
1

           Institutionen för pedagogik

Bakgrundsmusik i skolan -                
ett pedagogiskt verktyg

En studie om bakgrundsmusikens effekt på 
ordningen och arbetsinsatsen i skolklasser

Mattias Johannesson

Examensarbete 10 poäng

i Lärarutbildningen 

Vårterminen 2006



2

Innehållsförteckning

Sammanfattning .......................................................................................................................s 4 

1. Inledning.........................................................................................................s 6

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................s 6 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. s 7

1.3 Frågeställning .....................................................................................................................s 7 

1.4 Avgränsning/reservation ................................................................................................... s 7

2. Metod..............................................................................................................s 8

3. Tidigare forskning.......................................................................................s 10

3.1 Aktivt och passivt lyssnande ............................................................................................s 10 

3.2 Bakgrundsmusikens framväxt ..........................................................................................s 11 

3.3 Bakgrundsmusik inom försäljningsbranschen .................................................................s 14 

3.4 Fysisk påverkan av bakgrundsmusik................................................................................s 15

3.5 Vilken musik skall spelas? ...............................................................................................s 17

4. Resultat och analys......................................................................................s 20

4.1 Lärarnas bedömning av vald bakgrundsmusik på lektioner.............................................s 20

4.2 Lärarnas respektive (kvalitativa) erfarenheter av bakgrundsmusiken..............................s 23

4.2.1 Lärare A......................................................................................................................s 23

4.2.2 Lärare B......................................................................................................................s 24

4.2.3 Lärare C......................................................................................................................s 24

4.2.4 Lärare D......................................................................................................................s 24

4.2.5 Lärare E ......................................................................................................................s 25

4.2.6 Lärare F ......................................................................................................................s 25

4.3 Lärarnas samlade (kvantitativa) erfarenheter av bakgrundsmusiken...............................s 25

4.4 Elevernas bedömning av vald bakgrundsmusik på lektioner ...........................................s 27



3

5. Sammanfattning och slutdiskussion ..........................................................s 31

5.1 Varför bakgrundsmusik....................................................................................................s 32

5.2 Bakgrundsmusik i skolan .................................................................................................s 34

5.2.1 Tempo.........................................................................................................................s 35

5.2.2 Rytm...........................................................................................................................s 36

5.2.3 Melodi ........................................................................................................................s 36

5.2.4 Instrumentation...........................................................................................................s 36

5.2.5 Volym.........................................................................................................................s 37

5.2.6 Enkel/komplex ...........................................................................................................s 37

5.2.7 Karaktär......................................................................................................................s 37

5.2.8 Frekvens/tonomfång...................................................................................................s 38

5.2.9 Övrigt .........................................................................................................................s 38

6. Referenser ....................................................................................................s 40

7. Bilagor ..........................................................................................................s 41

7.1 Instruktion till lärare.........................................................................................................s 41 

7.2 Frågor lärarintervjuer .......................................................................................................s 47

7.3 Frågor elevintervjuer ........................................................................................................s 49

7.4 Förvald CD-musik............................................................................................................s 50



4

Examensarbete 10 poäng
i Lärarutbildningen 
Vårterminen 2006

SAMMANFATTNING

Mattias Johannesson

Bakgrundsmusik i skolan - ett pedagogiskt verktyg
En studie om bakgrundsmusikens effekt på ordningen och arbetsinsatsen i skolklasser
Backgroundmusic in school – a pedagogical tool
A study concerning the effects of backgroundmusic on the orderliness and efforts of work in 
schoolklasses

Antal sidor: 50

Syftet med denna studie är om och i så fall hur bakgrundsmusik i grundskolan kan vara ett 

verktyg i pedagogiska verksamheter samt i så fall vilken typ av musik.

Studien tar upp om bakgrundmusik kan påverka ordningen i klassrummet och elevernas 

arbetsinsatser under självständiga arbetsformer. Studiens historiska utgångspunkt med bak-

grundsmusikens framväxt beskriver hur människors ordning och arbetsinsats kan påverkas på 

olika sätt av den. Studien åskådliggör också varför människan påverkas fysiskt av bakgrunds-

musik. Egen undersökning visar på hur viss bakgrundsmusik fungerar i pedagogiska syften. 

Studien ger förslag på egenskaper som bakgrundsmusik bör ha i pedagogiska verksamheter.

Studien har genomförts via litteraturstudier, egen empiri och till viss del Internet. Den 

empiriska undersökningen har genomförts med tre förvalda CD-skivor där olika musik har 

spelats på lektionstid. Därefter har intervjuer av både lärare och elever gjorts för att kunna se 

tendenser om och hur musik påverkat ordningen i klassrummet samt hur den upplevts i det 

självständiga arbetet.

Resultatet i denna studie visar att ordningen i klassrummet och elevernas arbetsinsatser troligen 

kan påverkas i positiv riktning om musiken är av rätt karaktär. Det uppfattas generellt på detta 

sätt både av lärare och elever. Teoretiska studier och empirisk undersökning har tillsammans 

klargjort några viktiga egenskaper musik bör ha för att lämpa sig i pedagogiska verksamheter.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Läsåret 2006/2007 skall grundskolorna i Ljungby kommun spara 2 miljoner kronor. I detta 

ingår till stor del färre lärare (16,76 tjänster) på grund av minskade barnkullar. Tyvärr är det 

vanligt att skolor får besparingskrav på sig, vilket medför minskade resurser. Ett resultat av 

detta kan vara att alltför många grundskoleelever mister sin behörighet att söka vidare till 

nationella program i gymnasieskolan eller kanske andra utbildningar. I Ljungby kommun var 

denna siffra 2005 efter årskurs nio 12,3 % eller 54 elever (Internet 2006-02-13). Indragningen 

av lärartjänster kan innebära mindre hjälp/stöd och eventuellt sämre ordning och arbetsinsats 

bland eleverna i klassrummen vilket kan påverka deras kunskaper negativt. På något sätt 

måste skolan få oväntad hjälp som stimulerar eleverna till ett bättre studieresultat och bidrar 

till ett positivt klassrumsklimat. Just därför tänker jag att bakgrundsmusik kanske kan vara ett 

enkelt, billigt och bra hjälpmedel i den ordinära skolundervisningen. Detta kan motiveras med 

att….

Har du någon gång blivit påverkad av den musik som du hör? Svaret på denna fråga är 

troligtvis ja. Inte bara har du blivit påverkad någon gång. Sannolikt blir du påverkad på något 

sätt av musik dagligen vid ett flertal tillfällen. För många människor kanske detta sker mer 

eller mindre för jämnan, men man fäster inte så stor tanke vid det. Musik kan påverka eller 

bidra till dina känslor och din sinnesstämning. Det tror jag att alla människor på något sätt kan 

bekräfta. 

Att kunna lyssna på musik under arbetets gång är mycket vanligt förekommande inom flera 

arbetsområden. I exempelvis industri- och byggbranschen ser man ofta människor med 

kombinerade hörselskydd och hörlurar. Inom affärsverksamheter och kontorsmiljöer hör man 

ofta musik som på olika sätt är ämnade att påverka oss. Musiken finns runt oss mer eller 

mindre ständigt. Därmed ser jag inget hinder att den också skall kunna finnas i klassrummen 

på skolor, såvida det inte går att påvisa att det är negativt ur inlärnings-, ordnings- och 

arbetssynpunkt. Däremot om majoriteten av både lärare och elever vill ha en arbetsmiljö utan 

musik är ju självklart detta då att föredra alternativt att elever har personliga CD-spelare eller 

MP3- spelare med hörlurar för att inte störa medmänniskorna i sin omgivning.
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1.2 Syfte

Undersökningen i denna studie har som syfte att undersöka om ordningen och arbetsinsatsen i 

klassrummet påverkas av att man spelar bakgrundsmusik under elevernas självständiga 

arbete. Exempel på detta kan vara när de räknar, läser, skriver och håller på med laborationer 

samt mycket annat. Så fort som någon lärare eller elev måste säga någonting som är avsett för 

alla i klassrummet att ta del av skall/bör musiken stängas av eller tystas ner, alternativt ha en 

så låg volym så att den aldrig stör på detta sätt. Automatiskt blir det också då intressant och 

försöka se vilken slags musik som eventuellt kan vara lämplig i pedagogiska verksamheter.

1.3 Frågeställning

Denna undersökning riktar sig mot grundskolans olika stadier för att fastställa eller se 

tendenser om passivt lyssnande till bakgrundsmusik kan påverka situationen i klassrummet 

ifråga om ordning och arbetsinsats samt vilken typ av musik. Dessa kommer att prövas utefter 

elevers och lärares bedömningar.

I. Kan man med hjälp av passivt lyssnande av bakgrundsmusik påverka ordningen i 

klassrummet vid det självständiga arbetet? Om ja, hur?

II. Kan man med hjälp av passivt lyssnande av bakgrundsmusik påverka arbetsinsatsen

bland eleverna vid det självständiga arbetet? Om ja, hur?

III. Vilken typ av bakgrundsmusik är lämplig att spela under lektionstid i elevernas 

självständiga arbete? (Förutsätter att bakgrundsmusiken påverkar elever i deras 

självständiga arbete.)

1.4 Avgränsning/reservation

Musiken som finns runt oss dagligen i många olika sammanhang skulle kunna undersökas i 

det oändliga gällande dess effekter på oss människor. Intresset ligger i denna studie på 

bakgrundsmusikens effekt i självständiga arbetssituationer och främst då i pedagogiska 

verksamheter då detta ligger i mitt eget intresse som framtida lärare. 
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2 Metod 

Förutom ordinära litteraturstudier kommer en empirisk undersökning att genomföras i två 

klasser på låg- mellan- och högstadiet i en grundskola. Denna sker genom att tre förinspelade 

CD-skivor (se bilagor 7.4) spelas tre till fem tillfällen per klass i bestämd ordning under 

arbetsformer som av respektive lärare får anses som självständiga. CD-skivorna har på skiva 

1: lugn instrumental klassisk musik och panflöjtsmusik blandat, skiva 2: blandade 

sånger/artister med lugn keltisk musik, skiva 3: populärmusik med flertalet av låtarna från de 

senaste årens svenska schlager och sångare från teveprogrammet Idol. Tanken i detta är att 

börja med musik som får anses som lugn, harmonisk och avslappnande för att efterhand 

stegras mot medryckande populärmusik. Efter att dessa tre förvalda CD-skivor spelats får de 

klasslärare som så önskar/hinner låta eleverna bestämma självvald bakgrundsmusik med egna 

skivor som de tar med till lektionerna.

De lärare som har dessa klasser i undersökningen kommer fortlöpande att fylla i hur de 

upplever ordningen samt arbetsinsatsen för varje lektion där bakgrundsmusik spelats under 

självständigt skolarbete på lektionerna (se bilagor 7.1). Lärarna får dessutom efter den 

empiriska undersökningen skriftligen via några frågor (se bilagor 7.2) beskriva hur de 

uppfattar bakgrundsmusikens nytta eller skada sett som ett pedagogiskt verktyg i deras 

undervisning. Dessa intervjuer har sammanställts dels kvalitativt - varje lärare för sig (se 

punkt 4.2), samt kvantitativt – lärarnas gemensamma uppfattningar (se punkt 4.3). Lärarna 

skall häri också försöka bedöma om det funnits skillnader i hur olika bakgrundsmusik 

påverkat ordningen i klassrummet och elevernas arbetsinsatser. Slutligen kommer eleverna i 

skolklasserna att intervjuas klassvis med några enkla frågor kring de tre frågeställningarna 

med hjälp av handuppräckning. Frågorna till dessa finns i bilaga 7.3 och dess tillhörande svar 

i punkt 4.4.

Musiken som används i denna studie har valts ut av mig själv. Musiken är inte slumpvis 

utvald utan det är min egen personliga uppfattning som styrt musikvalet för att 

förhoppningsvis kunna bekräfta frågeställningarna. Självklart kan det finnas annan musik som 

kan medföra ett likvärdigt resultat om undersökningen skulle genomföras med helt andra 

typer av musik, vilket skulle kunna vara av intresse för framtida forskning kring 

bakgrundsmusikens effekter på människor i olika arbetssituationer.
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Ett problem som uppkom under den empiriska undersökningen är att tiden för genomförandet 

i den empiriska undersökningen var för knapp, vilket innebar att CD-skiva 3 och självvald 

musik inte användes i samma utsträckning, eller överhuvudtaget som övrig musik. Detta kan 

påverka resultaten. Om undersökningstiden varit längre exempelvis en termin eller ett läsår 

istället för några veckor, hade frågeställningen om bakgrundsmusikens effekt på elevers 

arbetsinsatser kunnat undersökas mera objektivt, d v s om studieresultaten förbättras med 

hjälp av bakgrundsmusik. Dessutom slumpade det sig att en klass deltog i den empiriska 

undersökningen dubbelt upp, då två olika lärare valde just denna klass i studien. Förutom 

detta skedde ett ٭skrivfel vilket medförde att viss bedömning från högstadielärarnas helt föll 

bort. Låg- och mellanstadielärarna uppmärksammade felet och förstod självmant hur det 

skulle justeras till det riktiga. Resultatet kan därmed i viss mån bli missvisande. Detta har 

delvis justerats genom att lärarna i efterhand fick svara på frågor som sammanställts både 

kvalitativt och kvantitativt (se punkt 4.2 & 4.3).

När man utför undersökningar av olika slag finns det alltid en risk för att studiens resultat förs 

i riktning mot ett resultat som är förutsägbart eller önskvärt. Denna förväntade effekt är svår 

att eliminera. Just i denna studie finns det viss risk för att lärarna som deltagit omedvetet 

bedömer och svarar på frågeformulär så att resultatet i studien blir positiv eller bekräftas 

utefter de frågeställningar som finns. Elevernas bedömning har däremot större objektivitet då 

de varit omedvetna om att de deltagit i en studie och fått reda på detta först när jag själv som 

författare till denna studie besökt eleverna klassvis för att ställa frågor. Trots detta kan elever 

snabbt avkoda vad det önskvärda resultatet i studien är och svarar kanske därefter.

                                                
 I bilaga instruktion till lärare kopierades och justerades texten ” Har Du som lärare märkt någon skillnad i ٭
elevernas ordning i klassrummet i Dina klasser när denna CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!” 
Meningen var att arbetsinsatsen skulle efterfrågas på samma sätt, men ordet ordning ändrades aldrig till 
arbetsinsats. Därav visst bortfall av empiri.
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3 Tidigare forskning 

Ett problem under arbetets gång har varit att jag inte lyckats hitta tidigare forskning där 

bakgrundsmusiken i skolan varit det huvudsakliga intresset eller vid självständiga 

arbetssituationer. Troligen är det så att det är ett förhållandevis outforskat område. Därför har 

jag via litteratur försökt knyta an närliggande forskning för att få svar på egna

frågeställningar. Det finns bland annat litteratur som beskriver vilken funktion musik kan ha 

vid manuella arbetssituationer, i affärer samt andra platser människor kommer i kontakt med i 

sin vardag. Bakgrundsmusiks nytta eller skada under pågående lektionstid i skolan har jag inte 

heller hittat någonting om, men däremot lite grann om hur elever uppfattar bakgrundsmusik 

under tiden som de läser läxor. Genom denna samlade inblick får man viss förståelse och 

överblick hur musiken påverkar oss beroende av vilken aktivitet som utförs. Dessutom får 

man häri också kunskap om hur man kan göra ett ”rätt” musikval då man skall utföra en viss 

aktivitet som exempelvis självständigt skolarbete, vilket avses undersökas i denna studie. 

Först måste dock definieras vad som menas med ett passivt lyssnande, vilket kan tolkas 

mycket olika som jag upplever det.

3.1 Aktivt och passivt lyssnande 

Under tiden man genomför olika självständiga uppgifter i skolan är tanken i denna studie att 

lyssnandet av bakgrundsmusiken skall förbli passiv – inte aktiv. När man lyssnar på musik 

görs en åtskillnad som kan vara bra att känna till ifråga om detta. Definitionen som följer 

mellan aktivt och passivt lyssnande verkar både trovärdig och väl genomtänkt:

”Det är en vanlig tanke att det finns skillnader mellan vad som brukar kallas aktivt och passivt 

lyssnande. Aktivt lyssnande innebär att vi lyssnar koncentrerat och ger musiken vår fulla 

uppmärksamhet utan att göra något annat. Om vi ägnar oss åt någon annan syssla (laga mat, 

träna, städa, läsa) samtidigt som vi lyssnar på musik antas vi lyssna passivt eller vi kanske inte 

ens ser det som att vi lyssnar på musik.” (Internet 2006-11-16 s 3)

Om man följer definitionen ovan innebär detta i princip att denna studie undersöker olika 

grader av passivt lyssnande i självständiga arbetsformer beroende av vilken aktivitet som 

råder. Bakgrundmusiken är således av sekundärt syfte vilket också är det absolut vanligaste 

sättet att lyssna på musik. Detta bekräftas genom att redan 1976 användes radion som 

sekundäraktivitet till 97 % enligt viss undersökning. (Thorsén 1989 s 23) 2001 lyssnade 26 % 

av alla arbetstagare på musik till arbetet nästan 5½ timme/dag. (Ljunggren m fl. 2002 s 91) 
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Det passiva lyssnandet tros dessutom också att bli allt vanligare då ”yngre lyssnare oftare 

blandar upp musiklyssningen med andra aktiviteter”. (Thorsén 1989 s 5) Att använda ”musik 

som bakgrund till olika aktiviteter förefaller vara så vanligt att det framstår som något av en 

huvudfunktion för musiklyssnande överhuvudtaget bland ungdomar idag”. (Lilliestam 2001 s 

124)

Sedan 1900-talets början finns det i princip två typer av arbetare vilket avgör hur man lyssnar 

på bakgrundmusik. Människor som arbetar med händerna (förutsätter här *taylorismen) och 

människor som arbetar med hjärnan. Detta benämns som handens eller tankens arbetare. 

(Thorsén 1989 s 6) Arbetare som har handen (och däribland kroppen) som det huvudsakliga 

arbetsredskapet kan man påstå har ett mindre passivt förhållningssätt gällande lyssnandet av 

befintlig bakgrundsmusik, vilket kan styrkas genom att: ”den musik som uppskattades mest, 

var musik som kunde skapa en positiv kontrast mot verkstadens buller” och ”musik som 

aktiverade kroppen”. (Thorsén 1989 s 4) Ytterligare skäl som styrker teorin att manuellt 

arbete har ett mindre passivt lyssnande är att dessa arbetare behöver kompletteras med andra 

upplevelser, bara för att arbetet ifråga är så monotont och själsdödande och ”det spelades 

alltmer musik på arbetarnas begäran”. (Thorsén 1989 s 6)

För att på något sätt också redogöra för hur lyssnandet är i arbetssituationer som kräver en 

högre koncentration och mindre medvetande av befintlig bakgrundsmusik kan en 

levnadsundersökning från 1981 ge oss en tendens: ”ju högre utbildning ett yrke kräver, desto 

mindre lyssnar man på musik under arbetet”. (Thorsén 1989 s 12) 

3.2 Bakgrundsmusikens framväxt

För att förstå hur viktig bakgrundsmusiken är för många människor i sin vardag är det 

nödvändigt att en redogörelse för hur den växt fram presenteras. Det är ingen tillfällighet att 

bakgrundsmusik i olika former tillåtits länge. Inte minst på dess roll och funktion gällande 

vad denna studie handlar om; närmare bestämt hur bakgrundsmusik kan påverka ordningen 

och arbetsinsatsen.

                                                
* Taylorismen bygger på löpandebandprincipen: varje människa gör endast ett mycket litet specifikt moment i en 
större helhet. Detta för att effektivisera tillverkningen och undvika fel. Dessutom skall onödiga förflyttningar av 
material och arbetskraft undvikas. 
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Att både ordningen och arbetsinsatsen bland arbetare kan bli bättre med musikens hjälp finns 

det flera bra exempel på. När man i det förindustriella samhället exempelvis borrade, högg i 

gruvor eller arbetade som rallare vid järnvägen användes sången som ett medel för att utöka 

samarbetet. Genom att arbeta i växeltakt med dessa tunga manuella arbeten till sången 

åstadkom man inte bara att fler kunde deltaga i arbetet, utan också att arbetsinsatsen ökade då 

”arbetet gick då både snabbare och blev bättre utfört (…) hålla humöret uppe vid ett enformigt 

arbete.” (Ljunggren m fl. 2002 s 32) Vid andra manuella arbetsuppgifter såsom pålning, 

halning, uppdragning av fiskenät, ankarlättning, stenbaxning och andra arbetsmoment var 

principen densamma fast här skulle arbetsinsatsen utföras synkront istället för växelvis. 

(Ljunggren m fl. s 29-45)

Det som är entydigt för alla dessa arbetsuppgifter är att arbetsinsatsen blev bättre då mannarna 

kunde nyttjas maximalt när sången med dess tempo fanns med i arbetet. Sången och musiken 

användes för att ”hålla takten för att samtidigt förena sina krafter”. (Ljunggren m fl. 2002 s 

32) Dessutom påverkades också arbetsinsatsen i positiv riktning på ett annat sätt, nämligen då 

sången övervann tröttheten, långrandigheten och monotonin som exempelvis med arbetet vid 

spinnrocken. (Ljunggren m fl. 2002 s 22) Att ha dessa sånger under arbetets gång värderades 

så högt så att man anställde arbetare också på grund av deras musikaliska förmågor. 

(Ljunggren m fl. 2002 s 32)

Med industrialiseringens framfart försvann sången som länge styrt arbetarnas arbetstempo. 

Detta på grund av allt buller som fanns i arbetslokalerna. (Ljunggren m fl. 2002 s 62) 

Maskinerna som producerade och som helt eller delvis ersatte det manuella arbetet bestämde 

nu istället arbetstakten. I samband med detta upplevdes arbetena än mera enformiga vilket 

ledde till att arbetsdisciplinen försämrades. I mitten på 1920-talet kom i New Jersey de första 

elektromagnetiska högtalarna. Dessa kunde överrösta det buller som maskinerna orsakade. Att 

ha bakgrundsmusik provades av samma företag som tillverkade dessa högtalare. 

Arbetsinsatsen blev genast bättre med den bakgrundsmusik som spelades i arbetslokalerna. 

Inledningsvis var det en kraftig produktionsökning, för att senare närma sig den ursprungliga 

tillverkningstakten. Dock skall påpekas att en ökad arbetsinsats på ett par procent kvarstod så 

länge det fanns bakgrundsmusik för arbetarna att lyssna på. (Ljunggren m fl. 2002 s 67) 

Genom denna kunskap började allt fler företag på 1930-talet i Nordamerika använda interna 

radiosändningar för att arbetarna skulle ha musik under sitt arbete. Således spelade 

discjockeys musik på respektive arbetsplats. (Ljunggren m fl. 2002 s 69) 
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En pionjär inom bakgrundsmusiken var George Squire i USA. Han tog patent på rätten att 

nyttja elnätet för att sända nyheter och musik. Således skedde en centralisering av 

bakgrundsmusiken och nyhetssändningar. (Ljunggren m fl. 2002 s 69) 1937 visade 

vetenskapliga undersökningar på att bakgrundsmusiken ökade produktionen upp till sex 

procent. Squire bildade Muzak Cooperation på kommersiell basis via telenätet då detta nu var 

väl utbyggt. Verksamheten var framgångsrik då många började prenumerera på Muzaks 

sändningar. Muzaks bredare utbud bidrog till att den tidigare bakgrundsmusiken som spelades 

enskilt på varje företag via discjockeys spelade ut sin roll. (Ljunggren m fl. 2002 s 71) 

Under 1950-talet presenterade Muzak ”vetenskaplig” bakgrundsmusik. Syftet med denna 

musik var att fortlöpande öka stimulansen under arbetspasset. Man hävdade att det fanns fyra 

viktiga beståndsdelar i detta: rytm, tempo, instrumentation och orkesterstorlek. (Ljunggren m 

fl. 2002 s 72) Muzak lanserade sina idéer om bakgrundsmusik som en miljöfaktor lika viktig 

som ventilation, ljus etc. Man använde begreppet akustisk konditionering. Muzak lyckades 

bra med sin bakgrundsmusik. Under 1960-talet lyssnade som mest 80 miljoner människor på 

Muzak dagligen. Att Muzak varit framgångsrikt är inte svårt att förstå om man får tro på vad 

som står i en Muzakbroschyr för den svenska marknaden. Detta med hänsyn till att både 

arbetarna och företagsägarna gagnades av bakgrundsmusiken:

Bakgrundsmusiken tar bort känslan av tristess och meningslöshet. Den skapar en miljö som ökar 

uthålligheten och förbättrar disciplinen. Musiken lugnar ner temperamentsfulla arbetare. De tittar 

inte så ofta på klockan, talar mindre med varandra i onödan, springer inte på toaletten så ofta etc. 

Bakgrundsmusiken spar tid, pengar och energi. (Ljunggren m fl. 2002 s 78)

Under slutet av 1960- och början av 1970-talet fick Muzak en tillbakagång gällande sina 

prenumeranter. (Ljunggren m fl. 2002 s 80) Detta berodde bland annat på att arbetarna själva 

började ställa krav på att de ljudtapeter som fanns omkring dem skulle ersättas med radions 

utbud eller självvald musik. (Thorsén 1989 s 6) Trots att Muzak inte finns i Sverige idag hör 

vi ständigt bakgrundsmusik i många olika offentliga miljöer och privata samt på industrier. 

(Ljunggren m fl. 2002 s 81) Detta beror på att många arbetare har musiken som en 

motivations- och trivselfaktor på olika sätt i sitt arbete. Att musik och nyheter är så populärt 

att lyssna på bland arbetare inom industrin beror bland annat på att ”arbetsmusiken lyfter 

egentligen in fritiden i form av minnen, erfarenheter eller drömmar”. (Thorsén 1989 s 8) 
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3.3 Bakgrundsmusik inom försäljningsbranschen

Förutom i det manuella arbetet påverkar bakgrundsmusiken oss människor inom andra 

områden såsom exempelvis försäljningsbranschen. I varuhus-, bar-, restaurang- och 

entrémiljön möts kunderna ofta av lugn och harmonisk musik. Syftet med detta är att 

kunderna skall dra ned på takten, så att de handlar mer, äter och dricker mer och så vidare. 

Musiken är ämnad för en bred publik och rättas efter olika behov man har under dagen. 

Försäljningen påverkas av bakgrundsmusiken som spelas. (Ljunggren m fl. 2000 s 97)

Just i restaurangmiljöer finns det tydliga skillnader på syftet med den bakgrundsmusik som 

spelas. ”Finare” restauranger där man sätter sig ner för att äta spelar lugn och harmonisk, ofta 

klassisk musik. Detta för att kunderna då sitter längre tid på restaurangen, vilket gör att man 

beställer lite dyrare och fler rätter samt drycker. På snabbmatsställen är förhållandet det 

motsatta. Man spelar generellt modern och snabb musik. Här är tanken att genomflödet av 

kunder skall vara stort. Därför är filosofin att kunden skall äta snabbt för att maten är billig 

och så fort som kunden ätit färdigt skall den helst lämna serveringen. (Ljunggren m fl. 2002 s 

105)

En annan typ av bakgrundsmusik är *förgrundsmusiken som kan locka olika kundkategorier 

till affären. Ett bra exempel är modebutiker där förgrundsmusiken är på förhållandevis hög 

volym samt av modern karaktär. Syftet är att man inriktar sig mot den kundkategori som 

kommer att köpa något om de går in i butiken. Andra människor göre sig inte besvär att 

komma in och ens titta på varorna är filosofin. (Ljunggren m fl. 2000 s 103)

Ett annat sätt att använda bakgrundsmusiken är att lugna stressade kunder. Detta sker förutom 

som tidigare nämnt i affärsmiljöer också i telefonväxlar och på olika ressätt såsom flyg, tåg 

och buss. (Ljunggren m fl. 2000 s 108)

                                                
* Förgrundsmusik: Denna musik är avsedd att höras också ut på gatan för att locka till sig kunder. 
Bakgrundsmusik är endast avsedd att höras inne i butiken.
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3.4 Fysisk påverkan av bakgrundsmusik

Att dra kopplingen hur bakgrundsmusik kan påverka oss människor rent fysiskt är 

problematiskt. Ur ett rent vetenskapligt perspektiv skulle detta innebära att man går in i 

detaljer rent fysiologiskt vilket skulle vara alltför tidskrävande och komplicerat. (Något 

perspektiv måste likväl detaljeras för att kunna förstås.)

För att förstå vad musik och ljud egentligen är för någonting kan det vara passande att 

inledningsvis beskriva örats och hörselns funktion hos oss människor. Örats uppgift är att 

fånga upp ljudvågor som finns i vår omgivning. Ljudvågorna tas upp av ytterörat och träffar 

därefter trumhinnan som är en del av mellanörat. Mellanörat har en skyddsreflex som 

aktiveras vid kraftigare ljudvågor. Denna reflex fungerar dock inte vid plötsliga ljudvågor 

såsom explosioner. Mellanörat fungerar som en slags förstärkare och leder ljudvågorna vidare 

in till innerörats hörselreceptorceller. Här hjälper det centrala nervsystemet till att 

sammanställa impulser av ljudvågor till ljudförnimmelser. Om ljudvågorna uppfattas som 

regelbundna förnimms dessa som toner och musik. Är de däremot oregelbundna upplevs 

ljudvågorna som buller och oljud. Dessutom beskrivs det att olika frekvensomfång påverkar 

olika delar av innerörat och dess hörselreceptorer. (Nienstedt m fl. 1995 s 321) Således verkar 

det vara så att *frekvensen i musik och ljud avgör hur vi påverkas. Detta antagande motiveras 

genom att innerörats hörselreceptorer står i förbindelse med nervsystemet (afferenta neuron). 

(Niendstedt m fl. 1995 s 325)

Att vi människor påverkas beroende av frekvensen finns det viss forskning om. Forskaren 

Gordon Shaw hävdar att ”komplex musik främjar vissa komplexa neuronmönster som spelar 

roll vid avancerat tänkande”. Om musiken istället är enformig och repetitiv kan den istället ge 

motsatta effekter. Undersökningar talar om ett flertal exempel där inlärningen har förbättrats 

bland studenter då de innan tester lyssnat på komplex musik som Mozarts. (Campbell 1997 s 

23)

För att ytterligare belysa att hörseln är ett fysiskt fenomen kan underbyggas genom att musik 

och ljud egentligen är vibrationer, eller som tidigare nämnt ljudvågor. Ett bra exempel på 

detta är Evelyn Glennie som gör framträdanden som slagverkare trots att hon är döv. Hon lär 

sig musikverk genom att hålla kring en stereohögtalare eller att ha en kassettbandspelare i sitt 
                                                
*
 Ljud tar sig fram i vågor genom luften. Man mäter den dels i frekvens som avser tonhöjden och dels i intensitet 

som avser styrkan. Enheterna för dessa är hertz (antal svängningar/sekund) respektive decibel (ljudstyrkan). Man 
brukar generellt säga att ett normalt öra kan uppfatta frekvenser från 16 till 20 000 hertz. (Campbell 1997 s 42)
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knä. Det fanns dock de som inte trodde på henne. Skotska vetenskapsmän kontrollerade då att 

hon verkligen var döv och fann att hennes hjärna inte reagerade på tal, men däremot av musik. 

Man kan bokstavligen säga att hon känner musiken, för det är precis vad som händer. När 

Glennie tänker tillbaka på hur hon lärde sig känna igen olika toner beskriver hon att ”genom 

att lägga händerna mot utsidan av väggen till skolans musiksal (…) vissa toner fick det att 

killa i fingrarna medan andra gjorde att hon kände vibrationer i handlederna”. (Campbell 1997 

s 52) Just i fallet med Glennie kan man påstå att hon hörde med känseln. Funderar man på 

detta får man konstatera att hörseln egentligen inte är ett eget sinne utan en del av 

känselsinnet. Detta kan till viss del bekräftas genom att vissa forskningsresultat tyder på att 

olika sinnen kan vara samordnade. (Hwang & Nilsson 1995 s 115)

Att musik kan påverka människors förmågor på olika sätt visas genom en rad olika studier. I 

USA har dessa visat att studenter med erfarenhet av musikalisk utövning i någon form har 

högre genomsnittspoäng på standardiserade prov både i det verbala kunnandet samt det 

matematiska. En annan studie visar att elever med musikalisk erfarenhet hade den bästa 

läsförståelsen, minst benägenhet att missköta sig i skolbussen och mindre frånvaro de dagar 

musik fanns på schemat. (Campbell 1997 s 186) En jämförande studie av hundratals 

erfarenhetsbaserade studier genomförda under en 20-årsperiod visar att musik förutom den 

allmänna höjningen av studieresultaten också ”förstärker kreativitet, höjer elevers 

självaktning, fungerar utvecklande för sociala färdigheter samt förbättrar perceptoriska 

motoriska färdigheter och psykomotorisk utveckling. (Campbell 1997 s 189) 

På föregående sida berörde jag lite grann om örats anatomi och fysiologi. Däri beskrivs det 

bland annat att oregelbundna ljudvågor förnims som oljud eller buller. Enligt en undersökning 

på en grundskola i New York som pågick under en fyraårsperiod visas att om elever utsätts 

för regelbundet buller sänks deras inlärningsförmåga, vilket får konsekvenser för 

arbetsinsatsen indirekt: ”De elever vars klassrum vette ut mot det förhöjda tunnelbanespåret 

låg elva månader efter de elever som inte direkt var utsatta för oljudet från passerande 

tunnelbanetåg.” (Campbell 1997 s 48) 

Ifråga om musiken har en påverkan på oss människor beskrivs det att den till och med styr de 

val vi gör dagligen; i oanad omfattning – alltså mer än vad gemene man kan/vill inse eller 

förstår. Lars Karlsson som är chef för Match Music arbetar inom musikbranschen, men med 

bakgrundsmusik. Han menar att musik i form av bakgrundsmusik påverkar oss: ”Musik skulle 
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aldrig användas som den gör idag om den inte hade några effekter.” (Ljunggren m fl. 2000 s 

109) 

3.5 Vilken musik skall spelas?

Musikvalet i bakgrundsmusiken avgör till mycket stor del hur vi människor fungerar rent 

ordningsmässigt och hur goda arbetsinsatserna blir. När man arbetar med manuella 

arbetsuppgifter beskrivs ett par faktorer vara avgörande för vilken musik som väljs: 

arbetsuppgiften som avser vilken grad koncentration arbetet ifråga kräver samt 

arbetsuppgiftens karaktär ifråga om monotoni och ljudmiljön d v s hur mycket buller som 

finns i omgivningen. (Thorsén 1989 s 4) När det istället gäller arbetsuppgifter som kräver en 

högre grad koncentration som exempelvis vid inlärning av teoretisk fakta är det samma 

faktorer som skall tas hänsyn till fast musikvalet blir häri då kanske ett helt annat vilket 

bekräftas av studenter på ett gymnasium i Göteborg. De uttrycker flera intressanta saker om 

hur musiken kan styra människors agerande och funktionalitet vid självständigt läxarbete som 

kräver en förhållandevis hög koncentration (jämfört med manuellt arbete). Om man riktar in 

sig mot skolarbetet i form av läxor nämner elever bland annat om ”modern” musik: ”Jag sitter 

bara och sjunger med och så helt plötsligt, jävlar, kanske ska ta och plugga lite också” och 

”När det är dunkmusik, så dunkar man i stolen och då blir det ingenting gjort (…)”. 

(Lilliestam 2001 s 125) En annan elev fullföljer och löser till viss del denna problematik: 

”(…) om man tar en låt som man inte förstår då behöver man inte hänga med och avbryta sitt 

arbete.” (Lilliestam 2001 s 124) Via dessa kommentarer ser man att ett ämnat passivt 

lyssnande närmar sig ett aktivt vilket kan medföra att ordningen och arbetsinsatsen påverkas i 

negativ riktning. Fokus hamnar på musiken istället för läxorna. Kring dessa 

gymnasiestudenters kommentarer verkar det som att ”musiken när man läser läxor inte bör ha 

text eller vara för engagerande eller okänd för då påverkas koncentrationen negativt”. 

(Lilliestam 2001 s 125)

Samma gymnasiestudenter uttrycker också att viss musik framkallar aggressivitet hos dem (i 

detta fall Refuseds Rather be dead), vilket gör att de blir bråksugna. (Lilliestam 2001 s 51) 

Att lyssna på hårdrock och punk säger flera elever är ett sätt att avreagera sig på och få utlopp 

för sin ilska. (Lilliestam 2001 s 128)

Också hos människor i helt andra situationer visar på att liknande musik kan medföra 

aggressivt beteende: “Suggestive evidence comes from a study of behaviour in a mental 
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health hospital which reported that there was a significantly higher frequency of aggressive 

and difficult behaviour when ´hardrock´ and ´rap´ background music was played than when 

´easy listening´ and ´country´ music was played.” (Hargreaves  m fl 1997 s 81)

Rockmusik, punk och rap eller musik med liknande karaktär verkar ha en negativ effekt på 

människor i vitt skilda sammanhang om man ser till ovanstående exempel. Åtminstone om 

man eftersträvar lugn och koncentration hos människor. Denna musik har mestadels rätt så 

snabbt tempo samt ofta ”häftiga” rytmer (min uppfattning). Dessa egenskaper ansågs som två 

viktiga ingredienser i den vetenskapliga bakgrundsmusiken som Muzak presenterade i musik 

som var ämnad att lyssna till under manuella arbetsuppgifter. (Ljunggren m fl. 2000 s 72) 

Också i Mozarteffekten finns det antaganden om att rytmen och tempot påverkar människan. 

Tydliga rytmer med en puls på minst 90 slag per minut ger ökad styrka och uthållighet som 

kan vara bra att lyssna på i fysiskt ansträngande arbetssituationer. (Campbell 1997 s 92)

För att på något sätt kunna få en uppfattning om vilken musik som lämpar sig väl i 

pedagogiska verksamheter refererar jag åter till gymnasiestudenterna i Göteborg. Förutom att 

de upplever klassisk musik som avslappnande och huvudvärksbefriande är det ”påfallande 

många som säger att musiken passar bra att läsa läxor till”. (Lilliestam 2001 s 31) Musik som 

har en långsammare puls verkar ofta rendera i att människor som har denna ljudbild 

runtomkring sig blir lugna, harmoniska och får en ökad koncentrationsförmåga och/eller 

inlärningsförmåga. Viss barock- new age- och ambientmusik med en puls runt 60 slag/minut 

kan bidra till detta då det allmänna välbefinnandet och en förhöjning av medvetandet och 

vakenheten påstås vara en följd av att lyssna på denna musik. (Campbell 1997 s 92) *Lozanov 

har också funnit att tempot är av stor betydelse. Vid inlärningssituationer har denna psykolog 

funnit att när tempot är 64 slag/minut till stråk- och strängmusik med gott om övertoner kan 

inlärningsförmågan accelereras drastiskt. Lozanov påstår att elever vid passivt lyssnande till 

nyss nämnda musik kunde lära sig upp till tusen ord på en dag av ett främmande språk och 

komma ihåg nästan allt av det. Detta skall enligt Lozanov bero på att när informationen kodas 

både i det medvetna och det undermedvetna så förbättras minnesfunktionen. Detta tillstånd 

som hans elever hamnade i beskrivs som alert avslappning. (Campbell 1997 s 192) 

                                                
* Lozanov var en bulgarisk psykolog och forskare. Han anses som suggestopedins fader vilket innebär att man 
accelererar inlärningen med hjälp av musik.



19

Ett intressant antagande som gjorts är att det verkar finns två faktorer kring bakgrundsmusik 

och arbete som hör ihop på hur man lyssnar på musik: innehåll och situation. Situationen 

avser vilken typ av arbete som skall utföras, som syftar på hur hög koncentration som arbetet 

ifråga kräver och innehållet avser musikvalet. (Thorsén 1989 s 7) Som jag tidigare beskrivit 

kräver ”handens arbete” ett mindre passivt lyssnande och ”hjärnans arbete” ett mer passivt 

lyssnande, förutsatt att fokus skall förbli på arbetsuppgiften. (Thorsén 1989 s 6) Därmed 

verkar det finns mycket som talar för att musikvalet (innehållet) i hög grad kan styra hur 

arbetet (situationen) utförs. 

Valet av musik kan också styras av vilken sinnesstämning man ämnar få en eller flera 

människor i. Man använder således musiken för att förstärka, förändra, bibehålla eller bryta 

en viss sinnesstämning. Flera amerikanska undersökningar påstår att detta är musikens 

grundläggande funktion, vilket vanligen kallas mood control eller mood management. 

(Lilliestam 2001 s 127)

Man kan således påstå att ett arbetes uppgift, dess karaktär och vilken sinnesstämning man 

vill få en människa i som utför detta arbete styr vilken musik som kan vara lämplig. Thorsén 

har beskrivit det som att det är arbetssituationen som avgör musikvalet (1989 s 7) Här får han 

medhåll via ett bra yttrande som en av gymnasieeleverna i Göteborg gett: ”det skall vara rätt 

musik vid rätt tidpunkt”. (Lilliestam 2001 s 124)
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4. Resultat och analys

Resultatet av den egna studien (egen empiri) redovisas i tabellformat vilket sammanförs med 

analysen som i kombination med frågorna presenteras i text.

4.1 Lärarnas bedömning av vald bakgrundsmusik på lektioner

Den egna empirin grundar sig på lärarnas subjektiva bedömning av hur bakgrundmusiken 

fortlöpande påverkat ordningen i klassrummet och elevernas arbetsinsats beroende av 

musikval.

När bakgrundsmusik från CD1 & CD2 spelats under lektioner är tendensen generellt att 

ordningen i klassrummet påverkats positivt. Lärarna anser däremot att när CD3 med musik av 

snabbare tempo samt populärmusik spelas blir det generellt istället sämre ordning i klasserna 

(se tabell nästa sida). 

Om man ser till de kommentarer som lärarna gett kan man utläsa att bakgrundsmusiken inte 

har någon inverkan på ordningen förutsatt att det redan är bra ordning i klassen. Däremot 

fungerar klasser ofta bättre rent ordningsmässigt med bakgrundsmusik från CD1 & CD2. 

Detta gäller företrädesvis när det råder viss oordning i klassrummet. Tendensen är enligt 

lärare att det är bäst att sätta på en CD-skiva när eleverna påbörjat sitt arbete vilket gör att 

klassrumsklimatet blir lugnare snabbare. Generellt verkar det enligt lärarna att eleverna gillar 

att ha musik på under lektionerna.

Negativt är att elever lekt dirigenter vissa lektioner, men detta kan vara övergående då 

”nyhetens behag” medför att elever måste reagera. Om man för in bakgrundsmusiken som en 

återkommande rutin försvinner troligen ”dirigerandet”. Vad som också påverkat ordningen 

negativt enligt lärare är att elever sjunger med i musik som de känner igen vilket gäller CD3. 

Denna CD har också medfört diskussioner om vems skiva det är, vem som sjunger, vilka låtar 

som är bra – alltså mycket prat kring det smakmässiga. Okänd eller instrumentalmusik verkar 

fungera bäst med hänsyn till detta då det är svårare att följa med musiken genom att sjunga 

eller nynna. 
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Volymen har också ifrågasatts av flera elever vilket också gör att det blir lite pratigt 

emellanåt. En tyst volym nätt och jämt hörbar verkar dock vara bra ur ordningssynpunkt då 

elever säger åt varandra att vara tysta för att kunna höra musiken.

Hur uppfattar Du som lärare att bakgrundsmusik påverkar ordningen bland eleverna 
eller i klassen? (Tabellen anger antalet lektionstillfällen.)

Mycket sämre Sämre Som vanligt Bättre Mycket bättre

*Stadium L M H L M H L M H L M H L M H

CD 1 - - - - - 1 10 6 2 - 2 2 - 1 -

CD 2 - - - - - 1 10 3 2 - 4 3 - - -

CD 3 - - - 5 1 - 5 - 2 - - - - - -

Elev-CD - - - - - - - - - - - - - - -

Totalt 8 40 11 1
Kommentarer från lågstadielärare:

CD 1 ”Samma ordning som vanligt då det är en duktig klass. Det kan knappast bli bättre.”
”De var vana vid denna typ av musik sen tidigare.”

CD 2 ”Jag trodde att det skulle bli någon skillnad när det var sång – med det blev det inte.”

CD 3 ”Ingen har kommenterat musiken utom en elev som ville att vi skulle höja volymen.”
”De noterade att det var annan musik – började puffa på varandra och sjunga med. Några tog på 
sig hörlurar för att kompisarna sjöng.”

Elev-CD ”Ingen har bett om att få ta med sig egna CD-skivor. Jag har heller inte nämnt den möjligheten.”
”Kan inte jag få ta med min hårdrocksskiva, uttrycker en elev i en annan klass.”

Kommentarer från mellanstadielärare:

CD 1 ”För kort tid att kunna utvärdera, men det har inte blivit sämre ordning i alla fall.”
”Barnen frågade efter massage när den klassiska musiken började spela.”
”Under elevens val på (bild) brukar det vara högljutt. Barnen arbetade tyst och var mer kreativa än 
vanligt. Framför allt de som brukar vara stökiga.”
”Fortfarande pratigt, några dirigenter.”
”Diskussion om volymen på musiken.”

CD 2 ”Någon kände igen musiken.”
”De kommer fortare ner i lugnt arbetsklimat.”
”De bad mig sätta på skivan idag.”
”Lugnare än vanligt.”
”Kommentarer om att det var en ny skiva.”
”Någon påpekade att jag inte satt på musiken.”
”Det blir lugnare efter ett tags lyssnande.”
”Barnen gillar att ha musiken på under enskilt arbete.”

CD 3 ”Diskussioner om låtarnas kvalité, vems skiva, vilken volym det skulle vara o s v.”
”Högljudda diskussioner – sämre ordning än vanligt.”
”Diskussion om det var bra att ha sådan här musik på lektioner.”

Elev-CD

Kommentarer från högstadielärare:

CD 1 ”Några fungerar bättre på lektionen, annars som vanligt.”
”Några var irriterade över den klassiska musiken.”
”Lite lugnare på lektionerna.”
”En del har kanske upplevt musiken som bra och jobbat bättre.”
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CD 2 ”Inga vilda protester.”
”Bättre än vanligt.”
”Bättre – lite mindre prat.”

CD 3 ”Lite störande når någon elev började sjunga med.”
”Andra lektionen var det lugnt eller som vanligt.”

Elev-CD

*Stadium: avser lågstadiet (L), mellanstadiet (M), högstadiet (H).

Om elevernas arbetsinsatser påverkas av bakgrundsmusiken är svårt att uttala sig om. Ett 

skrivfel och för kort undersökningstid gör att detta är svårt att bedöma. Dessutom är det nog 

svårare att bedöma arbetsinsatsen, då elever är tysta och lugna men likväl kanske inte håller 

på med skolarbetet tycker en del lärare. Detta då viss musik kan vara 

”verklighetsflyktsframkallande”. Det verkar dock som att arbetsinsatsen ”flitmässigt” är i 

princip oförändrad (se tabell nedan), även att tendensen verkar vara att lugn musik ibland 

medför en ökad arbetsinsats bland eleverna till CD1. CD2 är skiftande i arbetsinsatsen medan 

CD3 anses som negativ i detta hänseende. För några få elever verkade musiken på CD1 och 

CD2 som irriterande: dels genom stråkinstrumenten i den klassiska musiken och den keltiska 

sången på CD2. Koncentrationsförmågan blev hos dessa elever sämre. Under arbetspassen 

(eleverna väljer själva vad de skall arbeta med) har arbetsinsatsen varierat med 

bakgrundsmusik. Någon lärare anser att det gått sämre då elever av olika anledningar inte 

sitter stilla på sina platser medan någon annan tycker att arbetsinsatsen varit bättre än vanligt 

under arbetspass.

Hur uppfattar Du som lärare att bakgrundsmusik påverkar eleverna/klassen i deras 
arbetsinsatser? (Tabellen anger antalet lektionstillfällen.)

Mycket sämre Sämre Som vanligt Bättre Mycket bättre

*Stadium L M H L M H L M H L M H L M H

CD 1 - - - - - - 5 2 - - 2 - - - -

CD 2 - - - - - - 5 3 - - - - - - -

CD 3 - - - - 1 - 5 - - - - - - - -

Elev-CD - - - - - - - - - - - - - - -

Totalt 1 20 2

Kommentarer från lågstadielärare:

CD 1 ”Samma arbetsglädje som vanligt. Kan knappast bli bättre.”

CD 2 ”Som vanligt.”

CD 3 ”Första lektionen var det några elever som diggade med, men de var flitiga ändå.”

Elev-CD
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Kommentarer från mellanstadielärare:

CD 1 ”De flesta arbetade på i sin vanliga takt.”
”Bättre i början på lektionen.”
”Lite bättre då mer tid lades ner på arbetet.”
”Arbetsinsatsen var som vanligt.”
”Barnen arbetade tyst och var mer kreativa än vanligt. Framför allt de som brukar vara stökiga.”
”Någon elev tyckte att det pep i öronen och hade svårt att koncentrera sig.”

CD 2 ”Någon ville att jag skulle stänga av ylandet så han skulle kunna koncentrera sig bättre.”
”Ett par elever ville sitta utanför för att kunna koncentrera sig.”
”Barnen får mer gjort under arbetspassen.”

CD 3 ”Den här musiken går inte att jobba till, utan sätt på den klassiska (CD1) igen säger elever.”

Elev-CD

Kommentarer från högstadielärare:

CD 1 ”De som leker dirigenter får mindre gjort.”

CD 2

CD 3 ”De flesta gjorde mindre den här lektionen – de var upptagna med att lyssna när det var en låt de 
gillade.”
”Någon tyckte han kunde räkna bättre till den här musiken.”

Elev-CD

*Stadium: avser lågstadiet (L), mellanstadiet (M), högstadiet (H).

4.2 Lärarnas respektive (kvalitativa) erfarenheter av bakgrundsmusiken

Häri kan man utläsa hur respektive lärare uppfattat hur bakgrundsmusiken påverkat deras 

undervisning sett ur ordningssynpunkt, elevernas arbetsinsatser och hur musikvalet haft 

betydelse för detta. Tidigare användning av bakgrundsmusik framgår också samt hur lärarna 

ifråga förhåller sig till ett fortsatt eller utökat användande av bakgrundmusik på deras 

lektioner. Det framkommer också positiv och negativ kritik mot hur undersökningen har 

genomförts. Frågorna till de svar lärarna givit finns i sin helhet (se bilaga 7.2)

4.2.1 Lärare A: Denna lågstadielärare har använt klassisk bakgrundsmusik sedan tidigare. 

Hon tycker att det känns vilsamt och påverkar undervisningen positivt då det blir lugnare i 

klassen. Att det fungerar så kan bekräftas då eleverna i hennes klass ibland frågar efter musik. 

Främst används bakgrundsmusiken till Oä-ämnena i denna klass. Läraren här tycker att 

barnen kommer i kontakt med klassisk musik för lite. Hon kommer att diskutera med klassen 

om deras inställning till att ha bakgrundsmusik på i elevernas fortsatta skolarbete. Både 

personal och lärare är positiva till undersökningen som den varit upplever hon. Resultatet av 

bakgrundsmusiken har inte gett någon direkt ny kunskap för denna lärare ifråga om ordningen 

i klassrummet och arbetsinsatsen, då erfarenheten av detta var god sen innan.
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4.2.2 Lärare B:

Lågstadieläraren i denna klass har också sedan tidigare använt bakgrundsmusik i sin 

undervisning. Detta har dock skett vid tillfällen när koncentrationen inte måste vara på topp, 

då det fungerat bra. Denna lärare kommer kanske att använda bakgrundsmusik i lite större 

utsträckning än tidigare, och också då vid tillfällen som är mera koncentrationskrävande. 

Eftersom klassen är så lugn har nog inte bakgrundsmusiken så stor inverkan, men den 

klassiska musiken var nog bäst tyckte läraren i denna klass. Undersökningen har kanske inte 

gett några direkta resultat då eleverna i denna klass var vana att lyssna på musik under 

lektioner sedan tidigare. Denna lärare uttrycker att det finns en risk för att elever svarar på 

frågor hur de känner/tycker för tillfället och inte generellt under lektionerna. Tillförlitligheten 

ifrågasätts härmed. Ordningen i denna klass påverkades inte alls av musiken då den inte kan 

vara bättre enligt läraren i klassen. Detsamma gäller arbetsinsatsen då eleverna alltid är flitiga.

4.2.3 Lärare C:

Denna mellanstadielärare har också sedan tidigare använt musik i sin undervisning, framför 

allt vid massage. Hon tycker att musiken lugnar ner barnen och medför ett bättre arbetsklimat 

i klassrummet. Bakgrundsmusik kommer att användas i framtiden också i denna klass. 

Undersökningen kanske höll på för kort tid för att kunna utvärderas på ett bra sätt anser 

läraren i klassen, men det fanns tillfällen då hon märkte en klar positiv skillnad: 

”Kreativiteten bara flödade under bildlektionen, och samtidigt var det de pratsamma som var 

tysta.” Läraren tycker att ordningen i klassrummet påverkades positivt då det blev lugnare i 

klassrummet. Arbetsinsatsen blev också positiv med bakgrundsmusik då det blev mera gjort 

på lektionerna.

4.2.4 Lärare D:

Mellanstadieläraren i denna klass har haft bakgrundsmusik endast sporadiskt, men har då 

fungerat bra. I undersökningen har bakgrundsmusiken upplevts som positiv även att det varit 

återkommande diskussioner om volymen på musiken som spelats. Bakgrundsmusik kommer 

att användas i denna klass fortsättningsvis om eleverna vill detta, men helst musik av lugnare 

karaktär eller klassisk: annars fungerar det inte. Angående undersökningen tycker denna 

lärare att tiden varit för kort för att kunna se några effekter av bakgrundsmusiken. Samtidigt 

är det så många andra faktorer som kan påverka resultatet. Ordningen i klassen har varit som 

vanlig under projektet: några pratar lite mycket samt att några lekt dirigenter och haft 

synpunkter på volymen. Arbetsinsatsen har varit något bättre i denna klass till 
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bakgrundmusiken, främst i början av lektionerna samt att mera tid ägnats åt skolarbetet. När 

CD-skiva tre spelades var dock effekterna de motsatta avseende både ordning och 

arbetsinsats.

4.2.5 Lärare E:

Denna högstadielärare har lång erfarenhet av bakgrundsmusik på lektioner. Han menar att 

bakgrundsmusik i måttliga doser medför en ökad koncentration bland eleverna samt att 

arbetsklimatet blir bättre. Att använda bakgrundsmusik i den fortsatta undervisningen är en 

självklarhet för denna lärare. Han klargör dock tydligt att det måste vara ”rätt” musik för att 

det skall bli bra klimat i klassrummet. Med detta avses klassisk instrumentalmusik och 

eventuellt musik som motsvarar den andra CD-skivan (se bilaga 7.4). Det skall dock påpekas 

att det också finns klassisk musik som eventuellt kan medföra ett sämre klimat i klassrummet. 

Ifråga om undersökningen och hur den har gått till finns inget att anmärka på tycker han. 

Gällande ordningen i klassrummet anser denne lärare att det kanske är lite mindre pratigt i 

klassen och därmed blir det lite lugnare. Arbetsinsatsen är nog något bättre med hänsyn till, 

som tidigare nämnt, att en ökad koncentration blir konsekvensen av bakgrundsmusiken.

4.2.6 Lärare F:

Denna högstadielärare hade av en ren slump samma klass som lärare E, fast i andra ämnen. 

Denna lärare har inte sedan tidigare erfarenhet av bakgrundsmusik. Generellt tycker denna 

lärare att bakgrundsmusiken inte hade någon direkt verkan. Ibland blir det lite bättre och 

ibland lite sämre uttrycker hon både gällande ordningen i klassrummet och elevernas 

arbetsinsatser.

4.3 Lärarnas samlade (kvantitativa) erfarenheter av bakgrundsmusiken

Förutom lärarnas respektive bedömning av bakgrundsmusikens nytta eller skada vill jag också 

redovisa deras gemensamma uppfattning. Lärarnas bedömning av bakgrundsmusiken nytta 

eller skada i klassrum för att påverka ordningen och arbetsinsatsen i positiv riktning är 

entydig. Detta bekräftas dels via denna studie och dels sedan tidigare då flertalet lärare prövat 

att ha bakgrundsmusik vid sina lektioner. Frågorna till dessa svar är från bilaga 7.2.

1.
Har Du någon gång tidigare använt bakgrundsmusik i Din undervisning? Om Ja, 

hur tyckte du att detta fungerade?
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Fem stycken av de sex lärarna som är med i undersökningen hade använt bakgrundsmusik 

sedan tidigare och samtliga är överens om att det finns tillfällen då denna är till hjälp i 

klassrummet för att skapa bättre ordning och arbetsklimat.

2. Hur uppfattar Du att bakgrundmusik påverkat Din undervisning?

Alla lärarna uppfattar att bakgrundsmusiken mestadels varit positiv. Generellt har stämningen 

i klassrummet blivit lugnare och behagligare. Arbetsinsatsen har förbättrats något via bättre 

koncentration tycker några lärare. En negativ aspekt är att det varit återkommande 

diskussioner angående ljudvolymen.

Ifråga om vilken musik som kan anses som lämplig eller olämplig som bakgrundsmusik är 

lärarna också rätt så överens….

3. Vilka skillnader kunde Du se beroende av vilken musik (CD-skiva) som spelades?

Över lag verkar det som att CD 1 & 2 medfört positiva effekter i klassrumsklimatet och 

arbetsinsatsen bland eleverna. CD 3 upplevdes som störig och medförde diskussioner utom i 

en klass som alltid fungerar bra. I en annan klass upplevde lärare det som positivt att eleverna 

sjöng med. En lärare som använt bakgrundmusik under lång tid uttrycker att lämplig 

instrumentalmusik är bäst för detta ändamålet. CD 3 medförde att elever valde att sätta på sig 

hörlurar för att kunna avskärma sig.

men det har också kommit fram kritik mot vald bakgrundsmusik:

4.
Vilka klagomål (om det funnits sådana) har Du fått höra av eleverna gällande 

spelande av bakgrundsmusik?

Några elever upplevde CD 2 som gnällig. Andra elever tyckte inte om den klassiska musiken 

på CD 1. Enstaka elever säger att de inte vill ha någon bakgrundsmusik alls. Hårdrock och 

modernare musik förespråkades av vissa.

De tillfällen som lärarna anser bakgrundmusik kan vara lämplig att ha på är:

5.
Vid vilka tillfällen kunde Du märka att bakgrundsmusik var positivt resp. negativt 

för Din undervisning?

När arbetet kommit igång bland eleverna är det som bäst att sätta på musik – främst på oä-

lektionerna tycker en lärare. Någon lärare säger att bakgrundsmusiken är bra när arbetet inte 

kräver fullständig koncentration. 
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Gällande en fortsatt användning av bakgrundmusik på lektionstid är enigheten god:

6.
Kommer Du att använda bakgrundsmusik på detta sätt i Din fortsatta undervisning 

på något sätt? Om Ja, motivera!

Samtliga lärare kommer att fortsättningsvis i någon omfattning använda bakgrundsmusik 

under lektionstid. Några uttrycker att de kommer att använda det mer än tidigare för att själva 

se effekterna av denna, men samtidigt är det eleverna som delvis får bestämma detta – det är 

eleverna som påverkas av musiken. Flera lärare uttrycker att man måste välja ”rätt” musik vid 

lämpliga tillfällen – annars har bakgrundsmusiken ingen positiv effekt. Andra kommentarer är 

att bakgrundsmusiken är bra vid massage samt att barnen behöver komma i kontakt med 

klassisk musik mer.

Brister som lärarna upptäckt med undersökningen och som kan påverka resultatet är att:

7.
Ge om Du vill/kan spontana reaktioner av undersökningen (genomförande, 

innehåll, hinder, möjligheter etc.)?

Någon lärare tycker att undersökningstiden är för kort för att se effekterna av den, då det är så 

många olika faktorer som kan påverka resultatet i undersökningen. En annan kommer att 

diskutera med klassen vad de tycker om bakgrundsmusiken – och om deras inställning till 

denna. Tillförlitligheten i klassintervjun ifrågasätts av en lärare med hänsyn till att barn svarar 

som de känner just i det ögonblicket. Ett par av lärarna tycker att undersökningen var lite 

spännande då det kanske är lite nytänkande med i undersökningen.

4.4 Elevernas bedömning av vald bakgrundsmusik på lektioner

Frågorna till dessa svar finns i sin helhet i bilaga 6.5. Eleverna har inte varit medvetna om att 

de varit med i en undersökning vilket var tanken för att hålla en hög objektivitetsgrad (fråga 1 

& 2). Eleverna bekräftar också att de haft möjligheten att lyssna på bakgrundsmusik vid 

självständiga arbetsformer (fråga 3) däribland matematik, bild, So, Oä och arbetspass (jobba 

med vad man vill). Samtliga klasser har haft förvalda CD-skivor som bakgrundsmusik utom 

en som på grund av tidsbrist inte lyssnade på CD3 (fråga 4). Ingen av klasserna hann med att 

lyssna på medhavd musik. 

Ifråga om vilken musik som rent allmänt uppskattades av de förvalda CD-skivorna var 

enigheten rätt god. CD3 med populärmusik från TV:s Idol och schlagermusik ansågs vara den 

bästa musiken sett till musiksmak medan den klassiska musiken ansågs vara den sämsta.
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5.
Vilken av CD-skivorna hade den 

”bästa” musiken? CD 1 CD 2 CD 3 Elev CD

Högstadiet 0 2 16 -

Mellanstadiet 1 3 29 -

Lågstadiet 1 7 18 -

Totalt 2 12 63 -

6.
Vilken av CD-skivorna hade den 

”sämsta” musiken? CD 1 CD 2 CD 3 Elev CD

Högstadiet 17 0 0 -

Mellanstadiet 21 6 4 -

Lågstadiet 29 15 2 -

Totalt 67 21 6 -

När det gäller elevernas bedömning av vilken musik som är lämplig att arbeta till under 

lektionerna blev utfallet helt annorlunda. CD-skivorna var rätt så jämbördiga enligt eleverna. 

7.
Vilken CD-skiva tycker Ni var bäst att 

lyssna till när Ni sitter och arbetar? CD 1 CD 2 CD 3 Elev CD

Högstadiet 2 16 0 -

Mellanstadiet 20 11 3 -

Lågstadiet 13 3 22 -

Totalt 35 30 25 -

8.
Vilken CD-skiva tycker Ni var sämst att 

lyssna till när Ni sitter och arbetar? CD 1 CD 2 CD 3 Elev CD

Högstadiet 0 0 16 -

Mellanstadiet 7 17 9 -

Lågstadiet 11 20 4 -

Totalt 18 37 29 -

En intressant iakttagelse man kan göra genom frågeställningarna så här långt riktade till elever 

är att många av dem faktiskt är införstådda med att den musik som de smakmässigt föredrar 

inte nödvändigtvis är lämplig att arbeta till. Detta bekräftas att CD1 som hade den sämsta 
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musiken smakmässigt var den bästa att arbeta till. Elever förstår härigenom indirekt att 

musikvalet är av betydelse för att de skall kunna göra en bra arbetsinsats.

Motiveringen till att bakgrundsmusik uppfattades som bra för ordningen i klassrummet var 

eleverna rätt så eniga om. Allmänt så verkar musiken lugnande. Däremot när elever sjunger 

med uppfattas det som störande, men den låga volymen på musiken bidrog till att elever säger 

hade lättare (än vanligt?) för att vara tysta. Via bakgrundsmusik på ”nätt och jämt” hörbar 

volym bidrar att eleverna själva främjar ett tyst arbetsklimat. Följden blir att elever säger åt 

andra elever att vara tysta så att musiken hörs under det självständiga arbetet.

9.
Hur tycker Ni att ordningen i klassrummet påverkades av bakgrundsmusiken? 

Motivera!

Positivt! - ”Det blev något bättre ordning.”
- ”Lugnare i klassrummet.”
- ”Man hör ej musiken om man pratar, så man håller tyst.”
- ”Man kan tänka på något annat.”
- ”Musiken skärmar av en.”

Negativt! - ”En del sjunger med. Då blir man störd.”

Musikvalet spelar enligt eleverna roll på ordningen i klassrummet. Tendensen är att CD1 & 

CD2 gör det lite lugnare i klassrummet, medan CD3 medför ett högljutt klassrumsklimat.

10. Hade all musik samma effekt på ordningen i klassrummet?

Ja! - ”Ingen skillnad.”
- ”Lite lugnare.”

Nej! - ”Lugn musik – lugnt i klassrummet.”
- ”De två första skivorna med lugn musik gör det lugnare i klassen.”
- ”Med den tredje skivan var det svårt att arbeta för många kunde inte hålla käften.”

Eleverna tyckte det var att positivt att arbeta till bakgrundsmusiken då koncentrationen blev 

bättre samt att det är avslappnande och roligare att arbeta. Bakgrundsmusiken upplevs dock 

som negativ om den används för mycket och vid tillfällen som gör att eleverna inte sitter still 

på sina platser som exempelvis arbetspassen. Några elever tycker att viss musik är irriterande. 

Bland annat har elever uttryckt att den klassiska musiken och den keltiska varit irriterande att 

lyssna på. Allmänt upplevs musiken som bäst när det är stillasittande självständigt arbete som 

skall göras. Vid arbetspass blir det rörigt och då har inte bakgrundsmusiken en positiv 

funktion.

11. Hur tycker Ni att det var att arbeta med bakgrundsmusik? Motivera.

Positivt! - ”Lättare koncentrera sig.”
- ”Det känns avslappnande.”
- ”Roligare att arbeta.”
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Negativt! - ”Irriterande, det tutar i huvudet.”
- ”Det blir störande om man spelar för länge/mycket.”
- ”Dåligt på arbetspassen – det är för rörigt då.”

Musikvalet hade en påverkan gällande hur det var att arbeta till bakgrundsmusik. CD1 och 

CD2 var generellt bra att arbeta till enligt eleverna då denna var avstressande, även om några 

upplevde det som att man blir trött och sömnig av den. CD3 upplevdes som tidigare nämnt 

som negativ för att elever sjunger med.

12.
Var det skillnader i att arbeta med skolarbetet beroende av vilken musik som 

spelades i bakgrunden? Motivera!

Positivt! - ”Skiva 1 och 2 var bra att arbeta till.”
- ”När det var glad musik var det lättare att arbeta (avser skiva 3).”
- ”Det kändes lugnt och skönt att arbeta till skiva 1 och 2: man stressar mindre.”

Negativt! - ”Man blir sömnig och trött av den lugna musiken.”
- ”Skiva 3 var störig när andra elever började sjunga med.”

Eleverna var överens om att ha bakgrundsmusik i fortsättningen i skolan fast det är beroende 

av vilket ämne. Alla elever vill ha bakgrundsmusik i skolarbetet framledes, men inte i vilka 

ämnen som helst.

13. Vill Ni ha bakgrundmusik framöver i Ert skolarbete?

Ja! Alla elever

Nej! Enstaka: ”Det passar bara inte i alla ämnen.”

Eleverna var också någorlunda samstämmiga i hur ofta. Att ha bakgrundsmusik konstant hela 

tiden skulle bli enformigt. Det gäller att välja rätt tillfälle att ha bakgrundsmusik.

14. Hur ofta och mycket tror Ni att det är lagom att spela bakgrundmusik?

- ”Någon gång per dag.”
- ”Ett par gånger i veckan.”
- ”Ibland.”
- ”Enstaka gånger.”
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5. Sammanfattning och slutdiskussion 

Denna uppsats behandlar huruvida bakgrundsmusik kan fungera som ett pedagogiskt 

hjälpmedel i grundskolors verksamhet vid elevers självständiga arbete under lektionstid. Kan 

bakgrundsmusik påverka ordningen i klassrummet och elevers arbetsinsatser? Vilken musik 

kan vara lämplig att ha som bakgrundsmusik i skolan när eleverna arbetar med självständiga 

arbetsuppgifter? För att få svar på dessa frågor har traditionella litteraturstudier och en 

empirisk undersökning på en grundskola utgjort grunden för framkomna resultat samt några 

sökningar på Internet.

Genomgången litteratur bekräftar inte direkt att bakgrundsmusik kan vara ett hjälpmedel i 

skolvardagen just i den självständiga arbetssituationen. Däremot visar litteratur att så kallad 

arbetsmusik tveklöst gör att människor presterar mer, d v s effektiviteten ökas. Att musik 

påverkar oss människor på ett flertal olika sätt verkar vara tydligt – inte minst genom att 

hörseln är en del av vårt nervsystem som därmed kan påverka oss långt mer än vad vi anar. 

Litteratur som bland annat handlar om gymnasiestudenters musikvanor i Göteborg visar 

indirekt på att musikvalet i hög grad kan styra hur god ordningen i klassrummet samt 

arbetsinsatsen bland eleverna blir. Detta genom elevernas egna kommentarer kring hur deras 

läxläsning fungerar med bakgrundsmusik.

I den empiriska undersökningen har fokus legat på hur ordningen i klassrummet samt 

elevernas arbetsinsatser påverkats med av mig personligen förvald bakgrundsmusik (se bilaga 

7.4). Uppsatsen ger också inblick i och förslag på vilka egenskaper musik bör ha (eller inte 

ha) som kan vara användbar i skolverksamheter men också andra aktiviteter (se punkt 5.2). 

De lärare som omfattas av denna undersökning har fortlöpande fyllt i formulär (se bilaga 7.1) 

där de subjektivt bedömer hur ordningen och arbetsinsatsen påverkats av spelad bakgrunds-

musik under deras lektioner som de själva uppfattar består av självständigt arbete. Lärarna 

fick efter detta svara på ett antal frågor (se bilaga 7.2) skriftligen där de bedömer hur den 

spelade bakgrundsmusiken påverkat ordningen och elevernas arbetsinsats (se punkt 4.2 & 

4.3). Eleverna har också fått svara på frågor (se bilaga 7.3) om hur de upplevt 

bakgrundsmusiken (se punkt 4.4) vilket skedde klassvis muntligen via handuppräckning. 
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Den empiriska undersökningen svarar lite mer på frågeställningarna än genomgången 

litteratur. Man kan trots detta inte påstå att resultatet däri på ett entydigt sätt visar att det 

faktiskt blir förbättrad ordning och arbetsinsats, men tendensen är ändå att bakgrundsmusiken 

haft en positiv inverkan på många elever och framför allt i klasser där det ibland är lite 

stökigt. Bakgrundsmusiken verkar fungera bra som ett pedagogiskt hjälpmedel där behovet av 

förändringar i klassrumsklimatet är som störst.  Musiken har uppskattats av flertalet elever, 

även om det inte är någon favoritmusik för dem. Det mest positiva i den empiriska 

undersökningen är att många elever är medvetna om att deras favoritmusik sett ur ett 

smakperspektiv inte är bra som bakgrundsmusik som ett pedagogiskt hjälpmedel ifråga om 

förbättrad ordning och arbetsinsats i klassrummet.

För att sammanfatta resultatet påstår jag att bakgrundsmusik med rätt karaktär/egenskaper kan 

fungera som pedagogiska verktyg i skolan under självständiga arbetsformer. Viss litteratur 

men framför allt den egna undersökningen bekräftar detta. Ordningen i klassrum kan påverkas 

positivt. Också arbetsinsatsen bör bli bättre om klassrumsklimatet är bättre. Det som styr att 

dessa förbättringar uppkommer är närapå helt beroende av vilken musik som används som 

bakgrundsmusik. 

5.1 Varför bakgrundsmusik?

Om man förutsätter att hjärnan bara klarar av att koncentrera sig på en sak i taget, eller 

åtminstone merparten av den, förstår man att bakgrundsmusikens uppgift helt skiljer sig 

beroende av arbetsuppgift. Vid rutinartade arbeten ligger fokus på lyssnandet av 

bakgrundsmusiken och kräver ingen större koncentration på arbetsuppgiften (förutsätter här 

arbete som är inövat så att det sker automatiskt utan någon direkt kontroll från hjärnan) vilket 

gör att man får kalla lyssnandet för aktivt eller som jag tidigare benämnt det – mindre passivt. 

När man istället arbetar med tankekrävande verksamhet såsom teoretiskt skolarbete måste 

fokus ligga på arbetet och inte på bakgrundsmusiken. Lyssnandet blir således passivt då 

musiken är tillgänglig för hjärnan, men fokus ligger på att utföra arbetet. Om 

bakgrundsmusiken istället tar överhanden gentemot arbetet flyttas fokus från arbetet till 

musiken och då blir lyssnandet mindre passivt, kanske till och med aktivt. Således är det av 

mycket stor vikt att välja musik som bidrar till att lyssnandet förblir passivt vid tankekrävande 

arbete. Annars finns det risk för att bakgrundsmusiken påverkar oss så att vi på olika sätt 

fungerar sämre i koncentrationskrävande situationer.
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Vilken bakgrundsmusik som skall väljas vill jag påstå är situationsbaserat, eller som jag 

tidigare beskrivit att situationen (vilken typ av arbete) styr innehållet (val av musik). Varje 

slags bakgrundsmusik kan förstärka de syften man försöker uppnå under olika 

aktivitetsformer. Det är ingen tillfällighet att varje gång man besöker ett gym för att träna 

möts man av vrålande populärmusik. När man besöker affärer är det en helt annan musik man 

hör. Vid de få tillfällen som jag prövat yoga och qui-gong har det också varit en ytterligare 

karaktär på musiken. Att bakgrundsmusiken har betydelse för våra olika förmågor ter sig mer 

och mer klart. Detta är ingen slump utan viss musik får oss att fungera och reagera på olika 

sätt.

Att man stöter på bakgrundsmusik i så skilda sammanhang dagligen i samhället styrker att 

musik har en inverkan på oss människor. Bakgrundsmusikens påverkan på människor ter sig 

också alltmer trolig med tanke på att musik och ljud egentligen är en fysisk egenskap. Musik 

och ljud är ljudvågor eller vibrationer som fortplantar sig i människans nervsystem via 

hörseln. Hörseln är i sin tur en del av vårt känslosinne och är därför av fysisk karaktär långt 

mer än vad många människor kanske är införstådda med. Således kommer ljud och musik 

alltid att påverka oss, vare sig vi vill det eller inte.

Om man ser bakgrundsmusik ur ett ekonomiskt perspektiv stärks teorin än mer att musik har 

en fysisk påverkan på människor. Hade bakgrundmusik ansetts som ett produktionssänkande 

element i industriella verksamheter skulle den aldrig ha tillåtits. Man kan genom 

bakgrundsmusikens framväxt konstatera att både ordningen och arbetsinsatsen påverkades i 

positiv riktning när sången eller musiken fanns tillgänglig för arbetarna i deras arbete. När 

man ser till den enskilda arbetarens perspektiv är också detta bakgrundsskval av positiv 

karaktär. En många gånger enahanda arbetssituation glöms till viss del bort via musik och 

nyheter vilket gör att den enskilda arbetaren trots monotoni ändå kan motivera sig själv till att 

arbeta vidare. Således är det av intresse för både företagsledning och dess arbetare att ha 

bakgrundsmusik tillgänglig för de arbetare som så önskar ha detta. Sammantaget så är det 

ingen tillfällighet att Muzak, som var först på kommersiell basis med bakgrundmusik, hade 

upp till 80 miljoner människor som dagligen lyssnade på deras vetenskapliga bakgrundsmusik 

via prenumerationer. Således framkallar bakgrundsmusik önskvärda egenskaper hos 

människor förutsatt att den har ”rätt” karaktär. Om bakgrundsmusiken fungerar så i manuella 

arbetssituationer kan den säkert också till vara god hjälp i pedagogiska sammanhang som vid 
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självständigt arbete i skolan som kräver en förhållandevis hög grad av koncentration, vilket 

tendensen i den empiriska undersökningen varit.

Också inom affärsverksamheter har bakgrundsmusiken en stark påverkan på människan och 

hur man kan dra nytta av denna effekt ekonomiskt finns det tydliga förklaringar till. Om 

affärsverksamheter inte skulle ha fått ett ökat kundunderlag eller kunder som konsumerar mer 

med bakgrundsmusikens hjälp hade man nog inte påträffat den i så många butiker och 

restauranger.  Just i affärer kan bakgrundmusiken (förgrundsmusik) ha sådan makt att den 

direkt/indirekt bestämmer vilken kundkategori som anses som välkommen. Dessutom 

påverkar bakgrundsmusiken oss att reagera och handla på olika sätt. Rätt musik kan få 

människor att gå ner i varv och känna sig harmoniska vilket kan leda till att man köper 

artiklar som inte finns med på inköpslistan. Man får uppfattningen att musikens effekt på oss 

ibland är så stark att den till och med styr över oss ifråga om vårt rationella tänkande och 

handlande.

Också inom ett helt annat område bekräftas att bakgrundsmusik har en fysisk påverkan på oss: 

perspektivet om hur musik kan ersätta medicin. Undersökningar har gjorts kring detta och 

visar att musik kan ersätta bland annat värkmediciner upp till en halvering. Detta anser jag 

mer än väl påvisar att musik faktiskt har en rent fysisk påverkan på människor. Om man ser 

hur musik kan påverka beteendet hos människor förefaller det också finnas samband. Det 

finns exempel på hur patienters beteende på ett mentalsjukhus förändras beroende av vilken 

musik som finns i bakgrunden. Också i Lilliestams undersökning (punkt 3.5) om 

gymnasiestudenters uttalanden i Göteborg bekräftar att musik med viss karaktär påverkar 

beteendet. 

5.2 Bakgrundsmusik i skolan

När man ser till hur skolan kan dra nytta av bakgrundmusik visar majoriteten av utförd 

forskning på att det framför allt är minnet och inlärningen som förbättras. Detta har 

undersökts i ett otal studier. När man istället skall se till hur ordning och arbetsinsats påverkas 

av bakgrundsmusik simultant vid elevers självständiga arbete är tidigare forskning bristfällig. 

Den egna empiriska undersökningen i denna studie visar dock tendenser på att det finns ett 

samband mellan ordningen i klassrummet samt elevernas arbetsinsatser och spelad 

bakgrundsmusik – både i positiv och negativ riktning beroende på användandet av 

musikverktyget. Lärarnas och elevernas bedömning häri bekräftar detta. Elevernas 
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kommentarer visar på att bakgrundsmusik av viss karaktär med en viss tillgång och närvaro 

medför ett lugnare klassrumsklimat och förhöjda arbetsinsatser. Självklart råder ingen total 

enighet men majoriteten anser detta. I skolans perspektiv skulle detta kunna innebära att det 

gagnar både lärare och elever via lugnare klassrumsklimat, förhöjda arbetsinsatser bland 

elever samt bättre inlärning. På köpet kan fås att skolpersonal blir mindre slitna i sitt arbete då 

klassrumsklimatet också för dem förändras till det lugnare. De största vinnarna i ett 

långsiktligare perspektiv blir troligen eleverna via arbetsinsatsen då de kanske kan lära sig 

mer och i förlängningen häri få mer möjligheter i livet både i skolan samt det kommande 

arbetslivet genom bättre studieresultat. Dessutom blir de vana att ha bakgrundsmusiken 

omkring sig i sitt arbete, vilket i dagsläget verkar vara mera regel än undantag i många 

yrkesområden.

Som jag tidigare belyst verkar musikvalet i bakgrundsmusiken vara närapå helt avgörande för 

att klassrumsklimatet och arbetsinsatsen skall bli positiv. Man skulle kunna säga att ordningen 

i klassrummet blir i riktning som musiken. Åsikterna bland eleverna kring vilken musik som 

är bra som bakgrundsmusik varierar, men det finns vissa egenskaper som denna 

bakgrundsmusik bör ha för att ha en positiv verkan. Att åsikterna går isär är naturligt, dels för 

att elever sannolikt har svårt att skilja på musiken ”nytta och nöje”, dels för att varje enskild 

elev har olika erfarenheter av musik i sig. De faktorer man skall ta hänsyn till för att 

bakgrundsmusiken skall få en positiv inverkan verkar vara som jag tidigare nämnt 

situationsbaserat.

Eftersom det verkar vara musikvalet som avgör om bakgrundsmusik kan fungera som ett 

pedagogiskt hjälpmedel, vill jag försöka förklara och ge förslag på vilka egenskaper 

bakgrundsmusik bör ha i skolan. Annars är inte bakgrundsmusiken till någon nytta alternativt 

skadeorsakande. Detta för att en positiv inverkan i självständigt arbete i pedagogiska 

verksamheter skall vara möjlig sett till ordningen i klassrummet och elevernas arbetsinsatser. 

Jag vill därför redogöra för några faktorer som kan vara lämpliga att tänka på vid detta val av 

bakgrundsmusik.

5.2.1 Tempo

Muzaks vetenskapliga bakgrundsmusik hade tempot som en viktig faktor för att åstadkomma 

rätt effekter. Det finns också andra antaganden som att musik vars tempo är långsammare än 

kroppens puls upplevs som lugnande. Detta beskrivs via litteratur samt bekräftas också via 
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egen empiri. Kroppens puls beskrivs vara cirka 60-80 slag per minut (hjärtfrekvensen), men 

bland barn kan den vara snabbare. Således kan man säga vilket tempo musiken bör ha för att 

verka lugnande: Maximalt cirka 80 slag per minut. Musiken kan i så fall skapa bättre ordning 

i klassen och därigenom bättre arbetsprestationer.

5.2.2 Rytm

Också rytmen hade Muzak som en viktig faktor i sin vetenskapliga bakgrundsmusik. Rytmen 

är svår att fastställa hur den skall vara för att ha önskade egenskaper. Rytmen skiljer sig från 

pulsen såtillvida att pulsen är regelbunden, medan rytmen inte måste ha något bestämt 

mönster. Man får dock känslan av att jämn och långsammare rytm är att föredra framför en 

snabb och oregelbunden rytm. Rytm som innehåller många åttondelsnoter och 

sextondelsnoter tror jag kan få negativa konsekvenser, speciellt om de är tydliga i musiken.

5.2.3 Melodi

Melodin som också är en del av rytmen i musiken bör som rytmen vara någorlunda jämn och 

inte för snabb. Om melodin följer pulsen i musiken med inte alltför många åttondelsnoter och 

sextondelsnoter är nog musiken lämplig i skolverksamheter då den enligt min uppfattning kan 

uppfattas som lugnande. Bakgrundsmusik som har en tydlig melodi är troligen negativ då 

detta medför att elever sjunger eller nynnar med, vilket gör att ordningen i klassrummet blir 

lidande. Samtidigt så närmar sig lyssnandet från passivt till aktivt vilket gör att också 

arbetsinsatsen påverkas. Bakgrundsmusiken bör därför som jag ser det sakna en tydlig melodi 

eller vara instrumental.

5.2.4 Instrumentation

Instrumentationen av bakgrundsmusiken är också en viktig faktor enligt Muzak, men det 

definieras inte vad. Den egna studien har dock gett vissa ledtrådar. Några elever uttrycker att 

de haft svårt att koncentrera sig eller fått huvudvärk när stråkinstrument funnits med i klassisk 

musik (CD1). Några andra elever uttrycker liknande saker då den keltiska skivan (CD2) med 

sin svårdefinierade sång funnits med. CD1 och CD2 har dock generellt upplevts som positiva 

som bakgrundsmusik. Vid en grövre generalisering vill jag påstå att instrument som av örat 

förnimms som ”explosionsartade” ljud exempelvis trummor/slagverk och ”distade” elgitarrer 

troligen är negativa i skolmiljön. Instrument som kan främja en lugn arbetsmiljö och samtidigt

är positiv för arbetsinsatsen tror jag är flöjtar, piano, till viss del stråkar och andra instrument 
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som kan bidra med ”harmonisk” musik. Majoriteten av lärarna och eleverna i den empiriska 

studien tycker att instrumentalmusik är bra att ha som bakgrundsmusik.

5.2.5 Volym

Volymen på bakgrundmusik omnämns inte alls i litteratur. Av egen empiri kan man dra 

slutsatsen att ljudnivån skall vara låg så att elever väljer att vara tysta för att kunna höra 

musiken. I instruktion till lärare (se bilaga 7.1) föreslog jag att volymen skall vara ”nätt och 

jämt hörbar”, vilket verkar ha varit det rätta. Flera elever har sagt åt sina skolkamrater vid 

flera tillfällen då de inte varit tysta och stört. Detta för att de tycker det är lugnande att ha 

denna låga volym då det skapar ett tyst och lugnt klassrumsklimat samt att de vill höra 

musiken.

5.2.6 Enkel/komplex

Vissa studier som nämns i litteraturer talar om att musik som skall lyssnas på i pedagogiska 

sammanhang bör vara komplex. Detta för att förbindelserna mellan våra hjärnhalvor 

därigenom stimuleras. Om man istället har enkel och upprepande musik kan den ha motsatt 

effekt. Komplex musik har också den fördelen att den är svårare att hitta någon melodislinga 

i, vilket innebär att risken för att elever sjunger eller nynnar med minskar. Detta gör också att 

lyssningsformen troligen på ett bättre sätt förblir passiv vilket gör att fokus ligger på 

arbetsuppgiften och inte musiken.

5.2.7 Karaktär

Musikens karaktär är viktig om den skall kunna ha en positiv inverkan som bakgrundsmusik 

under lektioner. En viktig del i musikens karaktär kan sägas vara hur den framförs. Staccatto 

och legato kan delvis beskriva en viss musiks karaktär genom anslagen. Staccatto är när 

musikens toner spelas hårt och/eller bestämt med indirekta pauseringar. Legato är i princip 

motsatsen när musiken framförs mjukt, bundet och försiktigt. I pedagogiska sammanhang 

skulle jag rekommendera legatoliknande musik.

När man talar om musikens karaktär avses hela ljudbilden och inte bara anslagen i tonerna 

som spelas. Musikens karaktär är egentligen alla de egenskaper som gör att den låter och 

upplevs på ett visst sätt enligt min personliga definition.
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5.2.8 Frekvens/tonomfång

Att eftersöka musik med viss frekvens är ett omöjligt uppdrag. Däremot kan man tänka på att 

bakgrundsmusiken inte skall vara alltför dov eller alltför riklig med låga toner. Litteratur 

berättar att låga toner medför dåsighet och trötthet, medan högre toner med en högre frekvens 

främjar bland annat minnet och inlärningen. Låt gå för att dov musik kan verka lugnande och 

få till stånd en bra ordning i klassrummet då det kanske blir tyst, men då kan arbetsinsatsen 

påverkas negativt genom trötta och sömniga elever. Bakgrundsmusiken bör istället ha ett 

högre frekvensomfång med höga toner för att verka positivt både på ordning och arbetsinsats.

5.2.9 Övrigt

Övriga saker som kan vara värdefullt att känna till är hur ofta och länge samt när 

bakgrundsmusik lämpar sig på lektionerna i skolan. Både lärare och elever som deltog i den 

empiriska undersökningen säger olika om dessa frågor. Det är dock ingen som säger att man 

skall ha bakgrundsmusik hela tiden eller aldrig. Den allmänna uppfattningen är således att 

musiken skall finnas i klassrummen ibland. En uppskattning är att det skall förekomma 

ungefär från en gång i veckan till maximalt en eller ett par gånger om dagen. 

Frågan om hur länge bakgrundsmusiken skall spelas har jag inte fått något svar på, men 

personligen så tror jag att det kanske räcker med den tiden det tar innan klassen gått ned i varv 

och lugnet infunnit sig vilket kan variera lite, vilket ett par lärare i undersökningen uttryckt. 

Musiken skall spelas vid självständigt arbete och helst då eleverna sitter stilla på sina platser. 

Vid arbetspass (där eleverna jobbar med vad de vill) valde någon lärare att ha 

bakgrundsmusik på men då har musiken inte gett de önskade effekterna.

När musiken skall spelas på dagen har inte heller kommit fram i denna studie, men man kan 

ändå ana när bakgrundsmusiken ur detta perspektiv kan vara lämplig. En lärare har uttryckt att 

bakgrundsmusiken inte har påverkat ordningen och arbetsinsatsen bland eleverna, men detta 

har enligt denna lärare berott på att hennes klass alltid är tyst och lugn och arbetar bra. Detta i 

kombination med vad en annan lärare säger, nämligen att bakgrundsmusiken fick de 

pratsamma att vara tysta och kreativiteten var bättre än vanligt under en bildlektion. Totalt 

motiverar detta att bakgrundsmusiken fungerar som bäst när det är viss oordning i 

klassrummet vilket då kan hjälpa till att lugnet snabbare infinner sig i klassrummet.
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Andra tillfällen under dagen som man kan påstå att bakgrundsmusiken kan göra nytta är vid 

de tillfällen då eleverna normalt sett är lite stimmiga och har svårt att koncentrera sig på 

arbetsuppgiften. Detta kan vara efter gymnastiken eller efter middagen eller kanske slutet på 

dagen då de börjar bli trötta, som jag själv upplevt när man varit ute på skolor i olika syften.

Att kunna lyssna fram musik med alla de egenskaper som jag här framfört får man nog anse 

är i princip omöjligt, men om man lyssnar på musikens övergripande karaktär anser jag att 

man rätt så enkelt kan hitta lämplig musik som bakgrundsmusik. Om vald musik inte får de 

önskade effekterna på ordningen i klassrummet och arbetsinsatsen bland eleverna är det ju 

bara att stänga av den eller byta till någon annan musik. Med risk för att bli tjatig vill jag än 

en gång belysa att det är situationen som styr vilken musik som kan vara lämplig som 

bakgrundsmusik.

Studier av detta slag d v s om bakgrundsmusik kan ha en positiv inverkan i grundskolors 

klassrum och en förhöjning av elevernas arbetsinsatser har jag inte hittat någon tidigare 

forskning om. Fokus har i tidigare forskning istället legat på inlärningsförmågan med 

bakgrundsmusik som då oftast spelats innan aktuella tester. Bakgrundsmusik med motivet att 

få en bättre ordning och förhöjda arbetsinsatser i en försöksgrupp verkar vara ett nytt område. 

Däremot finns det viss forskning om vilken typ av musik som lämpar sig väl i olika 

situationer även om också den är något bristfällig. Denna studie kan vara en inledning eller 

vägvisare till mer omfattande forskning i området. Detta då det bara varit några få typer av 

musik i den empiriska undersökningen som genomfördes. Samma forskning men med helt 

andra typer av musik kan vara framtida forskningsförslag. Således kan jag inte påstå att denna 

studie gett någon direkt ny omvälvande kunskap, men tendenser visar på att bakgrundsmusik 

sannolikt kan vara ett hjälpmedel i skolan och då säkert också andra koncentrationskrävande 

arbetssituationer.

Slutligen vill jag betona att musiken har en kraft i sig som är starkare än man tror. Påverkan 

av musik på olika sätt är fullt möjlig. Om du som läsare själv börjar fundera över dina 

musikvanor – varför du lyssnar på musik och när, kan du troligen relatera till att musik kan 

vara kraftfull och påverkar dig på olika sätt. Fundera då också på hur du själv kan påverka 

dina förmågor med hjälp av musik, för det tror jag alla kan på något sätt.
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7. Bilagor

7.1 Instruktion till lärare

Mozarteffekten definieras som att genom musik, ljud och toner kan man stärka intellektet och 

frigöra kreativa förmågor som människor besitter. Somliga säger också att den kan ha 

medicinska effekter.

I denna undersökning är det dock två specifika företeelser jag eftersöker.

 Kan bakgrundsmusik påverka arbetsklimatet i klassrummet?  (Ordning och 

arbetsinsatser.) Hur upplever Du som lärare detta samt dina elever?

- (Hade undersökningen pågått under betydligt längre tid hade också studieresultaten 

undersökts.)

Det som jag vill att Du som lärare skall göra med dina elever/klasser är följande:

1. Ordna en CD-spelare. (Här kan säkert eleverna hjälpa till, ifall det behövs.)

2. Musiken skall spelas i följande ordning: 3-5 ggr från CD-skiva 1, 3-5 ggr från CD-

skiva 2. Vill du spela musiken fler gånger är det OK. 

- Lyssnandet skall vara passivt d v s under tiden som eleverna arbetar självständigt 

(sitter och läser, räknar, skriver, har grupparbete etc.)

- Volymen skall vara låg så att ingen behöver ”höja rösten” om något skall sägas. 

(Något högre volym än ”nätt och jämt hörbart” är nog att rekommendera.)

3. CD-skiva 3 spelas en gång till att börja med på samma sätt som de andra CD-skivorna. 

Om Du som lärare anser att det fungerar bra på lektionen också med denna skiva är 

det fritt fram att spela den ytterligare några gånger.

4. Eleverna får själva ta med musik och spela under förutsättning att Du som lärare 

tycker att det fungerar och inte stör undervisningen. Den skall dock vara avsedd för 

samtliga i klassen – inga individuella MP3-spelar tillåtna.

5. Undersökningen i ditt klassrum bör vara klar senast under onsdag vecka  19.

6. Lärarstudenten (Mattias Johannesson) kommer och besöker klassen/eleverna på 

torsdag och/eller fredag vecka 19 och ställer då några frågor. (Detta skall inte eleverna 

förberedas på innan undersökningen slutförts, såvida inte speciella skäl föreligger.)

 Eleverna skall INTE veta att de faktiskt deltar i ett projekt. Detta är problematiskt 

såtillvida att det är oetiskt, men måste göras på detta sätt för att behålla en hög 
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objektivitet. I slutet av undersökningen blir eleverna informerade av mig personligen 

om vad de omedvetet deltagit i. Eleverna skall då få chansen att godkänna denna.

 Tänk på att eleverna kommer att efterfråga annan musik och då deras egen. Detta vill 

jag helst inte tillåta inledningsvis, då musiken så att säga måste ha ”rätt karaktär” för 

att kunna vara med i undersökningen. Efter att CD-skiva 3 spelats någon gång är det 

fritt fram för eleverna att själva välja musik som de eventuellt frivilligt tar/har med 

sig. Detta skall dock godkännas av Dig som lärare.

 Fyll i fortlöpande hur Du som lärare upplever ordning och arbetsinsatser under 

undersökningens gång. (Ringa in ett förtryckt alternativ samt motivera.) Gör detta i 

slutet eller efter lektionen.

 Om spelad musik under undersökningen skulle innebära problem för Dig som lärare 

eller störa ordningen i klassrummet på något sätt vill jag att Du avbryter och försöker 

på nytt vid annat lektionstillfälle. I värsta fall får Du avbryta arbetet helt med 

undersökningen.

 Min förhoppning är att Du som lärare i samband med deltagandet i undersökningen 

upptäcker ett nytt sätt att motivera och förbättra arbetsklimatet i 

klassrummet/elevgruppen.

 OBS: Undersökningen får inte innebära att Du som lärare eller eleverna påverkas 

negativt. Du får när Du vill avbryta undersökningen. CD-skivorna behåller Du själv.

Har Du några frågor till mig?

Mejl: mjolb01@student.vxu.se  Tfn: 0372-308 77 (säkrast mellan 09:00 – 12:00)

MvH

Mattias Johannesson, lärarstudent Växjö Universitet.

PS:

Om du har mer än en klass som deltar i undersökningen vill jag att du kopierar sidorna 3-6 för 

denna klass.
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Beskriv kortfattat hur Du som lärare uppfattar att ordningen i klassrummet var innan Du 

började använda bakgrundsmusik i denna klass. 

___________________________________________________________________________

Hur uppfattar Du som lärare att bakgrundsmusik påverkar ordningen bland eleverna eller i 

klassen: (ringa in ett alternativ kontinuerligt efter/under varje lektion)

KLASS ______

CD-1  Lektion 1 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-1  Lektion 2 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-1  Lektion 3 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-1  Lektion 4 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-1  Lektion 5 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Har Du som lärare märkt någon skillnad i ordningen i klassrummet i Dina klasser när denna 

CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

CD-2  Lektion 1 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-2  Lektion 2 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-2  Lektion 3 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-2  Lektion 4 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-2  Lektion 5 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Har Du som lärare märkt någon skillnad i ordningen i klassrummet i Dina klasser när denna 

CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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CD-3  Lektion 1 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-3  Lektion 2 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-3  Lektion 3 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-3  Lektion 4 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-3  Lektion 5 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Har Du som lärare märkt någon skillnad i ordningen i klassrummet i Dina klasser när denna 

CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 1 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 2 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 3 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 4 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 5 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Har Du som lärare märkt någon skillnad i ordningen i klassrummet i Dina klasser när denna 

CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Beskriv kortfattat hur Du som lärare uppfattar att elevernas arbetsinsats var innan Du började 

använda bakgrundsmusik i denna klass. 

___________________________________________________________________________

Hur uppfattar Du som lärare att bakgrundsmusik påverkar eleverna/klassen i deras

arbetsinsatser: (ringa in ett alternativ samt motivera fortlöpande)

CD-1  Lektion 1 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-1  Lektion 2 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-1  Lektion 3 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-1  Lektion 4 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-1  Lektion 5 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Har Du som lärare märkt någon skillnad i elevernas arbetsinsatser i klassrummet i Dina 

klasser när denna CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

CD-2  Lektion 1 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-2  Lektion 2 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-2  Lektion 3 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-2  Lektion 4 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-2  Lektion 5 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Har Du som lärare märkt någon skillnad i elevernas arbetsinsatser i klassrummet i Dina 

klasser när denna CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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CD-3  Lektion 1 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-3  Lektion 2 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-3  Lektion 3 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-3  Lektion 4 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

CD-3  Lektion 5 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Har Du som lärare märkt någon skillnad i elevernas arbetsinsatser i klassrummet i Dina 

klasser när denna CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 1 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 2 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 3 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 4 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Elev-CD  Lektion 5 Mycket sämre sämre som vanligt bättre mycket bättre

Motivera:___________________________________________________________________

Har Du som lärare märkt någon skillnad i elevernas arbetsinsatser i klassrummet i Dina 

klasser när denna CD-skiva spelas? Om ja, beskriv vad kortfattat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 7.2 Frågor lärarintervjuer

1. Har Du någon gång tidigare använt bakgrundsmusik i Din undervisning?

- Om Ja, hur tyckte du att detta fungerade

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Hur uppfattar Du att bakgrundmusik påverkat Din undervisning?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Vilka skillnader kunde Du se beroende av vilken musik (CD-skiva) som spelades?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Vilka klagomål (om det funnits sådana) har Du fått höra av eleverna gällande spelande 

av bakgrundsmusik?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Vid vilka tillfällen kunde Du märka att bakgrundsmusik var positivt resp. negativt för 

Din undervisning?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Kommer Du att använda bakgrundsmusik på detta sätt i Din fortsatta undervisning på 

något sätt? Om Ja, motivera!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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7. Ge om Du vill/kan spontana reaktioner av undersökningen (genomförande, innehåll, 

hinder, möjligheter etc.)?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tack för Din medverkan

Mattias Johannesson

PS:

Går det bra om jag nämner Ditt namn i undersökningen eller vill Du vara anonym?

Var vänlig kryssa i ett alternativ

Jag har inget emot att omnämnas i undersökningen. ...........

Jag vill vara anonym. ................................................................

Jag vill att hela skolan skall vara anonym. .............................
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7.3 Frågor elevintervjuer 

1. Är det någon som sagt åt er att Ni deltagit i en undersökning om Mozarteffekten?

2. Har Ni misstänkt att det varit något projekt eller undersökning då Er lärare kanske inte 

själv hade kommit med förslaget om bakgrundsmusik?

3. När lyssnade Ni på skivorna? Var det under självständigt arbete eller någonting annat?

4. Det fanns 3 stycken CD-skivor medskickade. Har Ni lyssnat på alla 3 CD-skivorna?

5. Vilken av CD-skivorna hade den bästa musiken?

6. Vilken av CD-skivorna hade den sämsta musiken?

7. Vilken CD-skiva tycker Ni var bäst att lyssna till när Ni sitter och arbetar?

8. Vilken CD-skiva tycker Ni var sämst att lyssna till när Ni sitter och arbetar?

9. Hur tycker Ni att ordningen i klassrummet påverkades av bakgrundsmusiken? 

Motivera!

10. Hade all musik samma effekt på ordningen i klassrummet?

11. Hur tycker Ni att det var att arbeta med bakgrundsmusik? Motivera. 

12. Var det skillnader i att arbeta med skolarbetet beroende av vilken musik som spelades 

i bakgrunden? Motivera!

13. Vill Ni ha bakgrundmusik framöver i Ert skolarbete?

14. Hur ofta och mycket tror Ni att det är lagom att spela bakgrundmusik?

Syfte med frågorna:
 Fråga 1 – 2: 

- Kontrollerar objektiviteten. (Är man medveten om att man deltar i en undersökning 
kan eventuellt resultatet påverkas.)

 Fråga 3 – 4: 
- Kontrollfrågor för att säkerställa att lärarna följt instruktionerna.

 Fråga 5 – 6: 
- Talar om elevernas generella musiksmak bland förvald musik.

 Fråga 7 – 8:
- Talar om vilken musik som föredras vid självständigt arbete bland förvald musik.

 Fråga 9 – 10:
- Talar om hur förvald musik påverkar ordningen i klassrummet.
Fråga 11 – 12:
- Talar om hur förvald musik uppfattades att arbeta till.

 Fråga 13 – 14:
- Talar om huruvida eleverna vill fortsätta ha bakgrundsmusik och i vilken omfattning.

Dessa frågor har eleverna fått besvara klassvis med handuppräckning. Det finns en risk för att 

man svarar som bänkkamraten, men detta kan åtgärdas genom att eleverna får blunda när de 

svarar. 
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7.4 Förvald CD-musik

CD1:  Lugn klassisk musik, panflöjt - instrumentalt
1. Time to say goodbye..................................................... Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
2. For your eyes only ........................................................ Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
3. Largo e pianissimo sempre ........................................... Vivaldi – årstiderna – spring
4. Danz pastorale: Allegro ................................................ Vivaldi – årstiderna – spring
5. Once up on the time...................................................... Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
6. I Will always love you.................................................. Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
7. Allegro.......................................................................... Vivaldi – årstiderna – Autumn
8. Adagio .......................................................................... Vivaldi – årstiderna – Autumn
9. Chiquitita ...................................................................... Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
10. Beauty and the beast ..................................................... Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
11. Where do I begin .......................................................... Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
12. Allegro.......................................................................... Vivaldi – årstiderna – Autumn
13. Allegro non molto......................................................... Vivaldi – årstiderna – Winter
14. Det vackraste ................................................................ Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
15. Bolero ........................................................................... Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
16. Largo ............................................................................ Vivaldi – årstiderna – Winter
17. Adagio - Presto ............................................................. Vivaldi – årstiderna – Summer
18. Allegro.......................................................................... Vivaldi – årstiderna – Winter
19. Lady in red.................................................................... Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir
20. The phantom of the opera ............................................. Gheorghe Zamfir & Dana Dragomir

CD2: Lugn keltisk (skottland) musik med sång
1. An Fharraige ........................................................ Máire Brennan
2. Angel.................................................................... Sarah Mclachlan
3. Divine Presence ................................................... Iona
4. Down By The Glenside........................................ Nicci Berry
5. Elysium ................................................................ Elysia
6. Evangeline............................................................ Karen Matheson
7. Fields Of Gold...................................................... Lisa Lynne
8. In A Lifetime........................................................ Clannad & Bobo
9. Letting Go ............................................................ Fiona Joyce
10. May it Be.............................................................. Ryan and Rachel O'donell
11. Our Farewell ........................................................ Within Temptation
12. Seacht Suáilcí Na Maighdine Mu ........................ Aoife Ní Fhearraigh
13. Servant To The Slave........................................... Capercaillie
14. Skellig .................................................................. Loreena Mckennitt
15. The Mummers' Dance .......................................... Loreena McKennitt
16. The Shores of the Swilly ...................................... Phil Coulter Feat Sinead O'con
17. Watermark............................................................ Cerise feat. Ryan & Rachell O´

CD3: Populärmusik mestadels från schlager och Idol
1. The name of love .......................................................... Magnus Bäcklund
2. Want ya! ....................................................................... Darin
3. Flowers on the grave..................................................... September
4. Voodoo magic .............................................................. Bodies without organs
5. What´s in it for me........................................................ Amy Diamond
6. Sing for me ................................................................... Anders Johnsson
7. Because of you ............................................................. Kelly Clarksson
8. Faller du så faller jag .................................................... Patrik Isaksson
9. Jag ljuger så bra ............................................................ Linda Bengtzing
10. Jag hatar att jag älskar dig ............................................ Håkan Hellström
11. How could this happen to me ....................................... Simple plan
12. Advertising space ......................................................... Robbie Williams
13. Ugly.............................................................................. Sugababes
14. Do what you´re told...................................................... Sebastian
15. Stranded........................................................................ Agnes Carlsson
16. Bad day......................................................................... Daniel Powter
17. Thats the way my heart goes......................................... Marie Serneholt
18. Joanna says ................................................................... Per Gessle
19. Hang up ........................................................................ Madonna
20. Who´s that girl .............................................................. Darin
21. Temple of Love ............................................................ Bodies without organs


