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Abstrakt 
Title: ”When music education meets the diversity of children” 

 

Syftet med studien är att få en inblick i lärares uppfattningar kring hur arbetet med 

musik inom skola och fritidshem för elever i årskurs 1-6 ser ut och hur man genom 

interkulturell musikundervisning bemöter barns skilda relationer till musik och 

musicerande utifrån barns sociala och kulturella bakgrund och hur undervisningen kan 

möjliggöra för eleverna att använda musik som uttrycksform. Studien genomfördes med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer med musiklärare vid olika grad av mångkulturella 

skolor. Resultatet visar en enighet bland de tillfrågade lärarna att musikundervisningens 

roll i skolverksamheten är till för att ge eleverna de verktyg de behöver för att använda 

sig av musik som uttrycksform. Resultatet visar även ur lärarnas perspektiv en bild av 

barns relation och konsumtion av musik i de yngre åldrarna som starkt präglad av 

populärkulturen och lärarnas uppfattningar kring att barns musiksmak och 

identitetsanknytning till musik tar fart först i slutet av mellanstadiet eller i senare ålder. 

Resultatet kretsar även kring ensemblespelets vikt inom musikundervisningen och 

lärares tankar och resonemang kring den musik de anser stå i centrum för deras 

undervisning. 
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1. Inledning 
Som två blivande lärare i fritidshem med ämnesbehörighet i musikämnet och ett stort 

intresse för musik betraktar vi arbetet med musik i både skola och fritidshem som ett 

viktigt verktyg för att främja förståelse för kultur och möjligheten att uttrycka sig med 

hjälp av musik som ett kulturellt och estetiskt verktyg. Människan går att betrakta som 

en meningsskapande och formskapande varelse. Vi lyssnar till andras skapande och 

absorberar de kulturella uttryck som omger oss. Vilket därefter utgör en grund för vilka 

vi är, vad vi tycker om både individuellt och socialt och utgör en viktig byggsten i barns 

och ungas identitetsskapande;  

 
Musik, bild och media är idag en väsentlig ingrediens i många barns och ungdomars liv. 

I hörlurar, mobiltelefoner och på bildskärmar, scener i offentliga miljöer och i hem 

strömmar alla möjliga estetiska uttryck. Musiken är ett av de viktiga uttryck i 

tolkningen av omvärlden som barn och ungdomar idag använder. Barn och unga 

använder sig av estetik för att utveckla och pröva sin identitet. De växer med sin musik 

och kommer i kontakt med många nya miljöer. Det är en intensiv och viktig värld för 

möten mellan människor.     

    (Wiklund 2009:38) 

 

I skolans värld finns de praktisk-estetiska ämnena musik, bild, idrott och slöjd som 

svarar upp mot vårt behov av skapande och uttryckande genom just praktiska och 

estetiska tillvägagångssätt. Med en gemensam kursplan ska Sveriges musiklärare 

möjliggöra en likvärdig musikundervisning för alla de barn som går i våra skolor. 

Samtidigt möter lärare elever med olika relationer och inställningar till musik och vars 

vardagliga förhållning till musik och kultur kan se väldigt olika ut. Under vår egen 

utbildning för musikämnesbehörighet för årskurs F-6 observerade vi att det fanns ett 

stort fokus kring västvärldens populärmusik och rockmusik, medan utomeuropeisk 

kultur och dess musikaliska uttryck endast behandlades i samband med exempelvis 

rytmövningar. 

 

Valet av ämnesområde för vårt självständiga arbete kom därför att kretsa kring att 

kartlägga hur yrkesverksamma lärare resonerar kring hur musikundervisning, inom både 

den obligatoriska skolverksamheten och fritidshemsverksamheten, skulle kunna ge barn 

en bredare bild av musik för knyta an till den kulturellt mångfaldiga skara av elever som 

möter undervisningen och främja det egna musicerandet och det musikaliska uttrycket 

hos den enskilde eleven.  
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2. Syfte 
Syftet med studien är att få en inblick i lärares uppfattningar kring hur arbetet med 

musik inom skola och fritidshem för elever i årskurs 1-6 ser ut och hur man genom 

musikundervisningen bemöter barns skilda relationer till musik och musicerande utifrån 

barns sociala och kulturella bakgrund. Samt att belysa hur undervisningen inom både 

den obligatoriska skolverksamheten och fritidshemsverksamheten kan se ut för att 

främja barns möjligheter att tillägna sig musik som uttrycksform.             

 

2.1 Frågeställningar 

 

• Hur ser de tillfrågade lärarnas uppfattningar ut kring musikämnets roll och 

funktion inom dagens obligatoriska skol- och fritidshemsverksamhet? 

 

• På vilka sätt uppfattar de tillfrågade lärarna att barn tillägnar sig musik som 

uttrycksform? 

 

• Hur ser de tillfrågade lärarnas uppfattningar ut kring hur man som undervisande 

lärare i musik kan möta barns skilda relationer till musik och kulturella 

bakgrund i undervisningen? 
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3. Bakgrund 
Musik har olika betydelser för människor och vi upplever musik på olika sätt. Därmed 

kan musikundervisningen ses som en plattform för barn och skolungdomar där de ges 

möjlighet att utforska och utveckla identiteter. För identitetsutveckling är musik som 

uttrycksform ett verktyg som främjar social gemenskap. I detta bakgrundskapitel 

kommer vi att titta närmare på uppkomsten av vad som kom att kallas för en 

interkulturell musikundervisning, där olika kulturella uttrycksformer inom musikens 

värld ses som olika delar av samma globala fenomen. Vi kommer även att redogöra för 

hur denna syn på interkulturell musikundervisning kan se ut inom olika skoltraditioner, 

musikens roll enligt dagens läroplan och till sist avsluta med att kort redogöra för hur 

barns relation till musik kan se ut. 

 

3.1 Historiskt perspektiv på interkulturell musikundervisning 

Människor världen över har genom alla tider haft ett förhållande till musik. Under 1900-

talets första hälft inleddes en större forskningsprocess kring musiken som verktyg för –

ökad integration i USA. Kang (2016) diskuterar ur ett amerikanskt perspektiv 

interkulturell musikundervisning och synen på den under 1900-talet i USA. Under 

denna tiden kom det stora mängder människor som var bärare av andra kulturer än de 

som redan var en del av det kulturellt mångfaldiga USA. Musikundervisningen i de 

amerikanska skolorna förklarar Kang (2016) som en plattform för interkulturalitet där 

landets olika musikaliska uttrycksformer uppmärksammades och sattes in i en kulturell 

kontext för att främja förståelse mellan olika kulturer och uttrycksformer. Forskare och 

förespråkare för musikens egenskap att förena människor började då tala om musiken 

som ett universellt språk och musikundervisningen började kretsa kring hur musiken 

skulle kunna användas som ett verktyg för att ena den etniskt mångfaldiga amerikanska 

befolkningen. Forskare upptäckte att det i denna interkulturella undervisning fanns 

tendenser till att främja viss sorts musik över annan, och forskningen tog därmed fart i 

att undersöka vad det kunde bero på. Kang (2016) exemplifierar att den europeiska 

folkmusiken, som liknade den musik som fanns i amerikansk musiktradition, togs emot 

med öppna armar inom undervisningen medans den östeuropeiska musiken som följde 

med de migrerande arbetare som kom till USA under 1900-talets början inte lyckades 

att implementeras lika väl i undervisningen då den skilde sig mycket från det normerade 

musikuttrycket. 

3.1.1 Musik som ett universellt språk 

När man då i USA under 1900-talets första hälft började tala om musiken som ett 

universellt språk gjorde man det med den västerländska musiken som utgångspunkt. 

Musik från främmande kulturer granskades utifrån ett västvärldsperspektiv där man såg 

den västerländska klassiska musiken som en fullt utvecklad form av vad musik kunde 

vara. Den europeiska musiktradition som den amerikanska musiken vuxit fram ur 

betraktades därför som en fulländad form av musikaliskt uttryck. Detta gav upphov till 

att andra kulturers musik, som musik från Mellanöstern eller Afrika som ofta var 

uppbyggd på ett annorlunda sätt både rytmiskt och tonmässigt, analyserades med 

västvärldsmusiken som referensram. Kang (2016) förklarar att forskare under denna tid 

sökte efter likheter inom världens musik för att stödja teorin om musikens roll som ett 

universellt språk och att de skillnader som man fann mellan olika former av musik 

förbisågs i analysen. När forskare stötte på musik som bar på stora skillnader från den 

normerade västvärldsmusiken lades ingen vikt vid dessa skillnader, utan istället så lades 

istället fokus vid de likheter som fanns och den främmande musiken klassificerades till 

att inte vara fullt utvecklad ännu. Samtidigt sågs de likheter som fanns i den främmande 
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musiken som ett tecken på dess potential till att utvecklas. Kang (2016) förklarar det 

som att bilden av musik som ett universellt språk som kunde nå en fulländad form 

bidrog till att många forskare såg musiken som ett fenomen som utvecklades likt den 

biologiska utvecklingen kopplat till evolutionsteorin. Detta skulle senare leda till ett 

skifte i forskningen från och med 1900-talets andra hälft. 

 

I jakten på bevisbörda för att stödja musikens universalitet och potentiella evolution 

förklarar Kang (2016) att forskare inom olika fält som antropologi, psykologi och 

etnologi vände sig till att studera primitiva folkstammar runt om i världen som levde 

under snarlika förhållanden och teknologisk standard, detta i hopp om att se ett snarlikt 

musikaliskt uttryck hos de olika folkgrupperna. Det man genom studierna istället 

upptäckte var att dessa människor, trots lika levnadsförhållanden, bar på stora skillnader 

när det kom till musik. Allt från musikens byggnad (likt språklig grammatik), 

sångtekniker och instrumentation skilde sig så pass mycket åt mellan de olika studerade 

folkstammarna att forskarna enades om att skifta fokus från musiken som ett universellt 

ting till att istället se musik som ett uttrycksmedel unikt för människan, vilket är starkt 

förankrat i den kultur som musiken härstammar från. Det går alltså att säga att musik i 

sig är ett universellt, eller globalt, fenomen men att musikens betydelse och mening inte 

är universell (Cain 2015). Forskningen började därefter att beakta de skillnader som 

fanns mellan olika musikaliska uttrycksformer istället för att enbart söka efter 

likheterna. 

 

3.2 Dagens interkulturella musikundervisning 

Så här cirka hundra år efter att forskningen kring en interkulturell musikundervisning 

och tillgodogörandet av ett musiketnologiskt perspektiv, som tydliggör musikens 

samband med kulturen (Kang 2016), kan det i dagsläget uppfattas som en självklarhet 

att musik och kultur går hand i hand. Dock så går det fortfarande att genom dagens 

forskning kring interkulturell musikundervisning se tendenser till ett etnocentriskt 

förhållande till vilken musik som undervisningen sätter i första rum. Cain (2015) lyfter 

utifrån sin studie, genomförd på undervisande musiklärare i Australien, att det trots 

framsteg inom den interkulturella musikundervisningen under de senaste decennierna är 

vanligt att lärare låter sin undervisning kretsa kring en västerländsk musiktradition. 

Vissa av de intervjuade lärarna i studien förklarar att de anser att det interkulturella 

perspektivet är svårt att implementera då musikundervisningen traditionellt sett har 

kretsat kring den normerade västerländska musiktraditionen, och att det därför blir ett 

mönster som är svårt att bryta. Vidare förklarar Cain (2015) att det finns ett visst 

privilegium i rollen som musiklärare där det utan problem går att designa 

undervisningen till att kretsa kring den musik som ligger närmast läraren själv. 

Samtidigt uppger flera av de intervjuade lärarna i studien att det är vanligt inom 

musikpedagogiska utbildningar att de lärande uppmuntras till att basera sin 

undervisning på den musik som är kulturellt dominerande, just för att knyta an och 

relatera till så många elever som möjligt. Många lärare visar upp åsikter kring att 

främmande kulturers musik ofta är så pass annorlunda än den egna musiken att den 

kräver en annan form av pedagogik än den lärarna är bekanta med, och därför väljs bort 

från att integreras som en del av undervisningen (Cain 2015). Vidare redogör Cain 

(2015) för en slags musikalisk konservatism i den moderna musikundervisningen där 

den moderna västvärldsmusiken och dess historia tenderar att hamna i fokus. Andra 

kulturers musik implementeras endast för att stödja där den normerade kulturen brister, 

exempelvis att arbeta med afrikansk musik när det är aktuellt att arbeta med rytm under 

lektionerna. Under intervjuerna med de olika musiklärarna, vid både statliga och privata 

skolor, uppgavs det att graden av interkulturalitet i musikundervisningen berodde på 
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elevgruppens sammansättning. Lärare som undervisade etniskt heterogena grupper 

uppgav att de i större utsträckning anpassade undervisningen och arbetade med 

världsmusik än de lärare som, vid exempelvis privata skolor, hade en mer homogen 

elevgrupp av europeiskt ursprung. Detta går tydligt att koppla ihop med målsättningen 

att relatera till elevernas befintliga bild av musik, vilket är starkt knutet till den egna 

kulturen (Kertz-Welzel 2008). Det poängteras även av Cain (2015) att trots att det 

australiensiska samhället utvecklats till ett mångkulturellt samhälle där många olika 

kulturer existerar jämsides med varandra så har utbildningsvärlden fortfarande starka 

rötter i en europeisk tradition som inte riktigt följt med i utvecklingen i samma takt som 

resten av samhället, vilket de intervjuade lärarna kopplar samman med den 

västvärldsinspirerade utformningen av den australiensiska läroplanen.  

I artikeln Music Education in the Twenty-First Century: A Cross-Cultural Comparison 

of German and American Music Education towards a New Concept of International 

Dialogue jämför Kertz-Welzel (2008) musikundervisningen i Tyskland respektive USA 

med ett syfte att precisera vad som skiljer de två ländernas pedagogik åt. En stor 

skillnad som Kertz-Welzel (2008) lyfter fram mellan de två länderna är hur den 

amerikanska undervisningen tenderar till att betrakta musik som konst och 

uttrycksmedel, medans den tyska undervisningen har en historia att kretsa kring att 

analysera och reflektera kring musik. Detta beror enligt Kertz-Welzel (2008) på att den 

amerikanska musikundervisningen sedan 1920-talet har varit präglad av ett 

interkulturellt förhållningssätt parallellt till medvetenheten om att USA är ett 

mångkulturellt land i grunden. Den tyska moderna musikundervisningen uppger Kertz-

Welzel (2008) ha en kortare historia då den omformades under 60- och 70-talet med 

syftet att främja reflektion och analys då musikundervisningen under Andra världskriget 

användes för att sprida politisk propaganda med vikt vid nationalistiska budskap. Så 

sent som på 80-talet började man inom den tyska musikundervisningen diskutera en 

interkulturell undervisning för att möta den nya delen av populationen med annan 

kulturell bakgrund än den tyska. Kertz-Welzel (2008) redogör för hur det tyska och det 

amerikanska förhållandet till interkulturalitet skiljer sig mycket då det amerikanska 

samhället under en betydligt längre tid har varit av mångkulturell karaktär. Likt det Cain 

(2015) lyfte fram ur intervjuerna där lärare till högre grad omfamnade en interkulturell 

undervisning om deras elevgrupper utgjordes av en högre grad av etnisk mångfald går 

det att dra paralleller till hur undervisningen och läroplanen blivit anpassad till 

samhället i USA och Tyskland. Kertz-Welzel (2008) tydliggör att det i dagsläget har 

hänt mycket inom den interkulturella musikundervisningen i Tyskland sedan införandet 

under 80-talet, och att det i högre grad börjar likna den amerikanska formen. 

 

3.3 Musikens roll i den svenska skolan 
3.3.1 Musikämnet enligt läroplanen 

Den reviderade läroplanen (Skolverket 2016) berättar om musikens roll i skolan som ett 

verktyg för att förena människor från olika kulturer genom att det bland annat 

känslomässigt och kroppsligt berör oss. Musikundervisningen är en förutsättning för att 

lära känna sin egen kultur och andras samt att kunna delta i samhällets kulturliv genom 

att utveckla olika musikaliska kunskaper och färdigheter, så som sång och spela 

instrument inom olika musikaliska genrer. Det musikaliska uttrycket ska också fungera 

som ett sätt för elever att kommunicera kring musikaliska idéer och tankar samt 

utveckla sin kreativitet. Musikundervisningen ska även bidra till samtal om sociala, 

kulturella och historiska sammanhang. 
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3.3.2 Ämnets innehåll 

Kursplanen för musikämnet bär även med sig tydligare riktlinjer för vad undervisningen 

i musik ska behandla i jämförelse med fritidshemmets kapitel i läroplanen, och här kan 

vi också identifiera tydliga riktlinjer kring musikämnets koppling till upprätthållandet 

av kulturella traditioner. Kursplanen i musik för årskurserna 1-3 lyfter fram att en del av 

undervisningens centrala innehåll ska bestå av musik i vardagliga och högtidliga 

sammanhang;  

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 

nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och 

nordisk barnvisetradition.       (Skolverket 2016:150) 

Lonnert (2013) sätter in det i en kontext där den svenska skolan och dess undervisning 

ska vara icke-konfessionell och ifrågasätter specificeringen av just psalmer som en del 

av kursplanen. Vidare menar Lonnert (2013) att sjungandet av psalmer ofta inte är av 

vardaglig eller högtidlig karaktär för den gemene eleven utanför skolans värld, utan att 

en psalm som Den blomstertid nu kommer är en del av en kulturell reproduktion inom 

skolan. Hon menar alltså att skolan själv iscensätter vissa traditioner för att år efter år 

kunna bedriva undervisning kring ett fast innehåll med motivationen att det är en 

högtidlig tradition. Den kulturella reproduktionen i dagens kursplan för musik blir 

särskilt tydlig genom följande citat;  

Musikämnet kan i Lgr 11, i årskurs 1-3, ses som en instrumentell bärare av ideologisk 

grund genom det specificerade innehållet. I musikämnet skall barnen genom 

nationalsången tillägna sig symbolen för den enande nationen, genom psalmer tillägna 

sig erfarenhet av den kristna traditionen, och genom den svenska och nordiska 

barnvisetraditionen kunskaper om närområdet. 

        (Lonnert 2013:41) 

Vidare diskuterar Lonnert (2013) kring detta upplägg för  kursplanen för musik i de 

lägre årskurserna beror på att man vill främja förståelse hos eleverna för den närmaste 

kulturen i första hand, för att i senare årskurser kunna relatera andra kulturer till den 

egna. Hon poängterar att det inte förrän i kursplanen för årskurs 7-9 börjar lyftas 

centralt innehåll kring musik som ett redskap för kulturell tillhörighet och identitet. 

Detta liknar vad Kertz-Welzel (2008) beskriver som karaktäristiskt för den 

interkulturella musikundervisningen där man i yngre åldrar arbetar med att prova på 

musik genom att sjunga, testa olika instrument samt att lyssna till och analysera musik. I 

högre åldrar har man då senare tillgodogjort sig en form av gemensam kultur att bygga 

den fortsatta undervisningen på, där man kan börja söka skillnader mellan den musik 

och som finns som en gemensam referens och andra kulturers musikala uttryck samt att 

arbeta med det egna musikaliska uttrycket. 

3.4 Musik på fritidshemmet  

Den år 2016 reviderade upplagan av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 har till skillnad från sin föregångare ett kapitel som syftar till att 

lyfta fram och stärka fritidshemmets roll och uppdrag genom att presentera det centrala 

innehåll och syfte som fritidshemsverksamheten ska kretsa kring.  

 
3.4.1 Det centrala innehållet i musik på fritidshemmet 

Estetiska uttrycksformer och skapande är något som fritidshemmet ska erbjuda i form 

av musik, bild, lek, drama och dans (Skolverket 2016). Dessa estetiska uttrycksformer 

är exempel på hur musik som uttrycksform kan vara verksamt i undervisningen. Andra 
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moment från det centrala innehållet som ska beröras är olika redskap, material och olika 

tekniker, till exempel gitarrer, olika sorters trummor, högtalare, speltekniker och ackord. 

Detta är aspekter är viktiga för att barn ska kunna lära sig att uttrycka sig och bör därför 

finnas med i undervisningen i någon form. Syftet med musik på fritidshemmet är att 

barnen ska kunna utveckla förmågor genom att få prova olika idéer, utveckla dem och 

sedan omsätta dem i handling, vilket präglar hela fritidshemsverksamheten (Skolverket 

2016).  

 

3.5 Barns relation till musik 

I artikeln What music really means to children redogör grundskolläraren Patricia 

Shehan Campbell (2000) för en årslång kvalitativ studie i Amerika där hon både genom 

observationer av barn i vardagliga sammanhang och genom intervjuer med barn 

kartlägger hur barns relation till musik tar sig uttryck och uppfattas av barnen själva. 

Syftet med studien förklarar Shehan Campbell (2000) vara att hjälpa lärare skapa en 

meningsfull musikundervisning genom att ta reda på vilket sätt musik omger barn och 

utgör en del av deras dagliga liv.  

 

Genom observationerna i studien stötte Shehan Campbell (2000) på musik hos de yngre 

barnen i form av sånger och ramsor på skolgården som ofta var delar av lekar med 

exempelvis hopprep eller rytmiska klapplekar. Även medialt förmedlad musik så som 

sånger från tv-serier och reklaminslag var något som ofta var vanligt. Men även 

improviserade sånger och ramsor uppger Shehan Campbell (2000) som ett vanligt inslag 

i barns lek, både med andra barn och med leksaker. I artikeln lyfts även företeelser hos 

barn som kanske i första hand inte betraktas som musikaliskt uttryck då Shehan 

Campbell (2000) uppmärksammar rytmiska mönster som elever gör på bänkar och bord 

som en vanligt förekommande form av musicerande hos skolbarn. Hon menar att barnen 

ofta uttrycker sig musikaliskt och till och med rytmiserar i grupp utan att egentligen 

reflektera över det. Mycket av barns musicerande sker alltså på improvisation och av 

ren spontanitet.  

 

I artikeln går det även att finna olika förhållningssätt till musikens roll i barns liv som 

ett resultat av intervjuer genomförda med barn. Shehan Campell (2000) berättar om hur 

barn kan uppvisa en lust att utforska musik genom ljud och instrument för att uttrycka 

känslor. Hon berättar även om hur barn kan uppfatta musik som en social aktivitet 

mellan vänner och familj. 

 

3.6 Sammanfattning 

Avslutningsvis för detta bakgrundskapitel vill vi sammanfatta de viktigaste inslagen vi 

har tagit upp; 

 

• Trots att det interkulturella perspektivet är intregrerat i dagens 

musikundervisning tyder forskning på att det är vanligt förekommande att 

undervisande lärare anammar den västerländska musiktraditionen i sin 

undervisning. 

• Elevgruppens sammansättning påverkar valet av ämnesinnehåll.  

• Musikundervisningen är en förutsättning för att lära känna sin egen kultur 

och andras samt att kunna delta i samhällets kulturliv genom att utveckla 

olika musikaliska kunskaper och färdigheter, så som sång och spela 

instrument inom olika musikaliska genrer. 
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• Musikämnet tenderar att främja kulturell reproduktion över musikaliskt 

uttryck. 

• Fritidshemmet ska erbjuda möjligheten att för barn växa i sitt estetiska 

uttryck, däribland musik.  

• Barns relation till musik kan skilja sig mycket beroende på till exempel 

levnadssituation, kulturella olikheter och ålder.   

 

Dessa punkter tar vi med oss vidare in i följande kapitel. 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att motivera vårt metodval av kvalitativt slag och förklara vad 

det innebär, samt kort redogöra för varför vi valde att inte använda oss av kvantitativ 

metod för att ta fram vår empiriska data. Vi beskriver därefter hur urvalet av 

respondenter såg ut och hur genomförandet av våra intervjuer gick till samt avslutnings 

diskutera vårt val av metod och dess inverkan på studien.  

 

4.1 Motivering av metod 

Då vi har valde att genomföra en studie med syfte att ta reda på lärares uppfattningar 

ansåg vi att en kvalitativ metod var bäst lämpad. En kvalitativ metod möjliggör för mer 

subjektiv data att analysera och en bättre förståelse för olika faktorer och kontexter från 

våra respondenter. En kvalitativ metod gör det även enklare att upptäcka eventuella 

samband eller skillnader mellan de olika respondenternas infallsvinklar kring frågor 

som berör musikundervisning i skola och fritidshem, samt deras bild av barns relation 

till musik. Inom kvalitativ forskning används visuella bilder eller ord som en 

analysenhet (Denscombe 2016) och bidrar till att forskaren kommer närmare datan och 

möjliggör tillgång till en mer detaljerad kännedom av det som undersöks. Den 

insamlade datan kan genom kvalitativ metod blir mer detaljrik och man får bredare 

perspektiv. Detta resulterar i att man kan få tillgång till respondenters varierade 

uppfattningar till skillnad om vi hade använt oss av en kvantitativ metod.  

 

Eftersom en kvantitativ forskningsmetod enligt Denscombe (2016) är mer av en 

numerisk form och objektiv så är det svårt att få en konkret uppfattning av hur den 

tillfrågade lärarens förhållningssätt till musikundervisningen kan se ut, med andra ord 

blir det svårare att komma in på djupet. Den kvantitativa metoden hade varit mer 

relevant i en undersökning med många respondenter, vilket inte var vårt fall. Ett 

exempel hade kunnat vara om vi hade valt att undersöka vad eleverna på en skola 

generellt sett tycker om musikundervisningen, vilket hade lett till många deltagande 

respondenter. En sådan undersökning hade kunnat genomföras genom att skicka ut 

frågeformulär eller enkäter till respondenterna för att sedan analysera svaren och 

redovisa dem i form av exempelvis diagram. Analysen kan till exempel syfta till att 

undersöka relationen mellan olika svarsalternativ som redan är förutbestämda 

(Denscombe 2016). Då vår studie är av en annan karaktär lämpar sig en kvalitativ 

forskningsmetod bättre.  

 
4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vår insamling av data kom att specificeras till just semistrukturerade intervjuer för att få 

en djupare insikt i lärarnas förhållningssätt och därmed kunna besvara våra 

frågeställningar. Med intervju som datainsamlingsmetod kan vi ställa frågor utifrån hur 

människor förstår sin omvärld och i detta fall utifrån respondenternas tolkning av 

utformningen av musikundervisningen. En semistrukturerad intervjumetod innebär att 

forskaren har ett färdigställt frågeformulär. Från detta ställs frågor till respondenten som 

kan svara öppet så att det blir mer som ett samtal än ett förhör. Istället för att formellt 

ställa varje fråga i ordningsföljd som i genomförandet av en strukturerad intervju, ställs 

frågorna från formuläret flexibelt och respondenten ges möjlighet att ge öppna svar. 

Detta möjliggör även för forskaren att få svar på frågor som uppkommer under intervjun 

men inte finns med i intervjuformuläret. Med andra ord så behöver inte dessa svar 

beröra frågorna i rätt ordning utan kan hoppa lite mellan dem. Detta underlättar för 

respondenten att komma med egna idéer eller ge utvecklade svar som möjligtvis kan 

föra samtalet framåt (Denscombe 2016).  
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4.2 Urval av respondenter 

För vår studie valde vi att i enlighet med Denscombe (2016) göra ett subjektivt urval av 

respondenter, vilket innebär att vi valt att handplocka respondenter med särskild 

kännedom kring det ämne som studien kretsar kring. Därför var det självklart att välja 

yrkesverksamma musiklärare  som respondenter då vår studie skulle kretsa kring frågor 

om just musikundervisning.   

 

Vi lyckades att få tag på fem undervisande lärare i ämnet musik med olika erfarenhet av 

fritidsverksamhet för att tillgodogöra oss varierade uppfattningar och erfarenheter av 

musikundervisning inom fritidsverksamheten. De fem respondenterna arbetade vid 

skolor av olika storlek och olika grad av mångkulturalitet, vilket möjliggjorde varierade 

svar och förhållningssätt. Respondenterna befann sig också i olika kommuner och 

skolor i södra Sverige, vilket även det kan bidra till mer självständiga och varierade svar 

och uppfattningar från respondenterna. Våra respondenter har haft varsitt sätt att besvara 

våra intervjufrågor på och den ideala intervjupersonen finns inte enligt Kvale & 

Brinkmann (2014). De berättar också att vissa respondenter har bättre koll på vissa 

ämnen och kan därmed ge mer utvecklade svar samtidigt som alla har olika erfarenheter 

och perspektiv. Vissa kan också till exempel återge situationer de upplevt i något 

undervisningstillfälle medans vissa kan beskriva personliga upplevelser där känslor av 

olika slag varit inblandat (Kvale & Brinkmann 2014). Respondenterna kommer att 

presenteras närmare i samband med resultatredovisningen.  

 

4.3 Kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi 

Då vi var intresserade av att belysa uppfattningar, tankar och beskrivningar hos lärare 

genom studien hämtade vi inspiration från fenomenografin i utformandet av vår studie. 

Uljens (2012) förklarar att fenomenografi är en undersökningsmetod inom kvalitativ 

empirisk forskning och syftar till att undersöka och kartlägga människors subjuktiva 

uppfattningar av verkliga händelser, vilket traditionellt genomförs med hjälp av 

intervjuer. Med fenomenografin i centrum för en kvalitativ studie är man ute efter ett 

meningsinnehåll från en persons uppfattningar och perspektiv kring fenomen i vardagen 

och detta grundar sig i människors olika syn på världen (Uljens 2012). 

 
4.3.1 Fenomenografisk arbetsordning 

Starrin & Svensson (1994) förklarar att fenomenografin som forskningsansats för med 

sig en särskild struktur och arbetsordning som präglar den fenomenografiska studiens 

genomförande från början till slut. Vidare så förtydligar Starrin & Svensson den 

fenomenografiska studiens arbetsordning genom tre etapper. 

 

I den första etappen inom en fenomenografisk studie så avgränsas det område som skall 

undersökas för att sedan urskilja aspekter av fenomenet som studien ska kretsa kring 

(Starrin & Svensson 1994). Detta blir ett underlag för både planering av intervjuer och 

inför urvalsprocessen av respondenter. I den andra etappen så genomförs själva 

insamlandet av data, vilket då oftast sker i form av intervjuer, och därefter utskrivning 

av intervjudatan inför den stundande analysen. I den tredje och sista etappen sker själva 

analysen där forskaren bekantar sig med datan för att kunna sortera och kategoriera de 

uppfattningar som går att finna för att därefter kunna presentera de samordnade 

uppfattningarna i form av ett resultat (Starrin & Svensson 1994). I vår studie försökte vi 

att förhålla oss till denna arbetsordning, dock något förenklat vilket vi återkommer till i 

presentationen av vårt genomförande av studien. 
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4.4 Genomförande 
4.4.1 Förberedelse 

För att få en tydlig överblick över det fält vi ville täcka i våra semistrukturerade 

intervjuer började vi med att konstruera en tankekarta med huvudfrågor som vi tänkte 

kunde ge oss svar på vårt syfte och frågeställningar, vilket gav oss en tydlig överblick 

och gav oss möjlighet att utveckla varje huvudfråga med underrubriker och följdfrågor. 

Därefter utformade vi vår intervjuguide samt en sammanfattad intervjuguide som vi 

skickade ut till samtliga av våra respondenter för att ge dem möjligheten att reflektera 

kring frågorna och sin egen yrkespraktik med avsikt att kunna få så genomtänka och 

utvecklade svar som möjligt. Denscombe (2016) berättar att kontakt i förväg med de 

tilltänkta respondenterna möjliggör en överenskommelse om tidpunkt som passar båda 

parter. Vi bad respondenterna om att överväga en bra plats för den tilltänkta intervjun 

där vi skulle kunna samtala och använda oss av ljudinspelning utan att bli störda. 

 
4.4.2 Genomförande av intervjuer 

Då vi var två stycken intervjuare vid varje intervju valde vi att den ena av oss intog en 

mer drivande roll medan den andra förde anteckningar vid behov och observerade 

intervjun i förhållande till våra forskningsfrågor och frågeställningar i intervjuguiden. 

På så sätt kunde den observerande av oss styra tillbaka intervjun på rätt spår om det 

skulle gå för långt ifrån det som var tänkt och samtidigt komma med följdfrågor när 

någonting verkade oklart. Vi hade med oss två frågeställningar när vi intog den mer 

observerande rollen i intervjuerna; Vad är det respondenten egentligen berättar för 

mig? och Är det någonting som respondenten inte berättar?. Detta för att försöka 

undvika att hamna i den sitsen att vi under intervjun tror att vi fick svar på våra frågor,  

för att i ett senare skede upptäcka att vi fått fram otydlig empiri  

(Denscombe 2016). Den av oss som intog den mer observerande rollen under intervjun 

kunde även notera icke-inspelningsbara händelser som, exempelvis, förändringar i 

kroppsspråk skulle kunna påverka tolkningen av det senare transkriberade materialet. 

 

Vi inledde intervjuerna med att presentera intervjuns stuktur för respondenterna. Vi 

hade tydligt delat in intervjuerna i tre kategorier, Musikens roll i skolan, Barns relation 

till musik och Interkulturell musikundervisning. Frågorna utvecklades i vissa fall under 

intervjuerna och berörde andra ämnen vilket ibland bidrog till att vi hoppade till en 

annan kategori som blev mer relevant att samtala om för stunden. Detta bidrog i vissa 

fall till att vi fick mer utvecklade svar då vi inte behövde avbryta för att exempelvis 

respondenten själv styrde samtalet till en annan kategori. Med hjälp av öppna frågor och 

följdfrågor så gav vi respondenten möjlighet att berätta utifrån sitt eget perspektiv i 

förhållande till våra frågor som rörde det övergripande ämnet. Genom att ställa 

stimulerande följdfrågor undvek vi otydliga svar eller resonemang och upprätthöll 

samtalet för att få djupare och mer konkreta svar (Denscombe 2016).   

 

Vi avslutade intervjuerna med att sammanfatta allt vi hade pratat om och låta 

respondenterna tillägga något om de ville, vilket vissa valde att göra och vissa inte. Vi 

valde att spela in intervjuerna för att få ett bra helhet och full tillgång till att gå tillbaka 

till intervjudatan, vilket inte hade varit möjligt utan ljudinspelning (Denscombe 2016). 

Vi valde även att spela in med varsin mobiltelefon för att säkerställa att sparad data inte 

skulle gå förlorad och de anteckningar vi förde under intervjun blev också ett extra 

underlag.  
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4.4.3 Bearbetning av data 

Efter avslutad insamling av data transkriberade vi de inspelade intervjuerna för att få ett 

mer lättillgängligt datamaterial inför sammanställningen och analysen. Transkribering 

möjliggör för en mer övergriplig och detaljrik översikt över den insamlade datan än att 

enbart förlita sig på ljudinspelningar (Denscombe 2016). Det underlättade även för oss 

att kategorisera datainnehållet inför den stundande resultatpresentationen.  

 

Under transkriberingen använde vi oss av ett växelsystem där vi transkriberade en 

intervju vardera, för att sedan korrekturläsa den andres transkribering medan vi lyssnade 

på det inspelade materialet. Detta för att få större förtrogenhet för den insamlade datan, 

samt för att se till att datan skulle bli så tillförlitlig som möjligt. Både vid själva 

transkriberingen av vår inspelade intervjudata och vid den senare genomläsningen av 

den transkriberade intervjudatan så valde vi att koda vår data utefter tre kategorier 

utformade i förhållande till vårt syfte och frågeställningar;  

 

• Musikens roll i skolan och fritidshemmet 

• Barns relation till musik 

• Bemötande av elever i undervisningen 

 

Det underlättade för oss att vi redan i intervjuguiden hade kategoriserat våra frågor till 

att rikta sig mot dessa kategorier, vilket gjorde det smidigare för oss att sortera den 

insamlade datan. Därefter genomförde vi ytterligare sorteringar inom varje kategori 

genom att gruppera liknande svar och uppfattningar från de tillfrågade respondenterna 

med varandra i teman, samt i anslutning till dessa teman de svar som berörde samma 

tema men möjligtvis visade på ett annat perspektiv eller uppfattning.  

 

4.5 Hermeneutisk innehållsanalys  

För att tolka vårt insamlade material gick vi från vår fenomenografiska grundidé, då en 

fullt fenomenografisk analys skulle kräva mer insamlad data än vad vår studie 

resulterade i. Vi valde istället att göra en hermeneutisk innehållsanalys, vilket innebär 

att man tolkar data utifrån en teoretisk grund (Ödman 2017). Denna teoretiska grund 

blev för vår analys det bakgrundskapitel vi sammanställt inför studien. Ödman (2017) 

förklarar att tolkning sker i samband med att forskaren tar del av texter, i vårt fall vårt 

transkriberade intervjumaterial, och försöker att urskilja och sätta mening på det som 

sägs i förhållande till den teori som forskaren bär med sig. På så ställs den 

bakomliggande teorin eller hypotesen i förhållande till den insamlade empirin.  

 

Genom det sätt vi konstruerat studien och genomfört våra intervjuer underlättades det 

för oss att tolka datan, då det fanns en underliggande systematik i intervjuförloppet som 

gick hand i hand med vad Ödman (2017) beskriver som den hermeneutiska cirkeln. 

Denna cirkel syftar till att vi forskare återgår till datan för att skapa en starkare tolkning 

av dess innebörd. Då samtliga intervjuer fortlöpte på liknande sätt och berörde samma 

fenomen så underlättade det för oss att i vår tolkning få en bild av de tillfrågade lärarnas 

olika uppfattningar kring de berörda fenomenen.   

 

4.6 Forskningsetik 

I planeringen av vår studie så utgick vi från de fyra grundläggande forskningsetiska 

principerna utifrån Vetenskapsrådet (2002). 
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Vi kontaktade våra tänkta respondenter via mail och förhöll oss till informationskravets 

vikt att ge respondenten information om deras roll i vårt projekt och upplyste dem om 

vår tänkta studie och bifogade en sammanfattad intervjuguide (Se Bilaga A). Vi 

informerade respondenterna om deras rätt att dra sig ur studien i och med deras frivilliga 

deltagande. För att undvika eventuella missförstånd i deltagandet så gav vi 

respondenten all värdefull information som skulle ha kunnat påverka detta. Vi  gjorde 

där igenom respondenterna medvetna om samtyckeskravet, vilket innebär vikten av att 

vi som forskare förhåller oss till respondentens rätt att samtycka till deltagandet.  

 

Vi gjorde tydligt för respondenterna om konfidentialitetskravets bindande tystnadsplikt 

ifall några etiskt känsliga uppgifter skulle diskuteras. För att undvika att uppgifter om 

respondenterna lämnas ut till utomstående, till exempel deras identitet eller känsliga 

upgifter, gav vi respondenterna fingerade namn. Vi uppgav inte heller vilka skolor de 

arbetade på mer än att vi beslutade oss för att endast ange skolenheternas relativa storlek 

och grad av mångkulturalitet. 

 

Enligt nyttjandekravet var det viktigt att vi inte spred några uppgifter kopplade till 

enskilda respondenter som kan användas för forskningsändamål och att vi var tydliga 

med att framföra för våra respondenter att endast vi, vår handledare och vår examinator 

skulle kunna ha möjligheten att tillgodogöra sig vår inspelade och transkriberade 

empiri.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Vi var medvetna om att vissa av våra metodval bar på en slags inbyggd problematik 

vilket vissa metoder har en tendens att göra (Hermerén 2011). Detta kan påverka den i 

vårt fall kvalitativa studiens validitet, reliabilitet och överförbarhet.  

 
4.7.1 Validitet 

Validitet innebär, i kontexten av en kvalitativ studie, att arbetets insamlingsprocess och 

följande resultatsammanställning samt analys präglas av nogrannhet och relevans 

(Denscombe 2009).  

 

I vår kvalitativa intervjustudie genomförde vi intervjuerna ansikte mot ansikte i form av 

samtal, vilket enligt Denscombe (2009) ger studien en ökad validitet då intervjuer 

ansikte mot ansikte möjliggör för uppföljningsfrågor för att kontrollera om vi som 

intervjuare har förstått respondenten rätt. Vi använde oss av vår intervjuguide som 

underlag för samtliga av våra genomförda intervjuer, men då intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär tenderade vi att i vissa intervjuer också komma på följdfrågor 

i stunden baserat på respondetens svar. Denscombe (2009) förklarar att 

semistrukturerade intervjuer kan bidra till att det blir svårt att uppnå konsistens i 

studien, vilket kan resultera i att tillförlitligheten påverkas negativt. Vår 

fenomenografiska studie bär med sig en inbyggd brist av validitet genom att baseras på 

data insamlad genom just intervjuer, där respondenterna delat med sig av sina 

upplevelser och olika perspektiv av fenomen kring de intervjufrågor vi ställt som är 

kopplade till våra forskningsfrågor (Uljens 2012).  

 

I de kvalitativa intervjuer vi valt att genomföra utgår studien från respondenternas 

tolkningar och perspektiv kring musikundervisningen och musik i fritidshemmet. Detta 

grundar sig ibland annat vad Kvale & Brinkmann (2014) kallar för meningsfulla 

uttalanden och som då kommer från respondenterna. Dessa uttalanden ger oss forskare 

ett subjektivt perspektiv från respondenten beroende på om hen har gett utvecklade svar 
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för att bredda kunskapen inom ett visst område. Eftersom det är respondentens 

subjektiva uppfattning på vårt undersökta område så fick vi en vad Kvale & Brinkmann 

(2014) kallar för snedvriden datainsamling som innebär att datan saknar validitet, men 

att vi som forskare fick fram nya perspektiv i undersökningen kring de fenomen som 

respondenten utgått från när hen svarat på intervjufrågorna (Kvale & Brinkmann 2014). 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver det också som det inte finns en helt och hållet 

objektiv omvandling från den inspelade empirin till den transkriberade.  

 
4.7.2 Reliabilitet 

I resultatredovisningen hänvisade vi till vårt transkriberade material för att visa att de 

sammanfattningar som vi presenterade var grundade i vårt insamlade material, vilket är 

en bidragande faktor till studiens reliabilitet (Denscombe 2016).  

 
4.7.3 Överförbarhet 

Småskaliga kvalitativa studier som vår bär på en inbyggd låg grad av överförbarhet, då 

ett subjektivt resultat med så pass få respondenter inte nödvändigtvis behöver vara 

representativt (Denscombe 2016). Däremot så tänker vi att vår studie kan bära på en 

viss överförbarhet som eventuellt kan leda till att läsare kan relatera till det presenterade 

materialet så som vi gjorde när vi läste den australiensiska studie som inspirerade oss i 

utformandet av denna studien. 
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5 Resultat & Analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa det resultat som vi samlat in genom våra 

intervjuer. Detta kommer att ske genom en tematisering baserat på intervjuernas 

struktur, samt hur resultatet går att kopplas till våra forskningsfrågor i ordningen 

Musikens roll i skola och fritidshem, följt av Barns relation till musik och till sist Att 

möta elever i undervisningen. Varje tematisering följs av underrubriker för att 

tydliggöra vilka svarsresultat som hör ihop med vilka.  

 

Här följer en lista på de lärare som deltog i vår studie, följt av vilken slags enhet de 

arbetar på och hur pass mångkulturell skolenhetens elevgrupp är utifrån tre kategorier. 

Låg grad av mångkulturalitet betyder att färre än 20% av eleverna har rötter i en icke-

västerländsk kultur. Medelgrad av mångkulturalitet betyder att mellan 20-50% av 

elevgruppen har rötter i en icke-västerländsk kultur. Hög grad av mångkulturalitet syftar 

på att elevgruppen består av mer än 50% av elever med rötter i en icke-västerländsk 

kultur. Alla namn är fingerade; 

 

Felicia 

Musiklärare för årskurs 1-6 på en grundskola med hög grad av mångkulturalitet.  

 

Kjell 

Musiklärare för årskurs 5-6 på en grundskola med låg grad av mångkulturalitet.  

 

Kalle  

Musiklärare för årskurs 1-6, samt fritidslärare på en grundskola med en medelgrad av 

mångkulturalitet. 

 

Alfons 

Musiklärare för årskurs 1-6, samt fritidslärare på en grundskola med låg grad av 

mångkulturalitet. 

 

Ernst 

Instrumentallärare på en kommunal kulturskola, tidigare musiklärare för årskurs 1-6 på 

en grundskola med låg grad av mångkulturalitet.  

 

 

5.1 Musikens roll i skola och fritidshem 

Inom ramen för den första kategorin i de genomförda intervjuerna så samtalade vi med 

de tillfrågade lärarna kring frågor som berörde musikens roll i den obligatoriska 

skolverksamheten. Vi inledde samtliga intervjuer med att fråga vad de tillfrågade 

lärarna uppfattade som musikens primära roll i den obligatoriska skolverksamheten. 

Ernst förklarade att han anser att musik är så stort och omfattande för vårt samhälle att 

det i sig utgör ett argument till musikämnets plats i skolans värld; 

 
Den är så massiv och en sån naturlig del i vår vardag. Och därför tycker jag att det är 

helt klart ett legitimt sätt att ha det som ett ämne i grundskolan. För det är så självklart 

att alla kommer att utsättas för musik, måste på ett eller annat sätt förhålla sig till musik, 

kunna få verktyg att prata om musik för du kommer aldrig att kunna växa upp i 

västvärlden utan att nån gång stöta på en diskussion… där du blir utmanad vad är bra 

musik, vad är dålig musik. Du måste ha kanske reflekterat över det och så vidare. 

     Ernst 
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Det visade sig finnas en gemensam uppfattning bland de tillfrågade lärarna om att 

musikämnet bör lägga mycket vikt vid ensemblespel och instrumentkännedom för att 

eleverna ska kunna delta i musicerande både i och utanför skolan. Detta genom att 

tillgodogöra sig instrumentkunskaper för att kunna använda instrument som verktyg för 

skapande. Ernst förtydligade sina tankar kring vikten av ensemblespel och 

instrumentalundervisning; 

 
Det är otroligt viktigt att man har ensemble och instrumentalundervisning på lektionerna 

för att dom över huvud taget ska få pröva på dom vanligaste instrumenten som man kan 

trilla in i om man är på en fritidsgård, eller om man går hem i kompisens källare. Det 

kanske är någon pappa som har något gammalt trumset, eller en mamma då om vi ska 

vara könsneutrala, någon förälder ska jag säga då… eller det kanske står nån gammal 

gitarr eller nånting och bara jag kommer ju ihåg när jag tog ett D-ackord, det gick ju 

rätt så bra. /.../ …kunna orientera sig ungefär på samma sätt som när du ser en 

skruvmejsel har en sån eller ett plus… asså dom förekommer också och du ska veta vad 

dom har för funktion och vad dom är till för. 

              Ernst 

 

 Ernst menar att en av musikämnets uppgifter är att låta eleverna lära känna musikens 

redskap för att det ska kunna bli en naturlig del av deras vardag, vilket även de andra 

lärarna lyfte fram. De tillfrågade lärarna lyfte även tankar kring musikämnets funktion i 

skolan om att bredda elevernas perspektiv och ge eleverna strategier för att möta 

musiken man som elev stöter på i sitt vardagliga liv, vilket Ernst uttryckte såhär; 

 
Jag tycker att musiken ska ge eleverna verktyg att kunna sortera, hantera, vad man nu 

vill säga och uttrycka sig… och bearbeta dom intryck som musik kan ge. Jag tycker 

dessutom att musiken i skolan bör utmana dom lite till att inte bara fortsätta mata dom 

med det dom redan lyssnar på, utan visa på att det finns annat. Sen behöver man ju inte 

trycka ner dom på något sätt utan bara visa dom att det finns mer än kanske det du har 

hört hemma i din lilla sfär.  

Ernst 

 

Ernst anser att musikämnet ska utmana barnen till att upptäcka musik på ett sätt som de 

kanske inte annars gör i sin vardag, vilket flera av de andra lärarna också nämnde. 

 

 

Musikämnet kan även uppfattas som ett kreativt verktyg för att främja elevers intresse 

att ta sig an musik som ett fritidsintresse även utanför skolan, vilket exempelvis Alfons 

lyfte fram. Han tillade även att musikämnet bär på kompletterande inslag genom att 

aktivera elevernas kreativa hjärnor, vilket även Ernst stämde in i; 

 
Det står i läroplanen att man ska ha musik. Å andra sidan… så man ska ge barnen en 

möjlighet att hitta nya intressen bland annat… men också att det underlättar även den 

andra undervisningen, att den kompletterar så att säga aktiviteten mellan de båda 

hjärnhalvorna och så vidare… och musik är ju så mycket mer än att man ska spela 

musik och trampa i takt som du vet… det är matte, när man tänker på liksom puls och så 

vidare och det är koordination när man spelar instrumenten. 

Alfons 

 
Att lyssna på musik är bra, det stimulerar många delar av hjärnan. I synnerhet om man 

dessutom har en text som man kan knyta an till och lyssna på. Men just det när man 

tittar på en musikers hjärnaktivitet när dom musicerar och ser hur liksom hela hjärnan är 

liksom… lyser som en stor glödlampa. Så börjar man förstå att det är inte mycket som 

fattas. Det är liksom hela hjärnan. 

     Ernst 
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Ernst instämmer här att det är hela hjärnan som aktiveras när man muscicerar och 

speciellt när det finns en text till musiken att knyta an till.  

 
5.1.1 Musikämnet som kompletterande 

Något som lyftes upp i samtliga intervjuer var att musikämnet bär på en förmåga att 

beröra och komplettera andra kunskapsområden i skolan och på så sätt även stimulera 

lärandet i andra ämnen utanför musiksalen. Felicia uttryckte det som att musikämnet 

fungerar som ett språk som eleven kan använda för att utveckla kunskaper på även 

andra områden inom skolan; 

 
Mina tankar är att musik är ett språk. Alla de estetiska ämnena är ju ett språk, men jag 

tycker ju då främst att musiken är ett väldigt tydligt sätt att se att det är ett språk som… 

som behövs för elevernas utveckling och inlärning liksom i skolan, att det är otroligt 

många bitar som finns i musiken som… som jag tycker är oersättliga att hitta på ett 

annat sätt. Och det är också ett otroligt viktigt ämne för att kunna koppla ihop ämnen, 

tycker jag. Alltså att man får ökad förståelse i till exempel språkutveckling, i matematik, 

alltså det finns många kopplingar som känns… känns väldigt väsentliga och naturliga i 

musikämnet.  

     Felicia 

 

     

Det framkom även en syn på musikämnet som en plattform för eleverna att få en annan 

slags stimulans i sitt lärande genom musikämnets mer praktisk-estetiska karaktär; 
 

Tänker du kring alla ämnen dom har där dom verkligen sitter stilla, där det inte är 

kreativt på det viset som musik är. /…/ Matematik, engelska har du ju i musik hela 

tiden. Olika takter, puls och rytm ju. Det är ju matte där. Sen har du ju engelskan, låtar 

du lär dig, du lär dig språket på ett annat sätt och du lär dig svenska med så.. det 

kompletter ju ämnena på det viset, fast på ett mer kreativt sätt 

     Alfons 

 

 

 Alfons förtydligade hur musikämnet förenas med de oftast mer teoretiska ämnena som 

matematik, engelska och svenska med en mer kreativ ingångsvinkel.  

 
5.1.1.1 Inte ett stödämne 

I vår intervju med läraren Ernst så lyfte han upp en av riskerna med att se musikämnet 

som ett ämne som stödjer lärandet i andra ämnen;  

 
Vad jag tycker är livsfarligt är dom skolorna där man ser musiken som ett stödämne. Åh 

det är så bra med musik, för det hjälper svenskinlärningen... men nu är musiken ett 

ämne i sig. Det är jättebra att det kan stödja, men ni får inte se det som ett stödämne till 

dom “riktiga” ämnena. För det har försökt jobba bort enda sen jag började jobba. För 

när jag började jobba så hade musikämnet lite av den statusen på skolan att dit gick man 

för att ha lite kul och få lite avbrott från resten. Och då presterar dom ju bättre på 

svenskalektionen efteråt. Och det köpte inte jag riktigt…  

     Ernst 

 

Han menade att musikämnet är ett ämne i sig lika mycket som andra ämnen, och att han 

av egen erfarenhet känt att förhållningsättet att se musikämnet som ett stödämne kan 

påverka ämnets status. 
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5.1.2 Musik på fritidshemmet 

I intervjuerna samtalade vi med de tillfrågade lärarna kring frågor angående 

musikundervisning inom fritidshemsverksamheten för att tillgodogöra oss lärarnas 

uppfattningar om hur musik på fritidshemmet kan vara utformat. Två av våra 

respondenter, Alfons och Kalle, var yrkesverksamma inom både den obligatoriska 

musikundervisningen och fritidshemsverksamheten på var sin skola. Kalle berättade att 

de inslag av musik som förekommer på det fritidshemmet han arbetar på oftast kretsar 

kring att lyssna på och röra sig till musik; 

 
Fritidshemmet som ni vet är väldigt… det är ju en… flummig verksamhet och då passar 

musiken in jättebra tycker jag är absolut… Det vi gör är att vi har Just Dance ibland… 

alltså på fredagarna med liksom… på lov och så när vi känner att vi vill göra nånting 

roligt med musik, rörelser och så vidare då kommer man in med arbetet med 

koordinationen, takt och puls igen. 

     Kalle 

  

Han tycker även att ett mer lekfullt förhållningssätt till musik passar bra in i 

fritidshemsverksamheten för att främja barns utveckling. Alfons som arbetar på en 

mindre skolenhet, med färre barn och större tillgänglighet till musiksal och instrument 

berättade i sin tur om hur de på hans fritidshem också brukar använda musik i 

undervisningen; just genom att lyssna på olika musikgenrer. Men han berättade även att 

de brukar arrangera aktiviteter där eleverna i mindre grupper får tillgång till musiksalen 

och instrumenten för att prova på och utforska instrumentens egenskaper under friare 

former än i den obligatoriska musikundervisningen; 

 
Sen har vi har vi styrda, alltså musiktimmar eller vad man ska säga på fritids också där 

vi delar av i kille och tjejgrupper där dom får dels testa på att spela instrument, dom får 

sjunga sånger och såna saker. /.../ Jag har instrumentdagar på fritids ibland där dom går 

runt, provar trummor och det låter som det gör. Men dom får ändå en känsla för det på 

något vis va. Det är rätt roligt faktiskt.  

     Alfons 

 

Eleverna får här en känsla för att muscicera enligt Alfons, tack vare dessa 

musiktimmar på fritids. 
 

 

5.1.2.1 Inget samarbete 

I intervjuerna med Ernst och Kjell presenterades till skillnad från ovan nämna exempel 

en avsaknad av samverkan mellan den obligatoriska musikundervisningen och 

fritidshemsverksamheten. Kjell hade under sin yrkesverksamma tid som musiklärare på 

mellanstadiet inte varit med om att det förekommit något samarbete mellan 

fritidshemmet och musikundervisningen. Det samarbete som Ernst hade erfarit var på 

en låg nivå; 

 
Fritidshemmet körde filmvisning inne i musiksalen vet jag när jag jobbade på [Skola], 

just för att vi en hade PA-anläggning, vilket gjorde att när filmvisningen kom, då tyckte 

dom det var skithäftigt att vara där med riktiga PA-högtalare på 200-watt vet du. Det var 

poppis. /…/ Fritidspedagogen som var på min skola, var ju då idrottsprofil på honom. 

Så han var ju inte så intresserad… /.../ Däremot hade han mycket samarbete med 

idrottsläraren. Och det ligger ju också där i vilket ämne du själv har valt som inriktning. 

Så det tror jag beror mycket på det. 

     Ernst 

 

Ernst erfarenhet av samverkan mellan verksamheterna var endast att 

fritidshemsverksamheten hade utnyttjat musiksalen i andra syften än musik, vilket han 
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trodde berodde på att fritidshemspersonalen själva inte var intresserade av att hålla i 

musikaktiviteter. 

 
5.1.2.2 En kravlös miljö 

Felicia berättade att hon hade arbetat tillsammans med fritidshemsarbetslag på en av 

sina tidigare arbetsplatser där det fanns en utpräglad estetisk profil som var 

genomgående i alla skolans verksamheter; 

 
För dels så ser jag det som en otroligt… otroligt bra komplement till 

musikundervisningen i skolan.. att man känner en sån här win-win-situation att man kan 

få det både på musiklektionen och man kan få det på fritidstiden… är ju liksom en 

otrolig förmån. Och jag ser ju också… det som en jättebra grej att det blir väldigt 

kravlöst på fritids... /…/ Jag ser bara att det är jätte jätte bra om man får utöva musik på 

fritids och jag tycker också att det är väldigt… spännande om den som jobbar med 

musik på fritids och musikläraren på skolan har ett samarbete som är väldigt tydligt för 

då kan man ju också jobba med olika bitar som liksom kan förstärka vartannat hela 

tiden så  

     Felicia 

 

Hon förklarade att hon såg positivt på att bedriva musikundervisning både inom den 

obligatoriska skolverksamheten och fritidsverksamheten för att möjliggöra en värdefull 

plats för lärande i en mer kravlös miljö, där eleverna kan växa och samtidigt få mer 

musikundervisning än bara inom den obligatoriska undervisningen; 
 

5.1.3 Sammanfattande analys 

Resultatet visar enligt vår tolkning att att musiklärare bär på en uppfattning om att 

musikämnets roll i skolan är att förmedla kunskaper som gör det möjligt för eleverna att 

medvetet kunna möta och delta i samhällets musikutbud. De tillfrågade lärarna lyfter 

även fram musikämnets möjligheter att beröra många olika kunskapsområden som en 

del av musikens roll i skolan, och att det kan öppna upp andra vägar för eleverna att 

tillgodogöra sig kunskaper.  

 

Musikens roll på fritidshemmet porträtteras i sin tur som ett komplement till den 

obligatoriska musikundervisningen genom att möjliggöra en plats för eleverna att 

utforska musikaliska uttrycksformer och växa i sina musikkunskaper inom en mer 

villkorslös verksamhet. Förekomsten av musikundervisning på fritidshemmet är enligt 

vår tolkning av resultatet mycket beroende på samarbetet mellan fritidspersonalen och 

musikläraren. 
 

5.2 Barns relation till musik 

Inom området för vår andra kategori i de intervjuer vi genomförde så ställde vi frågor 

till respondenterna för att tillgodogöra oss deras uppfattningar kring hur barns relation 

till musik kan se ut och hur de uppfattar hur barn använder sig av musik som 

uttrycksform både inom undervisningen och under den fria tiden. 

 

I intervjuerna berättade flera av de tillfrågade lärarna om yngre barns relation till musik 

och deras uppfattning om att det är vanligt förekommande att yngre barn har en ganska 

ytlig relation till musik som oftast tar form av populärkulturella uttryck istället för en 

personlig musiksmak. Alfons förklarade det såhär; 

 
I dom lägre åldrarna är det ju mycket… fortfarande leken väldigt viktig, så där är ju inte 

mycket individpassat som man ser på det viset så. Det är ju ofta mycket av det som är 

med i Melodifestivalen nu typ. 
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     Alfons 

 

Även Ernst uppfattade att de yngre barnens relation till musik ofta är sammankopplad 

med vad som för tillfället är populärt och når barnen via medier och att relationen till 

olika musikaliska uttryck växlar sporadiskt; 

 
Ena dagen kan det vara Hasse Andersson, han trendade ju för några år sen, men han var 

skithäftig och sen var det Marcus och Martinus som egentligen inte är hårdrock men är 

ganska väsenskilt från Hasse Anderssons lilla folkrockcountrygrej… uttrycket är ju helt 

annorlunda… och det skiljer ju generationer mellan dom…  men det kan vara lika 

poppis… 

     Ernst  
Han menar att yngre barn ofta inte har något utpräglad personlig smak när det kommer 

till vilken musik de konsumerar, utan är start präglad av populärkulturen. Vidare tog 

Ernst upp att han har märkt hur sociala medier spelar en allt större roll på hur barn 

förhåller sig till och använder sig av musik och att det är enklare än någonsin att ta del 

av andras kreativitet jämfört hur det var när han själv växte upp; 
 

Det känns som att hela den här YouTube-boomen som har varit de senaste 15 åren där 

vem som helst i princip som har talang kan faktiskt förr eller senare bli upptäckt, det 

handlar bara om hur många klick du får, har på nåt sätt blivit så självklart för alla… jag 

har två bonusbarn hemma som håller på med musical.ly… /…/ dels så mimar dom ju till 

kända låtar och gör coola rörelser och sådär och ibland kan man spela in sig själv när 

man sjunger och publicera det och dela med varandra och sådär… och det är ju inte 

riktigt min värld där, så det är ju så obegripligt för mig hela det fenomenet… för det var 

ju nånting man satt och gjorde hemma kanske… mimade till nån känd låt och satte på 

rec på kassettradion och spelade in sig… och sen lyssnade på om man ens tyckte det lät 

bra. Men det är så nytt att vara så delaktig i… inte musikskapandet för musiken finns ju 

redan… men någon slags delkreativitet som jag själv är väldigt främmande för. 

     Ernst 

 

Han tar även upp hur främmande det nya sättet att konsumera musik och dela med sig 

av sin musik på upplevs för honom i jämförelse med den unga generationen. 

 
5.2.2 Personligt uttryck 

Vi frågade även respondenterna om när de uppfattade inom vilka årskurser de kunde 

märka att barnen börjar utveckla sitt eget musikaliska uttryck i form av en egen 

musiksmak eller särskilt intresse för vissa typer av genrer. Det rådde konsensus bland 

de tillfrågade lärarna om att den personliga smaken för musik börjar manifesteras hos 

eleverna först omkring årskurs 5-6;  
 

Då skulle jag nog säga femman-sexan där är det ju mest då. För då börjar dom förstå 

vad det innebär på något vis mer. Och där börjar ju barnen gå mer på kulturverkstan 

nere i [Ort] och det är väl mest där man ser på både kläder och hur dom själva är som… 

eller blir som personer på något vis va.  

    Alfons 
 

Ernst tillade att det finns de barn som utmärker sig och har en mer utpräglad musiksmak 

redan tidigare, men att det genom hans uppfattning främst tar fart först efter 

mellanstadiet när eleverna byter miljö; 

 
Jag skulle säga någonstans mellan sexan och åttan. I genomsnitt… sen finns det ju 

självklart dom som är lite oddballs redan när dom går i fyran och har någon sån där 

peculiar liten sak dom har hittat så… Men dom flesta tror jag någonstans sexan till 

åttan… kanske nian eller där… det klassiska högstadiespannet lite ner mot sexan. Sjuan 

skulle jag säga är ganska mycket det börjar… Det är ett ganska… i ett svenskt 
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skolsystem… eller i samhället överlag… det händer ganska mycket mellan sexan och 

sjuan…  

     Ernst 

  

Han förklarar att miljöombytet från mellanstadiet och högstadiet blir en helt annan 

verklighet för barnen och att det oftast är här som barnen börjar utveckla ett mer 

utpräglat personligt uttryck. 

 
5.2.3 Plats för uttryck i undervisningen 

Vi ställde även frågor för att få en insikt i respondenternas uppfattningar om hur barnen 

får möjligheten att använda sig av musik som uttrycksform inom musikundervisningen. 

Samtliga av de tillfrågade lärarna uttryckte att barnen ges stora möjligheter att uttrycka 

sig själva och växa musikaliskt och att det i deras tolkning av läroplanen ges utrymme 

för det; 

 
Det är ju hur man tolkar det själv, för Lgr är ju en sån... du kan tolka mycket vad som 

målen står… så jag gör lite som jag vill även fast jag följer målen. Men just generellt är 

det nog inte så jättemycket mer än… ett mål är ju musikframföranden… och där tolkar 

jag mycket uttrycksform då. Just att kunna uttrycka sig för en publik och för sig själv. 

Så jag tycker att det står bra ändå, så får man läsa lite mellan raderna på nåt vis och 

kunna läsa in det själv på nåt vis.  

     Alfons 

  

Ernst lyfte fram hur ensemblespelet kan möjliggöra för de barnen som i de tidigare 

åldrarna inte fått utlopp för sin musikalitet genom den gemensamma sången, som ofta är 

en förekommande musikundervisningsform för de yngre barnen, att finna sin plats i den 

musikaliska gemenskapen när man väl får chansen att prova på att spela instrument 

tillsammans; 

 
Dom flesta eleverna inte är bekväma i att uttrycka sig med sång… man märker väl… 

jag tycker ju rent spontant att man märker… att sätta instrument i händerna på eleverna 

när dom börjar runt fyran… alltså ordentligt då i ensembleform… fyran femman till och 

med… så är det ju ganska många som känner att sång inte har varit deras grej, så känner 

dom kanske att dom kan… men om jag spelar den här basen… det var ju bara en sträng 

i taget och en ton i taget ju som jag behöver hålla reda på… det var ju inte så svårt… jag 

behöver ju bara använda pekfingret, och det pekfingret så kan jag ju faktiskt spela med i 

den här låten och vara en del av det här. 

    Ernst 

 

Kjell framförde sin uppfattning om att hans mellanstadieelever uppmuntras till att 

uttrycka sig själva genom ensemblespelet då det arrangeras uppspel i konsertform och 

att eleverna får skriva egna låtar tillsammans med sina klasskamrater och på så sätt 

utveckla sin förmåga att använda musik som uttrycksform; 

 
Dels är det ju mycket verkligare för dem när de till exempel får göra en konsert. Det blir 

en helt annan grej än att bara… nu ska jag spela den här låten och redovisa för min 

lärare liksom… /…/ Och sen nu har vi jobbat mycket med musikskapande och så med 

mellanstadiet. Då har dem fått skriva en låt per klass och så… och det har ju varit… då 

har liksom deras uttrycksformer fått mer ta plats än mina så att säga… lärorikt faktiskt 

att man stöter på nya uttrycksformer och sådär. 

    Kjell 

 

Men Alfons lyfte fram att även innan barnen har fått börja med ensemble- och 

instrumentspel så kan de få möjligheten att uttrycka sig själva inom ramen för 

musikundervisningen genom att få reflektera och samtala om musik de själva tycker om 

samt lyssna på sina kamrater när de berättar om den musik de tycker om; 
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Jag har en grej som heter Musikens lirare där barnen själva, det är två eller tre stycken 

som blir Musikens lirare, där dom får själva välja en låt dom tycker om och då är det 

deras dag på nåt vis va. Och då kommer det ju fram lite uttryck. Dom ska förklara 

varför dom väljer låten och inte bara vara att jag tycker den är bra, utan det måste 

verkligen vara förklarat, jag blir ledsen eller jag blir glad när jag hör den va. Utan det 

är mycket sånt där… dom får växa lite själva och stå i centrum på något vis. 

     Alfons 

  

Genom att ge barnen möjligheten att få visa upp musik de tycker och resonera kring den 

kan man uppmuntra till ett personligt uttryck redan i tidigare åldrar. 
 
5.2.4 Sammanfattande analys 

I vår tolkning av resultatet kan vi se att de intervjuade lärarna ser att barns relation till 

musik är mycket beroende av ålder. I yngre åldrar så har barn enligt lärarnas 

uppfattningar ofta en mer ytlig relation som ofta är knuten till populärmusikaliska 

uttryck. Först under mellanstadietiden börjar barn utveckla en mer utpräglad individuell 

musiksmak. Barns förhållande till musik som uttrycksform uppger lärarna vara starkt 

kopplat till internet och sociala medier. 

 

Lärarana berättar också att det med fördel går att låta eleverna växa i sitt eget 

musicerande och användning av musik som uttrycksform inom undervisningen och att 

det i deras tolkningar av läroplanen ges mycket utrymme för det, genom exempelvis 

ensemblespel.  
 

5.3 Att möta eleverna i undervisningen 

Inom vår sista frågekategori i intervjuerna så samtalade vi med respondenterna kring 

frågor som berörde hur de som lärare bemöter och tilltalar elever med skilja relationer 

till musik och kulturella bakgrunder i musikundervisningen. Vi lyfte även frågor kring 

interkulturell musikundervisning och lärarnas val av innehåll i undervisningen för att 

tillgodogöra oss de tillfrågade lärarnas uppfattningar kring vad som de anser vara 

viktiga inslag i musikundervisningen.  

 
5.3.1 Möta elevers olika relationer till musik 

Samtliga lärare som deltog i vår intervjustudie berättade om hur elever möter 

musikundervisningen på olika villkor utifrån den enskilde elevens egna förhållningsätt 

och relation till musik. Felicia berättade att man då får ta fasta på att det likt inom alla 

andra skolämnen finns mål som måste uppnås och att elever som inte tilltalas av 

musikämnet uppmuntras att göra sitt bästa för att finna sin plats i musiken; 
 

Man hittar ju lite verktyg för det… på nåt sätt… men det är svårt att bemöta liksom.. 

olika... nivåer. Man får försöka liksom att understryka hela tiden att… att… det är ett 

ämne… för dom elever som inte tycker det är särskilt roligt… att det är ett ämne i 

skolan och man får göra sitt bästa liksom. Man får vara med och försöka att vara… 

alltså… tänka det här är lika viktigt som allt annat i skolan… och sen kan man försöka 

säga, tycker jag också ibland, att man kan kanske också tycka att det blir… det kanske 

blir roligt liksom…  

     Felicia 

 

Hon menar att det exempelvis finns elever som inte tar musikämnet på så stort allvar 

och därför inte tilltalas av undervisningen. Då behöver man som lärare få eleverna att 

förstå att musikämnet är lika mycket ett skolämne som andra ämnen. Alfons tillade att 

det alltid kommer att finnas en spridning inom elevgruppen när det kommer till intresse 

för musikämnet; 
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Så är det ju och så kommer det alltid vara. Där finns det ju ändå dom här målen ska vi ju 

uppnå liksom, eller måste jag som lärare uppnå. Och då handlar det inte om att… alla 

ska få sin chans liksom… jämt... /…/ Utan vissa mål är ju att du ska kanske spela eller 

lyssna på populärkultur, vad det nu innebär va, så vissa mål vet dom ju att dom här 

måste man uppnå och då får man liksom gilla läget. 

     Alfons 

 

Alfons poängterar vikten av att uppnå målen i läroplanen trots brist på musikintresse 

och att alla ska få möjligheten att växa inom ämnet oavsett vilken attityd eleven har från 

början. 

 
5.3.1.1 Att nå ut till eleverna  

När vi frågade hur lärarna gick tillväga för att nå ut till eleverna så gav de lite olika 

förslag beroende på elevernas kunskapsnivå och inställning.  

 
Om man då tänker all musik som eleverna får tillgång till… liksom datorspel och det 

dom lyssnar på på radion och sånt liksom, att det är ju en naturlig väg in som kan väcka 

intresse hos eleverna. /…/ Det är ju en process när man lär känna elever att man 

försöker att hitta nånting som man vet att alla elever tycker om… kanske är intresserade 

av… vad lyssnar dom på för musik? Och vad spelar dom för… spelar dom datorspel? 

Och vad spelar dom för spel? Och vad är det för musik där? Och att man försöker att 

hitta såhär intressanta saker som dom har lätt att liksom… förhålla sig till så. 

    Felicia 

 

Felicia menar att man som lärare kan försöka väcka ett intresse hos eleverna genom att 

lära känna och ta reda på vad eleverna konsumerar för sorts musik genom olika medier 

för att knyta an musikämnet till deras egen musikaliska värld. Lärarna uttryckte även 

sina uppfattningar kring vikten av att utmana de elever som redan är intresserade av 

musik. Dessa elever kanske redan kan de grundläggande speltekniker som andra i 

klassen tampas med att lära sig; 

 
Där krävs ju ämneskunskap… alltså… även om jag har gitarr som huvudinstrument så 

måste jag ju kunna sätta en tolvårig ganska duktig trummis och kunna kanske… ja 

men… alltså hon kanske har spelat [visar ett trumkomp]... ett sånt vanligt beat… fine… 

och gör det stadigt och stabilt men tycker det är skittråkigt… ja men släpp hi-haten på 

åttan [demonstrerar]. Alltså en sån grej kan vara ganska mycket utmaning… eller typ 

[demonstrerar ett svårare trumkomp]... alltså bara en sån grej kan… eller kanske nån 

ghostnote på virveln eller bara takadum… eller dubbel… eller synkope i bastrumman 

[visar].  

     Ernst 

 

Ernst menar att det inte behöver vara varken svårt eller tidskrävande att utmana de 

elever som ligger i framkant i undervisningen, utan att det med goda ämneskunskaper 

som lärare är ganska enkelt. 

 
5.3.2 Interkulturell musikundervisning 

Under intervjuerna lyftes även frågor kring interkulturell musikundervisning och vi 

frågade lärarna hur mångfalden av elevers kulturella bakgrund kommer fram i 

undervisningen. Det fanns vissa skillnader i uppfattningen hos de intervjuade lärarna 

när vi frågade om hur vanligt det är att elever med en annan kulturell bakgrund än den 

västerländska lyfter fram musik med rötter i den egna kulturen.  

 
Jag märker definitivt i kunskapsnivån sådär… jag tänker särskilt på de som kommer 

nyanlända och de i förberedelseklass och sådär eller direkt ut i klasserna… så är det ju 

många av dem som aldrig hållt i ett instrument... Man kanske tycker att musik är ganska 
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abstrakt egentligen… sen är det väl också för att man stöter på en annan musikkultur 

också som de kanske inte har stött på alls innan… /…/ Många utav de här eleverna 

kanske inte vill framhäva just den musiken för att man vill liksom vara som alla andra… 

kanske…. eller att man inte känner sig delaktig i musikundervisningen alls liksom… 

man har sin musik men man vill inte dela den liksom… 

     Kjell 

 

Kjell förklarade att kunskaper om musik hos de elever som inte varit i Sverige särskilt 

länge ofta är lägre, men också att han upplever det som att de elever som har en annan 

kulturell bakgrund än den normerade inte vill dela med sig av sin musik för att de inte 

vill utmärka sig själva i sammanhanget. Alfons uppfattning var att elever med en annan 

kulturell bakgrund ofta gärna delar med sig av sina egna kulturella erfarenheter och 

musikuttryck till en början, men att eleverna allt eftersom anpassar sig till det 

klasskompisarna lyssnar på och tillgodogör sig mer populärkulturella uttryck; 

 
I början åtminstone, när dom kom om man säger så. Då hade dom väl en egen kultur på 

något vis. Men sen blev dom ju... ingår i system på något vis och börjar göra som 

kompisarna gör och då faller dom ju in i den musiken som är populärast då på något vis va. 

Men att dom har en egen kultur, det har dom väl i sig, men den kommer inte fram så 

mycket eftersom kompistryck och annat påverkar något enormt mycket med. Och sen gillar 

dom väl förhoppningsvis också den musiken dom lyssnar på men det påverkar ju enormt 

mycket med vad kompisarna lyssnar på. 

     Alfons 

 

Överlag visade samtliga av de intervjuade lärarna på en öppenhet kring att inkludera 

andra kulturers musik i undervisningen och att de aktivt försökte uppmuntra elever till 

att dela med sig av låtförslag till ensemblespel eller andra delar av 

musikundervisningen. Kalle berättade att han blir väldigt glad när elever delar med sig 

av sin egen musikkultur och att det hjälper både honom och andra elever att vidga sina 

perspektiv på musik; 

 
Dom spelar jättegärna upp en låt från deras länder eller artist som är populär i deras 

land… För mig delar de jättegärna med sig av deras musikkultur… och det tycker jag är 

jätteviktigt att de gör och jag blir jätteglad när de liksom vill… för det öppnar ju upp 

ögonen för mig också…och för de andra barnen dessutom. 

     Kalle 

 

Felicia, som inte hade arbetat mer än ett par månader som musiklärare på den 

mångkulturella skolan, berättade att hon ännu inte hunnit komma igång med att 

inkludera andra kulturers musik i undervisningen. Däremot visade hon sig vara öppen 

för att utveckla verksamheten till att bredda musikundervisningen bortom västerländsk 

musiktradition och sin egen bekvämlighetzon för att främja en interkulturell 

musikundervisning; 

 
Jag har inte nått dit riktigt än. Jag har har ju inte varit här så länge på den här skolan, 

men mitt mål är att försöka plocka in… andra kulturers musik och så. För det är ju 

jättespännande och en väldig utmaning också, för det skiljer sig väldigt mycket över 

världen och den musik som vi från den västerländska traditionen är uppvuxen med är 

väldigt olik mycket annan musik i världen och det är svårt… det är svårt när man är van 

vid någonting också. Men jag skulle tycka att det var jättekul att få in och berika 

undervisningen med mer musik från olika kulturer. Och jag tror nog att många är öppna 

för att liksom… visa exempel. Och jag vet att nån gång man gått igenom är det nån som 

har sagt… sånt här instrument spelar man i mitt hemland och sådär… att det finns 

liksom.. ett intresse att prata om det och så. Men vi har inte gjort det så mycket. 

     Felicia 
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Felicia ser det som en utmaning att inkludera den musik hon själv inte är van vid med 
tanke hur hon genom både uppväxt och utbildning blivit präglad av den västerländska 
musiktraditionen.  

 
5.3.2.1 Ämnesinnehåll 

När vi i intervjuerna tog upp samtalsämnet kring interkulturell musikundervisning 

frågade vi lärarna vilken musik som de ansåg stå i centrum i för den egna praktiken. 

Samtliga av de tillfrågade lärarna berättade att den västerländska pop- och rockmusiken 

har störst plats inom undervisningen, särskilt i samband med ensembleundervisning. 

Majoriteten av lärarna såg själva sina tillkortakommanden i närmandet av andra 

kulturella uttryck inom musikundervisningen, men Alfons tillade dock att han försöker 

närma sig andra kulturer i undervisningen genom vissa moment; 

 
Det är mycket popmusik, sen försöker jag ändå anpassa så att det blir nåt dom känner 

igen, till en början åtminstone… så att dom kan känna igen själva på något vis. Den 

relationen dom har till det. Men det är mycket gamla låtar som dom också ska känna till, 

sen försöker vi ändå spela annan sorts musik från andra länder också och kulturer. Och 

då blir det ju mer trummor och såna grejer va. Så försöka hitta andra kulturella 

skillnader i… inte bara Wonderwall med Oasis… utan lite afrikanska trummor och lite 

såna grejer va.. 

     Alfons 

 

Däremot uppvisade samtliga av de tillfrågade lärarna ett förhållningssätt kring att vilken 

slags musik som används inom undervisningen inte spelar så särskilt stor roll. Felicia 

jämförde arbetet på sin nuvarande arbetsplats och tidigare arbetsplatser och framförde 

att det material som används inom undervisningen inte nödvändigtvis behöver vara 

olika beroende av hur pass mångkulturell elevgruppen är, utan att valet av musik och 

metoder syftar till att främja förståelse för musik och att kunna använda sig av musik 

som uttrycksform; 
 

Jag skulle säga att det skiljer inte jättemycket faktiskt. Jag tycker att man kan använda 

ganska lika material faktiskt. Så det är kanske snarare vad man gör av materialet… det 

kanske är den frågan man alltid måste ställa sig också. Hur man liksom… det känns ju 

viktigare kanske att jag har lärt dom… förståelsen av fyra ackord, till exempel i 

ensemblespel, hur viktigt det är att man kan det liksom. Då kan man spela hur många 

låtar som helst. Det är ju liksom den viktigaste kunskapen än att dom lärt sig en specifik 

låt…  

    Felicia 

 

Flera av de andra lärarna lyfte även de fram vikten av att arbeta med four chord songs, 

fyra-ackords-låtar eller rundgångslåtar som möjliggör för eleverna att repetera samma 

återkommande musikaliska mönster under en låt. Ernst var särskilt tydlig med att 

förklara hur han går tillväga när han väljer ut musik som ska vara med i undervisningen; 
 

Om dom inte redan kan melodin på låten så ska det vara en melodi som är lättillgänglig 

och lättsjungen… /…/ …det ska inte vara några tjoo babedoo, alltså synkoper och grejer 

va… helst ganska rakt så att man kan sjunga flera samtidigt utan att det låter som hej 

kom och hjälp mig… utan tänk Idas Sommarvisa.. den är ju väldigt; da daaa da da daaa.. 

väldigt enkel och rak melodi… det är ett kriterium. /…/ Sen ska ackordföljden vara 

ganska så rundbaserad så att det är en sekvens som kommer tillbaka… C A-moll F G… 

stereotypt jag vet, men i alla fall den formen…strukturen på det för att det ska vara 

spelbart i en ensembleverksamhet… 

     Ernst 
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Enligt Ernst är det viktigt att materialet är lättillängligt och lätt att spela och sjunga. 

Rytm och melodi ska vara enkelt för eleven att ta sig an, vilket resulterar i att man inom 

undervisningen med fördel använder låtar med en väldigt familjär och traditionell 

musikalisk uppbyggnad för vår västerländska musiktradition inom undervisningen.  

 
5.3.3 Sammanfattande analys 

I vår tolkning av resultatet så är elevernas skilda relationer och attityder till musik 

någonting som musiklärare ständigt möter och tampas med i undervisningen. Att göra 

undervisningen intressant för eleverna är någonting som enligt intervjuresultatet kräver 

att man som lärare har goda relationer till sina elever och kan anpassa undervisningens 

innehåll till elevers tycke och smak i den mån det går. Däremot får man enligt lärarna 

ibland påpeka att musikämnet är ett ämne precis som andra ämnen i skolan, och att man 

som elev får göra sitt yttersta för att ta del av undervisningen.  

 

Enligt vår tolkning så uttrycker de tillfrågade lärarna att elever med annan kulturell 

bakgrund oftast anpassar sig till sina klasskamrater och anammar de musikaliska 

uttrycksformer som är normerade i umgängesgruppen eller inte delar med sig av den 

egna kulturen med rädsla för att sticka ut. Detta medför att elevers skilda kulturella 

bakgrunder inte kommer märks av särskilt mycket i musikundervisningen. 

 

Till sist så uttrycker musiklärarna att de alla uppfattar den västerländska 

musiktraditionen som central för undervisningen, med särskilt fokus på pop- och 

rockmusik. De tilläger även att det viktiga med musikundervisningen är inte vilka låtar 

som specifikt används inom musikundervisningens ramar, utan att lärandet och 

tillämpandet av musikens verktyg är det viktigaste för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig användandet av musik som uttrycksform.  
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6. Diskussion 
Genom att ha genomfört intervjuer med yrkesverksamma lärare med särskild kompetens 

inom just området för vårt syfte och våra frågeställningar så har vi genom vår studie 

kunnat tillgodogöra oss nya perspektiv som vi anser kommer att vara nyttiga inför vårt 

kommande yrkesliv. I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra tankar kring dessa 

resultat och lyfta fram de samband och skillnader som vi kan identifiera med vårt 

bakgrundskapitel. Vi kommer även att presentera studiens resultat som svar på våra 

frågeställningar. Avslutningsvis kommer vi att lyfta några perspektiv på fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Lärares uppfattningar av musikens roll 

Under den här rubriken kommer vi att diskutera resultatet utifrån vår första 

frågeställning;  

 

• Hur ser de tillfrågade lärarnas uppfattningar ut kring musikämnets roll och 

funktion inom dagens obligatoriska skol- och fritidshemsverksamhet? 

 

I vårt resultat kan vi se ett delat perspektiv hos de i studien tillfrågade lärarna där de 

betraktar musikämnets roll i skolan som att ge eleverna verktyg för att kunna möta, 

tolka och delta i musikaliska sammanhang. Musiken går att se som ett verktyg för att ta 

sig framåt i livet på samma sätt som att kunna läsa, räkna och kommunicera. Musikens 

verktyg går att se som en kombination av dessa tre färdigheter genom att till exempel 

kunna musicera. Enligt de tillfrågade lärarna bör vi se musikämnet som ett mer renodlat 

ämne som ger barnen verktyg att möta den kultur som omger dem. I kontrast till detta så 

förklarade de tillfrågade lärarna att det finns tendenser till att musikämnet uppfattas som 

ett stödämne till andra ämnen, där barnen får koppla av och få utlopp för att prestera 

bättre inom andra ämnen i skolan. Enligt lärarna fyller musikämnet en funktion som är 

svåruppnådd inom de mer teoretiska ämnena i skolan, eftersom till exempel musik 

erbjuder en annan möjlighet att utveckla sitt personliga uttryck och använda sig av sina 

förmågor i en kreativ kontext.  

 

Genom musikämnet sker en viss kulturell reproduktion, som går att se som att det ger 

eleverna en gemensam grund och musikalisk referens. Genom att möjliggöra för varje 

elev att kunna tolka och förstå det musikaliska arv som omger oss genom att arbeta med 

den redan befintliga musikkulturen och utforska olika delar av den idag breda 

populärmusiken som finns tillgänglig för barn genom internet och sociala medier så 

banar musikämnet väg för en fortsatt musikalisk resa. Den kulturella reproduktionen går 

på så sätt att se som ett verktyg för att inspirera barn till att utveckla sin egen musikalitet 

med avstamp i den omgivande musikkulturen. Ingen av lärarna som deltog i vår studie 

gav intrycket av att de betrakar musikämnet som att vara till för kulturell reproduction 

likt det Lonnert (2013) uttrycker i sin artikel som vi nämner i vårt bakgrundskapitel. De 

yttrar istället tankar kring att musiken i skolan ska ge eleverna möjligheten att använda 

sig av musik som ett verktyg för sitt egna uttryck. Det kulturella reproducerandet kan 

dock kopplas till att elever i grundskolan sällan har kunskaperna som krävs för att 

komponera sin egen. På så sätt skulle det gå att betrakta musikämnets form så som de 

intervjuade lärarna nämner det, där eleverna ingår i ensemblespel och lär sig redan 

befintliga låtar, som att på ett vis reproducera den befintliga kulturen som omger 

eleverna. Vi skulle dock hellre välja, att efter ha genomfört studien, kalla musiklärarnas 

arbete och musikämnets roll i skolan som kulturfrämjande. Vi anser att se musikämnet 

som kulturellt reproducerande bär på en viss negativ klang, och att det inte tillgodoser 
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att barn som tar sig an ett musikaliskt uttryck hämtar inspiration från så mycket mer än 

musikundervisningen i sitt egna uttryck.  

 

Någonting som vi ansåg vara särskilt intressant i vår studie var hur samtliga lärare ser 

ensembleverksamheten som ett så stort och viktigt inslag i dagens musikundervisning. 

Under vår utbildning har vi fått både höra om och bevittna skolenheter där musikämnet 

ges väldigt lite plats och ibland saknar både lärare, sal och utrustning för att kunna 

bedriva den undervisning som egentligen krävs för att uppnå de kunskapskrav som 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2016) 

lyfter fram för musikämnet. Då de tillfrågade lärarna i vår studie allihopa visade sig 

vurma för just ensemblespelets möjligheter, som då kräver allt av det som ibland saknas 

på vissa skolenheter så hoppas vi att detta tankesätt även finns hos fler lärare.  

 

I vårt resultat framkom det även att det inte sker särskilt mycket samarbete mellan 

fritidshemmet och musikundervisningen, vilket enligt lärarna till stor del beror på 

bristande kommunikation eller intresse för ett samarbete mellan fritidshemspersonal och 

musikläraren. Däremot ansåg de tillfrågade musiklärarna att fritidshemmet bär på 

många egenskaper som skulle kunna gynna barns utveckling av musikaliska kunskaper 

och muscierande. Detta då fritidshemmets miljö tillåter undervisning utan specifika 

kunskapskrav, vilket i samband med valfriheten på fritidshemmet skapar en mer 

avslappnad och kravlös miljö. 

 

6.2 Lärares uppfattningar av barns musikuttryck 

Under denna rubik lyfter vi fram en diskussion i samband med vår andra frågeställning;  

 

• På vilka sätt uppfattar de tillfrågade lärarna att barn tillägnar sig musik 

som uttrycksform? 

 

De tillfrågade lärarna som deltog i vår studie lyfte fram att barn i åldrarna för årskurs 1-

6 ofta har en relation till musik och musikaliskt uttryck som präglas av populärkultur 

och tillhörande populärmusik. Musiken bär på en förenande förmåga på det sättet, då 

yngre barn fostras av varandra till en gemensam populärmusikalisk grund som ofta är 

viktigt för att barn inte ska hamna utanför i det sociala samspelet. Lärarna i studien 

redogjorde även för uppfattningar om att barn som bär på annorlunda musikaliska 

uttryck ofta anammar ett mer vedertaget och normerat musikuttryck för att passa in i 

den sociala gemenskapen.  

 

Vidare pekar vårt resultat på att barn börjar utveckla mer av ett personligt uttryck när 

deras identitetsskapande börjar bli mer framträdande i högstadieåldern, vilket bidrar till 

att lärare för låg- och mellanstadiet inte möter barnens egna uttryck lika frekvent. 

Arbetet med musik som uttrycksform i de lägre åldrarna går istället att betrakta som en 

förberedelse för det egna identitetsskapandet genom att som tidigare nämnt ge barnen 

verktyg för att möta musikkulturen omkring dem. I intervjuerna framkom det att 

internet och sociala medier idag spelar en stor roll i barns musikvärld och att det 

används för att både konsumera musik och att uttrycka sig med hjälp av musik. Därför 

anser vi att arbetet med digitala verktyg inom musikundervisningen bör läggas mycket 

vikt vid för att möta upp barnens relation och användande av musik. 

  

I det resultat vi har redovisat så går det som sagt se att ensemblespel och 

instrumentalundervisning är någonting som är centralt i samtliga av de tillfrågade 

lärarnas undervisning. Genom ensemblespelet ges eleverna en möjlighet att närma sig 
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användandet av musik som uttrycksform med hjälp av flera olika sorters verktyg, 

oavsett om det är med hjälp av sång eller instrument. Läroplanen (Skolverket 2016) bär 

med sig tydliga kunskapskrav som under rätt förusättningar, beroende på musikämnets 

utformning på den enskilda skolenheten, ska se till att alla barn i Sverige under sina år i 

grundskolan får chansen att åtminstone prova på att använda sig av musik som 

uttrycksform. 

 

6.3 Lärares uppfattningar av mötet med barns olikheter 

Under denna sista rubrik diskuterar vi resultatet i förhållande till vår tredje och sista 

frågeställning; 

 

• Hur ser de tillfrågade lärarnas uppfattningar ut kring hur man som 

undervisande lärare i musik kan möta barns skilda relationer till musik och 

kulturella bakgrund i undervisningen? 

 

Genom vår studie kan vi se att de intervjuade lärarna trots att de hade ganska olika 

tjänster och arbeta vid olika slags skolor, både till storlek och grad av mångkulturalitet, 

hade väldigt snarlika uppfattningar kring hur barns relation till musik ser ut. Vår tanke 

är att det kan ha att göra med som tidigare nämnt, att barnen på ett sätt fostras av 

varandra till att anamma en liknande musikkultur, men vi tänker även att det kan ha att 

göra med att musikämnet inte ges tillräckligt mycket tid inom skolverksamheten för att 

lärare aktivt ska kunna arbeta med och utforska elevernas tycke och smak kring musik, 

då man som musiklärare oftast är ensam lärare inom ämnet på en skola och möter 

väldigt många elever kan det bli svårt att anpassa undervisningen så att den tilltalar 

varje enskild elev. Lärarna som deltog i studien gav oss en bild av att elevers olika 

inställningar och relationer till musik utmanar lärarna i sitt arbete när de försöker nå alla 

elever. Lärarna uppgav att barngruppens varierade förhållningssätt till musik ställer 

stora krav på lärares kunskaper och färdigheter när det gäller att väcka intresse och 

vidare utmana de elever som redan har ett intresse. Något annat som lärarna uppfattade 

som en utmande del i deras yrke var att lyfta fram de elever som har en annan kulturell 

bakgrund än den normerade och som skiljer sig från den musiktradition som 

musikläraren själv ofta är formad och skolad inom. Detta skapar ett läge där lärarna ofta 

anser sig vara öppna till förändringar i undervisningens innehåll, men avvaktar för att 

elever själva ska få uppmana till sådana förändringar. Vilket i sig blir problematiskt när 

eleverna med ett avvikande musikaliskt uttryck inte vill utmärka sig och därmed 

anammar den normerade musikkulturen.  

 
6.3.1 Lärares uppfattningar av interkulturell musikundervisning 

Genom vårt resultat kan vi se tydliga likheter mellan den i bakgrundskaptilet nämnda 

studien där Cain (2015) lyfte fram västvärldsmusikens primära roll i den australienska 

musikundervisningen och vad de intervjuade lärarna i vår studie uppfattade som central 

för sin egen musikundervisning. Västvärldsmusiken ser ut att ha en övervägande stor 

plats även i musikundervisningen här, om än att vår studie är för småskalig för att kunna 

användas generaliserande. Vår studie bekräftar även det Cain nämnde i sin studie om att 

musiklärare har en frihet och ett privilegium i sitt val av ämnesinnehåll. Detta ser vi 

dock inte som något negativt då lärarna i vår studie enligt vår egen tolkning uppfattades 

som att göra genomtänkta val och välja ämnesinnehåll med omsorg för undervisningens 

syfte. Vår uppfattning är även att den interkulturella musikundervisningen som vi av 

vårt resultat kan se prägla de intervjuade lärarnas undervisning likna den som Kertz-

Welzel (2008) nämner som amerikanska modellen, som bär på tydliga inslag av att 

betrakta musik som konst och uttrycksmedel. 
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Vidare så kan vi genom vårt resultat se att de tillfrågade musiklärarna är öppna för att 

inkludera annan musik än den västerländska i sin undervisning för att möta den vanligt 

förekommande mångkulturella elevgruppen. Detta anser vi vara väldigt positivt och att 

det stärker oss som framtida lärare att vara med och skapa en undervisning där elever 

känner sig välkomna och inkluderade oavsett tycke, smak och kulturell bakgrund. 

 

6.4 Sammanfattning av diskussion 

För tydlighetens skull vill vi avsluta med att sammanfatta vår diskussion och vad vi har 

kommit fram till som svar på vårt syfte och frågeställningar i punktform. 

 

Enligt de tillfrågade lärarnas uppfattningar kan musikens roll i skola och fritidshem 

vara; 

• En läroplattform för personligt uttryck. 

• En plattform för att få verktyg för att möta och utforska det rådande 

kulturutbudet. 

• Att reproducera den aktuella musikkulturen för att ge barnen en gemensam 

musikalisk grund. 

 

De tillfrågade lärarnas uppfattningar av barns musikaliska uttryck är att; 

• Det präglas av populärkulturella uttryck och populärmusik 

• Det egna musikaliska uttrycket hos barnen börjar utvecklas först senare på 

mellanstadiet eller under högstadiet. 

• Musikundervisningen och ensemblespelet möjliggör för utvecklandet av det 

musikaliska uttrycket. 

• Det är starkt kopplat till barns konsumtion av musik genom internet och sociala 

medier. 

 

De tillfrågade lärarnas uppfattningar av hur man genom undervisningen bemöter barns 

skilda relationer till musik och olika kulturella bakgrund är; 

• Beroende av barnens egna vilja att lyfta fram sina egna musikaliska preferenser. 

• Att det är svårt att bemöta alla barn till följd av klassernas storlek och 

undervisningstid. 

• Beroende av lärares ämneskunskap och relationella färdigheter. 

 

Det som avslutningsvis förvånade oss mest i vårt resultat i förhållande till våra 

förväntingar innan vi genomförde studien var hur pass mycket vikt alla de tillfrågade 

lärarna lade vid just barnens egen musikkultur och förståelse av musik, till skillnad från 

att bara reproducera samma musikaliska traditioner som präglar skolväsendet.  

 
6.4.1 Vidare forskning 

Efter vår transkribering och resultatredovisning blev det en del överbliven insamlad data 

från våra intervjuer som inte kom att lämpa sig till den studie vi har genomfört. Denna 

data berör till exempel musiklärares uppfattningar kring musikämnets möjligheter och 

begränsningar, samt musikämnets status i skolvärlden och hur de tillfrågade lärarna 

uppfattar att det påverkar deras yrkespraktik. Detta datamaterial kan eventuellt användas 

för vidare forskning i framtiden.  

 

Ett ytterligare intresse som väcktes hos oss under studiens gång, när vi tittade närmare 

på barns relation till musik, var att det skulle vara intressant att ta del av en studie som, 
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istället för att fokusera på lärarens uppfattningar kring barns relation till musik, istället 

riktar sig mot grundskolelever för att få en mer tillförlitlig bild av hur barns relation till 

musik verkligen kan se ut och hur de resonerar kring sin egen musikkonsumtion. 

 

Till sist så väcktes under våra intervjuer en tanke från en av våra respondenter om att 

det skulle vara intressant att ta del av en studie där man får följa grundskolelevers 

musikaliska utveckling och musiksmak från mellanstadiet upp till när dem går ut 

årskurs 9, för att tydliggöra hur pass mycket elever påverkas av musikundervisningen i 

utvecklandet av den egna identiteten. 
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Bilagor 

Bilaga A - Förberedande intervjuguide till respondenter  

 

Intervjuguide – Barnen och deras musik 
 

Vi heter Kim Schröder och Simon Åberg, och håller just nu på at färdigställa vårt 

självständiga arbete inom vår utbildning till Grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Vi har valt att rikta vårt självständiga arbete mot vår 

ämnesbehörighet i musik och samverkan med fritidshemmet för att främja barns 

musikaliska uttryck.  

 

I vårt självständiga arbete har vi skrivit en bakgrund och ett kapitel med tidigare 

forskning som kretsar kring musikens roll i skolan och fritidshemmet uppdrag, lärares 

perspektiv på musikundervisning, interkulturell musikundervisning och dess ursprung 

och funktion samt barns relation till musik. Det är kring dessa ämnen vi vill intervjua 

dig och tillgodogöra oss dina tankar och perspektiv för att kunna kartlägga lärares 

förhållningssätt och svara på våra forskningsfrågor: 

 

• Vad har musik för roll och funktion inom dagens obligatoriska skol- och 

fritidshemsverksamhet ur tillfrågade lärares perspektiv? 

 

• Vilken betydelse kan musik ha för barn ur tillfrågade lärares perspektiv? 

 

• Hur kan man som undervisande lärare i musik möta barns skilda relationer 

och kulturella bakgrund i förhållande till ämnet ur tillfrågade lärares perspektiv? 

 

• Hur kan barn tillägna sig musik som uttrycksform utifrån tillfrågade 

lärares perspektiv? 

Intervjun kommer vara av semistrukturerad karaktär och  kommer att kretsa kring tre 

kategorier och följande grundfrågor: 

 

Kategori 1: Musikundervisningen 

- Varför har man musik i skolan? 

- Vilka för-/nackdelar finns inom dagens musikundervisning? 

- Hur kan samverkan mellan musikundervisningen och fritidshemmet se ut? 

- Hur kan musikundervisning i fritidshemmet se ut och vad finns det för för-

/nackdelar? 

- Hur kan undervisningen (både obligatorisk musikundervisning och inom 

fritidshemmet) se ut för att främja musik som uttrycksform? 

Kategori 2: Barnens relation till musik 

- Hur upplever du musikens roll i barns liv? 

- Vilka skillnader i relationen till musik har du upplevt hos barn? 

- Hur kan barn uttrycka sig genom musik? 

 

Kategori 3: Interkulturell musikundervisning 

- Vilken musik är central för din musikundervisning? 

- Hur väljer du musikundervisningens innehåll? 

- Hur påverkar elevgruppens sammansättningen valet av innehållet? 



  
 

II 

- I vilken grad låter du musikundervisningen kretsa kring andra kulturers musik? 

 

Frågorna kan under intervjuns förlopp kompletteras med relevanta följdfrågor. 

 

Information kring forskningsetik: 

 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer skulle all information du 

bidrar med vara anonym, finnas tillgängligt för din insikt och endast visas upp för våra 

handledare. I den sammanställda datan i det självständiga arbetet kommer du att 

figurera under ett påhittat namn och din arbetsplats kommer enbart nämnas i form av 

geografiskt och sociokulturellt läge. Du skulle även ha möjligheten att när som helst dra 

dig ur utan några följder.  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Kim Schröder 

07xxxxxxxx 

Xx222Xy@student.lnu.se 

 

Simon Åberg 

07xxxxxxxx 

Xx222xx@student.lnu.se 
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Bilaga B – Underlag för intervju 

 

Kategori 1: Musikundervisningen 

 
Obligatorisk musikundervisning 
Vad är dina tankar kring... 
 
- Varför har man musik i skolan? 
 
- Vad skulle du säga är målet med musikundervisningen? 
 
- Vad utvecklar eleverna genom musikundervisningen? 
 

• Hur uppfattar du musikämnets status i skolvärlden? 

• Hur kompletterar musikämnet andra ämnen? 

 
- Ser du några nackdelar med dagens musikundervisning? 
 

• Klasser storlek? hur påverkar det? hur hanterar ni det? Hur skulle det mest ideala 

förhållandet se ut? 

• Tillgång till instrument? digitala verktyg? salar? Vilka förutsättningar har du? 

• Hur påverkar det undervisningen? hur hanterar ni det? 

 
Musikundervisning i fritidshemmet 
 
Vad är dina tankar kring… 
 
- Kan du ge några exempel på hur musikundervisning i fritidshemmet kan se ut? 
 

 
- Kan du se några möjligheter eller fördelar med att arbeta med musik i fritidshemmet? 
 

 
- Kan du se några hinder för att bedriva musikundervisning i fritidshemmet? 

• Gruppers storlekar?  

• Tillgång till instrument, digitala resurser, salar? 

• Hur påverkar dessa faktorer? 

 
Musik som uttrycksform i undervisningen 
 
- Anser du att det är viktigt att arbeta med musik som uttrycksform? 

• Varför är det viktigt? Varför inte? 

 
- Hur stor vikt lägger läroplanen på arbetet med musik som uttrycksform enligt din tolkning? 
- Hur påverkar det din undervisning?  
 
- På vilka sätt arbetar du för att främja att barn kan använda musik som uttrycksform? 

• Hur får eleverna möjligheten att uttrycka sig genom undervisningen? 

• I vilken mån får eleverna chansen att uttrycka sig själva musikaliskt? 

• Vilka möjligheter finns? Vilka hinder finns? 

• I den obligatoriska musikundervisningen? På fritidshemmet? 

• Finns det några hinder för att arbeta med musik som uttrycksform? 

• Hur ofta arbetar du med musikalisk improvisation i undervisningen? 
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• Hur kan det se ut? 

 

Kategori 2: Barns relation till musik 

 
Musikens betydelse för barn 
 
- Vilken roll spelar musik i barns liv? 

• Vilka skillnader har du upplevt? 

• Vad kan dessa skillnader bero på? 

• Hur kan barns relation till musik skilja sig? 

• Hur kan du märka att musik är viktigare för en elev än för en annan? 
Hur kan dessa skillnader ge sig uttryck inom undervisningen? 

• Hur kan man som lärare bemöta dessa skillnader? 

• Kan du se några skillnader i barns relation till musik utifrån deras kulturella bakgrund? 

Hur kan man som lärare bemöta det? 

 
- Hur kan barn uttrycka sig genom musik? 

• Vilka olika musikaliska uttrycksformer finns tillgängliga för barn? I undervisningen? På 

fritiden? På fritids? 

•  

• Hur kan de användas i undervisningen? 

• Hur upplever du att barns musicerande ser ut? 

• Hur ofta upplever du att barn använder sig av musik som uttrycksform? 

• Kan du ge några exempel? 

• Hur kan man ta till vara på detta? 

• Vad finns det för hinder i verksamheten för att ta tillvara på situationer som uppstår? 

 

Kategori 3: Interkulturell musikundervisning 

 

- Vilken musik skulle du säga är central för utformandet av din musikundervisning? 

• Hur väljer du ut vilken musik som undervisningen ska kretsa kring? 

 

- Hur påverkar elevgruppens sammansättning valet av undervisningens innehåll? 

 

• Hur skulle du förhålla dig till en mer mångkulturell elevgrupp för att göra 

musikundervisningen relevant för dem? 

 

- I vilken grad låter du musikundervisningen kretsa kring andra kulturers musik? 

(Exempelvis utomeuropeisk musik) 

• Finns det några hinder för att inkludera andra kulturers musik? Varför? 

• Hur upplever du att elevgruppen förhåller sig till andra kulturers musik? 

 

 
Finns det någonting som du skulle vilja tillägga?  
 


