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1.Inledning 
Skolan är en verksamhet där barn och ungdomar befinner sig dagligen. I den här miljön skapar 

eleverna grunden för framtiden. Vi anser som blivande lärare att eleverna skall förberedas för ett 

livslångt lärande. Vi har också i uppgift att lägga upp innehållet i undervisningen likt förberedelser 

för samhällslivet, då ett av skolans uppdrag enligt skollagen är att forma samhälleliga medborgare 

(1kap 2§ skollagen) (www.skolverket.se). 

   Enligt Jonsson, Roth (2003) neutraliserades statens legitimitet när läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet trädde i bruk. Skolverket förlitade sig mer på de lokala politikerna och det var upp till 

dem att forma en lokal läroplan. Genom att kommunerna fått ett ökat ansvar har också skolledare och 

lärare en helt annan möjlighet att utforma skolans verksamhet än tidigare. 

   Som blivande pedagoger har vi, enligt vårt sätt att se det, en helt annan möjlighet än tidigare att 

använda oss av pedagogiska verktyg, för att på bästa möjliga sätt uppnå ett gott resultat av 

undervisningen. Vi anser att det är vår skyldighet som pedagoger att lägga upp undervisningen så att 

varje elev uppnår målen. Följande utdrag är hämtat från kursplanen i musik. 

   

 ”musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i 

musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt” 

(www.skolverket.se, 2000, kursplan musik). 

 

Utifrån denna text kan vi tolka att alla bär på en musikalitet och att musik kan vara frigörande för all 

pedagogisk verksamhet. På vilket sätt musiken kan integreras och användas i skolans verksamhet ser 

vi som synnerligen intressant i och med vår blivande profession som blivande pedagoger, och vi vill 

undersöka olika teorier som stärker denna tes. 

   Uddholm (1993) slår fast att musik betyder olika för olika personer och det som en individ 

uppfattar som musik kan en annan människa uppfatta otillfredsställande i sammanhanget. Musik är 

viktigt för de flesta individer för att exempelvis uppnå en viss känsla eller kanske rentav lindra smärta 

”Då vi upplever musik tar upplevelsen formen av känslor, som vi kan försöka beskriva med ord som 

sorgsna, glada, varma o.s.v” (Uddholm, 1993:25). Erfarenhetsmässigt har vi kommit i kontakt med 

musik i olika sorters miljöer. Vi har i dessa sammanhang upplevt musiken som en avstressande 

faktor. Musiken finns med överallt. ”Det är kanske just när du skapar själv – sjunger, spelar, dansar, 

målar eller skriver – som du kommer nära livskänslan och det unika med att du är just du?” (Wiklund 

2000:9) 
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2. Syfte och problemformulering 
 

Vi anser att alla elever behöver olika sätt att lära sig på, därför behöver vi som blivande lärare hitta 

olika redskap för att tillfredställa alla elevers olika behov. Musik kan vara en metod för att 

effektivisera inlärningen, samtidigt är det viktigt att ha insikt i andra metoder, såsom exempelvis 

användningen av olika media. Som lärare är det angeläget, som vi ser det, att ha en förståelse och en 

insikt i vad varje metod ger och se dess möjligheter och hinder. 

 

 ”På ett icke hotfullt sätt kan kontakter skapas mellan människor. Musiken blir ett kommunikationsmedel. Det är viktigt 

att man tar reda på hur starkt kommunikationsmedel musiken är för olika personer och även utvärdera hur tystnaden 

upplevs. De flesta av oss är medvetna om att även tystnad är ett slags kommunikationsmedel” (Horwitz & Bojner 

2005:49). 

 

Vi som genomför den här undersökningen har en relativt likartad bakgrund. Gemensamt är att vi båda 

har läst estetiskt program/musik i tre år samt studerat 40 respektive 60 poäng musik på Växjö 

Universitetet. Vår uppfattning är att musiken hjälper till att skapa samhörighet och medkänsla och vi 

anser att trygghet och kommunikation frambringar motivation. Musik är, som vi ser det ett 

uttrycksmedel som skolan på många sätt kan dra nytta av i lärandeprocessen. Under vår 

lärarutbildning har vi ständigt påmints om hur viktigt det är med integrering av estetiska ämnen, 

såsom bild, dans, teater och musik i den vanliga undervisningen. 

 

 ”Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och lärande. Beröringspunkterna mellan musik och andra ämnen 

kan ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga väg till musikkunskap. Musikämnet kan tjäna som konkret 

utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål” (www.skolverket.se, 

kursplanen musik.). 

 

Vi ser en god anledning att belysa några av förutsättningarna för ovan nämnda citat.  Via en 

litteraturstudie och genom samtal med personal i skolans verksamhet vill vi få ett praktiskt perspektiv 

i relation till de teoretiska perspektiven och därmed göra en jämförelse dem sinsemellan. Vår 

frågeställning är följande: kan musik användas som ett didaktiskt verktyg i skolans verksamhet i fler 

ämnen än musik, och då påverka läroprocessen på ett positivt sätt? 
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3. Metod  

Vi kommer att använda oss av två arbetsmetoder för att få ut så mycket som är möjligt av vår 

undersökning. Dessa metoder innefattar litteraturstudier och öppna intervjuer. Vi kommer att koppla 

vår teori till den praktiska delen, och därefter sätta dem i relation till vad som står i kursplanen. Vår 

tanke är att det är viktigt att ha två olika perspektiv på undersökningen för att synliggöra 

konklusionen av vårt arbete. Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod i motsats till kvantitativ. Detta 

på grund av att vi upplever det som ett mer givande arbetssätt.  

   Anne Nyström (sjuksköterska och medicine doktor) har gjort en översikt över några väsentliga 

skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. (se bilaga 2.) Målet med den 

kvalitativa metoden, är att försöka förstå och komma nära människors tankar. Det handlar också om 

en öppenhet inför vad resultatet skall bli i motsats till kvantitativa metoder, där det är förutbestämt 

vilka tänkbara resultat som kan fås fram. Nyström framhäver också att kvalitativa metoder handlar 

om att se det utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket kan förklaras som en helhetssyn. Hon påpekar 

även att informanter är valda medvetet, då de har kännedom om fenomenet (Gunnarsson 2002) 

(http://infovoice.se/fou/bok/10000002.htm) (060512). 

   Med anknytning till vår frågeställning är en kvalitativ forskningsstudie att föredra, då vi anser det 

lättare att förstå respondentens sätt att tänka med denna metod. Ett öppet förhållningssätt eller en 

kvalitativ undersökning, menar vi, kan frambringa både positiva och negativa svar och på så sätt kan 

vi nå ett resonemang om musik kan och varför musik kan användas i läroprocessen.  

 

3.1 Litteraturstudie 

Vid litteraturstudien kommer vi att fördjupa oss i olika forskningsteorier, som kan belysa frågorna 

hur och varför musik kan användas i läroprocessen i skolan. Vi kommer även att titta närmare på hur 

musiken har påverkat människan genom historien. 

3.2 Intervju 

Intervjuer kommer att föras med verksam personal inom skolorganisationen, där valet av skola och 

personal görs med inriktning på vår frågeställning. En intervju kommer att genomföras med en 

musikterapeut. Detta för att få ett annat perspektiv på skolan som organisationen, men även för att få 

en insyn på dennes arbete med musik i terapeutiskt sammanhang. Vi frågar bland annat vilken 

vinning musik har för elever med olika svårigheter i skolan. Då hon har ett nära samarbete med 

skolan och ingår i elevhälsan i kommunen anser vi det intressant att föra ett samtal med henne.  
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Samtalen kommer att dokumenteras med hjälp av diktafon och anteckningar. Arbetsfördelningen vid 

intervjutillfällena är att en av oss för intervjun framåt och en person är åskådare som dokumenterar. 

Vårt tankesätt är att intervjun ska vara så öppen som möjligt med några få fasta förberedda frågor 

som sedan kan utvecklas till andra perspektiv och förhållningssätt under vägen. Kvale (1997) 

beskriver att forskningsintervjun kan bli en kreativ interaktion, vilket innebär att den kan bli 

explorativ och föga strukturerad. Intervjuaren lyssnar till personens svar och utifrån det hittar nya 

infallsvinklar i intervjun. 

 

”Det som utmärker en kvalitativ intervju är att man följer upp de delar av en intervjupersons berättelse som kan kasta 

ljus över personens förståelse av temat i fråga” (Widerberg, 2002:16). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna är valda utifrån frågeställningen, och jämförs med de resonemang 

som sedan förs i samtal med personal inom skolans verksamhet. 

Rubrikerna är utsedda utifrån musikens betydelse för människan och utvecklingen av skolans 

verksamhet likställt med samhället, och svarar på frågan om, och i så fall varför musik kan användas 

i läroprocessen.  

 

4.1 Människans musikalitet 

 

Alla individer anses vara utrustade för att uppleva nyfikenhet och ta till sig erfarenheter i livet och 

alla människor innehar en oändlig musikalisk förmåga men olika faktorer bidrar till att hämma vår 

musikalitet (Uddholm 1993). Uddholm hävdar således att alla människor bär på en musikalisk 

förmåga. Det som för oss blivande pedagoger förefaller vara intressant i sammanhanget, är att titta 

närmare på hur man som pedagog lockar fram alla individers musikalitet. Uddholm är själv 

musikpedagog och beskriver sitt arbete med musik Han beskriver detta arbete som en förmåga att 

flöda, och alla individer anses ha stor kapacitet att utveckla den här förmågan. Uddholm beskriver 

vidare musiken som en långsamt flytande flod som rinner genom skogen. Flödet kan upplevas genom 

en melodi, en tyst dans eller genom ett konstverk. Alla kanske inte rycks med av musiken men kan 

för den delen beskriva flödet. Hur människan reagerar på musik beror till stor del av våra erfarenheter 

och vilka grundvalar vårt samhälle bygger på när det gäller traditioner och kulturella utspel 

(Uddholm 1993). 

 

4.2 Musikens betydelse för människan          

 

 ”Allt tal om musik som underhållning och tidsfördriv döljer det faktum är musik och musicerande är nödvändigt för 

människan som kulturell varelse. Utan musik försvåras kontakten med vårt känsloliv, utan musik kompliceras vårt 

personliga identitetsbygge, utan musik kan vi inte lika enkelt skapa relationer till våra medmänniskor” (Lundberg, 

Ternhag 2002:139). 
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Här beskriver författarna musikens legitimitet i förhållande till människans personliga utveckling. De 

beskriver hur musiken kan bära upp människans tankegångar, och likaså förena människor i 

gemensamma möten. Varköy (1993) för ett liknande resonemang. Han förklarar det här som en 

helhetstanke på två plan, där samråden sker mellan musik, språk och rörelse och på så vis utvecklas 

både människan i stort och även inom det musikaliska området. Varköy hänvisar till Seidenfadens 

teorier som hävdar att konsten kan vara ett botemedel till ett desintegrerat och specialiserat 

livsmönster. Liknande tankar förs i Waldorfpedagogiken, som grundar sig mycket i Steiners (1861-

1925) filosofi. Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan, och undervisningen vädjar till 

såväl tanken som känslan och viljan. Teoretiska och praktiska ämnen varvas med varandra, Den 

konstnärliga gestaltningen har sin givna plats i alla ämnen 

(http://www.waldorfskolan.org/pedagogik.html) (2006-04-14 kl.02.14). 

   Musiken anses av Lundstöm (1996) ha förmågan att öppna dörrarna till vårt inre och fungera som 

ett verktyg för en djupare förståelse av människan och musiken fungerar därmed som en spegel för 

människans identitet. Det går att finna abstraktioner i musiken som underlättar vårt tänkande. Vidare 

menar Lundström att en upprepande rytm, harmoni och klang bidrar till att utveckla tankeprocesser 

där musikaliska erfarenheter och minnesbilder kan jämföras. Musiken är annorlunda enligt 

Lundström i den bemärkelsen att den letar sig in i våra innersta, djupare skikt och berör våra känslor. 

Den oemotståndliga beröringen beror på musikens fysiologiska effekter. Hon menar även att musiken 

är viktig för oss människor, så länge som vi existerar på jorden (Lundström 1996). 

   Björkvold (1991) hävdar i sin bok den musiska människan att alla bär på en oändlig musikalitet och 

att det är upp till oss som blivande professionella pedagoger att frambringa denna egenskap hos våra 

elever. Fantasi, lust och kreativitet är bärande delar för att lärandeprocessen skall nå nya höjder. I 

sköldpaddans sång (1998) beskriver samma författare innebörden av att våga lära sig något nytt och 

vara kreativ. 

 

”Vägen ut i det nya och okända är utan skyddsnät. Ingen har receptet. Det är varje enskild människas val, vars och ens 

möjlighet. Överskridande ger utveckling. Vågas inte språnget, vissnar vitaliteten, såväl i människor som i samhället. 

Vinnes inte ögonblicket, förloras framtiden” (Björkvold 1998:131). 

 

Björkvold beskriver även hur någonting skapas. Han hävdar att skapande gör sig gällande i balansen 

mellan struktur och frihet. Björkvold gör parallellen till improvisationen inom musikutförande, såsom 

jazz och blues. Där man har en fast ram att hålla sig till men är fri att genom improvisation fylla 

innehållet till vad som passar sammanhanget (Björkvold 1998). 
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4.3 Musik i grupp och terapi 

 

   Det finns krafter inom musiken som påverkar människan kroppsligt, emotionellt, mentalt, socialt 

och visuellt. Musiken anses ha två dubbla uppdrag. Musiken har förmågan att utlösa tankar men 

musiken skall också kompletteras genom tankar. Musikaliska upplevelser i en grupp, som strävar 

efter gemensamma mål, kan fungera som ett medel för att uppnå kommunikation. (Horvits & Bojner 

2005). I boken Musikens gåva (Lundström 1996) beskrivs även här hur viktig roll musiken har i 

grupp, vilket för övrigt stärker tidigare påstående. Hon hävdar att i en musicerande gemenskap 

förbättras den musikaliska perceptionen och en sensibilitet övas mot de andra i gemenskapen. Samma 

författare förklarar musikens kraft i terapeutiskt syfte och att musikterapi kan förebygga 

inlärningsproblem. Genom en målinriktad musikpedagogik sker en förbättring av inlärningsklimatet 

och hämtande av kunskap. 

Världsorganisation för musikterapi (WFMT) har sedan 1996 fastslagit följande definition av 

musikterapi: 

 

”Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytm, 

melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, 

uttryck och andra relevanta terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, emotionella, mentala, sociala och 

kognitiva behov.  

Musikterapi har som mål att ge individen möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller 

hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet” (www.musikterapi.se)(060530). 

 

   En musikterapi metod är FMT vilket är en förkortning på funktionsinriktad musikterapi där 

terapeuten använder sig av ett 30-tal olika musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga 

utveckling. Metoden tillämpas på alla åldrar och har varit framgångsrik på flera svårigheter eller 

funktionsstörningar såsom läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykiska problem, 

motorikstörningar, DAMP/ADHD, förlamningar mm.  

 

”FMT-situationen skapar förutsättningar för strukturerad perceptuell och motorisk bearbetning som påverkar den 

naturliga utvecklingen av motoriska, perceptuella, kognitiva och emotionella funktioner utifrån adeptens funktionsnivå” ( 

http://www.fmt-metoden.se/)(060529). 

 

Enligt grundaren till FMT-metoden Lasse Hjelm så skapar metoden förutsättningar för lust att 

utveckla färdigheter som exempelvis läsning.  
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   Lundberg & Ternhag (2002) beskriver hur musik förbinds med minnen från upplevelser, känslor, 

tankar och intryck.  Dessa minnesbilder kan ha en kort livslängd eller få vingar och kopplas till flera 

minnesbilder och musiknarrativ bildas. ”Människors egna livsberättelser bildas i många fall av en 

kedja av formulerade upplevelser, där musik finns med som en viktig komponent” (Lundberg, 

Ternhag 2002:82). Att frambringa dessa musiknarrativ kan ha en betydande roll för musikpsykologer 

och terapeuter, men likaså som ett effektivt sätt att få eleverna till att börja skapa i skolan. 

 

 

4.4 Historik 

 

Ur ett historiskt perspektiv kom musiken till genom människans röst och vårt behov av att komma i 

kontakt med varandra. Musiken föddes före ordet och bilden och är således människans äldsta 

uttrycksform (Lundström, 1996). Ur ett etiskt perspektiv har också musiken haft en betydelsefull roll 

i alla tider. Den har hjälpt till att förstärka, forma och stabilisera relationer i grupper av större 

karaktär. Musik var ett viktigt inslag i den klassiska grekiska kulturen och inte minst när ynglingen 

skulle fostras till en riktig demokrat. 

 

 ”Kunskap i musik var ett bevis på etisk pålitlighet och trovärdighet. De gossar som inte hade musikalisk bildning var 

inte ”excultas”, inte intellektuella och kulturella” (Lundström1996:12).  

 

Lundström hävdar vidare att grekerna hade noterat musikens direkta påverkan på människors etik och 

karaktär. Musik användes som ett medel för att hämma farliga passioner och skapade lugn i själen 

hos människan. Den viktigaste komponenten i musiken var sången och inte minst körsång. 

Lundström beskriver att musiken inte hade avgörande betydelse i den romerska skolkulturen. 

Musiken sågs mer som nöje och en chans att koppla av mellan de ansträngande övningarna i skolan. 

Underhållningsmusiken uppkom genom att senatorn ville ge bröd och skådespel åt folket. Musikerna 

som underhöll var ofta greker som hölls som slavar av de romerska makthavarna. 
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   Varköy (1993) beskriver utifrån ett historiskt perspektiv olika filosofers syn på musik, och dess 

betydelse för människans utveckling både kognitivt och emotionellt. ”Genom studiet av tonernas 

kosmos avslöjades strukturer och lagbundenheter som är av avgörande betydelse för hela 

verkligheten”(Varköy 1993:15). På samma sätt som beskrivs i inledningen att musiken upplevs som 

avstressande mm beskriver författaren utifrån Aristoteles (384-322 f.Kr) åsikt, att musikern kan ses 

som en hjälpare i terapeutiska sammanhang. Detta stärks av Horwitz & Bojners (2005) resonemang 

där de citerar Scherer, Zentner (2001).  

 

”Musik kan ge reaktioner av till exempel ökad hjärtverksamhet och muskelspänning. Denna musik kallar forskare 

”arousal” musik. Lugn musik visar sig ge motsatt effekt. Dessutom visar det sig att lugn musik kan höja kroppens 

hudtemperatur” (Horwitz & Bojner 2005:53). 

 

    Aristoteles hävdade att musik kan förbättra karaktären hos lyssnaren, kan lyssnaren inte själv 

spela, så kan den personen i alla fall uppleva glädjen av andras utövande. Han betonar att spelandet 

på instrument hör till barndomen och ungdomen till, och att de senare i livet kan värdera musik med 

utgångspunkt i den insikt och färdighet de införskaffat sig tidigare i livet (Benestad 1978). 

    Martin Luther (1438 -1546) förespråkade musikens användning i kyrkan, vilket har haft en 

betydande roll för musikens vara eller inte vara i skolans värld. Genom en grundlig undervisning 

skulle eleverna få insikt i vad som var god och ond musik. Luther hade en bestämd åsikt om att 

musiken kunde användas för att åhöraren lättare skulle kunna ta till sig budskapet. (Benestad, 

1978:78). 

 

 ”Men har människorna kommit in under Ordets påverkan, då präntas budskapet in i medvetandet ju mer musiken 

understryker, förtydligar texten, och det inlärdas livskraft blir större ju starkare påverkan varit” (Benestad 1978:79). 

 

4.5 Musik och politik 

Hammarlund (1998) beskriver i Kulturbrytningar sin forskning om musikens betydelse för politiken, 

hur medborgare i ett samhälle kan känna samhörighet när de har gemensamma traditioner och 

symboler att anknyta till. Han beskriver hur partier och länder förr använde sig av musik som 

kännetecken för deras åsikter och tankar, som ett exempel nämns nazistpartiet i Tyskland under andra 

världskriget 
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”Tonsättarna trädde villigt in i denna samhällstillvända roll, som gav deras konstnärskap en naturlig social 

legitimitering. Slut med glaspärlespelet; nu sysslade man med estetisk – nationalrealistisk – ingenjörskonst” 

(Hammarlund 1998:58).  

 

Hammarlund hävdar att efter exploateringen av mediesamhället, så behövs inte den konkreta 

umgängeskontexten. Via TV kan politiker hävda sin åsikt utan att gemensam musik eller dylikt 

behövs för att åhöraren skall kunna anknyta till dem (Hammarlund 1998). 

   Lundberg & Ternhag hävdar att när alla strävar åt samma riktning så är det lätt att känna en stark 

samhörighet, oavsett etiska eller kulturella skillnader. Musiken är ett gemensamt språk som de allra 

flesta människor över hela världen förstår och kan identifiera sig med (Lundberg & Ternhag 2002). 

 

”Musiker och dansare har lätt att uppleva sig själva som en del i en självklar gemenskap, utan att egentligen behöva ha 

delade värderingar i något annat sammanhang än det rent musikaliska” (Lundberg, Ternhag 2002:30). 

 

4.6 Vad säger styrdokumenten 

 

I den första moderna skolplanen Lgr 62 skriver skolkommissionen att undervisningen skall sträva 

efter att lära eleverna att uppfatta och njuta av det sköna i olika former såsom konst, litteratur, musik 

och natur. De skall få utlopp för fantasi och skaparlust. Skolkommissionen påvisar skillnader mellan 

teoretiska och praktiska ämnen och ser inget samband dem emellan. I Lgr 80 skrivs några intressanta 

mål för musikämnet in. Skolkommissionen skriver att musikämnet skall stimulera elevernas 

personliga och sociala utveckling. Musiken skall dessutom träna elevernas kritiska tänkande om 

musikens roll, inte minst i vårt eget samhälle. I Lpo 94, utvecklas de tidigare resonemangen till att 

musiken har en djup förankring både i människan och i samhället (Varköy 1993:82f). 

   I den senast reviderade utgåvan av kursplanen för musik står det att musik är ett viktigt redskap för 

lärande. Där beskrivs att musiken bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, 

kognitivt och emotionellt (2000, Skolverket). 
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4.7 Hur musik kan vara ett didaktiskt verktyg i undervisningen  

 

I kursplanen för musik står det att musik är ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och 

tolerans samt underlättar integration och samverkan i skola och samhälle  

(2000: skolverket). 

   Lundström (1996) beskriver hur musik kan integreras med andra ämnen i skolan. I 

historieundervisningen kan musik vara en bidragande faktor för att göra en historisk händelse mer 

levande. I ämnet geografi kan exempelvis musik från olika världsdelar vara ett utmärkt medel för att 

öka förståelsen för olika kulturer. I biologiundervisningen kan barnens ljudförståelse övas upp genom 

att exempelvis lyssna till fågelsång och däggdjurens läten. I idrottsämnet kan rörelse och dans till 

musik vara ett bra komplement till de andra idrottsaktiviteterna. Lundström hävdar att integrationen 

av musik i andra ämnen bidrar till fördjupning av ämneskunskaper och att musiken inte enbart skall 

figurera som underhållning till barnen/eleverna. Hon hävdar att musiken skall lyftas fram som en 

estetisk, kulturell och akustisk helhet, då musik är ett arv från historien. När en integration sker med 

musik i andra ämnen knyts känslor och faktakunskap till en sammanfogad del. Hon hävdar också att 

många lärare har sett en utveckling hos elever under musikaliska övningar, vilket för övrigt kan bidra 

till en skapande, harmonisk samverkan i klassen. Hon beskriver även musicerandet i en klass som en 

blandning av fysiskt arbete och intellektuell aktivitet. Hon hävdar att det inte finns någon annan 

arbetsform i skolan som kan inspirera hela klassen till fysiska och tankemässiga aktiviteter 

(Lundström 1996).  

   Björkvold (1998) som är musikprofessor i Norge för ett resonemang om att lärande och 

livsutveckling hänger funktionellt ihop. Han hävdar att barnets kognitiva utveckling har ett tätt 

samband mellan känslor och sinnesintryck, vilket kräver att vi har ett holistiskt synsätt på barnet och 

dess inlärning. 

   Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och som stöd för lärande i andra ämnen och för 

uppnående av skolans övergripande mål. Som stöd för elevens utveckling till självständig förståelse, 

kunskap och färdighet i ämnet ligger språkämnena nära till hands. Musik och språk bygger på 

ljudkommunikation och har många gemensamma beståndsdelar. Musik har också nära släktskap med 

matematik genom att många av ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm 

till tonart och ackord (Skolverket.se 2000, kursplanen musik). 
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5. Samtal med praktiker 

5.1 Presentation av respondenterna 

     

5.1.1 Intervjuperson/skola 1. 

 Intervjuperson 1 jobbar som lågstadielärare i en stad i Småland och har jobbat i nio år på skolan. 

Hon undervisar i alla ämnen förutom musik, i årskurs 1-3. Hon är inte musiklärare men förklarar att 

hon är närvarande på de musiktimmar som rör hennes klass, då musiktimmarna är under ledning av 

en utbildad musiklärare. Förskolan och årskurs 1 har musik två timmar i veckan, där tyngdpunkten 

ligger på körsång. Årskurs 2 och 3 har musik en timme i veckan, samt rytmik en timme i veckan. Den 

här skolan har en tydlig musikprofil och det läggs stor vikt vid musiken på skolan.  Exempelvis övas 

eleverna i framträdande då det även sker ett samarbete mellan årskurserna. Hon upplever det som 

positivt för eleverna att börja jobba med musik redan i förskolan, eftersom då grundläggs ett 

musikintresse. Arbetet med musik fortskrider sedan längre upp i årskurserna på skolan.   

 

5.1.2 Intervjuperson/skola 2.  

Intervjuperson 2 arbetar på en skola i en större stad i Småland. Hon är utbildad Matte/No-lärare 

årskurs 1-7 med musik som tillvalsämne. Intervjuperson 2 har huvudansvaret för mattematik i årskurs 

tre och fyra på den här skolan. Skolan har en estetisk profil, och arbetar med att integrera de estetiska 

ämnena i övrig undervisning. Den här skolan arbetar tematiskt, vilket i detta fall innebär, att främst 

No och So ingår i deras temapass. De arbetar med tema i sexveckorsperioder. En sexveckorsperiod 

arbetar hon med förskolan upp till årskurs två. En annan period kan omfatta årskurs 3-5 och en tredje 

exempelvis årskurs 6-8. Hon jobbar även på fritids några timmar i veckan och har sångsamling 

tillsammans med musikläraren en gång i veckan för årskurs 3-5. 

 

5.1.3 Intervjuperson 3. 

Intervjuperson 3 arbetar som musikterapeut vid en skola i en mindre stad i Småland och har även 

arbetat som outbildad musiklärare i särskolan under en tioårsperiod. Hon arbetar gärna med de 

tidigare åren för att så tidigt som möjligt komma i gång med FMT (funktions inriktad musikteori), 

som för övrigt är benämningen på den musikterapi hon arbetar med. Musikterapeuten berättar vidare 

att fokus ligger vid funktionerna i kroppen och det är väldigt viktigt att dessa är väl utvecklade, för att 

skolarbetet ska fungera. 
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 Hon förklarar att intresset för musikterapi väcktes när hon insåg vad musiken kunde göra med 

människan. Hennes uppgift på skolan är för övrigt att eliminera skolproblem hos barn med hjälp av 

musik. De problem hon arbetar med är bland annat koncentrationssvårigheter, läs- och 

skrivsvårigheter, motorik, det sociala samspelet, samt introverta och extroverta barn. Samarbetet sker 

med specialpedagog, elevhälsan, läkare, psykolog och kurator. Alla har sin profession men kan 

komplettera varandra och se olika saker hos eleven. Hon påpekar dock att det inte handlar om 

pedagogiskt arbete, utan snarare om arbete i terapeutisk mening. Samarbetet mellan läraren och 

specialpedagogen är det viktigaste arbetet, eftersom dessa är närmast eleven. 

 

 

5.2Intervjusammanställning 

Frågorna är valda (se bilaga 1) för att få en helhetsbild av respondenternas tyckande om musik. Sedan 

har ett urval av frågorna gjorts för att möta vår frågeställning, dessa frågor är följande; 

- Vad är musik och vilken betydelse har den haft för dig? 

- Vad händer i människan vid en musikalisk aktivitet 

- Hur integrerar man musik på bästa sätt i undervisningen? 

 

5.2.1 Vad är musik och vilken betydelse har den haft för dig? 

 

5.2.1.1 Intervjuperson 1 

 Hon är uppväxt i ett musikaliskt hem där hennes pappa var kantor. Det föll det sig naturligt att vara 

intresserad av musik, då det musicerades dagligen i hemmet, säger hon. Redan i tidig ålder fick hon 

lära sig att spela blockflöjt, piano och trumpet, dessutom har hon sjungit i kör sedan hon var sju år.  

   Intervjuperson 1 beskriver hur det var att söka till läraryrket förr i tiden. När hon sökte jobb som 

lärare ingick det väldigt avancerade intagningsprov i musik, för att få komma ifråga till tjänsten. Det 

innebar för hennes del att hon spelade ett solostycke på piano, ett stycke på flöjt, samt sjöng en aria 

av Bach. Hon beskrev att musikintresset föll sig naturligt för hennes del. Hon hävdar även att det ofta 

räcker med att det finns ett visst intresse för musik hos hennes elever på skolan och om eleven inte är 

duktig på att sjunga och spela, bör man i alla fal försöka lyssna på musik, hävdar intervju 1. Hon 

påpekar dock, att även rörelse i form av exempelvis dans till musik, är minst lika betydelsefullt i detta 

avseende. 
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5.2.1.2 Intervjuperson 2  

Det första intervjuperson 2 associerar till, när det gäller ovanstående fråga, är den musik som spelas 

på radio. Hon hävdar även att allt som låter kan vara musik. Musik handlar också mycket om sång 

och musicerande, både enskilt och med kompisar, samt musicerande med elever i skolan. Hon 

beskriver också musik som ett gemensamt skapande av ljud eller att tillsammans lyssna på ljud runt 

omkring. Allting kan vara musik, så länge som det finns en vilja att både skapa och ta till sig detta. 

 

”Musik är det bästa som finns och utan musik stannar världen och allting kan vara musik om man bara vill” 

 

Musiken har funnits med hos intervjuperson 2 sedan tidig ålder och hon började sjunga i kör redan 

när hon var runt 8 år, då hon bland annat sjöng i en kyrkokör. Hon har också sjungit kammarmusik, 

spelar piano och gitarr och har även provat på andra instrument. Hon berättar även att hon lyssnar 

mycket på musik och anser att musik helt enkelt är bra för människan 

 

5.2.1.3 Intervjuperson 3 

”Musik är halva livet för mig, och har alltid funnits med som en given central plats i mitt liv” 

 

Musik har givit henne väldigt mycket under åren och intresset för musikterapi väcktes när hon såg 

vilka mirakel musiken kunde göra med människan, under hennes tid som musiklärare på särskolan. 

Hon beskriver att en viss typ av musik i en stressad situation, kan få henne lugn och avslappnad. Det 

kan även få en motsatt effekt. 

 

”När jag städar hemma, har jag gärna på hög, ösig musik. Det kan även få igång mig på ett positivt sätt” 

 

Hon har under väldigt lång tid sjungit i kör och är också verksam som körledare för en barnkör. Piano 

och sång har alltid betytt mycket för henne och hon tycker att få musicera själv och med andra är 

otroligt glädjefyllt. 

   Hon berättar vidare att vid intagning till hennes utbildning som musikterapeut, krävdes det att hon 

redan hade musikaliska förkunskaper och att hon kunde spela piano efter gehör. Detta för att 

terapeuten skall ha tillfälle att lägga all sin uppmärksamhet på sin patient, utan att behöva koncentrera 

sig på noter eller pianot. Hon fortsätter beskriva sin utbildning, och förklarar att man inte studerade 

musik. Tyngdpunkten låg under utbildningen mer på det neurologiska och det kognitiva lärandet.  
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5.2.2 Vad händer i människan vid musikalisk aktivitet? 

 

5.2.2.1 Intervjuperson 1 

Man blir glad av att sjunga och att dansa. Det handlar mycket om att känslor i kroppen lockas fram 

med de här konstformerna, menar intervjuperson 1 

Upplevelsen av saker och ting blir mycket starkare när musik är inblandat. Samtidigt hävdar hon att 

den maximala glädjen kommer fram genom en kombination av musik och rörelse, såsom exempelvis 

dans till musik eller vid körsång. Att lyssna till musik är också, enligt henne, en nyckel till att 

frambringa känslor hos individen. När man är ledsen kan känslor bearbetas av en viss typ av musik.  

 

”Man blir ju glad alltså. Att sjunga och dansa för mig är glädje och man upplever saker och ting mycket starkare när det 

är musik som är inblandat i det hela tycker jag”.  

  

Att komma i kontakt med olika sorters musik är bra för eleverna, menar hon, och exemplifierar detta 

med musikundervisning, där psalmsång har ingått i undervisningen. Det här upplevs positivt av 

eleverna hävdar intervjupersonen. Barn vill sjunga psalmsånger och kontakten med olika sorters 

musik ger ett bredare perspektiv hos eleverna på vad musik är och vad det betyder för människan, 

förklarar hon. 

 

5.2.2.2 Intervjuperson 2 

Intervjuperson 2 förklarar att musik sätter fart på känslor. Hon hävdar att när man sjunger eller spelar 

själv så mår man bra och det uppstår, så att säga, en inre massage. Man blir glad av musik. 

 

”Musik sätter fart på känslor tror jag och olla sorters musik talar till olika delar av hjärnan eller själen” 

 

 Hon påstår däremot att hög musik även kan vara skadligt för öronen och därmed också bli ett 

problem. Musik kan även innebära att människan utnyttjar denna konstform i negativ bemärkelse, för 

att exempelvis sprida ett budskap med hjälp av musik. 
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 Samtidigt menar hon att spridning av budskap med hjälp av musik också kan vara positivt. Den 

musikaliska formen av information är, som hon ser det, en bra källa att använda sig av, då det för de 

flesta individer är lätt att ta till sig information med hjälp av musik. Hon förklarar att hon aldrig har 

kommit i kontakt med någon individ som inte lyssnar på musik. 

 

5.2.2.3 Intervjuperson 3 

Musikterapeuten förklarar att det finns barn i skolan som inte ger någon respons i vidare mening och 

med hjälp av musik kan man, enligt henne, locka fram denna respons.  

 

”Musiken kunde även tränga in i de här barnen som inte kunde ge ifrån sig så mycket respons på skolan för övrigt, men 

när man hade musik gav man väldigt mycket respons.” 

 

Vid musikalisk aktivitet handlar det mycket om associationer till olika händelser i livet. Musik kan 

visserligen också vara destruktivt och få igång fel vibrationer, beskriver hon och mätningar rent 

neurologiskt visar vilka signaler människan reagerar på.  

 

”Fostret i magen hör musiken utifrån, och att det kan lära sig känna igen vissa sånger till exempel, detta är väldigt 

fascinerande ” 

 

Forskning visar exempelvis på att man blir lugnare i kroppen när det spelas lugn musik. En del 

människor använder musik som ett hjälpmedel i sina studier. Hon förklarar också att i förskolan 

används musik som ett hjälpmedel för avslappning, den så kallade Mozarteffekten. I hennes arbete 

har hon kommit underfund med att musikalisk aktivitet skapar en god självbild, samt höjer 

självförtroendet hos människan. Musik är ett bra redskap, enligt musikterapeuten, eftersom det 

frambringar en otrolig glädje vid musikalisk aktivitet tillsammans. 

 

”Där orden inte tränger in kan musiken tränga in istället” 
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5.2.3 Hur integrerar man musik på bästa sätt i undervisningen? 

 

5.2.3.1 Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 anser att man inte integrerar musiken fullt ut i alla ämnen. Integrationen kan gå till 

på så vis, att man sjunger engelska låtar på engelskan. På svenskan kan man sjunga om bokstäver och 

årstider. Det går även utmärkt att sjunga om människokroppen, som de för övrigt gjort ett tema om 

tidigare på året. I idrottsämnet sker rörelse till musik och visor i mattematiken sjungs mest med de 

yngre förskolebarnen 

Hon förklarar att hon inte söker efter hur man kan få musiken integrerad i andra ämnen, utan påstår 

att det bara sker rent naturligt.  

 

”Man kan integrera mycket med musik men det är när det sker naturligt känner jag. Det handlar inte om att jag söker 

efter frågan; hur kan musik integreras i detta? Utan det bara händer”. 

 

Det kan vara väldigt svårt att integrera musik i andra ämnen så att det gynnar alla elever, hävdar 

intervjupersonen 1. Hon förklarar att man som pedagog ibland kan känna sig väldigt nedslagen 

beträffande detta. Det som kan vara ett bekymmer i sammanhanget, är exempelvis om man sjunger 

om årstiderna i en klass och det visar sig att eleverna ändå inte kan namnen på årets månader. Hon 

påpekar att barn i vissa fall, inte har förmågan att koppla samman innehållet i sången med ämnet. De 

har så att säga, ingen uppfattning om vad de sjunger om egentligen, hävdar hon. Det hjälper inte att 

det finns en sång för varje bokstav i alfabetet, när ändå inte kunskap gör sig gällande hos vissa elever, 

förklarar hon. Det går inte att ha med musiken i alla ämnen, då hon upplever att barnen blir störda av 

detta. Hon beskriver att det exempelvis gynnar vissa elever att ha musik i bakgrunden i 

undervisningen, medan vissa elever upplever detta mest som ett orosmoment 

 

”Man kan inte ha musik inblandat exempelvis på mattetimmarna jämt för en del barn kan bli störda av detta och blir 

man störd, så stänger man av till slut”. 

 

Det är således inte alltid det går att befästa kunskap som man tror, förklarar  

intervjupersonen 1, och hon säger att hennes kollegor också delar denna uppfattning. 

 Hon räknar inte med att det blir en positiv effekt kunskapsmässigt vid användning av musik, utan ser 

det mer som ett positivt inslag och att man sjunger för att exempelvis uppnå känslan av glädje. Är 

man glad lär man sig bättre, enligt intervjupersonen. 
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5.2.3.2 Intervjuperson 2 

Musiken är bra, enligt intervjuperson 2, att använda sig av som ett verktyg i samband med andra 

ämnen i skolan, vilket för övrigt hon och hennes kolleger är övertygande om. 

 

”Musiken är bra att använda sig av som ett verktyg och det gör vi på denna skola. Dels så får man lära sig musikens 

grunder, sedan kan man använda musiken när man skall lära sig andra saker. När man har lärt sig någonting kan man 

exempelvis redovisa detta genom en ljudillustration eller att man skriver en låt, där texten tar upp det som man lärt sig” 

 

 Det är ett utmärkt medel att använda musik i inlärningsprocessen och hon hävdar att det går att 

integrera musik i alla ämnen i skolan. Musiken är också bra att använda sig av i redovisningssyfte. 

Genom ljudillustration eller genom att skriva låtar, kan man förstärka redovisningsmaterialet, 

förklarar hon. Det går exempelvis att komplettera mattematik med rytmik, i synnerhet i de tidiga 

åren. Rytmik kan således vara ett bra komplement till multiplikationstabellen. Det går även att koppla 

räknesätt som bråk till olika taktarter, hävdar hon. Intervjupersonen spinner vidare på ämnet och 

hävdar att det går bra att exempelvis sjunga en sång om hur väte och vatten förvandlas till syre. På 

skolan brukar man använda sig av tv-programmet Fem myror är fler än fyra elefanter, där flera 

sånger, ramsor och lekar är bra att använda i undervisningen. Hon påpekar att barnen ofta lär sig 

sångerna utantill och som de för övrigt har stor nytta av längre fram i livet. Det handlar om att 

använda sin fantasi som pedagog och fundera över syftet med användning av musik. Hon anser sig 

vara bäst i musik i jämförelse med de övriga estetiska ämnen, men hävdar att man bör ta tillvara på 

varandras kunskaper i skolan. Således skapas en bred kompetens på skolan och hon menar att alla 

estetiska ämnen kan integreras på ett bra och kreativt sätt genom ett nära samarbete med kollegerna.  

Det finns inget område, enligt intervjupersonen, där man inte kan integrera musik. Det är en effektiv 

metod, men hon påpekar även att det är viktigt att tänka igenom vad som ska uppnås, så att musiken 

inte bara blir slentrian i ämnet. 

Intervjupersonen slår fast att allt går om man bara vill. 

 

5.2.3.3 Intervjuperson 3 

Musikterapeuten förklarar att musik kan användas i olika stadier i livet och hon tycker den borde 

integreras betydligt mer i skolans alla ämnen.  

 

”Vi är som en tårtbit runt en elev i skolan, där alla har sin profession, men att man kan gå in och hjälpa varandra.” 
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Det går exempelvis att sjunga om mattematik men även i svenskan kan musiken vara ett hjälpmedel, 

hävdar hon. I ämnet engelska kan integreringen av musik arta sig i sång av engelska låtar och i 

idrotten kan musik vara ett utmärkt hjälpmedel. Musikterapeuten kopplar detta till sitt arbete med 

enskilda patienter och förklarar att en musikterapeut får använda olika metoder under arbetets gång. 

Hon menar att det, så att säga, inte enbart räcker med en metod för att lösa alla problem, då alla 

människor är olika.  

 

”Det finns ingen metod som fungerar om eleven vägrar” 

 

En del människor är praktiskt lagda och en del är teoretiker. Mer konkret kan arbetet som 

musikterapeut innebära att man tränar olika rörelser med kroppen, där man lägger vikt vid övningar 

som exempelvis handlar om byte mellan hjärnhalvorna. Den här övningen är viktig för elever som 

har problem med läsning, förklarar hon. Det kan också innebära att man utför övningar med 

försvagade kroppsdelar. FMT är konkret, eftersom det går att förklara allt vad man gör och att syftet 

är tydligt i denna metod. Meningen är att patienten efter sin egen förmåga skall klara av skolarbetet 

och i grova drag handlar FMT om att eliminera skolproblem hos barn. Intervjupersonen påpekar dock 

att hennes arbete inte handlar om pedagogik i den bemärkelsen, utan snarare om arbete i terapeutisk 

mening, men hävdar att musik är ett bra redskap att använda sig av i skolan.  

 

5.3 Intervjuanalys 

Det finns en del gemensamma faktorer som kom fram under intervjustadiet, bland annat att alla tre 

intervjupersonerna praktiserar olika instrument. Det visade sig också att de var rörande överens om 

musiken som en glädjefull aktivitet. Musik handlar om att beröra känslor, som att frambringa glädje 

hos den som musicerar och hos den som lyssnar till musik. Andra gemensamma uppfattningar som 

kom fram var att musik kan beröra olika delar av hjärnan. De beskriver även hur musik kan påverka 

människor både positivt och negativt. En del elever missgynnas exempelvis av bakgrundsmusik i 

klassrummet, medan andra elever gynnas genom att det också påverkar prestationsförmågan positivt. 

Det påtalades också att det är viktigt som pedagog att vara medveten om påverkansmöjligheterna och 

att kunna känna av situationen, så att pedagogen kan besluta sig för när bakgrundsmusik lämpar sig 

bäst. 
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 Intervjupersonerna 2 och 3 är övertygade om att musik kan vara ett utmärkt komplement i 

undervisningen och att musik kan hjälpa till att befästa de kunskaper som elever tillägnat sig i skolan. 

Intervjuperson 1 hävdar däremot att musiken endast kan användas som ett glädjefyllt moment i 

undervisning och på det sättet bli en motivationsfaktor i undervisningen. Däremot ser alla tre att 

musik kan vara ett bra verktyg i läroprocessen och alla tre hävdar dessutom att musiken går att 

använda i alla ämnen, samt att musiken har väldigt mycket att ge i undervisningen. Intervjuperson 2 

talar exempelvis mycket om betydelsen av att använda musiken som förstärkning vid exempelvis 

olika redovisningsformer. 

   Intervjupersonerna tycker att det är viktigt att tänka igenom syftet med musiken vid valet av metod 

och att man som lärare skall vara medveten om avsikten med musiken och vid vilka tillfällen man 

kan använda den. 
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6. Resultat  

Uddholm (1993) för ett resonemang om att alla individer bär på en musikalitet, men att olika faktorer 

kan bidra till att denna musikalitet hämmas, vilket för övrigt framkommer i intervjuerna, där alla tre 

slår fast att musik kan påverka läroprocessen både positivt och negativt. Två av intervjupersonerna 

ansåg att musik är ett bra verktyg för att befästa kunskaper, medan en annan uppgav att musik kan 

vara ett glädjefyllt moment i undervisningen, som sedan leder till ökad motivation för övrig 

undervisning.  

   Vidare var alla tre intervjupersonerna överens om att alla elever inte kan ta till sig musik, utan att 

det även kan upplevas som ett störmoment hos vissa elever. Därför är det viktigt att all personal på 

skolan samarbetar för att hitta metoder som bidrar till dessa elevers positiva utveckling.  

  Vid intervjuerna framkom det även att musiken påverkar människans hjärna och själ och att en viss 

sinnesstämning kan uppnås genom musik. Det skulle vara intressant att forska vidare på hur musiken 

påverkar människans neurologi. Musik kan vara ett bra verktyg för att försöka nå de elever som 

exempelvis en pedagog i ett annat ämne inte kan nå med sin undervisningsmetod. Som Lundström 

(1996) förespråkar, då hon hävdar att musiken bär på fysiologiska effekter, som letar sig in i 

människans inre och påverkar oss både kognitivt och emotionellt. Därmed kan vi också befästa detta 

med Bjökvolds (1991) och Lundberg, Ternhag (2002) resonemang, om att musiken som bor inom 

alla människor har stor betydelse för lärandet och människans utveckling som person.  

   Vid intervjun med musikterapeuten framkom att musikalisk aktivitet ofta lockar fram associationer 

till händelser tidigare i livet. Lundberg, Ternhag (2002) beskriver det här som ett effektivt sätt att få 

eleverna att börja skapa. Det framgick också att intresset för musikterapi väcktes när hon insåg vad 

musiken kunde göra med människan och att hennes uppgift på skolan är att eliminera skolproblem 

hos barn med hjälp av musik. Dessa påståenden kan vi anknyta till Lundström (1996), där hon slår 

fast att det finns en kraft i musiken som går att utnyttja i terapeutiskt syfte vid inlärningsproblem.   

  Intervjuperson 1 hävdar att musiken bör integreras i andra ämnen, samtidigt som hon anser att den 

mer ska finnas med som ett glädjefyllt moment i undervisningen. Påståendet förklaras vidare av 

intervjuperson 1 där hon beskriver att musiken, och den glädje som den frambringar, ska fungera som 

en motivationsfaktor till att hämta in annan kunskap. De här påståendena kan härledas till Lundström 

(1996) och hennes teorier om den romerska kulturen. Hon menar att musiken i denna kultur inte hade 

någon avgörande betydelse, utan mer sågs som nöje och en chans att koppla av mellan ansträngande 

övningar i skolan. 



 25 

   Lundström (1996) hävdar att integrationen av musik i andra ämnen bidrar till fördjupning av 

ämneskunskaper och att musiken inte enbart skall figurera som underhållning till barnen/eleverna. 

Hon hävdar att musiken skall lyftas fram som en estetisk, kulturell och akustisk helhet, då musik är 

ett arv från historien. Detta kan vi härleda till intervjuperson 2 och hennes resonemang om att musik 

ofta förstärker olika redovisningar, där man kan skriva en sång om innehållet eller använda 

ljudillustrationer som extra krydda eller tillskott vid redovisningstillfället.  

   Musikens legitimitet i dagens skola ser väldigt olika ut. Många ser musikämnet som ett 

övningsämne. Detta framkom i intervjuperson 1 svar på hur hon använder musiken i skolan. Många 

pedagoger lever kvar i ”den gamla skolreformen” (Lgr 62), där musiken mer sågs som ett 

övningsämne eller pausmoment. Denna syn på musikämnet kan vara förödande för möjligheten att 

utveckla en integrering av musik och övriga ämnen. Då gäller det att framhäva forskningsteorier och 

fakta på motsatsen och att påvisa musikens betydelse för människans utveckling. 

   Vid samtliga intervjuer framkom att musik inte används tillräckligt mycket i skolan och 

intervjuperson 2 hävdar bland annat att musiken går att använda i alla ämnen. En lärare behöver vara 

väl medveten om syftet varför han/hon skall använda sig av musik. Är läraren det så kan aldrig 

musiken bli ett hinder, utan snarare ett utmärkt redskap att använda sig av i undervisningen. Även 

detta kan knytas samman med Lundström (1996), då hon hävdar att en målinriktad musikpedagogik 

gynnar ett bättre inlärningsklimat och inhämtande av kunskap. 

   Spridning av budskap med hjälp av musik kan både vara positivt och negativt, som för övrigt 

intervjuperson 1 hävdar. Hon hävdar att det kan vara negativt på så sätt att individer kan utnyttja 

denna konstform för att nå ut med sitt budskap. Samtidigt som det kan vara positivt om människan 

sprider musik i syfte, att på ett positivt sätt nå ut med sin information till människor. Hon beskriver 

att de flesta individer har lätt att ta till sig information med hjälp av musik. Detta knyter vi an till 

Hammarlund (1998) och hans resonemang om hur partier och länder historiskt använde sig av musik 

som kännetecken för deras åsikter och tankar. Han beskriver även musikens betydelse för 

medborgare i samhället, då de genom musiken kan känna samhörighet när de har gemensamma 

traditioner och symboler att knyta an till. Vi styrker även detta med (Lundberg, Ternhag 2002) som 

hävdar att en stark samhörighet gör sig gällande när musiken fungerar som ett gemensamt språk, 

oavsett etiska eller kulturella skillnader, när alla strävar efter samma riktning.   

   Vi behöver ha en helhetssyn på människan och som musikterapeuten och intervjuperson 2 

betonade, är de delar av ett arbetslag som tillsammans blir en resurs för eleven och skolan. Som 

pedagog är det viktigt att se kompetenser för att kunna möta alla elever. Björkvold (1998) hävdar att 

lärande och livsutveckling hänger funktionellt ihop. Han beskriver att barnets kognitiva utveckling 

har ett tätt samband mellan känslor och sinnesintryck, detta kräver att vi har ett holistiskt synsätt på 

barnet och dess inlärning.  
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7. Slutdiskussion 

Att som pedagog försöka hitta vägar att använda sig av musik som ett verktyg i läroprocessen ser vi 

som en självklarhet. Utifrån de teorier som lyfts fram i detta arbete och de resonemang som förts av 

de personer som intervjuats kan vi tydligt se att vi inte är ensamma om denna tanke. 

   Utifrån resultatet kopplat mellan teori och praktik så kan vi tydligt se att det som står i kursplanen 

för musik stämmer. Musik är ett viktigt redskap för lärande. I kursplanen för musik beskrivs att 

musiken bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt. 

(Skolverket 2000, kursplanen musik) Därmed upplever vi att musik kan vara ett effektivt verktyg i 

läroprocessen hos människan. Att alla människor bär på en musikalitet har vi både kunnat läsa i teori 

och höra i våra intervjuer, men av olika anledningar kan människan ha lättare eller svårare att ta till 

sig detta, därför behöver lärare se sig själva som en del av ett arbetslag där alla behövs för att kunna 

tillgodose alla elevers behov. Därav finns det en viss komplexilitet mellan kursplanen och den 

praktiska verkligheten. Enligt intervjuerna kan musik vara ett hjälpmedel i undervisningen, men för 

vissa blir det endast ett störmoment, och befrämjar därför inte kunskapsinhämtningen för alla. 

Lundström (1996) hävdar att musik kan integreras i andra ämnen och som samtliga intervjupersoner 

påstår så har musiken väldigt mycket att ge. Person 1 hävdade att musik kan användas i alla ämnen, 

bara man är väl medveten om syftet. Det är viktigt att vara medveten om att det finns mängder av 

verktyg att använda sig av. Att använda sig av musik skall inte vara ett tvång för läraren utan behöver 

ske utifrån intresse och kunskap.  

 

”Allt tal om musik som underhållning och tidsfördriv döljer det faktum är musik och musicerande är nödvändigt för 

människan som kulturell varelse. Utan musik försvåras kontakten med vårt känsloliv, utan musik kompliceras vårt 

personliga identitetsbygge, utan musik kan vi inte lika enkelt skapa relationer till våra medmänniskor”  (Lundberg, 

Ternhag 2002:139). 

 

Vid samtliga intervjuer framhävdes glädjen i användandet och utförandet av musik, då man musicerar 

tillsammans blir de flesta glada. Alltså bör och kan musik användas som ett verktyg i läroprocessen, 

och det är upp till varje lärare att undersöka vilken potential musiken bär på. Detta för att kunna möta 

varje elev utifrån dennes förutsättningar. 
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Bilaga 1.  

Intervjumall 

1. Vad är musik för dig 

2. Vad händer i människan vid en musikalisk aktivitet 

3. Beskriv ditt arbete i grova drag? 

- Vilka elever jobbar du med  

- Hur mycket tid ägnas åt varje elev 

- Vad behöver du veta om elevens bakgrund för att effektivisera arbetet 

4.Har ditt arbete någon vinning för skolans arbete med eleven? 

5. Uppföljningarbete 

6. Vad händer i människan vid en musikalisk aktivitet. 

7. Om man jämför de estetiska ämnena, vad är speciellt med musik 

8. På vilket sätt kan musik användas i skolan som ett didaktiskt verktyg 
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Bilaga 2. 

Kvantitativ/kvalitativ metod Enligt Anne Nyström (sjuksköterska och medicine doktor) 

(Gunnarsson 2002) (http://infovoice.se/fou/bok/10000002.htm) (060512). 

 

  Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder 

Mål  Försöker förklara - Bevisa 
(Kontrollera - mäta - förklara - förutsäga) 

Försöker förstå 
(Komma nära och få del av människors tankar) 

Tänkbara resultat Förutbestämt vilka tänkbara resultat 
som kan fås fram. Öppenhet inför vad resultatet skall bli 

Forskningsplan 
En fast forskningsplan där felkällor 
elimineras. 
(Alla data samlas in och därefter körs den planerade 
statistiska körningen) 

Följsamhet mot data 
(Sättet att fråga informanter och att tolka insamlade data 
kanske behöver ändras under projektets gång) 

Studerar Studerar det som kan iakttas objektivt. Studerar det specifikt mänskliga. Baserar 
sig på upplevda erfarenheter. 

Intresseområde Studerar samband (helst kausala). 
Letar efter universella regler. 

Studerar unika individer där varje enskild 
individ har valfrihet.  

Överförbarhet  Resultaten kan oftast generaliseras. Gemensamma drag finns. Viss 
överförbarhet finns. 

Helhetssyn Isolerar en företeelse (atomism). Ser till helheten (holism). 

Insamlade data Operationella definitioner (variabler)  Använda mångfalden som data. Beskriva 
essenser, teman, mönster, uppfattningar. 

Kontext Ser företeelsen som studeras kontextfri. Kontexten har betydelse. 

Historiskt samband Sällan intresserad av historiskt 
samband. Ser relationen förflutet - nutid - framtid.  

Urval av "stickprov"  Representativt urval. Informanter valda medvetet för att de har 
kännedom om fenomenet. 

Storlek på 
"stickprov"  Stickprovsstorlek/Gruppstorlek. Mättnad av information.  

Utbytbarhet  Forskaren förhåller sig objektiv och är 
utbytbar.  

Forskaren har en förtroendefull relation 
till informanterna och är ej utbytbar.  

Forskningskvalitet 

Forskningskvalitet är:  

• Reliabilitet   

• Validitet   

• Reproducerbarhet.  

Forskningskvalitet är:  

• Perspektivmedvetenhet 
(=redovisat sin förförståelse)  

• Intern logik (=använt rätt 
analysmetod)  

• God kvalitet på data (=citat från 
informanterna som stödjer 
slutsatserna).  

• Legitimitet (=man kan i uppsatsen 
följa hur man kom fram till 
slutsatsen).  

 


