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ABSTRAKT 

Föreliggande studien ämnar utreda fyra lärares förhållande till den musikintegrering som 

för samtliga teoretiska ämnen anges i Lgr11, samt vilka förutsättningar de upplever som 

nödvändiga för att bedriva denna form av undervisning. Resultaten jämförs med aktuell 

internationell forskning och granskas ur ett sociokulturellt perspektiv. Empirin för 

studien har insamlats genom fyra kvalitativa intervjuer med lärare som samtliga 

undervisar i teoretiska ämnen i årskurserna 1-4. Resultatet delger att lärarna i studien i 

mycket liten utsträckning, eller ingen alls, har erhållit utbildning för att bedriva 

musikundervisning. Således bedrivs denna undervisning i olika grad och med lärares 

enskilda musikkunskap som grund. En korrelation mellan musikaliskt självförtroende 

och i vilken utsträckning musikintegrering sker går att finna, men även musikintegrering 

som bedrivs genom stark vilja snarare än musikaliskt självförtroende, kan urskiljas i 

resultatet. Samtliga lärare i studien innehar emellertid en positiv syn på musik som 

inlärningsinstrument och önskar genom utbildning eller konkretiserade didaktiska 

förslag i Lgr11 bedriva en mer musikintegrerad undervisning. 
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1 INTRODUKTION 

Musikens integrering i samtliga teoretiska ämnen tydliggörs i nuvarande läroplan 

Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011). Musik ska numera fungera både som ett 

instrument för inlärning och som ett skolämne. Användning av musik som ett 

inlärningsinstrument ter sig emellertid inte oproblematiskt i skolans verksamhet. 

 

Efter närmare trettio praktikveckor under min lärarutbildning har jag tyckt mig se två 

kategorier av verksamma lärare gällande musikintegrering: 1.) lärare som använder 

musik som ett självklart inslag i sin undervisning och 2.) lärare som vill använda 

musik i sin undervisning men saknar didaktisk kunskap för detta. Skillnaden, av 

mina då ringa observationer, upplevdes vara musikaliskt självförtroende. De lärare 

som använde musik som ett inlärningsinstrument i samtliga undervisande ämnen såg 

sig själva som musikaliska medan de som inte använde musik i sin undervisning såg 

sig själva som omusikaliska och uttryckte missnöje över detta. Ofta verkade 

övertygelsen om icke-musikalitet hänga samman med avsaknad av kunskap i 

instrumentspel eller övertygelse om dålig sångröst. Få verkade dock de lärare vara 

som inte tyckte om musik eller som ifrågasatte dess plats i teoretiska ämnen. 

 

De lärare som känner säkerhet i musikintegrering har emellertid upplevts vara 

fåtaliga i jämförelse med dem som känner osäkerhet, och till och med obehag, inför 

att använda musik som ett inlärningsinstrument i skolan. När musikintegrering nu 

uttrycks i Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) anser jag det föreligga en 

motsättning som kan, och till synes verkar, leda till osäkerhet bland verksamma 

lärare på grund av lågt musikaliskt självförtroende. Men går det att skapa ett 

musikaliskt självförtroende hos de lärare som idag saknar det? 

 

Denna studie vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare vilka önskar 

använda sig av musik som ett integrerat ämne i sin undervisning. Studien undersöker 

vilka möjligheter det finns för att ta sig ur en icke-musikalisk undervisning.  
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2 BAKGRUND 

I följande kapitel klarläggs resultaten av fyra studiers problematisering kring 

klasslärares inställning till musikundervisning som ämne. Samtliga studier är utförda 

utanför Sverige och länderna som behandlas är England, Australien, USA, Namibia, 

Sydafrika och Irland. Studierna berör det som kallas Primary School, vilket 

innefattar åldrarna 6-11. Samtliga studiers deltagare är klasslärare, eller 

lärarstudenter som studerar till klasslärare, och undervisar på så sätt en klass i alla 

ämnen. Resultaten påvisar huruvida förekomsten av klasslärares musikundervisning 

påverkas av deras inställning till musikämnet. Kapitlets syfte är att ge en generell 

bild av lärares inställning till musik i skolan. 

 

2.1 Internationell inställning till musikundervisning 

I en omfattande studie på närmare 1000 lärarstuderande i Australien, Namibia, USA, 

Sydafrika och Irland undersöks hur blivande klasslärare prioriterar 

musikundervisning i skolans verksamhet och vilka utmaningar man anser att 

musikundervisningen utgör (Russell-Bowie, 2009). Studiens resultat visar att 78% av 

de tillfrågade blivande klasslärarna anser musikundervisning som mycket viktig i 

skolan. Emellertid anger endast 43% av dessa att de i verksamheten prioriterar 

musik. Mindre andel än hälften av de som anser musikundervisning som mycket 

viktig prioriterar således musikundervisning i verksamheten. De blivande 

klasslärarna anser att musik är ett komplicerat ämne att undervisa i och majoriteten, 

78%, anger att svårigheten består i avsaknad av musikalisk erfarenhet. Andra 

anledningar som anges är att musik generellt inte prioriteras, att skolan saknar 

tillräckliga resurser för att föra en givande musikundervisning, okunskap om 

kursplanens direktiv samt att det inte finns tid att planera tidskrävande lektioner som 

musiklektioner (Russell-Bowie, 2009).  

 

I en annan studie visar resultat att musik är ett skolämne som lärare undviker att 

undervisa i eftersom musik upplevs vara ett ämne som kräver specialistkompetens, 

en kompetens som verksamma lärare uttrycker att de saknar (Stunell, 2010). Lärare 

som upplever stark professionell identitet i samtliga skolämnen uttalar inför 

musikundervisning en stor osäkerhet (Stunell, 2010). 

             

I’d love to feel confident about it, because they really enjoy doing it. They love 

coming over to the music room, it’s a special place. Oh yes! I’d just love to not 

have that fear really (Stunell, 2010. s. 80).  
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Stunells (2010) studie syftade till att undersöka varför lärare inte upplever samma 

tillit till sin kompetens i musikundervisning som de gör i andra ämnen. Tre av de fyra 

deltagande lärarna i studien upplever sig själva som icke-musikaliska medan den 

fjärde, som anser sig själv som musikalisk, saknar tillit till de egna didaktiska 

kunskaperna att förmedla musik. Samtliga lärare i studien upplever således osäkerhet 

i musikundervisning men anger samtidigt musik som mycket viktigt i verksamheten 

(Stunell, 2010). 

 

2.2 Den upplevda musikalitetens påverkan på 
undervisningen 

Musik visar sig i Stunells (2010) och de Vries (2011) studier vara ett ämne som ofta 

byts bort bland lärare eller endast undervisas i utav en särskild musiklärare. På de 

skolor där musiklärare tillhandahålls undviker fler lärare kontinuerlig 

musikundervisning (de Vries, 2011). Den holistiska kunskapssyn som flertalet lärare 

visar upp, en kunskapssyn där sammanhang är nyckeln till framgång, överger lärare 

på grund av osäkerhet och avsaknad av didaktisk kompetens att undervisa i musik 

(a.a.). Att vara musikalisk anses viktigt för att undervisa i musik enligt lärare och att 

vara musikalisk upplevs innebära att spela ett instrument, sjunga, kunna läsa noter 

eller kunna komponera musik (de Vries, 2011). 

 

I de Vries (2011) studie av 112 lärare i Australien anger 19 av dessa att deras skola 

tillhandahåller musiklärare och endast två av dessa klasslärare väljer ändock att 

undervisa sina klasser i musik på kontinuerlig basis. Dessa två lärare ser sig själva 

som musikaliska och upplever musik som starkt och viktigt i all undervisning, 

således inte endast i musikundervisningen. Ofta handlar det om att integrera musik i 

andra ämnen eftersom det schemamässigt upplevs svårt att hinna med 

musiklektioner, även om det också förkommer. Endast sju av de lärare som deltagit i 

studien undervisar i musik på sin skola och känner ett gott självförtroende i det, 

samtliga av dessa lärare sjunger i kör eller spelar ett instrument på fritiden (de Vries, 

2011).  

 

De Vries (2011) resultat påvisar vidare att flertalet lärare upplever sig mer benägna 

att undervisa i musik i de lägre åldrarna eftersom det upplevs som en enklare form av 

musikundervisning. Musik anses vara en naturlig del av yngre elevers undervisning, i 

inlärningssyfte och på grund av att lärare upplever att yngre elever uppskattar musik 

mer än äldre elever gör. Lärares osäkerhet inför musikundervisningen växer således i 
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takt med elevernas ålder. Desto äldre elever är desto mer upplever lärarna att 

musikundervisningen kräver av dem (de Vries, 2011). 

 

2.3 Musikaliskt självförtroende genom utbildning 

En grundläggande förutsättning för musikundervisning är tillit till den egna 

musikaliska förmågan, det vill säga musikaliskt självförtroende (Russell-Bowie, 

2010, Stunell, 2010, de Vries, 2011). Ett gott självförtroende, enligt lärare, anses som 

nyckeln till god undervisning och således även till god musikundervisning (Stunell, 

2010). Det finns en tydlig korrelation mellan musikaliskt självförtroende och egen 

musikundervisning (Russell-Bowie, 2010, de Vries, 2011) och de lärare som spelar 

instrument, sjunger eller har tidigare erfarenheter av musicerande är de som främst 

undervisar sina elever i musik (de Vries, 2011). Musikaliskt självförtroende kommer 

av musikalisk bakgrund och eventuellt av upplevelsen att behärska ett instrument 

(Russell-Bowie, 2009). Det finns en positiv korrelation mellan musikalisk bakgrund 

och trygghet i ett instrument och att känna sig trygg i att undervisa i musik (a.a.). En 

korrelation uppstår således även mellan att inte vara intresserad av musik och att inte 

känna sig trygg i att undervisa musik (a.a.). 

  

Ju mer musikutbildning lärare får i lärarutbildningen desto mer undervisar de musik i 

skolans verksamhet (de Vries, 2011). En anledning till detta är att ett förråd av 

undervisningsmoment hämtas ur utbildningen och överförs till verksamheten (a.a.). 

Lärare som saknar musikaliskt självförtroende kan än dock välja att föra 

musikundervisning med sin klass av den anledning att de anser musik som en mycket 

viktig del i skolundervisningen och inte vill att deras ”omusikalitet”, som de 

uttrycker det, ska stå i vägen för eleverna (de Vries, 2011, Stunell, 2010). För lärare 

som bedriver en musikundervisning som grundar sig på vilja snarare än på 

kompetens och på självförtroende blir undervisningen ett måste (Stunell, 2010). 

 

I suppose as the time has gone on I’ve become more confident with teaching it 

[music]. I still don’t think that I’ve got any great music whatever. (Stunell, 2010. 

s. 92). 

  

Lärare beskriver hur de i andra ämnen upplever att de har kontroll medan de i 

musikundervisning blir osäkra på sin roll som undervisande lärare. Lärarna saknar 

således självförtroende i sin lärarroll då de undervisar i musik (Stunell (2010). Efter 

att ha arbetat som verksam lärare i några år trodde flera lärare att musikkompetensen 

skulle komma att växa genom exempelvis fortbildningar, men fortbildning inom 

musik lyser med sin frånvaro (Stunell 2010). Får lärare med lågt musikaliskt 
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självförtroende stöd i sin musikundervisning och bekräftelse av sin musikalitet 

därtill, kan tillit till den egna förmågan skapas (a.a.). Således blir musikundervisning 

hanterbar för läraren och givande för eleverna (Stunell, 2010). 

 

Den definition av begreppet musikaliskt självförtroende som i föreliggande studie 

nyttjas har sin grund i ovanstående studier (Russell-Bowie, 2010, Stunell, 2010, de 

Vries, 2011) och utgår således från att musikaliskt självförtroende skapas genom att 

individen har en god musikalisk bakgrund och hanterar instrumentspel. 

 

2.4 Att lära ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv lär inte människan ensam, isolerad från omvärlden 

(Säljö, 2000; Hundeide, 2006; Dysthe, 2003). För att skapa lärandesituationer krävs 

kommunikation och lärande tillsammans med andra människor som har större 

kunskap inom ett ämne än vad hon själv har (a.a.). 

                                                        

Lärande sker genom att ta små steg och känna säkerhet i dessa steg. Kompetensen 

ska utmanas lite i taget eftersom självförtroende faller när utmaningar blir människan 

övermäktig. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation essentiellt för 

lärande eftersom språk är människans främsta medierande redskap. Begreppet 

mediering förklaras med hur lärande förmedlas och ur ett sociokulturellt perspektiv 

är språk och artefakter de medierande redskap människan använder för att tillämpa 

sig kunskap. Artefakter, i sin tur, är konstgjorda föremål människan kommunicerar 

genom (Säljö, 2000). I denna studie berör begreppet artefakter främst böcker och 

datorer. 

 

Dysthe, (2003) tar upp ytterligare två begrepp vilka kommer att används i 

föreliggande studie. Situerat lärande och distribuerat lärande. Att lärande är situerat 

innebär att lärande påverkas av den kontext lärandet sker i. Tid, rum och de sociala 

relationer påverkar således lärandesituationen och inverkar på lärandet som sker. Att 

lärande vidare är distribuerat innebär att lärande är tillgängligt genom andra 

människor och de artefakter människan kommunicerar genom. Lärande sker således 

genom kommunikation med andra människor (Dysthe, 2003). 

 

Genom kommunikation i stunder av lärande utvecklas kunskap och förståelse för 

människan och omvärlden. Kommunikation är det som kopplar samman vårt 

tänkande och vår interaktion med samhället (Säljö, 2000). 
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2.5 Sammanfattning 

Musikundervisning ses av största andelen lärare som oerhört viktig men ändå 

prioriteras den inte alltid i skolans verksamhet. Anledningar till detta, anser lärare, är 

att planering av musikundervisning är tidskrävande och att skolan saknar resurser för 

att bedriva en givande musikundervisning. Emellertid upplevs den största orsaken 

vara avsaknad av musikalisk erfarenhet, det vill säga osäkerhet.                   

 

Osäkerheten inför musikundervisning är stor och många är de lärare som idag 

undervisar i musik men inte upplever att de har tillräcklig utbildning i detta. 

Utbildning och tidigare musikaliska erfarenheter är det som främst lyfts fram som 

förutsättningar för musikaliskt självförtroende och på så sätt även för möjligheten att 

undervisa i musik.  

 

Av lärare upplevs förmågan att spela ett instrument eller kunna sjunga som måttet för 

musikalitet. Lärare som inte kan musicera enligt ovanstående mått upplever sig 

omusikalisk. Emellertid visar även lärare som saknar didaktisk utbildning i musik, 

men som har musikaliskt självförtroende utanför skolans verksamhet, känna 

osäkerhet i musikundervisning. Ambitioner för musikupplevelser är då högre än den 

upplevda förmedlade musikundervisningen. Studier visar dock att handledning och 

bekräftelse av den egna musikaliska förmågan kan vända osäkerhet till säkerhet inför 

musikundervisning. 
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3 SYFTE 

Det föreligger vara ett problem att musik är ett ämne som lärare undviker att 

undervisa på grund av lågt musikaliskt självförtroende. Till skillnad från de skolor 

som redogjorts för i kapitel 2 (Russell-Bowie, 2009; Russell-Bowie, 2010; de Vries, 

2011; Stunell, 2010) ska lärare som saknar utbildning i musik inte undervisa i 

musikämnet i Sverige. Däremot ska musik integreras i samtliga teoretiska ämnen 

oavsett om lärare erhållit musikutbildning. Denna studie lyfter fram och belyser fyra 

lärares förhållande till integrerad musikundervisning, det vill säga musik som 

verktyg i teoretiska ämnen, i en svensk skola. Förhållande till musikaliskt 

självförtroende och huruvida detta självförtroende påverkas av privata musikaliska 

erfarenheter och musikutbildning undersöks. Studien belyser fyra individuella sätt att 

se på ett av de läraruppdrag lärare tilldelats. 

 

Frågeställningar 

 Vilka inställningar till musikämnets integration i teoretiska ämnen går att 

finna hos lärare i grundskolans lägre åldrar? 

 Föreligger det hos lärarna något samband, i så fall vilket, mellan musikaliskt 

självförtroende och i vilken utsträckning musik används i teoretiska ämnen? 

 Hur ställer sig verksamma lärare i frågan om utbildning för musikintegration? 
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4 METOD 

Följande kapitel redogör för genomförandet av studien och dess karaktär. Kapitlet 

beskriver urvalsgrupp, undersökningsinstrument och genomförande, de etiska 

överväganden som gjorts samt vilka kritiska aspekter det i studien tagits hänsyn till. 

Slutligen förs en metodkritik där för- och nackdelar av metodvalet ställs mot 

varandra.    

 

4.1 Urval 

Studien gjordes på en skola i en medelstor stad i Sverige. Fyra lärare, där samtliga 

för tillfället undervisade inom årskurserna 1-4, intervjuades. Ursprungligen ämnade 

studien enbart fokusera på årskurs 1-3, för att begränsa studiens omfång. Skolans 

fyra verksamma lärare inom dessa årskurser gav sitt medgivande för deltagande, men 

då en intervju ställdes in tillfrågades läraren för årskurs 4 istället. Studien kom 

således att breddas och omfatta lärare för årskurs 1-4. Samtliga lärare i studien var 

kvinnor, eftersom enbart kvinnor arbetade i dessa åldrar på skolan. Ingen hänsyn till 

ålder eller yrkeserfarenhet togs i urvalet, men denna data, tillsammans med 

ytterligare översiktlig information om lärarna presenteras nedan i Tabell 1. Urvalet 

bottnar i att musik i Lgr11 understryks i samtliga teoretiska ämnen i årskurserna 1-6 

(Utbildningsdepartementet, 2011). 

  

I Tabell 1 och i resultatdelen ersätts de egentliga namnen med Informant 1, 2, 3 och 

4, där numreringen talar om vilken årskurs läraren för tillfället undervisar i.  

 

Tabell 1: Studiens informanter 

Lärare: Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Ålder 29 år 41 år 36 år 41 år 

Lärarutbildning: 0-12 år i 

sv/so/eng 

1-7 sv/so 1-6 sv/ma, 7-9  

och gymnasium 

sv/ma/hi/re 

1-7 sv/so 

Yrkeserfarenhet 6 år 19 6 år 7 år 

Undervisar i: Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 
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Lärare: Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Musikalisk 

bakgrund: 

Spelar lite piano, 

sjunger, lyssnar 

på musik 

Lyssnar på 

musik 

Spelar piano, 

gitarr, sjunger, 

lyssnar på musik 

Lyssnar på 

musik 

Musikutbildning: Nej 7,5 hp Nej Nej 

Integrerar musik: I viss mån Nej I viss mån I viss mån 

Tabellen visar ålder, lärarutbildning och yrkeserfarenhet hos informanterna, vilka som har musikutbildning, musikaliska 

bakgrund, huruvida de integrerar musik i sina teoretiska ämnen samt vilka årskurser de undervisar i. 

 

Lärarna undervisade i olika teoretiska ämnen men vilka de undervisade i har inte 

tagits i beaktande då detta inte är aktuellt eftersom musikintegrering ämnar beröra 

samtliga teoretiska ämnen. Det är svårt att göra ett rättvist urval i fråga om antalet 

deltagare (Trost, 2001). Antalet i urvalsgruppen begränsades till fyra för att på så vis 

möjliggöra genomförandet av djupgående intervjuer.  

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Studien genomfördes i form av kvalitativa intervjuer. Slumpen bör inte avgöra valet 

av metod (Trost, 2011) och denna studies undersökningsinstrument styrks av 

studiens något personliga karaktär. Eftersom studien ämnar belysa lärares 

självförtroende och inriktar sig mot förståelse av lärares sätt att agera i vissa givna 

sammanhang är kvalitativa intervjuer att föredra (Trost, 2001). De lärare som 

intervjuats valdes ut genom så kallat strategiskt urval (Trost, 2001). I detta fall 

innebar ett strategiskt urval att samtliga var bekanta med intervjuaren genom flera 

verksamhetsförlagda utbildningar som  genomförts av intervjuaren på skolan. Lärare 

som undervisar i teoretiska ämnen och som innehar en viss bekantskap med 

intervjuaren valdes således ut för att passa studien. Syftet med detta var att de 

intervjuade lärarna skulle känna trygghet i att diskutera tankar om självförtroende 

och personliga upplevelser. De kvalitativa intervjuerna byggdes upp av en 

intervjuguide (bilaga 1) där frågorna snarare var riktlinjer för samtalsämne än givna 

frågor. 
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4.3 Genomförande 

Innan studiens data införskaffades gjordes en pilotstudie på en lärare som inte 

räknades med i studien men som hade samma omfång av årskurser som 

urvalsgruppen. Pilotstudien visade vilka justeringar i intervjuguiden som behövde 

genomföras. Därefter tillfrågades de fyra lärarna personligen och de gav sitt 

godkännande inför intervjun. Samtliga ombads avsätta mellan 20-30 minuter för 

intervjun. Före intervjuerna klargjordes syftet med studien, syftet med intervjun och 

lärarna delgavs intervjuguiden (bilaga 1). Intervjuerna gjordes enskilt i skolan på 

lärarens arbetstid och spelades in för transkription. Intervjuguiden satte riktlinjer för 

vad intervjun ämnade behandla men spelade endast rollen av en lös mall för samtalet. 

 

4.4 Databearbetning 

I bearbetningen av intervjuerna har hänsyn tagits till det som Trost (2010) benämner 

symbolisk interaktionism. Detta begrepp innebär att intervjuer alltid är ett resultat av 

nuet och påverkas av symboler, gester och andra sociala koder (Trost, 2010).  

Intervjuerna transkriberades och granskades för att delges såsom som informanterna 

uttryckt sig. I jämförelserna mellan intervjuerna sorterades de delar ut som enbart 

behandlade 1.) den egna musikaliteten, 2.) musikintegrering, 3.) musikaliskt 

självförtroende och 4.) utbildning. Samtliga för att besvara studiens frågeställningar. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Insamlingen av data har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet presenterar fyra riktlinjer för 

forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att samtliga deltagare ska informeras om 

deras fria deltagande, om deras villkor för deltagande samt om deras rätt att återta 

medverkan. Vidare innebär samtyckeskravet att deltagare ska delge sitt samtycke till 

medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet betonar samtliga deltagares rätt 

till fullkomlig anonymitet och nyttjandekravet innebär att insamlad data endast ska 

nyttjas i dess ursprungliga syfte.  

 

De fyra lärare som deltog i studien tillfrågades muntligt och lämnade även muntligt 

sitt medgivande till deltagande i studien. De lärare som intervjuades 

medvetandegjordes före intervjun om studiens syfte och delgavs intervjuguiden 

(bilaga 1). Samtliga lärare medvetandegjordes om rätten att avbryta intervjun samt 

upplystes om studiens publicering. Lärarna förblir i denna studie anonyma för att 
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skydda den egna individens integritet. Skolans och lärarnas namn publiceras således 

ej. 

 

4.6 Metodkritik 

Strategiskt urval (Trost, 2001) kan bibringa svårigheter, men endast om intervjuaren 

styr resultatet genom att välja urvalsgrupp utifrån den kompetens denne i resultatet 

önskar påvisa. Då urvalsgruppen till denna studie inte valts utifrån kompetens utan 

enbart med avsikt om intervjupersonernas trygghet, i intervjusituationen, förefaller  

metoden enbart påverka resultatet i den mening att intervjupersonerna känner sig mer 

bekväma och kan svara mer uppriktigt. Antalet intervjuade hade med fördel kunnat 

uppgå till ett större antal om studiens syfte vore att dra generella slutsatser. Men 

studien ämnar på intet sätt skapa några generella teorier utan endast påvisa 

individuella sätt att se på det uppdrag som delgetts samtliga lärare i Sverige genom 

Lgr11.  

 

Med stöd av studiens individinriktade karaktär uteslöts således även 

enkätundersökning som metodval. Enkätundersökning påvisar kvantitativ data och 

används med fördel för att undersöka generell problematik inom ett ämne. Vid 

genomförande av undersökningar med personlig karaktär är dock kvalitativa 

intervjuer att föredra (Trost, 2001).  

 

Ju större urval desto större sannolikhet för ett utfall närmare sanningen (Trost, 2001). 

Detta eftersom reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, i en mindre undersökning kan 

påverkas av omständigheter som såsom humör (Trost, 2001). Begreppet symbolisk 

interaktionism utgår från att allt är processer och att intervjuare på så sätt bör 

förvänta olika resultat vid olika tidpunkter (Trost, 2001). Problemet med 

reliabiliteten hos det ringa antalet i urvalsgruppen elimineras med ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt då resultat inte är konstanta och således inte med säkerhet 

går att replikera för att ge samma resultat. 

 

Huruvida lärarna, som arbetade på samma skola, påverkades av en så kallad 

lärarkultur och på så sätt besatt samma åsikter som resultat av detta, förefaller vara 

ett möjligt problem i föreliggande studie. Starka lärarkulturer kan skapa krav på 

gemensamma sätt att tycka och tänka (Hargreaves, 1998). Emellertid kunde detta inte 

förenas med den önskade bekantskapen mellan intervjuare och intervjuad. Med detta 

i åtanke, tillsammans med det ringa antal lärare som intervjuats, har inga generella 

slutsatser dragits av intervjuerna. De ses istället som individuella svar vilka, i en 

intervjusituation, kan påverkas av olika faktorer som är svåra att värja sig ifrån. 
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5 RESULTAT 

Resultaten kategoriseras under tre rubriker: musikaliskt självförtroende och 

musikintegrering, inställning till musikintegrering samt utbildning för 

musikintegrering. Slutligen följer en sammanfattning av resultaten. Kapitlets delar 

baseras på kategoriseringen av resultaten i kapitel 4.4. En sammanfattande tabell av 

informanternas musikbakgrund och musikintegrering står att finna i kapitel 4.1. 

 

5.1 Musikaliskt självförtroende och 
musikintegrering 

Samtliga informanter anger att de lyssnar mycket på musik på fritiden och att musik 

har stor betydelse i deras liv. Informant 1 och 3 spelar instrument och sjunger också i 

hemmet. Synen på den egna musikaliteten skiljde sig dock åt. 

 

Jag är inte tillräckligt kunnig (Informant 2). 

Jag tror den är rätt bra ibland, men sen kan jag va sån, jag jämför mig väldigt 

med dom som kan mer och då backar man lite, då blir man lite såhär; nej men 

jag kan inte egentligen (Informant 1). 

Mm, den är rätt stor... Tyvärr utnyttjar jag ju inte det. Nej, så ja... Skulle kunna 

göra något mer med den, men... Sen är jag en fegis (Informant 3). 

Outnyttjad. Jag skulle vilja testa mer. Ja, så är det. Jag skulle vilja lära mig gitarr. 

Jag har inte tagit tag i det. Men det kommer. […] Ja.. sen sjunger jag inte så 

himla vackert men jag tycker det är roligt och jag har taktkänsla och så 

(Informant 4).  

 

Informant 1 och 3 är de som uppger en god syn på den egna musikaliteten och som 

själva musicerar utanför skolverksamheten. Dessa uppger även en högre grad av 

musikintegrering i teoretiska ämnen än övriga informanter, då de spelar och sjunger 

tillsammans med eleverna i flera olika sammanhang. Informant 1 integrerar musik i 

skolverksamhetens flesta ämnen och anser att det med fördel används som ett 

verktyg för bättre förståelse av samtliga teoretiska ämnesområden. Informant 3 anger 

att denne spelar och sjunger ofta med sina elever, men anser ändock att musik hade 

kunnat integreras mer i undervisningen. Informant 4, som uttrycker viss tilltro till 

den egna musikaliteten, integrerar musik ibland medan Informant 2, som inte anser 

sig vara kunnig i musik, inte integrerar musik alls. 

  

Informant 3 är den av informanterna som uttrycker störst tilltro till den egna  
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musikkunskapen och som även känner störst säkerhet i instrumentspel. Denna 

säkerhet är det självförtroende som övriga uttalar att de saknar och som de framhåller 

som eftersträvansvärt. Informant 3 blir emellertid nervös inför att spela och sjunga 

inför andra och vill därför helst undvika det. 

 

5.2 Inställning till musikintegrering 

Samtliga informanters syn på musikintegrering i teoretiska ämnen är positiv, sett ur 

pedagogisk synvinkel. De anser att musik är ett bra redskap för lärande och 

informant 3, som själv har haft en musikfylld uppväxt, betonar vikten av 

musikupplevelser och att det krävs lärare som förstår sig på musik i skolan. 

 

Jätteviktigt för det är jättemycket som kommer fram som aldrig kommer fram i 

vanliga fall. Och en del barn som aldrig får uppleva musik... alltså musik gör så 

mycket med humör och känslor och allting. Jag menar sjunga in en text kan ju 

vara mycket lättare för någon och sådär... och sen just det där med att uppleva 

musik... en del får inte uppleva musik. [...] Musik ska finnas med och det finns 

för lite musik och det finns för lite folk som förstår sig på musik i skolans värld 

också, eller som tycker det är viktigt (Informant 3). 

 

Övriga informanter instämmer med Informant 3 i att lärare med musikkunskap 

behövs ute i verksamheten och de lyfter upp den avsaknad av didaktisk kompetens 

inför musikintegrering som de själva upplever. Informant 2 är den enda som 

genomgått en musikutbildning i sin lärarutbildning och denna motsvarar 7,5 

högskolepoäng. Dock anser informanten inte att den kunskap som förvärvats under 

musikutbildningen är användbar i den reella undervisningen. 

 

För när jag gick, ja dels var det ju en annan läroplan, och sen så det vi fick göra 

det var att vi fick sjunga i stämmor och vi fick, ja lära oss en del barnlåtar, alltså 

sitta och lära oss texter på dom […] Ja men ingenting med noter och takt och hur 

man skulle kunna göra med barn för att dom ska spela själva eller någonting sånt 

(Informant 2). 

  

Att sjunga i stämmor och lära sig barnvisor utantill anser således Informant 2 inte 

vara tillräckligt för att föra en musikintegrerad undervisning enligt Lgr11. Även då 

informanterna genomför olika grad av musikintegrerad undervisning anger samtliga  

att de vill integrera musik mer. Informant 4, som önskar kompetens i gitarrspel, 

menar att drömbilden av musikintegrering skulle innebära närhet till spontana 

musikstunder i klassrummet. 
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Ja då skulle det ju vara den här att gitarren hänger på väggen här och sen så... 

helt plötsligt så pratar vi om någonting... vi pratar om... vi läser i vår läsebok och 

så är dom någonstans och sen så 'ja men vi kan ju den här visan' och så sjunger vi 

den visan. Det skulle vara optimalt. Verkligen... tycker jag (Informant 4). 

 

Möjlighet att med lätthet kunna föra in musik i den undervisning som förs efterfrågas 

av Informant 4. Informant 3 upplever emellertid att det är svårt att integrera musik i 

ämnen på grund av höga ambitioner och önskan om att skapa lektioner där musik 

integreras i allt, på alla plan. Didaktisk kunskap om hur musik kan integreras förutom 

sång och ackompanjemang efterfrågas också. 

 

Jag skulle säkert kunna integrera den (musikintegrering, förf. anm.) ännu mer i 

den vanliga undervisningen, det tror jag faktiskt att jag skulle kunna göra... Men 

då är vi där igen, då tänker man så stort bara; då måste vi göra ett jätteprojekt där 

vi ska sjunga fram låtar om någon matte eller NO-grej liksom. Nej tyvärr har 

man nog för höga ambitioner, i alla fall jag och då släpper man det hellre. Nu får 

ju mina barn sjunga nästan så ändå... givetvis för att jag bara kan gå och sätta 

mig och spela piano så självklart blir det ju så... men musik är ju inte bara spela 

och sjunga, det är därför jag känner att alla kan ju faktiskt göra det. Mm, lite för 

trång syn på vad det är liksom (Informant 3). 

 

Enligt Informant 3 är det svårt att veta hur musikintegrering ska genomföras i 

praktiken eftersom denne upplever att integrering av musik är svår att begränsa till 

genomförbar undervisning. Detta är ett problem som inte framförs av övriga 

informanter. Informant 2 och 4 påpekar snarare svårigheter i att veta vad musik kan 

integreras i. 

 

5.3 Utbildning för musikintegrering 

Informanternas inställning till musik som redskap för lärande är positiv. Emellertid 

anges ovisshet om hur dessa lärotillfällen ska uppnås. Två olika inställningar gick att 

finna i informanternas svar: 1) tydlighet och konkreta förslag på arbetssätt i Lgr11 

och 2.) kompletterande musikutbildning. Den informant som av samtliga deltagare 

anger sig ha störst musikkunskaper önskar att Lgr11 tydliggjorde tillvägagångssätt 

för musikintegrering. Denne menar att de föreligger svårigheter i att förutsätta att alla 

lärare vet hur de ska integrera musik i teoretiska ämnen. 
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Jag tänker hur det ska uppnås liksom. Om man har varit... om man då som 

Skolverket har varit väldigt tydlig och sagt att ”på det här sättet kan du integrera 

musiken i alla ämnen” eller att det bara står att man ska göra det... och då sitter 

det då 78500 lärare och tänker såhär; 'hur ska jag göra detta?' Jag tror att man får 

vara ännu mer tydlig då; 'på det här... på dom här sätten kan du arbeta om du 

skulle vilja... dom här förslagen finns på det här och det här'. För att det är inte så 

lätt för alla att komma på hur man ska integrera musik i alla ämnen  

(Informant 3). 

 

Till skillnad från konkreta förslag i Lgr11 som Informant 3 efterfrågar, önskar övriga 

informanter kompletterande utbildning i musik snarare än tydlighet i Lgr11. De 

upplever att den musikkunskap de har inte räcker till för att använda musik som ett 

instrument för lärande på ett givande sätt. ”Ge oss möjligheter!” (Informant 4). 

Konkreta förslag på aktiviteter med elever är önskvärt bland informanterna eftersom 

vad lärare kan, har de också möjlighet att använda i  den bedrivna undervisningen. 

 

Givetvis det behöver ju inte vara en lång högskoleutbildning... Men att få lite 

didaktiska, lite praktiska tips. Inte så mycket teori för det kan man läsa sig till på 

olika sätt. Men det praktiska... […] Personligen skulle det ge mig rätt mycket. 

Man skulle kunna kanske ta tag i det där man vill göra. Tar man tag i det man 

vill göra så använder man ju det i sin undervisning. Ehm... så det ger ju väldigt 

mycket. […] då behöver man utbildning, annars blir det bara pannkaka 

(Informant 4). 

 

Utbildning i musik uppges således av Informant 4 som önskvärt, men ingen lång 

utbildning efterfrågas utan snarare praktiska didaktiska förslag på musikmoment att 

genomföra i klassrummet. Ingen av de intervjuade lärarna anser att de är 

omusikaliska, men tre av de fyra informanterna uppger att utbildning skulle hjälpa 

dem att möjliggöra högre grad av musikintegrering än den som idag bedrivs i 

verksamheten. Kompetens i ett instrument och utbildning i musik lyfts fram som 

nycklar till god undervisning med integrerad musik. Dock ställer sig en lärare 

tveksam till vidareutbildning inom musik eftersom denne inte önskar uppträda. 

 

Jag hade gärna velat göra det på ett sätt... just för undervisningen. Men så ser jag 

ju att dom som har läst musik det är dom som åker på alla uppträdanden och 

hålla i kyrkan och jag hatar att uppträda. Så att man är lite tudelad. Är man 

ensam på skolan så är det ju jag som åker på allting om jag har musiken. Är det 

så att vi är alla utbildade så kan vi hjälpas åt. Så det är... Jag hade nog tänkt 

igenom det ett par gånger. Men jag hade gärna haft det för klassen och för  

undervisningens skull, lite fyrkantig så, men inte uppträde (Informant 2). 
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Osäkerhet inför att uppträda gör således Informant 2 osäker på huruvida 

musikutbildning vore önskvärt. Informant 1 känner snarare osäkerhet inför 

musikstunder med eleverna eftersom det föreligger osäkerhet i musikkunskaperna. 

Denna informant spelar och sjunger ofta ensam men upplever vissa svårigheter när 

musiken överförs till verksamheten. Utbildning i pedagogisk och didaktisk musik 

upplevs av denna informant som fördelaktigt. 

 

Ja det tror jag. För du kan ändå känna dig... ja men... den biten som är svår nu 

när jag håller i musik kan jag ju känna att jag kan ju sätta mig och spela för mig 

själv eller ibland har barnen sjungit med... men det är... jag kan känna att jag blir 

osäker på att... ja men lär jag ut rätt eller? Det hade varit skönt att haft en 

(musikutbildning, förf. anm.) (Informant 1). 

 

Informant 1 upplever osäkerhet inför om den musikkunskapen som förmedlas till 

eleverna är korrekt och menar vidare, med medhåll från Informant 2 och 4, att större 

säkerhet i instrumentspel skulle ge mer säkerhet i musicerande med eleverna. Detta 

för att undslippa musicerande med hjälp av inspelad musik, vilket inte anges som 

eftersträvansvärt. 

 

Mer självsäkerhet i att våga använda musiken som instrument i undervisningen... 

eller komplement egentligen. Blir jag säkrare så blir ju barnen säkrare och vågar 

testa mer grejer, nu kanske man håller sig till att 'ja nu sätter vi på en skiva så 

sjunger vi efter den, eller så sjunger vi á capella för vi kan det här eller så lyssnar 

vi på någonting... men ja det hade behövts ett instrument ibland kan man känna 

och då vill man kanske inte alltid förlita sig på cd eller annat. (Informant 1) 

 

Att med säkerhet kunna musicera med instrument istället för att förlita sig på cd-

skivor framhålls således av Informant 1. Men att föra musikintegrering utan 

utbildning skapar enligt informanterna stora svårigheter eftersom de förväntas 

genomföra undervisning som de inte har kompetens för. En lärare betonar 

arbetstidsförlagd utbildning där de ges möjlighet att fortbilda sig för att föra en 

givande musikundervisning. 

 

Ja för jag menar så är ju vårt yrke just nu... och bara säga att nu ska vi integrera 

det... det är som att säga att dom får taggarna utåt liksom för det gör... vi tar inte 

på oss mer. Men där emot... kan man få lite utbildning, på arbetstid givetvis för 

att alla ska gå med... plus att man själv tar tag i det... Lär sig att att spela lite... 

något instrument så man kan ha med hjälp av... ja då skulle det vara mycket 

lättare. Definitivt (Informant 4). 



 

 

20 

  

Informant 4 påpekar att direktiv om musikintegrering måste följas av 

musikutbildning. Svårigheterna för musikundervisning ligger främst i avsaknad av 

musikalisk erfarenhet, men samtliga informanter betonar även fördelen med konkreta 

arbetssätt för hur de ska väva in musik de teoretiska ämnena. 

 

5.4 Sammanfattning 

Samtliga informanter menar att musik är ett bra inlärningsinstrument och betonar 

både hur det skapar läromiljöer för fler elever och att elever har rätt till att uppleva 

musik och att musicera. Emellertid anger ingen av informanterna, oavsett musikalisk 

kompetens, att de vet hur de på ett, enligt dem, givande sätt ska föra in musik i övrig 

undervisning. Detta grundar sig på två olika saker, 1.) avsaknad av didaktisk 

kompetens och 2.) avsaknad av kompetens i instrumentspel. Endast en informant av 

de fyra intervjuade har musikutbildning i sin lärarutbildning, men eftersom den inte 

stämmer överens med vad skolundervisningen idag efterfrågar upplevs den av 

informanten som oanvändbar. Det går att urskilja ett samband mellan musikaliskt 

självförtroende och musikintegrering då de informanter som uppger högst 

musikaliskt självförtroende också integrerar musik i störst utsträckning. 

 

Tre av de fyra informanterna ställer sig positiva till kompletterande utbildning inom 

musik, men betonar att utbildning ska läggas på arbetstid för att inte bli ännu ett 

”måste”. Det föreligger också en viss osäkerhet i vad utbildning i musik för med sig. 

En informant upplever viss oro inför att få förfrågningar om att uppträda med sina 

elever, något denne inte är bekväm med. Emellertid är de överens om att utbildning 

skulle ge dem mycket mer självförtroende i att integrera musik i undervisningen, 

något som samtliga informanter önskar att de kunde integrera mer. Den informant 

som inte önskar kompletterande utbildning betonar istället en annan typ av lärande, 

nämligen en tydlighet i Lgr11 där lärare borde få konkreta förslag på hur musik kan 

integreras i samtliga ämnen. 
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6 DISKUSSION 

De resultat som framkommit av studien jämförs och diskuteras i detta kapitel med de 

fyra internationella studier, vars resultat redogjorts för i kapitel 2, samt granskas ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Kapitlets stycken är indelade utifrån de frågeställningar 

som finns formulerade i kapitel 3 och efterföljs av en sammanfattande diskussion, 

slutsatser samt förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Inställning 

Den positiva inställning till musikämnet som går att utläsa av Russell-Bowies (2010) 

studies resultat går även att finna i informanternas inställning till integrerad musik i 

föreliggande studie. Samtliga informanter upplever musik i skolan som viktig men 

anger att resurser, så som utbildning, samt tydlighet i uppdraget saknas för att föra en 

givande undervisning med integrerad musik. Detta föreligger vara svårigheter som 

delas med andra delar av världen (Russell-Bowie, 2010). Musik anses föredömlig för 

inlärning men lärare saknar resurser och utbildning att bedriva undervisning därefter 

(a.a.). Lärande är situerat och påverkas därför av den kontext lärandet sker i (Dysthe, 

2003). Således kan en ofördelaktig lärandekontext bidra till att lärandet försämras 

eller uteblir (a.a.). Den brist på resurser som skolan erbjuder för musikintegrering 

kan således bidra till att informanterna inte kan utvecklas i sitt lärande. 

 

Musikintegreringen som förs på skolan önskas av samtliga informanter bli större. Det 

anses finnas för lite musik i skolan idag och musikkunskap efterfrågas av samtliga 

informanter. Hur musikintegrering ska gå till när det inte finns erhållen 

musikutbildning eller konkreta förslag på tillvägagångssätt ifrågasätts och får stöd i 

de forskningsresultat studien tidigare presenterat där lärare, utan tilldelad utbildning i 

musik, förväntas bedriva musikundervisning (Russell-Bowie, 2009; Russell-Bowie, 

2010;  Stunell, 2010; de Vries, 2011).  

 

6.2 Musikaliskt självförtroende och 
musikintegrering 

Den främsta orsaken till begränsad musikundervisning framhålls i de granskade 

studiernas resultat vara lågt musikaliskt självförtroende (Russell-Bowie, 2009, 

Russell-Bowie, 2010, Stunell, 2010, de Vries, 2011). Lärare i föreliggande studie har 

olika grad av musikaliskt självförtroende. Endast två informanter kan, utifrån 

studiens definition, tillskrivas musikaliskt självförtroende. Detta innebär att de båda 
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har en musikalisk bakgrund samt sjunger och spelar ett eller flera instrument. 

Emellertid saknar såväl de som de övriga informanterna didaktiska kunskaper i 

musik. En positiv korrelation mellan musikaliskt självförtroende och integrering av 

musik går således att urskilja hos de fyra informanterna i föreliggande studie. 

Emellertid använder även en informant, som saknar musikaliskt självförtroende, 

musik i sin undervisning. Denna undervisning kan härledas ur vilja, vilket även 

urskiljts ur tidigare studiers resultat (de Vries, 2011 och Stunell, 2010).  

 

Informanter i föreliggande studie uttrycker samtliga en önskan om att bedriva mer 

musikintegrerad undervisning med mer självförtroende. Den informant som uppger 

lägst förtroende till den egna musikaliteten använder för närvarande inte musik i sin 

undervisning. Detta trots att informanten i fråga erhållit viss musikutbildning genom 

sin lärarutbildning. Mindre musikundervisning trots mer musikutbildning motsäger 

de Vries (2011) studies resultat då den anger att ju mer musikutbildning en lärare har 

desto mer musikundervisning genomför läraren. Detta uppges vara till följd av 

tillhandahållet konkret arbetsmaterial från musikutbildningen (de Vries, 2011). 

Emellertid uppger informanten att den musikutbildning som försetts av 

lärarutbildningen då var ringa och inte längre är användbar i skolan eftersom 

informanten främst utbildades i att sjunga i stämmor samt övade in barnsånger för att 

kunna utantill. Istället önskas musikutbildning som är lämplig för dagens 

skolverksamhet eftersom läraren i fråga vill musicera med sina elever.  

 

Ökat självförtroende i musik uppger samtliga informanter i föreliggande studie som 

eftersträvansvärt. De informanter som inte musicerar, och alltså enligt denna studies 

definition saknar musikaliskt självförtroende, anger liksom intervjuade lärare i 

Stunells (2010) studie att de önskar uppleva självförtroende i musicerande med 

eleverna eftersom både de själva och eleverna tycker om musik och vill musicera. 

Detta självförtroende upplevs kunna nås genom utbildning för musikintegrering, 

vilket stöds av Russell-Bowie (2009), Russell-Bowie (2010), Stunell (2010) och de 

Vries (2011). Förmåga att hantera instrumentspel med säkerhet är det som tre av fyra 

informanter framhåller som eftersträvansvärt för större musikaliskt självförtroende. 

Den fjärde informanten, som redan spelar flera instrument, önskar istället utveckla 

sin bild av musikintegrering till att innefatta mer än att sjunga och spela, en 

företeelse som även Stunells (2010) studies resultat påvisade. Önskan om att 

utveckla det man kan ytterligare (a.a.).  

 

Kunskap om hur informanter i föreliggande studie ska använda sig av 

musikintegrering ligger inte i varje individ att själv framkalla (Säljö, 2000, Dysthe, 

2003, Hundeide, 2006). Hur samtliga verksamma lärare ska skapa musikintegrerad 
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undervisning utan praktisk och didaktisk kunskap ifrågasätts av informanterna. 

Lärande är inte en isolerad företeelse och kan således inte förväntas uppstå utan 

kommunikation (Säljö, 2000). Informanterna upplever dessvärre att denna isolerade 

lärandemiljö i detta fall är det som krävs då de inte erbjuds den utbildning de 

efterfrågar. 

 

6.3 Utbildning 

För att bedriva undervisning med integrerad musik efterfrågar samtliga lärare 

kunskap för detta. Kompletterande utbildning och förtydligande i Lgr11 är det som 

efterfrågas av informanterna och båda formerna erhåller stöd av hur lärande skapas 

ur ett sociokulturellt perspektiv, nämligen genom kommunikation (Säljö, 2000).  

Medierande lärande genom språk och artefakter är människans främsta sätt att 

tillgodose sig kunskap (a.a.). Att lärande är distribuerat, det vill säga tillgängligt 

genom människor och artefakter (Dysthe, 2003), är informanterna i föreliggande 

studie således eniga om. Den utbildning som efterfrågas, såsom praktisk kunskap i 

musicerande, ger lärande genom dialog medan det tydliggörande som efterfrågas, 

såsom didaktiska, konkretiserade förslag i Lgr11 ger lärande genom artefakter.  

 

Utbildning och tydliggörande av arbetssätt önskas både för den egna musikaliska 

utvecklingen och för den praktiska undervisningen. Musikutbildning föder 

musikundervisning och de lärare som har en musikalisk bakgrund och själva spelar 

instrument undervisar musik i större utsträckning än andra lärare (de Vries, 2011). 

En positiv korrelation mellan musikaliskt självförtroende och trygghet i 

musikundervisning (Russell-Bowie, 2009) upplevs således av informanterna i 

föreliggande studie. Informanterna efterfrågar möjlighet att göra det deras 

läraruppdrag innebär och denna möjlighet anses främst ges utav musikutbildning 

men även av konkreta arbetssätt förmedlade genom Lgr11.  

 

Den informant som önskar tydligare direktiv i Lgr11 med konkreta förslag på hur 

musikintegrering ska genomföras upplever stor trygghet i musicerande med elever. 

De höga ambitioner läraren har anges emellertid ibland snarare fälla än lyfta den 

egna musikintegreringen på grund av en alltför snäv syn på hur musikintegrering 

bedrivs. Informantens kunskap om musikintegreringens möjligheter motsvarar inte 

de höga ambitioner informanten har. Därför önskas tydlighet i Lgr11 för hur 

integrering ska genomföras. Stunell (2010) beskriver ett liknade fall där lärare med 

stort musikintresse och musikalitet undviker musikundervisning med anledning av att 

undervisningen inte motsvarar de höga ambitioner som föreligger hos läraren. 
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Självförtroende inför musikundervisning förbättras med hjälp av stöd och bekräftelse 

av musikundervisningen (Stunell, 2010).  

 

Utbildning av detta slag ligger inom ramen för sociokulturellt lärande, lärande 

genom artefakter (Säljö, 2000, Dysthe, 2003). Lärare som tvingas bedriva 

musikundervisning av ren vilja men som inte upplever den egna insatsen vara 

tillräcklig tvingas till lärande skiljt från omvärlden, vilket ur ett sociokulturellt 

perspektiv inte skapar lärande (Säljö, 2000, Dysthe, 2003, Hundeide, 2006). 

Osäkerhet inför uppdraget är således fortfarande påtaglig och utbildning är det som 

betonas av informanterna såväl som Russell-Bowie (2009), Russell-Bowie (2010), de 

Vries (2011) samt Stunell (2010) som förutsättning för att skapa ett musikaliskt 

självförtroende. 

 

6.4 Sammanfattning 

Inställningarna som går att finna hos de fyra informanterna i föreliggande studie är 

att samtliga har en positiv syn på musikintegrering i skolan, vilket överensstämmer 

med tidigare studiers resultat på inställning till musik i skolan (Russell-Bowie, 2009; 

Russell-Bowie 2010; de Vries, 2011; Stunell, 2010). Två av de fyra informanterna 

saknar emellertid vad denna studie definierar som musikaliskt självförtroende vilket, 

enligt tidigare studier (Russell-Bowie 2010; Stunell, 2010; de Vries, 2011) är 

essentiellt för att kunna bedriva undervisning med musik. Utbildning framhålls 

vidare som nyckeln till musikaliskt självförtroende och musikundervisning (Russell-

Bowie, 2010; Vries, 2011; Stunell, 2010) och tre av de fyra informanterna efterfrågar 

utbildning. Informanterna anger att utbildning skulle bidra till förståelse för hur en 

musikintegrerad undervisning kan bedrivas. En positiv korrelation mellan ökat 

musikaliskt självförtroende och i vilken utsträckning musik integreras i 

undervisningen går att finna. Musikintegrerad undervisning bedrivs emellertid även 

genom vilja (jfr. Stunell, 2010) från informanternas sida snarare än med 

självförtroende och upplevelse av kompetens att bedriva musikintegrerad 

undervisning. Utbildning efterfrågas således av dem som saknar detta musikaliska 

självförtroende för att ge en möjlighet att bedriva den undervisning de ombeds göra. 

 

6.5 Slutsatser 

Slutsatser som kan dras av föreliggande studie är att de samtliga informanter skulle 

utveckla ett bra- eller bättre musikaliskt självförtroende genom utbildning i 

musikintegrering och på så vis kunna utföra det läraruppdrag de tilldelats. Detta stöds 

av internationell forskning som gjorts i undervisning av musikämnet (Russell-Bowie, 
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2009; Russell-Bowie 2010; de Vries, 2011; Stunell, 2010). Musikutbildning borde 

således vara en del av lärarutbildningen eftersom musik i samtliga teoretiska ämnen 

framhålls som inlärningsinstrument. Fördelar skulle även föreligga om Lgr11  

innehöll konkretiserade tillvägagångssätt för den musikintegrering som i denna 

anges. Informanterna som vill bedriva en undervisning med musikintegrering 

förhindras för närvarande av den utbildningsbakgrund de har i musik. Lärande för 

musikintegrering sker således inte utifrån ramarna av ett sociokulturellt perspektiv 

(jfr Säljö 2000, Dysthe, 2003).  

 

6.6 Vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnesområdet skulle med fördel vara en kvantitativ 

undersökning om lärares syn på musikintegrering i skolan. Genom en sådan 

undersökning kan eventuella generella slutsatser dras av lärares syn på hur 

musikintegrering ska kunna bedrivas i skolan, vilket möjligen skulle underbygga 

argument för utbildning för undervisning. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide: 

Vad har du för utbildning? 

Vilken roll har musik i ditt liv? 

Vad har du för utbildning i musik? 

Vad upplever du att din musikutbildning gett dig? 

Hur ser du på din egen musikalitet? 

Hur ser du på att Lgr11 betonar integrering av musikämnet i övriga teoretiska 

ämnen? 

Hur finns musik med i din undervisning och i vilka ämnen? 

Hur mycket vill du integrera musik i din undervisning? 

Vad är din inställning till att integrera musik i övriga ämnen för barns inlärning? 

Hur ser du på dina elevers musikalitet? 

Vad hade underlättat din undervisning med integrerad musik / Vad hade gjort att du 

hade undervisat med integrerad musik? 

 


