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Bakgrund 
Musik används i många sammanhang för att skapa en viss känsla, till exempel inom 

filmens och teaterns värld. Där blir musiken ett redskap för att skapa spänning, dramatik 

och lugn för att behålla åskådarens intresse. Musik används också som en 

behandlingsmetod inom terapin för dess stimulerande effekt. Genom att låta patienten 

lyssna eller utföra olika aktiviteter till musik så kan musikterapeuten öva upp patientens 

uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga (Ruud 1980:21). Skulle denna terapeutiska 

syn på musik kunna användas i undervisningen i skolan? Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi sett och själva fått pröva på hur svårt det är som lärare att få vissa elever 

att behålla koncentrationen genom en hel lektion. Detta väckte en tanke hos oss att med 

hjälp av musiken få eleverna mer koncentrerade och att med musiken skapa en bra 

atmosfär i klassrummet som gynnar inlärningen.  

 

Ingvar Rudegran har gjort en undersökning i sitt examensarbete: Bakgrundsmusikens 

påverkan på elevers sinnesstämning och koncentration i klassrummet (2003) där han 

undersöker om bakgrundsmusik påverkar elevernas koncentrationsförmåga och hur 

eleverna upplevde att det var att arbeta till bakgrundsmusik. Han jämför klassisk musik 

med populärmusik, med syfte att se vilken genre som eleverna kände att de kunde arbeta 

bäst till. Rudegrans definition av klassisk musik är västerländsk konstmusik så som Bach 

och Mozart. Rudegrans definition av populärmusik är den senaste kommersiella musiken 

det året. I sitt resultat visar Rudegran att populärmusiken var den musikgenren som 

fungerade bäst. Lärarnas syn på bakgrundsmusik lyftes inte upp i Rudegrans 

undersökning. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka vad lärarna tycker. 

Upplever de någon skillnad att arbeta med bakgrundsmusik och vilken sorts 

bakgrundsmusik anser de fungera bäst? Vi kommer att jämföra våra resultat med 

Rudegrans resultat och se om de skiljer sig från vårt eller om de samstämmer. Våra 

resultat hämtas utifrån ett antal intervjuer med lärare som har utfört lektioner med 

bakgrundsmusik på.  
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Syfte och frågeställning 
Vi vill undersöka om lärare upplever någon skillnad på stämningen i klassrummet när 

musik spelas i bakgrunden. Vi vill också se om det finns någon skillnad mellan vilka 

musikgenrer som spelas, klassisk musik eller populärmusik. De frågeställningar vi vill få 

besvarade är:  

 

Hur upplever lärarna att musiken påverkar undervissningssituationen? 

Spelar musikgenren någon roll för undervisningssituationen och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Då det redan finns undersökningar om elevers syn på bakgrundsmusik i klassrummet så 

har vi valt att enbart undersöka lärarens syn på bakgrundsmusikens påverkan i 

klassrummet och därmed utesluta att intervjua elever.  

 

Tidigare forskning 
Det finns en hel del forskning och litteratur om hur människan påverkas både 

psykologiskt och fysiologiskt av musik. Don Campbell, grundare av Institute of Music, 

Health and Education, är i sin bok Mozarteffekten - Musikens oanade kraft (1997), 

positivt inställd till Mozarteffekten. Bengt Olsson, professor i musikpedagogik vid 

Göteborgs universitet, är av en annan syn i artikeln ”Myten om Mozarteffekten och en 

interpretation av dess innebörd” (2002). Don Campbell säger i stora drag, att Mozart 

skapar en lugnande sinnestämning och ger stimulans för inlärning. De som inte håller 

med Campbell ställer sig frågande till bland annat om musiken har någon unik effekt i 

jämförelse med andra faktorer som kan påverka. 

 

Vad händer egentligen hos oss människor när vi hör musik? Att musiken påverkar oss på 

fysiologiskt och psykologiskt presenteras i böckerna Musikterapi (1972) av Erling 

Dyreborg, lektor i psykologi vid Köpenhamns universitet, Vad är musikterapi (1980) av 

Even Ruud, lektor i musikterapi och padagogik, och i 

Hemisfärernas musik - om musikhanteringen i hjärnan (2001) av Jan Fagius, docent i 

neurologi vid Uppsala universitet. I denna litteratur av Dyreborg, Ruud och Fagius får vi 
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en grundlig genomgång hur vi som människor tar till oss musik. I litteraturen redogörs 

också olika försök som har utförts på människor för att öka förståelsen om musik som 

terapeutiskt hjälpmedel. Christer Gudmundsson, pedagog, menar i boken Lär med musik 

(1997) att lugn modern eller klassisk musik stimulerar tänkandet och påverkar 

motivationen positivt.  
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Metod och material 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning (Bryman 2001:249) i tre steg (första intervjun, 

undersökning och andra intervjun) om bakgrundsmusikens påverkan på inlärningsmiljön. 

För att göra detta har fyra svensklärare fått spela musik vid två svensklektioner. Vid den 

ena lektionen har det varit populärmusik och vid den andra har det varit klassisk musik. 

Vi har intervjuat lärarna både före och efter att de har genomfört lektionerna och vi har då 

utgått ifrån ett antal öppna intervjufrågor (Bilaga 1 & 2) för att få igång ett samtal med 

lärarna. Samtliga lärare har genomfört undersökningen bland elever som går år 7 för att 

vi ska kunna göra en jämförelse med den enkätundersökning som Rudegran gjorde i sitt 

examensarbete. 

 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att informationen ska kunna vara hanterbart. 

Skulle vi valt att göra en enkätundersökning hade arbetet blivit allt för stort. Vi hade fått 

väldigt mycket information att bearbeta samt svårigheter att hitta villiga lärare som skulle 

vilja delta i vår undersökning. Det skulle dessutom bli en annan typ av forskning. 

 

Urval av lärare 
Vi valde att använda oss av fyra slumpmässigt utvalda lärare som vi tidigare inte hade 

varit i kontakt med då vi ansåg att det skulle ge tillräcklig bredd för undersökningen. 

Lärarna skulle undervisa elever i år 7 i svenska. Samtliga lärare i vår undersökning 

undervisade på kommunala skolor. Tre av fyra lärare har kontaktats via telefon och en via 

e-post. Vi märkte att det kan vara svårt att få tag på lärare via telefon då de kan vara iväg 

på lektioner och de meddelanden man lämnar i receptioner inte alltid når fram till de 

berörda lärarna. I det här fallet var den lärare som vi kontaktade via e-post lättast att få 

kontakt med. 

 

Första intervjun 
Undersökningen föregicks av en intervju med lärarna. Från intervjuerna ville vi få ut 

bakgrundsfakta rörande klasstorlekar, lokaler och lärarnas erfarenhet av 

musikanvändning i lektionssammanhang. Frågorna utarbetades utifrån de frågor som 
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Rudegran har med i sitt arbete (Rudegran 2003: bilaga 1 & 2). Vi utformade även 

frågorna så att vi skulle kunna följa upp dem i andra intervjun. Vi valde att inte göra 

intervjuerna över telefon då vi ansåg att det är mycket som man kan missa över telefon 

och det kan vara lättare att göra sig förstådd om man sitter i samma rum. Vi har använt 

oss av diktafon för att spela in intervjuerna. 

  

Undersökning  
Undersökningen ägde rum bland elever i år 7. De fick vid två lektionstillfällen lyssna på 

bakgrundsmusik som spelades medan eleverna arbetade på egenhand. Volymen på 

musiken skulle vara på en behaglig nivå. Vid det ena tillfället var det klassisk musik och 

vid det andra var det populärmusik som spelades. Vid lektionstillfällena deltog vi inte 

själva då vi ansåg att detta kunde påverka resultatet. Detta medförde att vi själva inte 

kunde bedöma lektionerna utan var tvungna att helt och hållet förlita oss på det lärarna sa. 

Vi valde att använda Music for the Mozart effect vol. 1 strengthen the mind (1997) som 

var den skiva med klassisk musik som Rudegran använde (Rudegran 2003:8). På skivan 

finns musikstycken som, Mozarts ”Sonat för två pianon i D-dur” och ”Eine kleine 

nachtmusik” (se bilaga 3). Rudegran har valt Absolut music 43 (2003) eftersom den 

innehöll de senaste populärmusikshitsen 2003 (Rudegran 2003:8). För att detta skulle bli 

en bra jämförelse valde vi att använda Absolut music 60 (2009), cd ett av två, då den 

innehåller de mest spelade låtarna för våren 2009, till exempel Måns Zelmerlöws ”Hope 

and glory” och Agnes ”Love, love, love” (se bilaga 4).  

 

Andra intervjun 
Efter lektionstillfällena träffade vi lärarna igen för att intervjua dem och se hur det hade 

gått och om de upplevde någon skillnad på eleverna när de hade bakgrundsmusik på samt 

om elevernas reaktion skilde sig genrerna emellan. Frågorna utarbetades utifrån frågorna 

i den första intervjun men också utifrån vår frågeställning och Rudegrans arbete. Även 

vid detta tillfälle använde vi oss av en diktafon för att spela in intervjuerna. 
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Bearbetning av material 
Intervjuerna transkriberades så vi skulle kunna se exakt vad som sagts och för att lättare 

kunna jämföra de olika intervjuerna samt se om lärarnas förväntningar har uppfyllts eller 

om deras syn på bakgrundsmusik har förändrats. De svar vi fick jämförde vi med 

litteraturen för att se om de stämde överens med varandra samt att vi undersökte om de 

lärarna som deltog i vår undersökning hade en annan bild av bakgrundsmusikens 

påverkan än de elever Rudegran hade med i sin forskning.  

 

Etiska överväganden 
De personer som medverkade i undersökningen är anonyma. Under första samtalet 

informerade vi de medverkande lärarna om att de när som helst hade möjlighet att 

avbryta hela försöket. Vi frågade även om det gick bra att vi använde allt som sades 

under intervjun i vårt examensarbete. Samtliga lärare var positivt inställda och godkände 

att vi använde det som sagts under intervjun i undersökningen. 
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Musikens påverkan 
Musik och ljud påverkar oss människor på olika sätt. Erling Dyreborg säger att musik 

uppfattas olika hos olika människor beroende på lyssnarens personlighet, psykiska 

tillstånd, i vilken sinnesstämning personen befinner sig i, intelligens, fysiska kondition, 

musikalitet, musikkännedom, social och kulturella förutsättningar (Dyreborg, 1972:16). 

Därför är det svårt att göra en generaliserad undersökning om musikens påverkan. 

Följande avsnitt kommer att beröra forskning som har gjorts inom området musik och 

dess påverkan, både fysiologiskt och psykologiskt. 

 

Neurologisk och fysiologisk påverkan 
Vad är det som händer när musik träffar våra öron? Ljudvågor träffar våra öron och 

omvandlas till elektriska signaler för att sedan transporteras till hörselcentrat i 

hjärnbarken. Omvandlingen från ljudvågor till elektriska signaler sker i olika steg, från 

trumhinnan via hammaren, städet och stigbygeln till det ovala fönstret i snäckan. 

Forskare har sett att stora delar av hjärnan är involverad under bearbetningen av 

ljudvågor (Ruud, 1980:133f.). Människan kan dock inte uppfatta alla ljud utan från 15 Hz 

till 16 000 Hz. Därav är hörseln som känsligast mellan 1 000 Hz till 4 000 Hz. Inom 

dessa frekvenstal ligger människans talade språk. Musik däremot har ett hertztal mellan 

16 Hz till 10 000 Hz (Fagius, 2001:38f.).  

 

Forskare har tidigare trott att den vänstra hjärnhalvan arbetar med logiskt tänkande som 

tal och språkfunktioner medan den högra hjärnhalvan bearbetar det estetiska och 

känslomässiga (Ruud, 1980:135). Det intressanta är att forskare har sett att båda 

hjärnhalvorna är med att bearbetar denna information. Den norske läkaren Hans 

Borchgrevink har fått fram att hjärnhalvorna samarbetar för att bearbeta musikens olika 

byggstenar, så som rytm och melodi. Detta har lett till att musikterapeuter använder 

denna kunskap till att hjälpa personer som råkat ut för hjärnskada på vänstra hjärnhalvan, 

till exempel afasipatienter. Det som gör det möjligt att hjälpa afasipatienter är att 

musikens rytm bearbetas i samma område som språkfunktioner, det vill säga den vänstra 

hjärnhalvan hos en högerhänt person. Melodi bearbetas i den högra hjärnhalvan. Genom 
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detta samarbete tror forskare att nya nervbanor kan bildas och därmed förbättra patientens 

tillstånd (Ruud, 1980:136). 

 

Jan Fagius har kommit fram till att hjärnans aktivitet är högre vid aktivt musicerande. Då 

hjärnan måste arbeta med mer information som notläsning, ibland sång, motorisk 

aktivitet och vara uppmärksam på omgivningen för ett gott samspel (Fagius, 2001:61). 

Vidare nämner Fagius en undersökning utförd av två amerikanska forskare Bever och 

Chaiarello. Undersökningen gick ut på att se om det är någon skillnad på hur den 

musikaliskt tränade människan uppfattar musik till skillnad från den otränade människan. 

Bever och Chaiarello lät sina försökspersoner lyssna på musik men bara med ett öra i 

taget. Det visade sig att de som var musikaliskt tränade lyssnade mer aktivt med höger 

öra, medan de otränade lyssnade med vänster öra (Fagius, 2001:71). 

 

Erling Dyreborg redogör i sin bok Musikterapi hur musiken påverkar oss människor rent 

fysiologiskt. Vidare nämner Dyreborg om hur musiken påverkar människans andning, 

puls och pupillreflexer. Dyreborg skriver också om hur musik påverkar olika 

muskelaktiviteter (Dyreborg, 1972:20-37). En av de undersökningar Dyreborg intresserat 

sig för är ett försök av forskarna Ellis och Brighouse. De två forskarna undersökte om 

musiken har någon inverkan på människans andningsfrekvens. Ellis och Brighouse 

forskning utformade sig så att 36 st collegestudenter, där antalet män och kvinnor var lika 

många, fick lyssna på tre musikstycken av olika karaktär. Detta för att se om reaktionen 

skilde sig mellan musikstyckena. Den musik Ellis och Brighouse använde sig av var 

blues-jazz, lugnande klassisk musik och dynamisk klassisk musik. Det resultat Ellis och 

Brighouse fick fram var att alla tre musikstyckena fick försökspersonerna andning att 

stiga i hastighet (Dyreberg 1972:25). 

 

Vidare berättar Dyreborg om Satins försök att se ifall musikalisk stimuli kan ha inverkan 

på människors puls. Satins experiment innehöll fyra faser som han namngett försök A, B, 

C och försök S. Under försök A spelas en rytm med 54 slag per minut, försök B med 90 

slag i minuten, försök C är en genomsnittsrytm på A och B, alltså 72 slag i minuten. I den 

fjärde fasen S spelas ingen rytm upp för försökspersonerna. Det Satin kom fram till var 
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att musikalisk stimuli kan ha ett varierande utslag hos olika människor 

(Dyreborg 1972:26f.). Ruud skriver i sin bok Vad är musikterapi (1980) att det visat sig 

att synkoperade rytmer (rytmförskjutning) kan få hjärta att göra extrasystoler, det vill 

säga hjärtslag som kommer förtidigt (Ruud, 1980:137). 

 

Dyreborg nämner Slaughters experiment om musikalisk stimuli där man undersöker om 

det upplevs som stimulerande respektive lugnande. För att mäta detta studerar Slaughter 

försökspersonernas pupillerförändring. ”Då det i övervägande grad skulle vara det 

sympatiska nervsystemet som aktiverades under mera intensiva emotioner, borde det vara 

möjligt att vid sådana emotioner konstatera förändringar av pupillernas diameter”. 

Slaughters resultat visar att den teorin stämmer (Dyreborg 1972:29f.). 

 

Musik kan ge upphov till att musklernas aktivitet ökar vid viss musik och slappnar av vid 

en annan typ av musik. Ruud har genomfört ett försök där han låtit försökspersonen 

lyssna på vaggsång och marschmusik. I handen fick försökspersonen hålla i ett 

mätinstrument som mätte styrkan i handgreppet. När vaggsången spelades visade 

mätinstrumentet att försökspersonens handgrepp blivit mer avslappnat. En omvänd 

reaktion inträffar när marschmusik spelades (Ruud 1980:138).  

 

Den forskning och de försök som nämnts tidigare används i ett terapeutiskt syfte, då det 

har visat sig vara effektivt när det gäller att lindra smärtan, dämpa ångesten eller oron hos 

patienterna. Fagius nämner även forskning om att andning och hjärtrytm är kopplat till 

vårt känsloliv och därför en viktig del inom musikterapin (Fagius 2001:149). Brown, 

forskare i biomusikvetenskap, och Theorell, professor i psykosocial medicin, pekar i 

boken Musikens roll i barns utveckling (2001) på undersökningar som säger att 

upphetsande musik hjälper till att få en person i rätt stämning när den ska till exempel 

jogga medan mer lugnande musik försätter en person i rätt stämning för att till exempel 

sova (Brown & Theorell 2001:51). 
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Mozarteffekten  
När man läser om Mozarteffekten för första gång får man intrycket av att man blir 

smartare av att lyssna på Mozarts musik. Läser man vidare upptäcker man snart att man 

enligt vissa undersökningar kan öka de spatiala förmågorna, det vill säga förmågan att 

lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra 

(http://www.Nationalencyklopedin.se 2009-05-20). Mozarts musik har även sagts vara 

lugnande och därigenom vara stimulerande för inlärning. En hel del kritik har riktats mot 

Mozarteffekten och både de som förespråkar Mozarteffekten och de som kritiserar den 

kommer presenteras i följande avsnitt.  

 

I boken Mozarteffekten - musikens oanade kraft (1997) tar Don Campbell upp olika 

exempel där man använt just Mozart för olika ändamål. Bland annat så har 

immigrationsverket i USA använt sig av Mozart och barockmusik när flyktingar från 

olika asiatiska länder ska lära sig engelska, och man har rapporterat att flyktingarna har 

lärt sig språket snabbare (Campbell 1997:22). Campbell ställer sig frågande till varför det 

just är Mozarts musik som gör skillnad och inte någon av hans samtida kompositörer 

(Campbell 1997:36). Han tror att det kan ha att göra med enkelheten i Mozarts musik:  
 

Mozart väver inte en bländande väv som det stora matematiska geniet Bach. Han skapar inte 

ett känslosvall som den plågade Beethoven. Han har inte den uttalat avskalade enkelheten 

som finns i gregoriansk sång eller tibetansk bön. Hans musik smeker inte kroppen som en 

lugn folkvisa eller tvingar den till rörelse som tuff rocklåt. Han är på en och samma gång både 

djupt mystisk och tillgänglig, men framförallt är han aldrig falsk. (Campbell 1997: 37) 

 

Bengt Olsson nämner i sin artikel ”Myten om Mozarteffekten och en interpretation av 

dess innebörder” (2002) undersökningar som visar att det inte enbart är Mozarts musik 

som har en positiv effekt. Musiken måste dock vara så pass komplex så att den inte är 

helt förutsägbar men den får inte vara så komplex att den blir oförståelig (Olsson, 

2002:198). 

 

Det har gjorts ett antal undersökningar om Mozarts musik kan ha någon påverkan på 

människors resultat när de gör olika uppgifter och får lyssna på musik av Mozart. De 
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undersökningar som både Campbell och Olsson hänvisar till är mätningar av spatiala 

förmågor. Det man kallar Mozarteffekten innebär en förhöjd prestationsförmåga upp till 

20 min efter avlyssningen av Mozarts musik i jämförelse mot de försökspersoner som 

inte har lyssnat utan suttit i tystnad.  I boken Keeping Mozart in mind (2000) pekar 

Gordon Shaw, professor i psykologi, på tester som han och hans forskarkollegor gjort där 

resultaten visar på att Mozarts ”Sonat för två pianon i D-dur” ger ett bättre resultat i 

samtliga uppgifter som försökspersonerna fick göra (spatiala förmågor, analys av mönster 

och ekvationssystem i matrisform) än vad total tystnad eller avslappningsband (band med 

en talande röst som berättar hur en person ska slappna av) gör (Shaw 2000:162ff.). 

 

Samtliga experiment har dock kritiserats vad det gäller experimentens utformning. 

Olsson återger i sin artikel ett citat från Chabris som anser att Mozarteffekten 

överhuvudtaget inte existerar. Chabris menar att den kognitiva förstärkningen är liten och 

reflekterar inte IQ eller logiskt tänkande utan att resultaten bygger endast på en specifik 

typ av kognitiv uppgift (Olsson, 2002:199). Brown och Theorell tar upp att ett par 

välkända psykologiska institut som har försökt göra likadana tester som Shaw gjort men 

med negativa resultat för Mozarteffekten (Brown & Theorell 2001:73).  

 

En annan sida som Brown och Theorell pekar på är att individuella skillnader spelar en 

avgörande roll för effekten, vilket i så fall gör att Mozarts musik inte har den 

särställningen för kognitiv inlärning som många vill påstå (Brown & Theorell 2001:27). 

Brown och Theorell menar vidare att Mozarteffekten bara är ett fräckt påstående om 

Mozarts allmängiltighet och säger att det är viktigt att ha en balans mellan subjektivitet 

och allmängiltighet för att upplevelsen ska bli komplett (Brown & Theorell 2001:48). 

Brown och Theorell (2001) anklagar de som forskat om Mozarteffekten för att inte gått in 

på djupet och hittat den ”ingrediens” av Mozarts ”Sonat för två pianon i D-dur” som 

skapar Mozarteffekten. Istället menar Brown och Theorell att man helt enkelt inte vill 

hitta den fundamentala del som skapar Mozarteffekten för att det skulle leda till att bok- 

och skivförsäljning skulle då sjunka och man skulle inte längre kunna tjäna pengar på 

Mozarteffekten i samma utsträckning. De som har undersökt Mozarteffekten och Mozarts 
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musik har kommit fram till att det inte är musiken i sig som ger effekten, utan snarare 

rytmiken och visuell stimuli av olika sorter (Brown & Theorell 2001:48f.).  

 

Debatten om Mozarteffekten har inte bara om intelligens och inlärning att göra menar 

Olsson i sin avslutning. Debatten handlar ytterst om det västerländska kulturarvet. Olsson 

eftersöker mer empirisk forskning och färre spekulationer kring Mozarteffekten 

(Olsson 2002:208). 
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Rudegrans undersökning 
Rudegran (2003:1) lyfter fram vikten av elevernas trivsel i skolan i sitt examensarbete 

Bakgrundsmusikens påverkan på elevers sinnestämning och koncentration i klassrummet 

(2003). Där kopplar han till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, som säger att skolan ska främja individens inlärning. Rudegran anser 

att med musik underlättas individens kunskapsinlärning. 

 

Rudegran bygger sin undersökning på elevenkäter och använder sig av en kvantitativ 

undersökningsmetod. Undersökningens syfte var att studera om bakgrundsmusik kan 

påverka elevernas sinnesstämning och koncentration i klassrummet . Enkäten som 

eleverna fick svara på var utformade med både fasta och öppna svarsalternativ 

(Rudegran 2003:6f.). Frågor som enkäten tog upp var bland annat, ”hur kände du dig 

innan lektionen?” och ”påverkar musiken dig överhuvudtaget?” (Rudegran 

2003 bilaga 1). Rudegran gjorde sin undersökning på en sjundeklass som bestod av 30 

pojkar och 23 flickor. Ett visst bortfall av elever inträffade. Vid första tillfället var det 

50 st som deltog och under andra tillfället 49 st (Rudegran 2003:7). Den musik Rudegran 

använde sig av i sin undersökning var: Music fot the Mozart effect vol.1 Strengthen the 

mind – music for intelligence and learning och Absolut music 43 (Rudegran 2003:8). 

 

Rudegran nämner i sitt resultatavsnitt att det inte var någon större skillnad mellan könens 

uppfattning till att arbeta till bakgrundsmusik. De flesta eleverna var vana att lyssna till 

musik samtidigt som de gjorde sina läxor. Eleverna upplevde att lektionen med klassisk 

musik inte skiljer sig så mycket från en lektion utan bakgrundsmusik och att det var 

lättare att arbeta till populärmusiken. Överlag ansåg eleverna att det var lättare att 

koncentrera sig till populärmusiken än till den klassiska musiken. Dock verkar de olika 

genrerna ha en likartad effekt på eleverna beträffande att framkalla ett lugn. Eleverna som 

deltagit i Rudegrans undersökning är positiva till att arbeta med bakgrundsmusik och 

visar ett intresse att fortsätta arbeta till bakgrundsmusik under lektionstid (Rudegran 

2003:11ff.). 
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Rudegran anser själv att hans undersökning är relativt tillförlitligt även om han medger 

att hans frågor behöver ytterligare skärpa för att öka tillförlitligheten (Rudegran 2003:15). 

Den slutsats Rudegran kom fram till var att populärmusiken hade en mycket mer positiv 

inverkan på elevernas sinnestämning och koncentration än den klassiska musiken. Då den 

klassiska musiken hetsar upp eleverna och där av ger den en negativ inverkan på 

sinnesstämning och koncentration (Rudegran 2003:17f.). 
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Resultat 
I detta kapitel presenterar vi resultaten från vår undersökning. Den första delen är en 

sammanställning av den första intervjun där vi tar upp information om lärarna, klasserna, 

skolorna och lärarnas tidigare erfarenhet av bakgrundsmusik. I den andra delen 

presenteras en sammanställning av hur lärarna upplevt undersökningen och vilka resultat 

den har gett. Vi kommer i den andra delen att presentera resultatet lärare för lärare. 

 

Bakgrundsinformation 
Två av lärarna har mycket lång erfarenhet av läraryrket. Den ena har jobbat i 35 år och är 

ungefär 60 år, den andra har jobbat i 20 år och är ungefär 50 år. De två andra är runt 30 år 

och har jobbat i ungefär tio år. Två av lärarna har svenska och tyska som ämne. En har 

svenska, engelska och tyska och den fjärde har svenska, engelska och franska. Alla fyra 

lärarna är kvinnor. Lärarna kommer i fortsättningen att benämnas som A,B,C och D. 

 
Klasserna varierar lite i storlek från 18 elever till 26 elever där Lärare A undervisar för 23 

elever, Lärare B för 22 elever, Lärare C för 26 elever och Lärare D för 18 elever. En del 

klasser innehåller väldigt stökiga elever medan andra innehåller lugna och ambitiösa 

elever. Lärare A upplever sin klass som trevlig men pratig. Lärare B anser att hennes 

klass är vad hon kallar en typisk sjundeklass där det finns några elever som fortfarande är 

lite omogna. Det intrycket som Lärare C har av sin klass är att den är orolig och stökig. 

Lärare D upplever att hennes klass är en bra klass men det finns ett fåtal svaga elever, 

men de är inte oroväckande svaga.  

 
Klassrummen är på samtliga skolor traditionella. Bänkarna i tre av klassrummen står på 

rad och katedrarna är längst fram. Det klassrum som Lärare A undervisar i skiljer sig från 

de andra lärarnas klassrum då hon valt att möblera om så att bänkarna står i grupper för 

att eleverna ska kunna föra diskussioner då kommunikation är viktigt i språk. Samtliga 

klassrum var utrustade med CD-spelare och minst en dator. 
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Tidigare erfarenheter av bakgrundsmusik 
Det är endast Lärare B som tidigare har arbetat med bakgrundsmusik på det här specifika 

sättet. Lärare A och D är de enda lärarna som tillåter att eleverna använder Mp3-spelare 

när de arbetar på egen hand med motiveringen att det hjälper dem att skärma av och höjer 

deras koncentration. Medan Lärare C varken har arbetat med bakgrundsmusik eller 

tillåter Mp3-spelare på lektionerna. 

 

Lärarna hade olika förväntningar inför undersökningen på hur bakgrundsmusiken skulle 

påverka deras klass. Lärare C trodde inte att bakgrundsmusiken kommer att ha en positiv 

effekt på stämningen i klassrummet. Lärare D trodde att det skulle passa vissa elever 

medan andra elever skulle bli störda. Lärare A hade inga förväntningar utan hoppades 

mest att det skulle gå bra och hon välkomnade allt som kunde göra stämningen i 

klassrummet bättre. Lärare B hade tidigare arbetat med bakgrundsmusik och hade 

positiva erfarenheter från det. Till exempel så hade elever lånat hem bandet med lugn 

musik för att använda när de läste läxor. Därför trodde hon att det skulle ha en positiv 

inverkan på stämningen.  

 

Alla lärare utom lärare A, var av tron att klassisk musik skulle ge en mer positiv effekt än 

vad populärmusiken skulle medföra. Lärare A menade att musik som kunde provocera 

och väcka elevernas fantasi inte skulle fungera så bra för stämningen i klassrummet 

oavsett om det var klassisk musik eller populärmusik som spelades. Lärare C sa att i 

klassisk musik finns det inga texter att hänga upp sig på och kan därför vara mindre 

störande. 
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Andra intervjun 
Efter att lärarna genomfört sina lektioner åkte vi ut till dem och träffade dem på deras 

skolor för en uppföljande intervju. Vi presenterar här sammanställningar av dessa 

intervjuer.  

 
Lärare A 

Lärare A började med att spela populärmusiken under en lästimme. Eleverna kunde 

känna igen musiken och de sjöng med samt gav vissa kommentarer. Det blev lugnare när 

det kom låtar som de inte kände igen. 

 

Under lektionen med klassisk musik arbetade eleverna med eget arbete. De skulle skriva 

en saga vilket innebar en del som hon kallar processkrivande (att arbeta fram en text). 

Lärare A hjälpte eleverna med skrivandet, gav dem förslag och idéer. Hon tyckte att det 

var svårt att koncentrera sig när hon skulle prata med eleverna. Eleverna tyckte att det var 

okej att prata när de själva hörde ljud. Lärare A tror att det skulle fungera bättre under en 

lästimme eller att använda musiken som inspirationskälla till berättelser. Eleverna pratade 

inte om musiken som de gjorde när populärmusiken spelades. De pratade bara för att 

musik spelades ansåg Lärare A. 

 

Lärare A kan mycket väl tänka sig att arbeta med bakgrundsmusik och i så fall med 

klassisk musik fast i andra sammanhang. Under eget arbete skulle hon låta eleverna 

lyssna enskilt då eleven kan skärma av från andra elever och därmed höja 

koncentrationen. 

 

Lärare B 

Lärare B började med klassisk musik under en lektion med enskilt arbete. Hon uppfattade 

klassen som förvånad till en början. Klassen kom sedan igång och jobbade på. Eleverna 

tyckte efter ett tag att det var jobbigt vilket gjorde att lärare B stängde av musiken. 

 

Under andra lektionstillfället hade läraren populärmusik på i bakgrunden då eleverna 

arbetade i grupper. Eleverna kommenterade musikstilarna och de olika låtarna. I det här 
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fallet ansåg läraren att populärmusiken passade bra och det var behagligt med den typen 

av musik i den här lektionsformen. 

 

Lärare B ansåg att det inte var någon större skillnad mot en vanlig lektion, varken i 

arbetstempo eller i koncentration. Hon ansåg heller inte att det var någon större skillnad 

på sinnesstämningen från en vanlig lektion, men tycker det är svårt att jämföra olika 

lektioner med varandra då ingen lektion är likadan. Lärare B kan tänka sig att använda 

bakgrundsmusik i framtiden och ser inga direkta hinder med det så länge det är rätt musik 

till rätt tillfälle. Från tidigare erfarenheter tror hon att lugn musik kan vara positivt att ha i 

bakgrunden vid läsning. 

 

Lärare C 

Lärare C började båda lektionerna med en genomgång sedan fick eleverna jobba själva 

med satsdelar och slutet av lektionerna ägnades åt läsning. Under första lektionen 

spelades klassisk musik och under den andra lektionen spelades populärmusik. Lärare C 

upplevde att det var oroligare i klassen med populärmusik. Hon kände sig själv störd av 

musiken och att det var svårare att bemöta elevernas frågor då de jobbade med satsdelar. 

Hon är fortfarande negativt inställd till bakgrundsmusik men tror att det kan bero på att 

klassen är så strulig. Lärare C tror att det möjligen kan fungera bättre i en annan klass.  

 

Att klassen var lugnare under den klassiska musiken tror lärare C beror på att det inte är 

lika mycket ”dunka dunka” i den klassiska musiken som i populärmusiken.  

 

En elev tyckte att det var mer störande med musik när han arbetade än när han läste. 

Lärare C kommer inte att använda sig av bakgrundmusik igen. Men hon tror det beror på 

ålder och att yngre lärare har lättare för att använda musik då de är mer vana med musik. 
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Lärare D 

Lärare D började med att spela populärmusiken, eleverna fick bestämma. Den spontana 

reaktionen hos eleverna var: ”Oj ska vi lyssna på det här?” ”Oj ska vi ha musik?”. 

Eleverna var ovana att lyssna på musik under lektionstid så de kommenterade nästan 

varje låt som spelades. 

 

Under lektionen med den klassiska musiken tyckte Lärare D att musiken bara passerade 

eleverna. De jobbade på bra. 

 

Lärare D frågade sedan eleverna vilken musik de tyckte kändes bäst. Eleverna tyckte att 

populärmusiken var bäst. Då de sa att de jobbade mycket bättre till den. Men det höll inte 

riktigt lärare D med om. Det var en elev i klassen som uttryckte att det var skönare att 

jobba till den klassiska musiken. 

 

Lärare D märkte ingen skillnad på elevernas sinnesstämning mellan en vanlig lektion 

utan musik gentemot en lektion med musik. Hon kan inte se några hinder med att ha 

bakgrundsmusik när eleverna jobbar med eget arbete. Lärare D tror att det kan lugna ner 

vissa elever som inte tycker om när det är knäpptyst. 
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Analys 
Ingen av lärarna ansåg att musiken hade någon positiv påverkan i jämförelse med 

lektioner utan bakgrundsmusik och ingen av lärarna kan heller se någon klar skillnad 

mellan klassisk musik och populärmusik i de utvalda klasserna. Detta kan kopplas till det 

Dyreborg (1972) säger att musik uppfattas på olika sätt av olika människor och ett 

klassrum är fyllt av olika individer som uppfattar musiken på olika sätt och reagerar 

därför olika. Det är inte bara personligheten som spelar in utan även den sinnesstämning 

som eleverna befinner sig i (Dyreborg, 1972:16). Det kan ha hänt saker på rasten, 

situationen hemma kan påverka eller så kan helt enkelt eleverna vara trötta. Detta går 

Lärare C in på då hon tror att den långledighet som föregick hennes andra lektionstillfälle 

med bakgrundsmusik kan ha påverkat eleverna. De kan ha vänt mer på sin dygnsrytm än 

de gör i vanliga fall och det kan ha hänt saker som de vill prata med varandra om.  

 

Lärare A och C var de lärare som upplevde musiken som störande och Lärare C var den 

enda som var negativt inställd till det från början. Hon menade att detta kunde ha med 

hennes ålder att göra. Precis som Dyreborg (1972) menar Brown och Theorell att 

individuella skillnader spelar roll för hur man bemöter musiken 

(Brown & Theorell 2001:27). Lärare B är av samma uppfattning och tror att beroende på 

en persons erfarenheter av en viss typ av musik så uppfattar man den annorlunda. Man 

kan helt enkelt dra slutsatsen att det är många parametrar som ska spela in för att det ska 

bli en positiv effekt. Lärare A är av samma åsikt och anser därför att det är bättre om 

eleverna lyssnar på musik via hörlurar då de kan skärma av och lyssna på den musik som 

de känner sig bekväma med när de jobbar själva. Då kan de också själva välja om de ska 

lyssna på musik eller inte. 

 

Samtliga lärare anser att bakgrundsmusik kan vara något positivt, men det beror 

uteslutande på vilken musik man spelar för vilken typ av klass och i vilken 

undervisningsform . Lärare B tyckte till exempel att populärmusiken passade bra till den 

arbetsform som gällde under just den lektionen, men trodde att klassik musik skulle passa 

bättre under en lektion då eleverna läste. Att klassisk musik skulle fungera bra under en 

lektion då eleverna läser anser även Lärare A. 
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Slutdiskussion 
Vi ville med vår undersökning få reda på om lärare upplevde någon skillnad på 

stämningen i klassrummet när musik spelades i bakgrunden. Vidare ville vi också titta på 

om musikgenrer gjorde någon skillnad på stämningen i klassrummet. Vi arbetade utefter 

frågeställningen: 

 

Hur upplever lärarna att musiken påverkar undervissningssituationen? 

Spelar musikgenren någon roll för undervisningssituationen och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Ingen av lärarna hade egentligen några förväntningar, men däremot tyckte de att det var 

väldigt intressant och de hoppades att det skulle ge en positiv effekt. Innan 

undersökningen gjordes så var det bara Lärare B som hade goda erfarenheter av 

bakgrundsmusik, men hon vågade ändå inte ha några direkta förväntningar på 

undersökningen. Enligt vår undersökning så är det bara i en av klasserna som det har 

fungerat bra med klassisk musik som bakgrundsmusik och det var i den klassen som 

Lärare D undervisar i. Dock anser inte läraren att det var någon skillnad mot hur det 

brukar vara i klassen. Detta tror vi kan tyda på att klassen är vana vid klassisk musik. När 

det kommer till populärmusiken var det bara lärare B som ansåg att det fungerade bra och 

hon menade att den passade på lektionen som var en lektion där eleverna arbetade i 

grupp. Populärmusiken verkade få igång diskussionerna och gav ett bra flyt i lektionen. 

Vi tror att eftersom populärmusiken ofta är medryckande och kan ha ett högt tempo gör 

den att man lätt rycks med och arbetstempot blir då högre. Populärmusiken har ofta glada 

melodier vilket enligt oss kan smitta av sig och det blir roligare att arbeta. 

 

De flesta lärarna ansåg att det kunde passa med bakgrundsmusik beroende på lektion och 

klass. Samtliga lärare trodde att den klassiska musiken skulle passa bra när eleverna läste, 

vilket vi tror beror på deras uppfattning om att klassisk musik är lugn och därmed sprider 

den klassiska musiken ett lugn bland eleverna. Då lärarna inte hade några direkta 

förväntningar så kan man inte säga att resultaten från undersökningen varken levde upp 
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eller gjorde någon besviken. Däremot så verkar undersökningen väckt ett intresse för att 

arbeta mer med bakgrundsmusik hos samtliga lärare förutom Lärare C. 

 

Lärare C menade att hennes negativa inställning berodde på att hon var gammal. Men 

Lärare B som enbart var några år yngre, var positivt inställd till undersökningen då hon 

hade väldigt goda erfarenheter av att arbeta med bakgrundsmusik. Däremot så tillät 

Lärare A och D att eleverna lyssnade på Mp3-spelare under vissa lektioner. Något som 

Lärare C och B inte tillät. Denna attitydsskillnad tror vi skulle kunna bero på ålder. 

Lärare A och D är båda runt 30 medan Lärare C och B är i 60 respektive 50 års ålder, 

vilket kan ha betydelse för deras sätt att se på användandet av Mp3-spelare. Lärare C och 

B är helt enkelt lärare som är formade av en annan tid. Det behöver naturligtvis inte helt 

bero på ålder utan det kan också bero på erfarenheter, det ena utesluter inte det andra. Att 

Lärare A och D har ett öppnare sinne för att använda hjälpmedel som Mp3-spelare vilket 

kanske inte är så konstigt då deras ålder gör att de mer naturligt har fått erfarenhet och en 

vana av dessa hjälpmedel.   

 

När det kommer till att eleverna ska arbeta på egen hand anser Lärare A att man kan låta 

eleverna lyssna med hörlurar på den musik de själva tycker fungerar. Hon menar att 

eleverna då kan koncentrera sig bättre och skärma av från det som möjligtvis kan störa. 

Vi tror att eftersom eleverna själva väljer om de ska lyssna på musik och vilken musik de 

ska lyssna på så genererar det ett större lugn i klassrummet. De som lätt blir störda av 

saker som händer runt omkring kan skärma av precis som Lärare A säger och det skapar 

ett lugn i klassrummet som i sin tur gynnar de som vill ha tyst när de arbetar. Det är dock 

viktigt att läraren ser till att det verkligen blir ett lugn och inte en massa elever som 

springer runt och ska lyssna på varandras musik samt diskutera musiken de lyssnar på.  

 

Rudegran menar sammanfattningsvis i sin slutdiskussion att enligt hans undersökningar 

så lämpar sig populärmusiken bättre som bakgrundmusik än den klassiska när det 

kommer till koncentrationsförmågan hos eleverna (Rudegran 2003:17f.). I vår 

undersökning pekar det dock mer åt att det inte spelar så stor roll vilken genre det är utan 

det handlar om att anpassa rätt genre till rätt typ av lektion. Som exempel frågade Lärare 
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D eleverna efter de två lektioner med bakgrundsmusik vilken musikgenre som de tyckte 

fungerade bäst att arbeta till. Det svar hon fick var att eleverna tyckte att det var bättre att 

arbeta till populärmusik än till den klassiska musiken. Detta stämmer överens med 

Rudegrans undersökning (2003) men vidare säger Lärare D att hon tyckte att det var en 

betydligt lugnare lektion när den klassiska musiken spelades. Vår åsikt är att Rudegrans 

resultat grundar sig i att eleverna helt enkelt tyckte det var roligare att lyssna på 

populärmusiken, men att det inte medförde det lugn som lärarna eftersträvar för en god 

inlärningsmiljö. Lärare B tyckte dock att populärmusiken passade bra till hennes typ av 

lektion. Rudegran tar i sitt resultat upp att när det kommer till att skapa ett lugn i 

klassrummet så spelar det inte någon roll om det är klassisk musik eller populärmusik 

som spelas (Rudegran 2003:11ff). I sin diskussion är dock Rudegran av en annan åsikt 

och menar att populärmusiken fungerar bättre än den klassiska musiken. Brown och 

Theorell menar att effekten av musiken beror på individens uppfattning och erfarenheter 

(Brown & Theorell 2001:27). Detta stämmer överens med resultaten från vår 

undersökning och även Rudegrans resultat, där det var jämnt mellan de båda genrerna 

med en liten fördel för populärmusiken. Den lilla skillnad som fanns mellan genrerna 

trycker Rudegran väldigt hårt på i sin diskussion och menar att populärmusiken fungerar 

bättre än den klassiska musiken. Vi anser att Rudegran vinklar sitt resultat i diskussionen 

för att han ska komma fram till att det ena är bättre än det andra.  

 

Vårt resultat går emot de exempel som Don Campbell skriver om där både djur och 

människor blivit lugnare av Mozarts musik (Campbell 1997:22). Dock har antagligen de 

personer och djur som Campbell tar upp fått lyssna på Mozarts musik under en längre tid 

och vant sig vid hans musik vilket sedan har gett dem ett lugn. Detta var något som våra 

elever inte fick möjlighet till då de endast arbetade till bakgrundsmusik under ett tillfälle 

per genre vilket gjorde att eleverna blev förvånade istället för lugna och det ledde till 

diskussioner kring musiken. Vi anser därför att det hade varit intressant att genomföra 

undersökningen under en ännu längre period då vi kunde ha haft fler lektionstillfällen för 

att se om det hade gjort någon skillnad på resultatet. Lärarna hade dessutom fått 

möjligheten att anpassa lektionsplaneringen till musiken samt att lärarnas erfarenhet av 

att använda musiken som ett hjälpmedel hade ökat. Vi hade därmed tydligare kunnat se 
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när det passar att använda musiken. Eleverna hade vant sig vid att ha musik i 

klassrummet och man hade kanske kunnat skapa ett beteende hos eleverna som är 

anpassat till musiken. Vi menar inte att man ska tvinga fram ett beteende hos eleverna, 

men vi tror att man genom ett återkommande av musiken kan skapa en trygghet och ett 

lugn i klassrummet. Lärare B var den enda läraren som hade arbetat med bakgrundsmusik 

på det här sättet tidigare och hon menade att när eleverna väl vant sig vid den lugna 

musiken så blev det lugnare. Det var till och med elever som ville låna hem hennes band 

med den lugna musiken för att använda vid läxläsning.   

 

Metodmässigt hade vi kunnat göra lite annorlunda. Vi hade till exempel kunnat vara med 

under lektionen vilket hade gett oss en bild som vi kunde jämföra med den som läraren 

hade fått. Problemet med det är att eleverna kanske inte hade betett sig som de brukar 

under en vanlig lektion och därför valde vi att inte vara med. Vi anser vidare att det skulle 

ha varit bra att fått se klassrummen och titta på utrustningen. Då hade vi kunnat ge 

klarare direktiv åt läraren angående undersökningen vilket hade kunnat påverka 

resultatet. Vi hade också kunnat dela ut enkäter till eleverna och på så vis kunnat ställa 

även det mot Rudegrans arbete. Det Rudegran har gjort som vi inte har gjort är att han har 

spelat både populärmusik och klassisk musik under samma typ av arbetsuppgift inom 

svenskämnet. Vi ville inte störa i lärarnas planering så de fick själva avgöra när det 

passade bäst, men vi samtalade under första intervjun om vilka lektionstillfällen som 

skulle passa att arbeta till bakgrundsmusik. Genom att vi gav lärarna några 

lektionsalternativ att genomföra lektionen på så fick vi en annan vinkling på arbetet än 

Rudegran. Det hade också varit intressant att forska vidare på om uppfattningar och 

resultat hade blivit annorlunda ifall man endast hade använt sig av manliga lärare. Då 

hade man kunnat ställa den undersökningen emot den vi nu har gjort och sett om det är 

någon skillnad på män och kvinnors uppfattningar. 

 

Till slut vill vi avrunda med det vi anser vara viktigast i vår diskussion. 

Bakgrundsmusikens användningsområde kan variera beroende på vilken effekt läraren 

vill åstadkomma. Vi har sett att det skiljer sig mellan populärmusiken och den klassiska 

musikens egenskaper beträffande lektionstyp, men inte på det sätt som vi från början 
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förväntat oss. När vi påbörjade arbetet trodde vi att den klassiska musiken skulle ge en 

större effekt än vad den gjorde. Vi tror att om man som lärare kan hitta balansen mellan 

bakgrundsmusiken, de elever man undervisar och den lektion man använder musiken i 

kan ha stor användning av bakgrundsmusiken.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågor – innan vår undersökning 
 

• Hur länge har du undervisat? 
 

• Har du någonsin använt dig av bakgrundsmusik under en lektion tidigare? 
 

• Hur ser du på bakgrundsmusik under lektionstid? 
 

• Antal elever i klassen? 
 

• Hur upplever du klassen? 
 

• Hur ser klassrummet ut? 
 

• Ser du några hinder med att ha bakgrundsmusik? 
 

• Vad har du för förväntningar på resultatet? 
 

• Tror du att det kan vara någon skillnad på genre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
Intervjufrågor – efter vår undersökning 
 

• Infriades dina förväntningar? Vad var bra vad var dåligt?  
 

• Vad var den spontana reaktionen hos eleverna? 
 

• Vilken musik valde du till det första tillfället? 
 

• Upplevde du någon skillnad mellan de olika lektionerna? 
 

• Om det var någon skillnad, vad var i så fall skillnaden?  
 

• Hur upplevde du att sinnesstämningen hos eleverna under lektionerna? 
 

• Skulle du kunna tänka dig att använda bakgrundsmusik under framtida lektioner? 
Några hinder med att använda det eller fördelar? 
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18. Per Gessle - Sing Along 

19. Danny - All On You 

20. Erik Segerstedt - Saturday Night 

21. Alesha Dixon - The Boy Does Nothing 

22. Emilia - You´re My World 

23. Molly Sanden - Så Vill Stjärnorna 

24. Caroline Af Ugglas - Snälla Snälla 

 

 


