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1. INLEDNING 

Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik… Är det så i skolan, som vi så 

många gånger har hört Lill Lindfors sjunga.  

 

”Musiken är människans äldsta uttrycksform, äldre än ordet och bilden. Den föddes som vi 

sett ur […] människans röst, och från vårt brinnande behov att komma i kontakt med 

varandra, att kommunicera” (Antal- Lundström, 1996:30). Så beskiver författaren att musiken 

har följt människan sedan de tidiga kulturerna och än idag. Människor omges av musik 

dagligen via radio, i TV-sammanhang som Idol och Melodifestivalen, i affären, via Internet i 

forum som Spotify och Youtube och inte minst genom eget lyssnande och utövande. Det går 

helt enkelt inte att undvika musiken. Skolinspektionen (2011) beskriver hur musiken kanske 

är det ämne som ligger närmast barn- och ungdomskulturen. Barn får i stor utsträckning ta del 

av musik på ett eller annat sätt och den är ett naturligt inslag i deras vardag. Musikens 

betydelse för människan framhålls även i Lgr 11: 

 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och 

känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, 

har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en 

viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens 

identitetsutveckling. 

             

  (Skolverket 2011:100) 

 

Under vår lärarutbildning som riktar sig mot grundskolans tidigare år har vi studerat 

musikdidaktik och i samband med det fått intresse för musik som pedagogiskt verktyg i 

undervisningen. Vi framhåller musikens betydelse för den personliga och sociala utvecklingen 

och vill undersöka huruvida undervisningen sker på ett sätt som främjar dessa.  

Skolinspektionen och Skolverket har granskat den svenska skolan och påvisar brister i 

musikundervisningen gällande resurser, behörighet och ämnets innehåll. Vi vill fördjupa oss i 

hur musiklärare arbetar och hur elevens personliga och sociala utveckling främjas.   



7 
 

 

1.1 SYFTE 

Syftet är att få fördjupad kunskap om hur verksamma musiklärare arbetar didaktiskt för att 

främja elevers personliga och sociala utveckling samt hur läraren kan engagera alla elever.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 Hur arbetar verksamma musiklärare i sin undervisning för att främja elevers 

personliga och sociala utveckling? 

 

 Hur utformar musiklärare sin undervisning för att engagera alla elever? Vilka 

möjligheter och hinder finns det? 

 

 Hur ser musiklärare på musikalitet och musikalisk begåvning? 
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2. BAKGRUND 

I följande avsnitt definieras begreppet musik utifrån olika perspektiv för att ge en djupare 

förståelse för dess innebörd. Vidare beskrivs fysiska och emotionella effekter som musiken 

har på människan och hur synen på musikämnet förändrats från och med lgr 62 till Lgr 11.  

 

2.1 DEFINITION AV MUSIK 

Nationalencyklopedin definierar musik enligt följande:  

 

[…] kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, 

heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av 

organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring 

musiken, dvs. musiklivet.  

     (Nationalencyklopedin, 2011)  

 

Lilliestam (2006) beskriver musik, likt Nationalencyklopedins definition, som organiserat ljud 

men lyfter fram ytterligare aspekter. Ljud som inte är organiserat, det vill säga buller och 

tystnad, kan enligt författaren även anses som en form av musik. Författaren menar vidare att 

musik är något som förändras med tid, kultur och samhälle men även genom den enskilda 

individens uppfattning om musik. Det gör således musikbegreppet svårdefinierat. Vad som 

dock tycks vara den allmänna uppfattningen om musik är att den är uppbyggd av regelbunden 

puls och rytm, tre eller – fyrklangsackord samt en trallvänlig melodi (Lilliestam 2006). 

Kempe & West (2010) beskriver likaledes musik som svårdefinierat och menar att ”musik är 

specifika system av ljud som genom människans varsebildning och tolkning uppfattas som 

betydelsebärande eller meningsfulla på något sätt, till skillnad från kaotiska upplevelser av 

enstaka ljud som inte hänger ihop” (2010: 20). Vad man sedan upplever som musik är 

beroende av vilka erfarenheter och vilken kulturell bakgrund man har (ibid.). 

Sundin (2003) lyfter fram David J. Elliot resonemang om musikbegreppet som en social 

verksamhet, vilken betonar musicerandet snarare än lyssnandet. ”Det centrala är att göra 

musik, särskilt att framträda. Man får kunskap genom ett direkt deltagande, att göra musik 

utifrån egna erfarenheter” (ibid. 2003:92). Elliott (1995) analyserar musikens innebörd och 
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redogör för olika infallsvinklar. En av dem är att vi måste vara på det klara med vad vi menar 

när vi talar om begreppet musik. Det är viktigt att särskilja vad musik är och vilket uttryck 

musik tar. ”We can determine what it is to count something as an instance or occasion of 

music without deciding precisely what ontological characterization pieces of music should 

receive” (Elliot 1995:20). Det handlar om att uppleva musik utan att kategorisera den. Vidare 

menar författaren att vi bör fundera över varför musiken har så stor betydelse för människan 

samt vad människor definierar som musik och musikens betydelse för dem. Slutligen 

diskuteras hur vi människor talar om musik utan att reflektera över dess egentliga innebörd.  

 

2.2 FYSISK OCH EMOTIONELL PÅVERKAN 

Musiken har en rad olika effekter på människan. När vi lyssnar eller musicerar startar fysiska 

och kemiska processer i kroppen. Blodtryck och puls kan höjas eller sänkas beroende på 

musikens intensitet och betydelse. Kroppen utsöndrar hormoner som adrenalin och oxytocin, 

vilket har en stressande respektive avstressande effekt på kroppen. Endorfiner frigörs och 

immunförsvaret aktiveras. ”Dessa kroppsliga fysiska reaktioner ger i sin tur upphov till och 

hänger samman med mentala och emotionella processer och tillstånd” (Lilliestam 2006:30). I 

kommentarmaterial för kursplanen i musik beskrivs musikens effekt på människan: 

 

Att musik berör människan råder det ingen tvekan om. Musik kan framkalla kropps-

liga förnimmelser såsom gåshud eller värme, inge känslor av välbehag eller obehag 

– men också väcka funderingar. Ett syfte med undervisningen i musik är att eleverna 

ska utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

                             (Skolverket 2011) 

 

Känslomässig utveckling är betydande för fantasin, kreativiteten och för att förstå relationer 

men även för att kunna tänka förnuftigt. Länge har Descartes (1596-1650) idé om förnuft och 

känsla som åtskilda eller rentav varandras motsatser dominerat synen på inlärning (Hannaford 

1995). Forskaren Antonio R Damasio (1994) har dock påvisat att dessa är sammankopplade 

och beroende av varandra samt att emotioner är hjärnans länk till kroppen.  
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2.3 MUSIKÄMNET ENLIGT LÄROPLANERNA 

I slutet av 1800-talet och fram till 1950-talet pågår en utveckling mot en i större grad 

medveten musikundervisning och antikens syn på musik som ett karaktärsbildande ämne. I 

och med 1955 års läroplan byter ämnet namn från sång till musik och blir ett verktyg för att 

fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. I Lgr 62 har musikämnet influenser av den 

västerländska konstmusiken och det handlar om en traditionell musikundervisning. Ämnet 

innehåller främst notläsning, stämsång och teoretisk kunskap om musikens historia. Elevernas 

musikintresse utanför skolans ramar lyfts inte in i undervisningen. Med 1969 års läroplan 

förändras återigen synen på musikundervisning och den traditionella undervisningen får stå 

tillbaka för en mer vidsynt syn på musik som har sin förankring i populärkulturens framväxt.  

 

När barnen skall lyssna på musikstycken av skilda slag är det liksom 

vid visvalet viktigt, att man anknyter till barnens egen föreställningsvärld och väljer 

musik som talar till deras fantasi. Alla musikgenrer bör vara företrädda redan på 

detta stadium.  

   (Skolöverstyrelsen, Lgr 69, Supplement II Musik:12) 

 

Eleverna inspireras av 60-talets ”popexplosion” och många startar band och spelar instrument 

på fritiden, vilket även påverkar musikämnets karaktär. Det handlar inte längre om 

”skolmusik” utan om ”musik i skolan”. Musiken innefattar nu även ljudskapande och fri 

improvisation och det börjar likna den musikundervisning vi har idag. Även 

musiklärarutbildningen förändras och inriktas mer mot en barn- och ungdomsinriktad metodik 

och gruppundervisning blir ett slagord, vilket kommer att märkas i 1980 års läroplan. Här 

uttrycks bland annat människo- och samhällssyn. Eleverna ska bli medvetna 

samhällsmedborgare med ett kritiskt förhållningssätt och utvecklas personligt och socialt. 

Musikläraren får i och med Lgr 80 mer tolkningsfrihet och det finns inga direkta anvisningar 

över hur undervisningen ska utformas, till skillnad från de föregående läroplanerna. 

Musikämnets innehåll breddas och kultur, miljö och tidsepoker blir viktiga faktorer och 

musiken integreras i andra ämnen.  

 

I och med Lpo 94 förändras musikundervisningens innehåll ytterligare. Fyra centrala begrepp 

och kunskapskvaliteter lyfts fram i kursplanen för musik – musicerande, musiklyssnande, 

musikkunnande och musikskapande. Även kunskapsformerna färdigheter, fakta, förståelse 
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och förtrogenhet introduceras. I kursplanen för musik betonas vikten av musicerande och 

musikskapande, instrumentalt och vokalt (Skolverket 2000).  

 

I Lgr 11 har kursplanen för musik inte förändrats i grunden. Vad som dock förändrats är 

synen på musiken som ett ämne med egenvärde och inte bara ett komplement till att främja 

inlärningen i andra ämnen.  

 

Musik behandlas därför i första hand som en konstnärlig uttrycksform och kom-

munikationsform. Det innebär dock inte att tankarna bakom kursplanen har förbisett 

de effekter musikundervisningen kan ha på verksamheter i andra sammanhang. Det 

kan handla om att eleverna utvecklar förmågan att samarbeta, ta ansvar, vara lyhörda 

och leda andra men också om att olika slags skapandeprocesser ökar elevernas 

kreativitet. 

                           (Skolverket 2011) 

 

Syftet i musik enligt läroplanen är att eleverna ska kunna delta i musikaliska sammanhang, 

både genom eget musicerande samt genom att lyssna på musik. Undervisningen ska även 

syfta till att eleverna får ”möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, 

digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och 

sammanhang” (Skolverket 2011:100). Syftet innefattar även att undervisningen ska främja 

elevers förmåga att uppleva och reflektera över musik.  



12 
 

 

3. TEORIRAM 

I följande avsnitt belyses pedagogiska teorier som har haft betydelse för estetiken i skolan 

samt för synen på social och personlig utveckling. Vidare beskrivs olika perspektiv på 

musikalitet samt nationella granskningar av musikundervisningen i skolan.  

 

3.1 LÄRANDE I SOCIALT SAMSPEL  

3.1.1 Vygotskij, Dalcroze och Piaget 

Allmänpedagogen Lev Vygotskij (1896-1934) är en av grundarna till den kulturhistoriska 

skolan. Ur pedagogisk synvinkel var Vygotskys banbrytande då han till skillnad från dåtidens 

psykologer, som fokuserade på individens inre processer utan att ta hänsyn till yttre faktorer, 

menade att alla individer utvecklas i det sociala umgänget (Jerlang 2008). I det sociokulturella 

perspektivet är det aktiviteter som är nyckelordet för inlärning. Vygotskij menar således att 

det är psykologiska processer såsom tänkande, läsande, talande, problemlösande samt 

emotioner och vilja som bör ses som aktiviteter och inte som inre processer. ”Jag lär mig först 

tillsammans med andra, det jag sedermera kan göra själv. Mitt inre tänkande har föregåtts av 

yttre tänkande tillsammans med andra” (Strandberg 2006:11). Vidare beskriver Grahn & 

Öfverstöm (2007) Vygotskijs resonemang om hur estetiken har en viktig roll i skolan 

eftersom den är direkt kopplad till elevernas intresse och livsvärld.  

Musikpedagogen Emile Jaques Dalcroze grundade en metod som kom att kallas Rytmiken, 

syftet var att bli medveten om sig själv fysiskt, psykiskt och emotionellt genom nära kontakt 

mellan kroppsrörelser och musicerande (Sundin 1995). Dalcroze (1997) upptäckte att musiken 

inte bara uppfattas av örat utan även av kroppens muskler och nervsystem. Kroppen är, enligt 

honom, den musicerande individens främsta instrument. Han menade att eleverna lär sig bäst 

genom att få uppleva och röra sig till musiken och han ifrågasatte dåtidens notbundna 

undervisning:  
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Musik består av ljud och rörelse. Ljud är sekundärt en typ av rörelse. Rytm är också 

en typ av rörelse, dock av primär art. Följaktligen bör musikstudierna påbörjas med 

erfarenheter av fysisk rörelse. Det är på rytmiskt vis som vi måste sätta i rörelse 

varje kroppsdel för sig och därefter alla kroppsdelar samtidigt och slutligen barnets 

hela kropp.  

    (Dalcroze 1997:75) 

 

I Dalcroze rytmikundervisning är rörelse till musik det primära och genom ett frekvent 

praktiserande bildas rytmmedvetenhet. Instrumentspel bör inte påbörjas innan barnet har 

förvärvat rytm- och gehörsförmåga. Dalcroze betonade spontan musikimprovisation framför 

teori och teknik. Han menade att musikundervisningen i skolan kan främja barnets framtida 

relation till musik om den utformas på ett lustfyllt sätt (ibid.).  

Rytmikundervisningen kan utveckla elevers fantasi, förmåga att samarbeta och ta egna 

initiativ. En ytterligare aspekt är att elevers sociala kompetens övas då undervisningen sker i 

grupp. Dalcroze, likt Vygotskij, belyser vikten av estetik i skolan eftersom detta kan få elever 

att upptäcka och vilja söka sig till konsten. Han menar således att musik är ett bildningsämne 

som hjälper eleven att forma sin psykiska och fysiska personlighet (ibid.). 

Säljö (2000) beskriver den schweiziske forskaren Jean Piagets studier om hur barns 

personliga utveckling och lärande gick till. Barn och vuxna har, enligt Piagets teori, helt 

skilda sätt att förstå, resonera och tolka det som finns omkring oss och därför kan vi inte 

använda oss av samma bedömningsgrund. Vidare betonade Piaget aktivitetens betydelse för 

barnets utveckling och att elever lär sig bäst genom egna erfarenheter (ibid. 2000).  

 

Elevaktiva undervisningsmetoder, grupparbeten, självstyrande verksamhet och annat 

blev till reguljära inslag i undervisning, förskola och andra utbildningssammanhang. 

Och de flesta som är verksamma i skolan eller känner dess värld skulle också vara 

benägna att påstå att detta blev en utveckling till det bättre med en större respekt för 

barnet, dess förutsättningar och behov.   

     (Säljö 2000:64) 
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Det är när barn är aktiva och engagerar sig intellektuellt i sin omvärld som deras förmåga 

utvecklas, vilket är i linje med Vygotskij och Dalcroze synsätt kring lärande och utveckling. 

Piagets teorier om barns kognitiva utveckling har fått stort genomslag i skolan och dess syn på 

lärande.  

3.1.2 Musik - en social aktivitet  

Lilliestam (2006) beskriver musik som identitetsbyggande då musik har flera dimensioner och 

berör människor emotionellt. Ungdomars identitet är ofta starkt kopplad till vilken musik de 

lyssnar på och musiken kan skapa subkulturer såsom punkare, hårdrockare, hiphopare med 

flera. Musiken blir en livsstil som innefattar värderingar, attityder och beteenden och 

markerar generations- och tidstillhörighet. Även Dahlbäck (2011) belyser musikens roll i 

identitetsskapandet. ”Musik har ett värde för att etablera, definiera, symbolisera och bevara 

identiteten i en social grupp eller kulturell kontext” (2011:35). Därav kan musiken vara ett 

redskap för att stärka sin personlighet och identitet (ibid.).  

Antal (1996) menar att musiken kan hjälpa barn att utveckla solidaritet gentemot andra och 

befästa moraliska värderingar samt ”ge dem ett intresse som aktiverar hela deras 

personlighet” (1996:72). Författaren refererar till Vygotskys sociokulturella perspektiv och 

menar att människors personlighet formas och utvecklas i kulturella aktiviteter tillsammans 

med andra. Barnets emotionella utveckling är beroende av hur i hög grad deras behov 

tillgodoses. Författaren menar således att det är skolan och föräldrars ansvar att barn får möta 

ett flertal olika musikaliska aktiviteter.  

Antal beskriver fortsättningsvis hur musikskapande i grupp kan vara till fördel för den 

personliga och sociala utvecklingen. När en grupp musicerar tillsammans bidrar varje medlem 

med sin speciella färdighet för ett gott resultat. En grupps effektivitet är också beroende av 

hur väl medlemmarna samarbetar.  

 

I en musicerande gemenskap övas sensibilitet och raffinering av den musikaliska 

perceptionen. Då de musikaliska färdigheterna ökar förstärks också känsligheten i 

det musikaliska samspelet och förståelsen för de personliga och sociala relationerna. 

Följden blir att hela gruppen utvecklas genom musikutövandet och att gruppkänslan 

stärks. Samtidigt utvecklas varje gruppmedlem individuellt för sina speciella 

uppgifter i gruppen.  

(Antal 1996:81) 
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Antal menar att människan behöver vara del av en gemenskap för att utvecklas och fungera i 

samhället. Det finns ett samband mellan musik och gemenskap och musiken kan användas 

som verktyg i socialisationsprocessen. I ett musikaliskt samspel finns regler som eleverna 

måste förhålla sig till för att nå ett gemensamt mål. Musicerandet kan således bli ett 

”övningsfält” där eleverna lär sig ta hänsyn till varandra.  

 

3.2 PERSPEKTIV PÅ MUSIKALITET 

Musikalitet är ett omtvistat begrepp som kan ses ur olika perspektiv. Under 1900-talet har 

forskning kring musikalitet bedrivits genom att testa barn och ungdomars musikaliska 

begåvning och huruvida det berodde på ärftliga faktorer. Genom denna metod kunde man 

sedan dela på de musikaliskt begåvade och obegåvade (Kempe & West 2010).  

Dalcroze (1997) beskriver sin syn på musikalitet som medfödd, dock kan begåvningen vara 

väl dold och därför behöver barnet hjälp med att finna sin musikalitet. Dalcroze menar vidare 

att undervisningen bör utformas på ett sådant sätt att de musikaliskt begåvade gynnas medan 

de mindre begåvade bör skonas från onödig musikundervisning. Författaren anser även att en 

person som kan uppleva och älska musik kanske är mer musikalisk än en etablerad pianist 

som bara älskar det han själv gör. 

Bjorkvøld (2005) menar att varje barn har en unik röst och att ”barn inte sjunger för att träffa 

tersen utan för att träffa livet” (2005: 83). Han menar att pedagoger ska vara aktsamma med 

att värdera barns musicerande då det kan hämma barnets musikaliska utveckling. Bjorkvøld 

berör begreppet ngoma, vilket är den swahiliska benämningen för musik, sång och dans. I 

västvärlden är musik ett begrepp medan det i Afrika har en bredare innebörd och innefattar 

alla tre benämningarna, det vill säga musik, sång och dans.  

 

Djupt inne i barnkulturens lekande ngoma hittar man ”musikaliteten” som ett 

enhetligt, ekologiskt förankrat, psykosocialt fenomen. Det består av sång och 

rörelse- hela kroppen i ett äkta instrumentellt uttryck ut mot världen och in mot 

jaget.  

                   (Bjorkvøld, 2005:83) 
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Brändström (1997) beskriver två synsätt på musikalitet: absolutistisk, som innebär att den 

musikaliska förmågan är medfödd, förunnad vissa utvalda, och mätbar. Ur ett skolperspektiv 

blir detta synsätt problematiskt då musiken är ett obligatoriskt ämne där alla elever måste 

inkluderas och uppnå målen. Det kan resultera i en uppdelning av musikaliskt begåvade och 

obegåvade.  

 

If musical ability appears in only a few, why, then, are we educating all children in 

music in our schools? Should we not simply identify those with ability, as research 

indicates, and eliminate those without it because they would obviously not benefit 

from musical instruction? Again, we cannot have it both ways. We cannot talk of 

musical ability which implies an uneven distribution across any populace and of an 

education for everyone in music, unless we educate the masses towards different 

educational goals than those with innate musical ability.  

                     (Brändström 1997:14) 

 

Relativistiskt synsätt i sin tur innebär att den musikaliska förmågan är förvärvad, något som 

alla har och som inte är mätbar. Musikupplevelsen står i centrum, således en förskjutning från 

en färdighetsaspekt till personlig upplevelse. Synsättet grundar sig på att alla människor har 

musiken inom sig och möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor på sitt eget sätt.  

Synen på musikalitet är mångtydig, dels kan musikalitet ses som en ärftlig faktor, dels som en 

följd av miljöns påverkan. Ett barn som växer upp i en musikalisk miljö där föräldrarna spelar 

och sjunger har bättre förutsättningar att utveckla ett intresse och kunskaper i musik (Kempe 

& West, 2010). Sundin (1995) anser att arv och miljö samspelar och att ”vi föds med 

möjligheter, men för att de ska utvecklas krävs samspel med omgivningen” (1995: 25). 

Författaren beskriver också ett vidare perspektiv på musikalitet, att det också kan handla om 

att uppleva, förstå och skapa musik.  

Calissendorff (2005) menar att musikalitet visar sig vid tidig ålder hos barn och är således 

medfödd. Dock framhåller författaren att omgivningen är avgörande för hur musikaliteten 

utvecklas. En musicerande hemmiljö med lustfyllda musikaliska upplevelser anses påverka 

barns musikaliska kompetens.  
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3.3 MUSIKUNDERVISNING ENLIGT NATIONELL GRANSKNING 

Antal (1996) beskriver en nationell utvärdering som gjordes 1990 i den svenska grundskolan, 

vilken handlade om musikundervisningens innehåll och effektivitet. Utvärderingen granskade 

vad som görs på musiklektionerna och resultatet visade att enstämmig körsång dominerar och 

musikteori och kreativa moment saknas nästan helt.  

 

I den nationella utvärderingen från 2003 beskriver Skolverket musikundervisningens innehåll 

och arbetssätt samt lärares arbetssituation. Den nationella utvärderingen visar på att 

musikundervisningen baseras främst på unison sång och instrumentspelande i grupp. Även 

kursplanen i musik från 2000 betonar vikten av gemensam sång och instrumentspel men 

framhåller även de personliga och sociala utvecklingsaspekterna i ett musicerande. Något som 

verksamma lärare menar är det huvudsakliga syftet med undervisningen. Vidare visar 

utvärderingen att eleverna har mycket litet inflytande över kreativa arbetsprocesser i musik 

och musikskapande (med och utan tekniska hjälpmedel), vilket kan tolkas som att det inte har 

skett någon förändring sedan den nationella utvärderingen 1990. Orsaker till att dessa moment 

sällan förekommer beror på, enligt verksamma lärare, brist på tid, material, utrymme samt 

obehöriga musiklärare.  

 

Holden & Buttons (2006) belyser i sin undersökning hur kraven i musikämnet ökat samtidigt 

som klasslärare utan musikkompetens undervisar i ämnet, vilket i sin tur kan påverka 

kvaliteten. Klasslärarna upplever att deras kompetens är inadekvat i förhållande till de 

uppsatta målen samt att deras självförtroende inte räcker till.  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2011 visar på liknande problematik men lyfter 

även fram ytterligare aspekter. Rapporten visar att ”Bristande organisation, samverkan och 

pedagogisk planering av musikämnet gör att eleverna får sämre förutsättningar att lyckas” 

(2011:7). Elever upplever att musikundervisningen ställer lägre krav än andra ämnen, vilket 

gör att dess status som kunskapsämne inte upprätthålls. Detta faktum är, enligt 

Skolinspektionens granskning, snarast en spegling av hur skolan prioriterar ämnet. En annan 

aspekt som belyses i rapporten är hur musiklärare oftast arbetar ensamma med planering, 

undervisning och bedömning och saknar kollegor att diskutera med. Rapporten beskriver även 
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skolor där elever får arbeta kreativt med musiken i form av ensemblespel och individuellt 

spel. Undervisningen sker i en trygg och kreativ arbetsmiljö och lektionerna är välplanerade.   
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4. METOD 

I följande avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga för att nå syftet med vårt arbete. 

Inledningsvis presenteras metodval och sedan beskrivs urvalet av informanter och hur 

genomförande och bearbetning har gått till. Avslutningsvis lyfts forskningsetiska principer 

fram samt studiens validitet och reliabilitet.  

 

4.1 METODVAL 

I vår studie har vi valt att intervjua tre yrkesverksamma musiklärare utifrån en kvalitativ 

forskningsintervju. Kvalitativ intervju är ett medel i forskningen att försöka utröna företeelser 

och skeenden utan att intervjuaren har förutfattade meningar och värderingar kring området. 

Val av metod grundar sig på vårt syfte och våra frågeställningar som handlar om ”hur” 

musiklärare arbetar för att främja elevers utveckling. Vi anser att en kvalitativ studie ger goda 

möjligheter till fördjupad kunskap om ämnet samt öppnar möjligheter för följdfrågor.  

 

En kvantitativ intervju däremot innebär att, på ett förutbestämt sätt, undersöka samband och 

klargöra hur en företeelse är fördelad. I en kvalitativ intervju måste intervjuaren vara 

uppmärksam och öppen för vilken riktning intervjun tar och ställa följdfrågor som kan 

utveckla samtalet men ändå verka ändamålsenligt. I motsats till den kvantitativa intervjun 

med förutbestämda frågor och svarsalternativ är den kvalitativa intervjun oförutsägbar 

(Svensson & Starrin 1996). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun, vilken utgår från informantens perspektiv och informationen som 

framkommer bygger på intervjupersonens erfarenheter. ”Den kvalitativa forskningsintervjun 

har en unik möjlighet att komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden” (ibid. 2009: 44). 

Fortsättningsvis menar författarna å ena sidan, att en väl genomförd kvalitativ intervju kan 

vara till fördel för informanten då den kan bidra till nya insikter i den egna professionen. Å 

andra sidan kan intervjusituationen upplevas som ångestfylld för informanten om inte 

intervjuaren är medveten och har kunskap om etiska överträdelser.   
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4.2 URVAL 

Vi har valt att intervjua tre yrkesverksamma musiklärare, en kvinna samt två män, vilka vi har 

givit fingerade namn av hänsyn till den privata integriteten. Val av informanter grundar sig på 

att vi kände till deras profession och är inte genusrelaterat. Musiklärarna är verksamma på 

kommunala grundskolor belägna i en medelstor stad. Den första informanten, Karin som 

arbetar på en f-9 skola med musikprofilering, har vi kommit i kontakt med under vår 

lärarutbildning. Musikläraren är således känd för oss sedan tidigare och genom att ringa till 

hennes arbetsplats fick vi kontakt och bestämde tid för intervju. Vid telefonsamtalet 

informerade vi om syftet med vår studie men ville dock inte avslöja våra intervjufrågor då vi 

önskade spontana svar. Vi frågade även om informanten godkände inspelning av intervjun, 

vilket accepterades. Den andra informanten, Johan som arbetar på en f-6 skola, tog vi kontakt 

med via telefon, vars nummer tillhandahölls av hans kollega som vi kommit i kontakt med 

under utbildningen. Informanten var positivt inställd till intervju samt till det tillvägagångssätt 

vi presenterade. Den tredje informanten, Sven, som arbetar på en f-6 skola, fick vi kontakt 

med genom att ringa till hans arbetsplats. Förfrågan om att delta i en intervju samt hur det 

skulle gå tillväga skedde likt de två andra och även här möttes vi av positiv respons. Val av 

informanter grundar sig dels på att vi har kommit i kontakt med två av dem i vår utbildning, 

dels genom en rekommendation från en bekant till oss. Karin och Johan är båda utbildade 

musiklärare medan Sven är utbildad förskollärare med lång erfarenhet som musiker.  

 

4.3 GENOMFÖRANDE  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och för att kunna diskutera ostört 

intervjuades lärarna på sitt kontor eller i grupprum. Intervjuerna genomfördes med 

utgångspunkt i de frågeställningar vi förberett, dock hade inte informanterna tagit del av 

frågorna innan. Intervjun spelades in via röstmemon på mobiltelefon, vilket vi informerat om 

före mötet. Intervjuerna skedde vid olika datum och tog mellan 22-41 minuter att genomföra.  

 

4.4 BEARBETNING 

Vi lyssnade igenom det inspelade materialet, vilket innehöll sammanlagt 90 minuters 

intervjutid. Vi valde att låta syftet, frågeställningarna och intervjufrågorna ligga till grund för 

upplägget av resultatet. Detta för att skapa en struktur som underlättar bearbetningen av 

materialet. Intervjufrågorna sammanställdes till mer övergripande rubriker som sedan fick 
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utgöra grunden i analysens upplägg. Vissa delar transkriberades även för att förtydliga och 

förstärka informanternas svar.  

 

4.5 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra principer att förhålla sig till vid forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande” (ibid. 2002:7). Vidare ska undersökningsdeltagaren informeras om att medverkan 

sker på frivillig basis och kan därför avbrytas om så önskas. Informanterna underrättades om 

studiens syfte och under vilka premisser de skulle delta. Vi frågade även om samtycke till 

inspelning av intervjun. Samtyckeskravet innefattar rätten att själv bestämma över sitt 

deltagande och är informanten under 15 år krävs vårdnadshavares samtycke. 

Konfidentialitetskravet behandlar sambandet mellan sekretess och offentlighet. Alla uppgifter 

om undersökningsdeltagaren ska avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående ej kan 

identifiera personen i fråga. Vi har avidentifierat informanterna i studien genom att använda 

fingerade namn. Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifter som samlats in under studien 

endast får användas i forskningssyfte och således inte i kommersiella sammanhang. 

Informanterna underrättades om att det inspelade materialet enbart skulle användas som 

underlag för resultatet och således förstöras efter avslutad studie.  

 

4.6 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att begreppen reliabilitet och validitet kan användas vid 

intervjuforskning. Reliabilitet innebär tillförlitligheten i en kvalitativ intervjustudie. Olika 

forskare ska vid olika tillfällen kunna komma fram till samma forskningsresultat. Dock kan 

ledande frågor och formuleringar påverka reliabiliteten och därav resultera i olika svar (ibid.). 

Svensson & Starrin (1996) påpekar att reliabiliteten måste bedömas utifrån sammanhanget 

och att olika sinnesstämningar hos informanten kan inverka på vilka svar som fås. ”Identiska 

frågor kan i den kvalitativa intervjun vara reliabla även om svaren skiljer sig åt mellan två 

intervjutillfällen” (1996:210).  
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Validitet handlar om i vilken utsträckning man mäter det som avses mätas 

(Nationalencyklopedin 2011). Kvale & Brinkmann (2009) utvecklar begreppet ytterligare och 

menar att validiteten i en forskning beror på forskarens person, dennes syn på moral och 

integritet samt etisk medvetenhet. Det måste även finnas en opartisk realitet mot vilken 

kunskapen ska mätas. ”Kvale menar att validering i kvalitativ forskning, metod och analys 

innefattar kontroll av trovärdigheten, en försäkran att det finns empiriska belägg och att man 

gjort en rimlig tolkning” (ibid. 1996:211).  
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5. RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer som vi genomfört. Resultatet 

redovisas med utgångspunkt i syftet, frågeställningarna och de intervjufrågor som ligger till 

grund för resultatet.   

 

5.1 ERFARENHET OCH UTBILDNING 

Gemensamt för de tre musiklärarna är att de har lärarutbildning i botten, varav en med 

inriktning mot förskola. Johan har en musiklärarutbildning med behörighet till och med 

gymnasiet och har spelat instrument sedan han var liten. Han har varit verksam musiklärare 

sedan 13 år tillbaka och är numera heltidsanställd på en låg- och mellanstadieskola. Karin har 

musikpedagogiskt utbildning med inriktning mot skolans tidiga år och har varit verksam 

musiklärare sedan 1981. Hon är anställd av kulturskolan med placering på en grundskola där 

hon undervisar i musik från förskola till och med årskurs 9. Sven har mycket erfarenhet inom 

musikfältet men ingen akademisk utbildning inom musik utan refererar till sig själv som ”en 

glad spelman som har spelat rock n´ roll och sjungit i kör hela livet”. Då han saknar 

utbildning inom ämnet är han därför inte behörig att betygsätta eleverna. Han har arbetat tjugo 

år som förskollärare men arbetar nu enbart som musiklärare inom olika pedagogiska 

institutioner, bland annat med barn i behov av särskilt stöd.  

 

5.2 MÖJLIGHETER OCH HINDER I MUSIKUNDERVISNINGEN OCH DESS 

SYFTE 

Alla tre lyfter fram läroplanen som sitt huvudsakliga syfte med undervisningen men beskriver 

också sitt personliga syfte och vilken utgångspunkt och form deras undervisning har. Johan 

arbetar i stor omfattning med ensemblespel och elevnära låtval. Han menar att det är viktigt 

med elevinflytande och om eleverna själva får välja låtar blir de mer motiverade att spela:  
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Jag vill välja sådan musik som eleverna möter i sin vardag för att dom ska bli mer 

motiverade att lära sig spela. Jag tror att dom blir mer motiverade om jag har en låt 

som (paus) om jag väljer någon gammal låt som dom aldrig har hört, och dom som 

är intresserade de gör det ändå. Men jag kanske inte väcker intresset hos dom som 

inte har spelat innan, om jag däremot väljer att använda låtar då som dom känner 

igen och sjunger på i korridoren och lyssnar på i sina telefoner då tror jag att jag får 

med (paus) fångar, fler. (Johan) 

 

Eleverna får börja med ensemblespel redan i årskurs 1 och då är trummor det första 

instrumentet som introduceras. För att eleverna ska få in rytm och takt övas detta först på 

knäna och sedan får de spela på trumset. Trummor är ett medvetet val eftersom det främjar 

koordinationen och dessutom inte fordrar lika mycket finmotorik som exempelvis gitarrspel 

gör. Johan tillägger att det blir några som får sitta och vänta i det här stadiet men det är 

samtidigt en del i sociala processen att vänta på sin tur och visa hänsyn. Därefter följer 

gitarrspel där det grundläggande är att eleverna får lära sig spela tre ackord. I varje klass finns 

17-20 elever som ska ha musik samtidigt och därför har Johan valt att dela på klassen. Den 

ena gruppen måste arbeta mer självständigt medan den andra får lärarhandledning och sedan 

vice versa. Den förstnämnda gruppen delas upp i mindre grupper där de får göra vissa 

uppgifter. Det kan handla om att de ska lära sig spela några anvisade ackord eller takter på 

olika instrument. Här kan det uppstå ett hinder i undervisningen då alla vill ha hjälp samtidigt, 

vilket är omöjligt att tillgodose. Då krävs det att vara tydlig i sina instruktioner och förklara 

för eleverna att de dels måste vänta, dels ge dem uppgifter som de klarar på egen hand, menar 

Johan. Den andra gruppen får lärarhandledning på scenen och blir instruerade hur de ska spela 

på sitt instrument. Genom att sedan successivt lägga till varje instruments del får eleverna 

uppleva hur just deras egen del bidrar till helheten.  

Syftet med undervisningen är att alla ska nå kunskapskraven, anser Johan. Han beskriver 

vidare att läroplanen upprättar mål men musikläraren väljer själv tillvägagångssätt. Johan 

anser att många av målen i kursplanen går att uppfylla genom ensemblespel. Hans personliga 

syfte med undervisningen är önskan om att eleverna ska vilja fortsätta att spela, sjunga och 

syssla med musik även utanför skolan. 

Karins undervisning är, enligt henne, varierad och utgår mycket från ett praktiskt perspektiv 

på lärande. Undervisningen tar sin utgångspunkt i sång, spel, rörelse och skapande där sången 
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kanske är den högst prioriterade. Det handlar om olika former av sång såsom unison sång, 

kanon, quodlibet (att sjunga två eller flera sånger samtidigt) samt stämsång. Sång och rörelse i 

form av rytmik- och pulsövningar är moment som dominerar lektionerna i de lägre åldrarna 

och ensemblespel tillkommer först på mellanstadiet. Det kan se ut på så vis att eleverna parvis 

får dela på en gitarr eller en keyboard och turas om att spela. En möjlighet med ett sådant 

arbetssätt är att de kan lära av varandra. Målet med ensemblespel är att eleverna till slut ska 

bli förtrogna med ett instrument så att de kan musicera på egen hand. Vidare beskriver Karin 

det gemensamma spelandet med rytminstrument där det gäller att hitta en gemensam puls och 

förhållningssätt, lyssna in varandra och lära sig handskas med instrument.  

Möjligheter att skapa musik med digitala hjälpmedel i musikundervisningen finns då alla 

elever får en egen Mac-dator i årskurs 4. Datorerna är utrustade med musikprogrammet 

garageband, som är till för att skapa egen musik, vilket är helt i linje med kursplanens mål. 

Dock upplever Karin att eleverna hellre vill skapa musik ”på riktigt” eftersom de använder 

datorn så mycket i andra ämnen.  

Karin uttrycker att det är ”snurrigt” att vara lärare i ett skifte mellan två läroplaner. Krav på 

mer dokumentation i kombination med för lite planeringstid gör att hon inte alltid hinner 

förbereda sig i den utsträckning hon önskar inför en lektion. Hon påpekar att det inte är 

undervisningstiden som är otillräcklig utan snarare planeringstiden. Karin menar även att brist 

på grupprum gör det svårt att följa läroplanens nya direktiv till fullo.  

Karin vill utmana både sina elever och sig själv i undervisningen och hon uppskattar att arbeta 

som musiklärare. Syftet med hennes undervisning är att eleverna ska få en positiv inställning 

till musik och att de ska ”längta” efter musik och bli goda musiklyssnare. Karin menar vidare 

att hennes undervisning förhoppningsvis ska ge de verktyg som behövs för att eleverna ska 

kunna skapa själva. Hon tillägger: 

 

Jag förväntar mig inte att alla ska bli musiker eller har inte den förhoppningen 

heller, utan att man ska få någon slags relation till musik, det är mitt eget 

syfte.(Karin) 

 

Sven är kompanjonlärare, vilket innebär att arbeta bredvid och hjälpa klassläraren med 

musikundervisningen, men har också så kallad musikverkstad i tredje och fjärdeklass. Sven 
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beskriver verkstad som ett slags ”elevens val” där läsåret delas in i tre delar vilka innehåller 

olika ämnen, varav en är musik. Detta upplägg anser Sven är fördelaktigt eftersom det är 

enklare att spela orkester eller ensemble i mindre grupper än i helklass. Instrumenten räcker till 

alla och man kan snabbt få igång orkestern och ”spela rock’ n roll”. Sven arbetar mycket med 

moment som innefattar rytm och puls i sin undervisning. Han menar att pulsträning ”är 

grunden till det mesta”. Han berättar vidare att låtar och rytmer i hans undervisning relateras 

mycket till afrikansk musik och eleverna får sjunga afrikanska melodier och spela rytmer på 

handgjorda trummor som de själva tillverkat. Musikteori förekommer men inte i någon större 

utsträckning. Sven anser att musikteori och notlära är bra men att det handlar om att lära sig det 

grundläggande och inte ”traggla” för mycket. I tredje- och fjärde klass får eleverna lära sig att 

spela ukulele. De är billiga att köpa in och lättare att spela på än gitarr då det inte krävs lika 

komplicerad fingersättning, menar Sven. Eleverna lär sig snabbt och får självförtroende i 

musicerandet.  

Syftet med Svens undervisning är att eleverna ska få de kunskaper som behövs för framtiden. 

Han menar att den personliga utvecklingen prioriteras mer nu i den nya läroplanen och det är 

något som ska tas med i beräkningen. Kursplanen i musik ger tydligare direktiv och 

musikämnet tas på större allvar. Även Sven, liksom Karin, påpekar att den nya kursplanen 

kräver mer dokumentation och utförliga omdömen. Han begrundar det faktum om huruvida det 

kan komma att behövas skriftliga prov för att skriva tydligare omdömen. Sven berättar att han 

fått tillgång till en egen sal för musik, digitala verktyg i form av Ipads med garageband samt 

interaktiv tavla, vilket skapar bättre förutsättningar för undervisningen. Sven tillägger att det är 

högt prioriterat att eleverna får vara med och påverka momenten, komma med egna idéer samt 

spela och sjunga låtar som de tycker om.  

 

Nu har vi fått datorer […] mycket lättare man kan göra övningar till exempel 

koreografiövningar då kan de välja sin egen låt liksom, bara ta någon låt på Youtube 

där, tjoff! `Den här låten vill jag ha`, då kör vi den, pom! Så dansar dom till den va. 

Det är ju jätteviktigt för det hamnar ju på deras nivå som har mycket med den nya 

kursplanen att göra – utifrån barnens egen nivå. (Sven) 
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5.3 MUSIK FÖR DEN PERSONLIGA OCH SOCIALA UTVECKLINGEN 

Enligt Johan har musiken betydelse för elevens sociala och personliga utveckling därför att 

den bland annat främjar elevens förmåga att samarbeta. Han menar att spela i band handlar 

mycket om samarbete och musiken är ett verktyg för social träning. Eleverna lär sig ta 

hänsyn, lyssna, kompromissa och diskutera och dessa färdigheter kan de ha användning för i 

andra ämnen. De blir också vana vid att stå på scen och spela och sjunga inför varandra 

eftersom de får börja med det redan vid 6-7 års ålder. Även detta kan vara till behjälplighet 

när de till exempel ska redovisa något inför klassen. Elever med svårigheter får möjlighet att 

vara med och lyckas i musikaliska sammanhang eftersom låtarna går att nivåanpassa utifrån 

elevens förmåga. Alla instrument i en låt måste samspela och det blir tydligt när eleverna ser 

hur deras ackompanjemang eller solo tillför något viktigt för hela arrangemanget. Det bidrar 

till att många elever växer i sitt deltagande i musikgruppen.  

Karin beskriver också musikens betydelse för att lära sig samarbeta, ta hänsyn, vänta på sin 

tur, lyssna på andra och menar att det finns ”massor” med sociala aspekter i musikämnet. 

”Eftersom det låter så mycket om musiken och alla instrument så måste det finnas en 

struktur”. Det fungerar inte att alla spelar samtidigt och på samma instrument och inte heller 

att sitta tyst, alla måste medverka för ett gott klassrumsklimat. Det är lärarens ansvar att skapa 

struktur som främjar elevens sociala utveckling, menar Karin. Vidare ger Karin exempel på 

hur eleverna får prova att sjunga i mikrofon och hur de successivt får vänja sig vid att ”höras 

lite mer”. Eleverna får sitta i en ring på golvet där en mikrofon förflyttas runt samtidigt som 

alla sjunger tillsammans. Då får var och en höras lite mer, vilket gör att man synliggörs utan 

att utsättas. Det leder till i att eleverna blir stärkta och vågar mer och mer, menar Karin.  

Sven anser att personlig utveckling framhålls tydligare i den nya läroplanen, Lgr 11, än 

tidigare. Han menar att när man musicerar tillsammans ger det bra träning för själförtroendet 

genom att deltaga, ”känna känslor” och uppträda för varandra. Sven menar att 

musikundervisningen är ett givande och tagande, vilket innebär att musiken främjar förmågan 

att samarbeta. Vidare lyfter Sven fram en liknelse mellan musik och bild och framhåller att 

båda ämnena främjar hela tankeverksamheten: 
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De här ämnena, både bild och musik och rörelse till stor del också va, är ju viktiga 

ämnen, ämnen för livet liksom. Det var som jag sa nyss, viktiga för den personliga 

utvecklingen också och när man kan balansera dom med ämnena liksom de kreativa 

ämnena med teoriämnena gör att det blir dynamik i undervisningen. Det tycker jag är 

solklart! (Sven)  

 

5.4 ELEVERS ENGAGEMANG 

Både Johan och Karin upplever att de får positiv respons från eleverna beträffande 

musikundervisningen . Johan berättar att varje år hålls en musikkonsert för allmänheten där 

mellanstadieeleverna får spela och sjunga låtarna de övat på. Johan menar att det är det första 

eleverna frågar om när de börjar i årskurs fyra. Han tycker att eleverna är ”taggade” och 

inspirerade, vilket beror på musikundervisningens upplägg. Musikkonserten bygger på 

frivilligt deltagande men enligt Johan vill alla vara med. Ensemblespel gör att alla eleverna 

kan engageras och vara med i undervisningen, visserligen finns det elever som tar mer plats 

än andra men det är viktigt att se alla och ge alla tid vid varje lektion. En svårighet är dock att 

hinna med alla då genomsnittet ligger på 20 elever i varje klass med enbart 60 minuter 

musikundervisning per vecka, menar Johan. En annan aspekt på huruvida 

musikundervisningen upplevs som lustfylld är elevernas intresse för att musicera på fritiden 

och enligt Johan är det 80 elever av 400 som spelar instrument på kulturskola.  

Karin lyfter fram sin roll för att det ska bli ett lustfyllt lärande i undervisningen och menar att 

det hänger på hur engagerad hon är som lärare. De dagar som hon kallar ”dåliga dagar” 

resulterar sällan i några bra lektioner. Eleverna är ofta ”taggade” och vill lära sig, ibland mer 

än vad hon kan ge ”för de är så många och på olika nivåer”. Samtidigt finns det elever som 

inte vill delta i musikundervisningen men då försöker Karin få med dem i undervisningen. Det 

är, enligt Karin, viktigt att aldrig tvinga någon att vara med, men oavsett vilket så har alla en 

plats i ringen och nämns i ”namnbluesen”. Karin beskriver att en svårighet i undervisningen 

kan vara när elever ”sätter sig på tvären” och kanske ”springer iväg” mitt under lektionen. Då 

är det svårt att hinna med och engagera alla andra i undervisningen men med lång erfarenhet 

inom området känner hon att hon oftast kan reda ut situationen.  

Sven upplever att de yngre barnen tycker musiken är lustfylld och att det är ”väldigt skoj”. 

Han menar dock att det blir svårare när de blir äldre då de tycks ha svårare för att lyssna på 

andra och att det räcker med att en ”stökar till det så ställer det till det för alla”. En lösning 



29 
 

kan vara att samtala med varandra och försöka hitta vägar till ett bra förhållningssätt. ”Önskan 

är att eleverna ska ta det på allvar och tycka att det är positivt” och Svens generella bild är att 

även de äldre eleverna uppskattar musikundervisningen. 

Sven, likväl som Johan och Karin beskriver att det ibland kan vara svårt att hinna med att 

lyssna på alla elever eftersom de är så många i varje klass. Alla elever i Svens undervisning 

har tillgång till varsin handgjord trumma, det är ett bra sätt att få alla involverade i 

undervisningen. Han jämför med att spela på trumset där flera får vänta på sin tur, ”alla vill ju 

lira mer eller mindre”. Sven berättar att han å ena sidan inte vill bedöma kvaliteten i sång och 

spel då han anser att det är intresse och engagemang som är det viktigaste. Å andra sidan ska 

kvaliteten bedömas enligt kursplanen och det, menar Sven, ”är klurigt”. Han upplever att 

bedömning av kvalitet ”äventyrar” allas rätt att musicera. Här lyfter Sven fram ett historiskt 

perspektiv om hur många elever fick vara tysta under sångstunden i skolan för att de ”sjöng 

illa” och menar att en negativ kommentar om sångkvaliteten kan göra att eleven aldrig mer 

sjunger offentligt. 

 

5.5 SYN PÅ MUSIKALITET 

Musiklärarna beskriver sin syn på vem som är musikalisk men anser att det är ett komplext 

och svårt begrepp att definiera. Johan tänker sig att musikalitet troligtvis beror på ärftliga 

egenskaper ”precis som vad som helst annat”.  

 

Jag tror alla kan lära sig spela, alla kan inte lära sig spela bra, det tror jag inte. Det är 

ju som i fotboll, en del är riktiga träningsprodukter som bara övar och övar och har 

mer talang än andra, och det, jag tror… jag tror inte alla har samma förutsättningar, 

musikaliskt. (Johan)  
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Vidare menar han att för att uppvisa någon form av musikalisk förmåga så krävs det en 

utövning av musik medan att lyssna mycket på musik snarare handlar om ett musikintresse. 

På frågan om alla kan sjunga svarar Johan:  

 

Ja det kan alla, men alla kan inte lära sig sjunga jättebra. Man kan träna upp en 

förmåga till viss del men jag tror att det, du kan nog säkert träna upp 80 % men 20 % 

tror jag du måste ha i dig, men vad det är vet jag inte… (Johan) 

 

Karin menar att musikaliteten är olika från person till person, men alla har en ”ingång” och 

kan bli bättre och utvecklas utifrån olika förutsättningar. Det är inte huruvida någon sjunger 

bra som visar hur musikalisk någon är utan det kan handla om att vara ”mycket rytmisk, 

känna puls och kunna röra sig till musik”, något som är minst lika musikaliskt, menar Karin. 

Vidare anser Karin att musikalitet dels är ärftligt, dels socialt betingat. Dock tror hon att det är 

främst det sociala arvet som har betydelse. Det kan finnas dem som har det medfött men inte 

är medvetna om det eftersom det inte musiceras hemma. Då spelar skolan en viktig roll för att 

hjälpa barnet att ”plocka fram det biologiska arvet och utveckla det”.  

Även Sven beskriver begreppets komplexitet och menar att det är ett ”brett och gammalt 

begrepp” och att innehållet förändras hela tiden. Han tycker att alla människor är musikaliska 

på något vis men menar att ”om man ska dra det hårt så är det väl dom som har med sig ett 

intresse för musik och som använder sig av det dom kan och det dom gör”. Sven tillägger att 

det finns ett spann inom musikalitet där vissa är normalmusikaliska och andra mer. Dock 

poängterar han att musikalitet främst handlar om glädje och intresse för det man gör och att 

det ska tillföra något till den som musicerar.  
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6. ANALYS 

Följande avsnitt kommer att innehålla analys och reflektion av resultatet utifrån teoriram.   

 

6.1 ERFARENHET OCH UTBILDNING 

De tre yrkesverksamma musiklärarna är alla utbildade lärare med ett stort intresse och 

engagemang för musiken. Dock har en av informanterna ingen musikutbildning i grunden 

men emellertid en gedigen erfarenhet av musicerande. Enligt den nationella utvärderingen 

från 2003 finns det flera musiklärare som är outbildade inom ämnet, vilket kan skapa hinder 

för kreativa arbetsprocesser. Samtliga informanter beskriver en liknande undervisning där 

elevinflytande, musicerande och kreativt arbetsätt prioriteras. En problematik med 

obehörighet i ämnet är dock när det kommer till betygsättning och vem som är kvalificerad att 

sätta betyg. Om den undervisande läraren saknar behörighet för att sätta betyg måste det göras 

i samråd med en behörig lärare (Skollagen 2011). En av informanterna i vår studie ger 

omdömen till eleverna i samråd med respektive klasslärare. Detta kan utgöra ett hinder då den 

sistnämnda inte är förtrogen i ämnet.  

6.2 MÖJLIGHETER OCH HINDER I MUSIKUNDERVISNINGEN 

De nationella utvärderingarna och den nationella granskningen som vi tidigare nämnt visar på 

sämre förutsättningar för musiklärare och elever än vad som kan påvisas i vårt resultat. 

Följande aspekter beskrivs i de utvärderingar och granskning som nämnts: bristande 

organisation, samverkan och pedagogisk planering. Vidare uppges tid, material, utrymme 

samt behöriga musiklärare vara en bristvara i skolan (Skolverket 2003, 2011), (Antal 1996). 

Enligt vårt resultat är de stora elevgrupperna ett hinder snarare än undervisningstiden. Vidare 

menar en av informanterna att för lite planeringstid utgör ett hinder för undervisningens 

kvalitet. Samtliga lärare understryker att de har gott om material, vilket skapar goda 

förutsättningar för att kunna bedriva undervisningen utifrån kursplanens krav. Undervisningen 

bedrivs i salar ämnade för musik. Dock belyses en brist på mindre grupprum, vilket kan vara 

nödvändigt för undervisningen, enligt en av informanterna. 
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6.3 MUSIK FÖR DEN PERSONLIGA OCH SOCIALA UTVECKLINGEN 

Alla tre musiklärare lyfter fram musikens betydelse för samarbetsförmågan och 

självförtroendet. Deras undervisning tar sin utgångspunkt i gemensamt musikskapande, vilket 

Antal (1996) menar är utvecklande för individen och att varje medlem bidrar till ett gott 

resultat. Johan beskriver att musicerande i grupp stärker eleverna då de får uppleva hur deras 

del är betydande för det slutgiltiga arrangemanget. Att undervisningen har sin grund i 

gemensamt musicerande kan hänvisas till Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vygotskij 

menade att alla individer utvecklas i det sociala umgänget och aktiviteter är betydande för 

inlärningen (Jerlang 2008), (Strandberg 2006). Antal (1996) beskriver hur musiken kan hjälpa 

eleverna att utveckla solidaritet gentemot varandra, något som även Karin framhåller. 

Musiken innehåller flera sociala aspekter såsom hänsynstagande, lyhördhet samt turtagande, 

menar hon. Vidare framhåller Karin en varierad undervisning och att det är lärarens ansvar att 

skapa struktur för att främja elevers sociala utveckling, något som även Antal (1996) lyfter 

fram. Skolan har ett ansvar att eleverna får möta en allsidig musikundervisning som 

tillgodoser elevens behov.  

Musik är identitetsskapande för människor eftersom den innefattar värderingar, attityder och 

beteenden. Ungdomars identitet kan vara starkt kopplad till vilken musik de lyssnar på 

Lilliestam (2006). Dahlbäck (2011) lyfter även fram musikens roll för identitetskapande och 

menar att den är ett verktyg för att stärka identiteten. Johan, liksom Sven låter undervisningen 

inbegripa elevernas vardag och musikintresse genom att de får välja egna låtar och påverka 

momenten i undervisningen.  

Dalcroze (1997) betonade rytmikundervisningens betydelse för elevers fantasi, förmåga att 

samarbeta och ta egna initiativ. Elever lär sig bäst när de får uppleva och röra sig till musik 

menade Dalcroze. Sven menar att rytm - och pulsträning är grundläggande i musiken och 

samtliga lärare i studien arbetar med rytmik som moment i undervisningen. 

 

6.4 ELEVERS ENGAGEMANG OCH LUSTFYLLT LÄRANDE 

Enligt Skolinspektionen (2011) är musiken möjligen det ämne som ligger närmast barn- och 

ungdomskulturen och är ofta en väsentlig del i deras vardag. Samtliga musiklärare beskriver 

att eleverna uppskattar musikundervisningen och är engagerade i ämnet. Johan anser att 

elevinflytande är viktigt och att utgå från elevnära låtval kan vara motivationshöjande. Sven 
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betonar också vikten av att utgå från elevens egen nivå och intresse och använder sig därför 

av digitala medier som Youtube. Piaget menade att när barn är aktiva och får engagera sig i 

det som sker runt omkring dem utvecklas deras förmågor (Säljö 2000). I den nationella 

utvärderingen från 2003 beskrivs hur elever har mycket litet inflytande över arbetsprocesser 

och musikskapande, vilket således inte överensstämmer med vår analys av resultatet.  

 

6.5 SYN PÅ MUSIKALITET OCH MUSIKALISK FÖRMÅGA 

Musikalitet är ett omdebatterat begrepp, det kan dels ses ur ett absolutistiskt perspektiv som 

något medfött, dels ur ett relativistiskt perspektiv som något socialt betingat (Brändström 

1997). Dock menar Sundin (1995) att det handlar om ett samspel mellan de båda när man talar 

om musikalisk förmåga. Informanterna uttrycker musikalitet som ett svårdefinierat begrepp 

och deras syn på musikalitet skiljer sig till viss del från varandra. Johan tror att det till stor del 

beror på ärftliga faktorer men även att förmågan går att träna upp. Han beskriver vidare att 

musikalitet visar sig i utövandet av musik snarare än vid lyssnandet av musik. Där skiljer sig 

Johans syn från det relativistiska synsättet, där alla är musikaliska som kan ”uppleva” musik. 

Även Dalcroze (1997) för ett resonemang kring detta och menar att en person som upplever 

och älskar musik kan vara mer musikalisk än en etablerad musiker som spelar utan känsla. 

Karins syn på musikalitet inbegriper, utöver ärftliga faktorer, även sociala faktorer. Dalcroze 

(1997) anser att musikalitet är medfödd men understryker att en begåvning kan vara väl dold 

och omgivningen måste hjälpa eleven att plocka fram den, vilket bekräftas av Karin som 

menar att hemmiljön och skolan har en viktig del i huruvida musikaliteten utvecklas. Hon 

tillägger, att en elev som är rytmisk och kan röra sig till musik är minst lika, om inte mer, 

musikalisk än någon som sjunger väl.  

Enligt Sven är musikalitet ett föränderligt och svårtolkat begrepp. Dock menar han att alla 

människor är musikaliska på sitt eget vis men att de människor som är intresserade och 

använder sin musikalitet är mest musikaliska. Han understryker att det viktigaste är att det 

tillför glädje till den som musicerar. Sven problematiserar huruvida bedömning av kvaliteten i 

elevens musicerande är rättfärdigat då det kan äventyra elevens lust att musicera. En negativ 

kommentar från läraren kan förstöra elevens självförtroende för alla framtid, menar Sven. 

Detta belyser Bjorkvøld (2005) och menar att pedagoger kan hämma barns musikaliska 

utveckling genom att värdera huruvida barnet sjunger väl eller inte.  

 



34 
 

7. DISKUSSION 

I följande avsnitt förs en diskussion kring vårt metodval samt en diskussion kring vår analys, 

vilken utgår från studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis lyfts tankar om eventuell 

fortsatt forskning inom ämnet fram.   

 

7.2 METODDISKUSSION  

Val av informanter, ämneslärare i musik, gjordes i tron om att finna omfattande empiri där 

musikämnet har ett egenvärde som kommer till uttryck i undervisningen. Metodval grundar 

sig på studiens syfte att studera hur verksamma musiklärare utformar sin undervisning. Vi 

ansåg att en kvalitativ intervjumetod var mest lämplig att använda för att få utförliga svar och 

möjlighet att ställa följdfrågor. Dessutom anser vi att det är fördelaktigt att få träffa 

informanten personligen och få muntliga svar som, till skillnad från skrift, även inkluderar 

kroppsspråk och uttryck. En av informanterna klargjorde även att denne inte var intresserad 

av att delta i en enkätundersökning utan menade att en kvalitativ intervju är mer givande att 

deltaga i. I intervjun var vi tydliga med att beskriva för informanterna att vi inte värderade 

deras svar utan syftet med intervjun var endast att få vetskap om deras undervisning och syn 

på musikalitet. Detta för att eliminera oro hos informanterna över att ”ge fel svar”.  

Informanterna var i huvudsak positiva till att delta i våra intervjuer, vilket bidrog till utförliga 

svar på frågorna. Det som dock, till viss del, kunde upplevas som ett hinder var 

inspelningsmomentet som gjorde intervjun aningen mer formell. Att inte låta informanterna ta 

del av intervjufrågorna i förväg visade sig vara fördelaktigt då svaren var så spontana som 

möjligt med tanke på sammanhanget. Å ena sidan kan en förberedd informant möjligtvis ge 

en djupare förklaring, å andra sidan kan svaren bli mer tillrättalagda, där det senare påverkar 

studiens reliabilitet. Det faktum att vi kände en av informanterna kan ha påverkat svaren till 

viss del då vi upplevde att intervjun låg på en mer informell nivå med mer plats för 

förtydliganden och utredande av eventuella missförstånd eller frågetecken. Dock kan det 

finnas nackdelar med att informant och intervjuare är bekanta eftersom intervjuaren kan tro 

sig veta vad informanten menar och omedvetet väger in egna erfarenheter i svaren, vilket i sin 

tur kan påverka studiens reliabilitet.  
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 7.3 RESULTATDISKUSSION 

Musik för oss handlar inte om att leva parallellt med musiken utan att leva i musiken. Vi 

menar att musiken följer människan likt en röd tråd genom livet och att alla har en relation till 

musik på ett eller annat sätt. Våra erfarenheter av musikundervisningen i skolan är att den tar 

sin utgångspunkt i musikteorin genom att öva skalor, lära sig noter och sjunga vackert. För 

oss handlar musiken även om att uppleva, lyssna, känna, beröras och leva sig in i musiken. 

Att få möta musiken på ett sådant sätt skapar ingen prestationsångest eller värdering i 

huruvida någon är musikalisk eller inte. I förhållande till detta ville vi fördjupa oss ytterligare 

i musikdidaktiken för att se hur musikundervisningen i skolan ser ut.  

Syftet med denna studie har därav varit att visa på hur musiklärares undervisning i 

grundskolan ser ut. Vi ville inom ramen för undervisning även belysa faktorer som 

musikalitet, personlig och social utveckling samt engagemang och hur dessa inverkar på 

undervisningen. Vårt resultat beskriver å ena sidan hur musikundervisningen ser ut på de 

valda skolorna, å andra sidan kan resultatet visa på hur musikundervisningen bör komma till 

uttryck enligt läroplan och kursplan.   

Lgr 11 betonar vikten av att elever ska utveckla sin samarbetsförmåga, sitt ansvarstagande 

samt ta hänsyn till varandra. Vidare beskrivs betydelsen av att möta olika skapandeprocesser 

för att öka elevers kreativa förmåga. Utifrån resultat och analys kan vi dra slutsatsen att de 

intervjuade musiklärarna har goda förutsättningar för att kunna bedriva en verksamhet som 

förhåller sig väl till de uppsatta målen i ämnet. Enligt nationell granskning och utvärdering 

som tidigare nämnts har det inte skett någon omfattande förändring i skolans 

musikundervisning sedan 1990. De brister som beskrevs 1990 tycks ha kvarstått, dock visar 

vårt resultat på en annan bild av undervisningen med goda förutsättningar för elever och 

lärare. Studien visar att eleverna har inflytande i undervisningen samt möjlighet att skapa 

egen musik, både instrumentellt och digitalt. Grahn & Öfverström (2007) beskriver 

Vygotskijs resonemang kring estetikens roll i skolan då den ligger nära elevernas vardag och 

intresse. Att utgå från elevernas intresse är något som två av informanterna tar fasta på då 

eleverna får välja egna låtar, vilket är en aspekt på elevinflytande. 

Studiens resultat visar att det gemensamma musicerandet genomsyrar undervisningen, vilket 

har stor betydelse för elevernas samarbetsförmåga och lyhördhet. En av informanterna 

beskriver hur gemensamt musicerande stärker eleverna då deras del blir betydande för 

helheten. Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklas och formas individen tillsammans 
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med andra i kulturella aktiviteter. Musikskapande i grupp har betydelse för den personliga och 

sociala utvecklingen. Dels bidrar det till att stärka individen genom att få växa med sin 

specifika uppgift, dels utvecklas samarbetsförmågan och de sociala relationerna när man 

spelar i grupp (Antal 1996). I Läroplanen framhålls upplevelse och reflekterande över musik 

som en viktig del i undervisningen men huruvida detta kommer till uttryck i informanternas 

undervisning kan inte fastställas utifrån vårt resultat. Dock berörs begreppet upplevelse i 

samband med diskussionen kring vem som är musikalisk, där en av informanterna menar att 

förmågan att uppleva musik har att göra med musikalitet.  

Vi fann diskussionen kring musikalitet intressant och informanterna beskrev sin syn på 

musikalitet på ett sätt som förhåller sig till både det relativistiska och absolutistiska synsättet. 

Gemensamt för samtliga informanter var att de såg på musikalitet som genetiskt betingat men 

beroende av den sociala miljön för att utvecklas. En ytterligare gemensam aspekt var att 

musikalitet visar sig vid någon form av utövning inom musik.  

Vår studie visar att de musiklärare som intervjuats är väl införstådda med musikens betydelse 

för personlig och social utveckling. Musiken får ett egenvärde genom välplanerade lektioner 

och tydliga syften med undervisningen. Alla elevers deltagande och engagemang är centralt i 

undervisningen och musiken tycks byggas utav glädje av såväl lärare som elev.  

 

7.4 FORTSATT FORSKNING 

Vi har under vårt arbete funnit diskursen kring musikalitet mycket intressant. Det skulle 

därför vara givande att fördjupa sig ytterligare i och studera hur lärarens syn på musikalitet 

påverkar undervisningen och hur eleverna bedöms, samt göra en djupare analys av 

musikalitetsbegreppet.  
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Bilaga 1 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 
 

1. Vilken erfarenhet och utbildning har du inom musik?  

 

2. Hur ser din musikundervisning ut?  

 

    – Motivera varför du gör det du gör?  

 

    – Är vissa moment i musikundervisningen prioriterade? 

 

3. Vilket syfte har du med din undervisning? 

 

4. Hur använder du musiken som ett pedagogiskt verktyg för att främja elevernas utveckling, 

personligt och socialt? 

 

5. Har ni instrument på er skola och i så fall, i vilken utsträckning använder ni dem? 

 

6. Vilket engagemang visar eleverna inför och under musiklektionerna? Upplever du att 

eleverna tycker att det är ett lustfyllt lärande? 

 

7. Hur arbetar du för att engagera alla elever i din undervisning? 

 

8. Hur ser du på musikalitet? Vem är musikalisk?  

 


