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1 Inledning 

Musik är något som både lärare och elever möter varje dag. Under min tid som student på lä-

rarhögskolan så har jag mött både lärare och studenter som inte vill använda sig av musik i sin 

undervisning. Under min utbildningstid på högskolan har flera lärare inspirerat mig med mu-

sik. Därför har valet av ämne för studien blivit musik som pedagogiskt redskap. Jag anser mu-

sik vara en viktig del av undervisningen i grundskola och förskoleklass. Genom musik går det 

att integrera flera ämnen i grundskola och förskoleklass. Med denna studie är målet att ge en 

djupare insyn i hur lärare använder musik som ett pedagogiskt verktyg idag.  

För att få svar på hur musiken kan användas som ett pedagogiskt verktyg i skolan kommer 

intervjuer ske med relevanta lärare som arbetar med någon form av musik i skolan. Intervju-

erna kommer ske på olika skolor och med lärare som arbetar i olika stadier i grundskolan samt 

förskoleklass. Svaren kommer att analyseras med en kvalitativ metod. 

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) säger att ”Skolan 

ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många 

olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom 

om samhällets kulturutbud” (Skolverket, 2011, s. 14). Genom frågorna i intervjuerna under-

söks hur vida pedagogerna använder sig av läroplanens mål. 

I Lgr 11 står det också skrivet ”Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och 

klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, 

såväl inomhus som utomhus. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt dan-

ser och rörelser till musik” (Skolverket, 2011, s. 52). Detta är delar som ingår skolans verk-

samhet. I studien får pedagogerna beskriva hur de ser på användningen av musik i skolan, 

vilka resurser som finns tillgängliga och beskriva vilka förutsättningar de själva har för att 

integrera musik och använda det som ett pedagogiskt redskap.   

Problematiken med att använda sig av musik som ett pedagogiskt verktyg enligt Vesterlund 

(2003) handlar om att våga göra bort sig. Vidare argumenterar Vesterlund för att det är viktigt 

att du som pedagog hittar din egen stil att arbeta med musik. ”Det viktiga är att du väljer det 

som du själv tycker om och känner dig trygg att arbeta med” (Vesterlund, 2003, s. 19). 
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2 Bakgrund 

I de följande delarna i bakgrunden kommer tidigare litteratur och forskning behandlas. Ett hi-

storiskt perspektiv på hur musik har använts som ett hjälpande redskap presenteras i slutet av 

bakgrunden. Vidare definieras vad begreppet musik är och hur barn utvecklas genom att an-

vända sig av musik som pedagogiskt verktyg.  

2.1 Musik i skolan 

Från det att musik började användas i skolan i mitten av 1800-talet har fokus flyttats från att 

inlärningen skulle vara kollektiv till att idag var fokuserad på individen. Tanken med musiken 

när den infördes i skolan var att höja elevernas kulturella nivå. Idag ligger tankarna att bredda 

och fördjupa eleven med musik som de är bekanta med idag (Bouij, 2014).  

I Lgr 11 presenteras musik som en uttrycksform som berör människan på olika nivåer.  

”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 identitetsut-

veckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstfor-

mer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets 

kulturliv” (Skolverket, 2011, s. 100). ” 

Vidare tar Lgr 11 upp att det vad skolan ska ansvara för. ”Skolan ska ansvara för att eleverna 

inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhälls-

medlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning” (Skolverket, 2011, s. 13). 

Dessutom precisera Lgr 11 att skolan ska bidra till elevens utveckling och inlärning.  

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 

ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika for-

mer” (Skolverket, 2011, s. 13).   
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2.2 Musik som hjälpmedel för barns lärande 

Bjørkvold (2005) anser att det finns tre grundläggande musiska element för människan. Dessa 

grundläggande element är ljud, rörelse och rytmik. Individens lärande sker genom de här ele-

menten. Musik som pedagogiskt redskap innehåller de tre inlärningsmetoderna vilket talar för 

att individen gynnas av musik vid inlärning och detta kan appliceras inom alla ämnen. 

Rytm och rörelse är något som ingår i definitionen musik. Enligt Jederlund (2002) är männi-

skans rytmiska förmåga väldigt viktig för att vi ska utvecklas och är något som vi använder 

oss av i all sorts inlärning. Jederlund (2002) nämner att språket är något som utvecklas med 

hjälp utav rytm, den så kallade språkrytmen. Med språkrytm menar han att vi människor bry-

ter ner stavelser, fraseringar och yttrandelängder till mindre delar som vi kan avkoda. Han 

nämner även att kroppens motorik är kopplad till rytm. Skulle inte rytmsinnet vara utvecklat, 

kan inte en motoriskt avancerad aktivitet så som gymnastik eller dans utövas. För att kunna 

dansa krävs det god koordination. För att ha en god koordination behövs ett samarbete mellan 

vänster och höger hjärnhalva. Enligt Jederlund (2002) går det träna samarbetet mellan hjärn-

halvorna genom rytmiska rörelser och instrumentspel. För yngre barn hänger rörelse och mu-

sik ihop, detta gör lek och rörelse till en naturlig del i barns lärande.  

En annan forskare Mallo Vesterlund (2003) menar att när det handlar om musik som pedago-

giskt verktyg är det viktigt att våga göra bort sig. Lärare är ofta rutinbundna och är därför 

rädda att testa nya metoder. Vesterlund anser att det är viktigt att läraren hittar sitt eget sätt för 

integrering av musik i det pedagogiska arbetet. Likheter kan dras mellan Vesterlund och Je-

derlund där både anser att rytmen är ett viktigt inslag i barns utveckling.  

Gölstam (2009) beskriver barnens lärande som en process där det finns ett tydligt samband 

mellan kropp och känsla. Att använda leken och rörelsen med hjälp av musiken är bara en li-

ten del i den stora processen. Musiken ses som ett kreativt lärande där barnen får använda hela 

kroppen för att uttrycka sig. Gölstam betonar vikten av att få med kroppen i inlärningen. Detta 

gäller i alla ämnen (Gölstam, 2009). Det är pulsen i musiken som gör att barnen vill röra på 

sig (Löfgren & Ebbelind, 2009). Dock kan miljön i klassrummen framstå som kaotiska i de 

lärandesituationer där hela kroppen används, men det kan behövas för att få med alla barn i 

lärandeprocessen (Gölstam, 2009). Enligt Löfgren och Ebbelind (2009) kan musiken använ-

das emellan ämnena och integreras i matematik då takten är den avgörande orsaken till inlär-

ning. Barn får göra matematiken konkret via musik när de använder takt och puls. De menar 
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att det finns paralleller mellan musikens notvärld och matematiska beräkningar. Ett tydligt 

exempel är bråkräkning. 

Ny forskning av Sylvia Moreno (2014) visar på att neurologer kan påvisa att det finns ett 

samband mellan musikinlärning och intellektuell utveckling. Användningen av teknik som till 

exempel funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) och elektroencefalografi (EEG) har 

gett forskare en bättre förståelse för exakt vad som händer inne i hjärnan när den bearbetar 

musik och hur denna verksamhet bidrar till bättre inlärning. Tydliga exempel på detta nämns i 

artikel ”The Benefits of Music Education” från The Royal Conservatory (2014).  

Det påskyndar utvecklingen av tal och läsförmåga. Barn tränas på att fokusera sin uppmärk-

samhet för längre perioder. Det hjälper barnen att få en känsla av empati för andra. Enligt Mo-

reno et al. finns det forskning som visar att det finns signifikant skillnad vid språkinlärning 

hos barn då musik används (Moreno, 2014). 

2.3 Musik som pedagogiskt hjälpmedel 

I skolan används alla sinnen för inlärningen och ska anpassas till varje individ efter bästa för-

måga. Enligt Kempe och West (2010) så har 96 procent av befolkning en musikalisk förmåga 

som går att träna upp. De personer som har blivit kallade omusikaliska kan även de träna upp 

sin musikaliska förmåga. En kritisk punkt är undervisningssituationerna där de gamla tradit-

ionella metoderna inte är optimala för inlärning. Traditionella metoder som att lära sig noter 

och sjunga samma texter gynnar inte alla utan lärandesituationerna måste vara utformande så 

det stimulerar inlärningen för varje individ. Med hjälp av musik lär sig individer omedvetet 

och detta jämför Kempe och West (2010) med att lära sig ett modersmål. ”Vi utvecklar alltså 

kunskap i musik varje gång vi lyssnar till den, men allra mest om vi försöker sjunga eller 

spela själva i olika sammanhang på ett sätt som motsvarar hur vi lär oss vårt modersmål och 

utvecklar ett allt större ordförråd utan att vi tänker på det” (Kemp & West, 2010, s. 52). Inlär-

ningen sker omedvetet när musik används. 

Gölstam (2009) presenterar teorier om att barnen får ett större ordförråd via sång och sångtex-

ter. Hon syftar på att i förskolan och förskoleklass arbetas det mycket med sång för att barnen 

ska få träna på att lyssna och sjunga. Vilket gör att de omedvetet lär sig nya ord och skaffar 

sig ett större ordförråd (Gölstam, 2009). Även Dahlbäck (2011) håller med Gölstam att i 

sången använder barn ett större ordförråd än i talet och den språkliga utmaningen för barnen 
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blir större. Enligt Bjørkvold (2005) är det i de tidiga åldrarna som barnen lägger grunderna för 

den språkliga utvecklingen.  

Gunilla Bojner (1998) argumenterar att ”det vore dumt att inte satsa på musikens möjligheter 

– ju tidigare desto bättre” (s. 16). Med musik går det åstadkomma något värdefullt för barnen 

med små resurser. Inlärning via musik kan ske överallt på en skola, det är inte nödvändigt att 

den måste ske i en musiksal även om inlärning kan underlättas där. En tom golvyta eller lek-

platsen kan vara lika bra alternativ. Enkla hjälpmedel för läraren som instrument eller material 

som finns i klassrummet kan användas. Bojner (1998) förespråkar att alla lärare kan använda 

sig av musiklådor vilket kan vara ett material som finns i klassrummet. En musiklåda kan be-

stå av enkla instrument, till exempel, maracas, bjällror och claves. Finns inget sådant material 

så kan barnen få tillverka egna hemmagjorda instrument eller använda sig av kroppen som ett 

pedagogiskt instrument i undervisningen. Vesterlund (2003) delar Bojners (1998) uppfattning 

att det går att använda kroppen som ett instrument vid användning av musik.  

Teorierna i detta kapitel ligger som bakgrund till att undersöka hur musik används som peda-

gogiskt verktyg i skolor idag. Genom att använda dessa teorier kommer jag att belysa lärarnas 

användning av musik i det dagliga arbetet. 

Musik kan användas för att integrera olika ämnen i undervisningen. Till exempel kan folkmu-

sik vara en ingång till kunskaper om ett specifikt land och på så sätt integrera samhällsoriente-

rade ämnen. Ett annat exempel kan vara sånger med historiskt perspektiv såsom Waterloo och 

Sunday Bloody Sunday. Eleverna kan införskaffa sig kunskap genom att anordna en konsert. I 

alla ämnen finns utrymme för och behov av estetiska perspektiv (Cox, 2009). 

2.4 Ljud, rytm och rörelse 

Jederlund (2002) kallar barnens första språk för musik. Musiken i detta sammanhang är i form 

av röstljud och ljud som sker beroende på vad barnet vill. Om barnet är hungrigt ger det ifrån 

sig ett ljud för att få uppmärksamhet. Lundström (1996) håller med Jederlund om att barnen 

sjunger innan de kan prata. Hon kallar det för att barnet använder sig av ett antal ljudvaration-

er för att uttrycka sig.  

Lundström (1996) menar på att tal och språk ligger nära varandra och det finns därför tydliga 

paralleller med barns inlärning. Det är lättare för småbarn att lära sig sjunga än att artikulera 

ord. Både Jederlund (2002) och Lundström (1996) förespråkar inlärning av barnsånger, ram-
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sor och dikter i barnens yngre åldrar för att barnet lättare tar till sig ljud på det sättet. Härm-

ning är också ett sätt att lära sig både tal och sång. Lundström (1996) menar att när barn är 

mellan 0-7 år så utvecklar de sinnena och är mest mottagliga för musikalisk språkutveckling. 

När barnet uppnår 6-7 år är de mest öppna för att utveckla det musikaliska. Då finns intresse 

och nyfikenheten hos barnet som vill testa och veta hur musiken är uppbyggd.  

Jederlund (2002) argumenterar för att rytm är nära förbundet med kroppens motorik. Enligt 

Jederlund styr tempot i musik pulsen. Skulle den enskilda pulsen vara lägre än den mänskliga 

individens puls så blir balansgången strukturerad. Skulle pulsen vara högre kan detta leda en 

upplyftande påverkan hos individen och den kan hamna i kaos. Rytm är en av de elementära 

grunderna för musiska människor enligt Bjørkvold (2005). Som nämnts tidigare i bakgrunden 

har rytmiska rörelser och rytmiskt instrumentspel påverkan på hjärnhalvorna, vilket gör att de 

samarbetar och samspelar (Jederlund, 2002). 

Roland Cox (2009) förespråkar mer musikanvändning i den estetiska läroprocessen. Detta 

görs bland annat genom att musik integreras i andra ämnen. Ljud, rytm och rörelse kan inte-

greras i naturorienterande ämnen genom ljudens fysik, bland annat studera ljudvågor. En 

kombination av ljud, rytm och rörelse kan också användas vid motoriska övningar i egenskap 

av dans, rim, ramsor och sånglekar (Cox, 2009).  

Vi reflekterar över världen för att förstå den. Det gör vi när vi blir berörda av musik.   
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3 Syfte 

Syftet med studien är att bilda kunskap om hur lärare i grundskola och förskoleklass använder 

sig av musik i sin verksamhet. Jag vill också ta reda på vilken inställning lärarna har till musik 

som pedagogiskt redskap i undervisningen. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur uppfattar lärarna att använda sig av musik som ett pedagogiskt redskap? 

 Hur beskrivs användningen av musik av lärare i skolan? 
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4 Metod 

Detta kapitel går igenom vilken metod som används i studien. Valet är en kvalitativ studie där 

jag redogör varför jag valt att använda mig av en studie i form av intervjuer. I metod beskriver 

jag hur valet av vilka lärare som intervjuats och hur intervjuerna genomförts. Slutligen be-

handlar jag de etiska riktlinjerna och kapitlet avslutas med en framställning av bearbetning av 

den utväxling av synpunkter jag fått in. 

4.1 Kvalitativ metod 

I min studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer eftersom detta är mer anpassat till 

mitt syfte. Kvalitativ metod valdes för att komma djupare in på ämnet. Eftersom studien var 

inom ett lokalt område blir svaren mer uttömmande i en kvalitativ studie. Det ger även mig en 

möjlighet att följa upp eventuella oklarheter i de första resultaten. Jag vill skaffa mig en dju-

pare förståelse om musik i skolan och hur lärare i grundskolan och förskoleklass använder sig 

av musik i sin verksamhet. För att införskaffa kunskap har jag intervjuat totalt sex lärare i 

grundskolan samt i förskoleklass. Jag har använt mig av en intervjuguide som lärarna kunde 

fått tillhanda innan intervjuerna ägde rum (bilaga 1). Alla lärarna fick information om att de 

kunde få intervjuguiden men ingen valde att använda sig av den innan intervjuerna genomför-

des. Denna information skickades med i ett bifogat mail (bilaga 2). 

 Den intervjuguide som jag använder mig av är en semistrukturerad intervju. Dalen (2008) 

beskriver en semistrukturerad intervju som att författarna bestämmer ämnena och frågorna, 

men informanten får diskutera erfarenheter och egna synpunkter fritt inom ämnet. Intervju-

guiden har utformats för att öppna en dialog där läraren besvarar vad han eller hon har för 

uppfattning om musik i skolorna och hur det används som pedagogiskt redskap. Utifrån inter-

vjuerna har jag sedan gjort tolkningar och analyserat informationen som framförts. Detta ge-

nomfördes genom att jag transkriberade intervjuerna som genomförts. Transkribering är att 

omvandla inspelning av talad information till skriven form (Dalen, 2008). Efter att transkribe-

ringen var klar har jag gjort en vetenskaplig analys av det insamlade materialet. Kvale (2009) 

nämner att en forskningsintervju är definierbart som en intervju med ett mål att få kunskap av 

en persons livsvärld med syftet att kunna tolka innebörden av ett beskrivet fenomen. 
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4.2 Urval 

När jag diskuterat med min handledare hur många intervjuer det skulle vara med i studien så 

kom vi fram till sex stycken. Min utgångspunkt för att det blev just sex personer var att antalet 

informanter inte skulle bli för många. Då det är en krävande process att genomföra alla inter-

vjuer och att bearbeta dem. Min undersökning genomfördes i grundskolor och förskoleklasser 

i samma kommun. Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval, det vill säga att jag använder 

mig av de lärare som är nära tillhands och som kan tillföra studien något (Bryman, 2011). Jag 

har här begränsat mig till lärare som jag träffat under min utbildning eller har kontakt med 

sedan tidigare. Jag har valt lärare från olika årskurser inom grundskolans klasser f-6 för att se 

om det finns skillnader och likheter på hur musik används som ett pedagogiskt verktyg i sko-

lan. Detta ger mig möjlighet att jämföra materialet som sedan ska tolkas och analyseras. I min 

studie har jag valt att hålla lärarna konfidentiella, där av kommer jag att kalla de sex lärarna 

för lärare A, B, C, D, E, F. Lärarna har arbeta olika länge inom skolverksamheten. 

4.3 Genomförande 

Innan den första intervjun gjordes fick några studentkollegor läsa igenom frågorna för att se 

om de gick att förstå och om de hade den innebörd som jag ville få fram. Efter diskussion med 

kollegorna kom jag fram till att frågorna var genomförbara. Under intervjuerna ställde jag 

frågorna samtidigt som min studentkollega var med i bakgrund och antecknade och hjälpte 

mig med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes i en miljö där intervjupersonerna själva fått 

välja platsen där intervjuerna skulle äga rum. De rum som användes var kända sedan tidigare 

för intervjupersonerna. Jag hade nämnt innan intervjun att rummen som vi skulle använda oss 

av skulle ha möjligheten att utesluta oss från verksamheten. Vi skulle även ha möjlighet att 

vara ostörda under intervjun. Intervjuerna med informanterna varade mellan 15-30 minuter. 

Vi använde oss av en diktafon för att spela in intervjuerna. I förebyggande syfte skickades de 

ut ett mail, angående etiska riktlinjer, till lärarna innan intervjuerna genomfördes. I mailet 

samt när vi pratade med dem talade vi om att intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt. I 

mailet tillfrågades lärarna om de ville medverka i undersökningen och på så sätt ge samtycke 

till intervjun.  

4.4 Etiskt ansvar 

Enligt Kvale (2009) kan det förekomma spänningar mellan etiskt och vetenskapligt ansvar. 

Med detta menar Kvale att det finns en risk i att forskaren går för långt i intervjun, till exem-

pel ställer för personliga frågor. Detta för att forskaren vill ha största möjliga djup i intervjun. 
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I värsta fall kan det leda till att intervjuperson känner sig kränkt. Risken finns även för det 

omvända, att forskaren tar för mycket hänsyn till intervjuperson och får därför inte ut tillräck-

ligt med användbar information. Utmaningen ligger i att visa tillräckligt med hänsyn mot in-

tervjuperson för att samtidigt få ut användbar information. Vidare beskriver Kvale att behand-

lingen av materialet som erhålls av intervjupersonerna ska skydda de institutioner samt män-

niskor som tas upp under intervjun. Det vill säga att det är konfidentiellt.  

För att deltagarna i intervjuerna ska kunna ge sitt samtycke behöver de få all information an-

gående undersökningen. Bryman (2011) nämner att det kan vara svårt att ge all information 

till alla deltagare i en undersökning för att intervjupersonerna inte ska säga nej till att delta. 

Bryman (2011) berör även olika samtyckesformer. Att man kan ge intervjupersonerna in-

formation om undersökningen och vilka metoder samt syfte de kommer att kunna vara delakt-

iga i. Denna information kan man ge i till exempel ett brev och även där kunna nämna att det 

är frivilligt att delta, att intervjupersonerna kan vägra att svara på en fråga och att deltagarna 

kan avbryta intervjun när de vill. Här kan även nämnas vilka som kommer vara närvarande 

vid intervjuerna, vad intervjuerna kommer användas till samt att intervjuerna skall transkribe-

ras. I mitt fall så skickad jag ut ett mail med mitt och min kollegas syfte till intervjupersoner-

na. I mailet informerades vilka som skulle närvara under intervjuerna. Intervjupersonerna fick 

reda på att det inspelade materialet sparas på hårddisk efter intervjun. Där finns materialet 

kvar tills att studien är transkriberad, analyserad och genomförd. Därefter kommer de inspe-

lade intervjuerna att raderas. Detta ledde till att intervjupersonerna fick all information skrift-

ligt och fick därefter reda på vad de tackade ja eller nej till.  

4.5 Analys 

Genom att ha en god teori finns det en utgångspunkt för studien anser Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2009). Jag har utgått från en teori som tillämpar min studie utifrån vald metod. 

Denna teori användes vid analysen av det insamlade materialet. En del av mitt syfte med stu-

dien är att undersöka hur lärare uppfattar musiken som pedagogiskt redskap i skolan.  

4.6 Vetenskaplig teori 

Teorin som jag har använt mig av är fenomenografi. Enligt Uljens (1989) är fenomenografi 

”beskrivningar av människors uppfattningar av fenomen i omvärlden” (s.7). Jag har ur feno-

menografisk teori gjort kategoriseringar utifrån de uppfattningar som de lärare haft då jag in-

tervjuat dem. Uljens (1989) påpekar att fokus ligger på människors olika uppfattningar om ett 
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ämne. Vid analys av det insamlade materialet ur en fenomenografisk teori fokuseras det på 

skillnader och likheter på de intervjuades uppfattningar som på bästa sätt beskriver innehållet. 

Detta är precis som Larsson (1986) beskriver ”det centrala i kvalitativa metoder skulle således 

vara att söka finna de kategorier, beskrivningar eller metoder som bäst beskriver något feno-

men eller sammanhang i omvärlden” (s.8). Genom att jag använder mig av fenomenografisk 

teori blir resultatet i studien ett urval av olika uppfattningar som inte nödvändigtvis speglar 

verkligheten utan är mer en del av lärarnas egna uppfattningar i sin vardag.  
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5 Resultat 

I resultatdelen presenteras svaren från de sex informanterna som deltagit i intervjuerna. Jag 

har ställt ett antal frågor till dem för att få reda på deras inställning till musik och vad det finns 

för förutsättningar att använda sig av musik på den skolan de arbetar på (bilaga 1). Deras svar 

är presenterade i citatform för att visa hur de upplever hur musik används i grundskola och 

förskoleklass. Som tidigare uppgetts i metoddelen är pedagogerna konfidentiella och benämns 

efter bokstäverna A, B, C, D, E och F. Jag kommer att ta med de svar som jag tycker är lämp-

liga för att besvara mina frågeställningar. 

 

5.1 Vad är musik 

Jag ställde frågan till alla informanterna om de kunde precisera vad musik är för dem med ett 

ord. Av de sex informanterna svarade fyra av dem att musik är ”Glädje”. En svarade att mu-

sik är ”Vänner” och den sista informanten svarade ”Liv”. De flesta av dem tyckte även det 

var svår att precisera musik med ett ord då de tyckte att omfattningen av ordet musik kunde ha 

större betydelse.   

 

5.2 Lärarens syn på musik i skolan 

I skolan kan musik användas på flera sätt. Hur ser du på musik i skolan och vilka skillnader 

finns i dagens skola mot när du själv var elev? Här nedan kommer lärarnas tankar om musik i 

skolan presenteras. Lärarna är överens om att musiken är väldigt viktig del i skolan. Informant 

A beskriver det hela.  

Musik är viktigt därför att det går göra så mycket. Det går att få fram många budskap 

genom musiken. Det är mycket till hjälp till de barn som har lite svårt att sitta och 

koncentrera sig och då kan man använda musiken på ett bra sätt där. (Informant A) 

Informanten berättar att det i klassen finns en cd-skiva med lugnande musik som barnen får 

lyssna på när de har svårt att koncentrera sig. Läraren berättade även att det ger en lugnande 

effekt på hela gruppen när musiken används. Genom musik får barnen avkoppling och ökar 

sin koncentrationsförmåga. Informant B berättar att musiken behövs i flera ämnen än bara 
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musikämnet. Det är viktigt att ta hjälp av de verktyg som finns för att nå alla elever. Infor-

manten använder sig av musiken i svenska och matematik. ”Det går att använda sig av musik 

till bokstavsgenomgång och att klappa takter i olåten”. Vidare har informanten använt sig av 

musik när eleverna tränar på att rimma. Musiken kommer naturligt in i svenskan enligt infor-

mant B. Utöver svenska har informant B använt sig av musik i matematiken. 

Sen har jag använt musik i matematiken nu när vi håller på med multiplikation och då 

har jag lärt dem multiplikationssånger (Informant B). 

Eleverna har fått mycket hjälp av dessa multiplikationssånger och informanten säger att det 

inte blir detsamma som om eleverna bara skulle räkna multiplikation i matteböckerna. Elever-

na säger själva att det är bättre att träna multiplikationen genom varierade metoder berättar 

informant B. Informant C är inne på samma spår, att musik går att använda i matematiken ge-

nom användning av takter. Informanten använder sig av sångtexter för att eleverna ska träna 

svenska och bokstäverna i alfabetet. Eleverna får sjunga texterna sedan går de igenom orden 

och räknar bokstäverna i dem. 

Informant D påpekar att skolan ska erbjuda musik till eleverna. 

Jag tycker det är viktigt att man ska få ha musik och man ska få testa på allt. Skolan är 

ju till för att man ska få testa på allt som finns och musik är en stor del. Man ska få 

testa på alla instrument och att känna glädjen i musik (Informant D). 

Pedagogen menar att eleverna ska få upptäcka musik genom att själva använda sig av skolans 

utbud och resurser. Informant E tycker att vi ska använda oss av musik dagligen i skolan, in-

formanten påpekar att den tid som finns på musiklektionerna inte räcker till för att eleverna 

ska få tillräckligt med musikalisk stimuli.  

Informant F berättar att musiken är en viktig del i språkutvecklingen. Genom att eleverna an-

vänder sig av rytmer skapar det hela gynnsammare förutsättningar för eleverna i läsning och 

bokstavsinlärning. Vidare berättar den intervjuade pedagogen att musik hör ihop med ljud och 

rytm. ”För att utveckla språk behöver eleverna kunna tolka ljud och avkoda bokstäver för att 

få ihop ord”. Musik är en bra träning för detta och något som vi arbetar med. 

Pedagogerna fick en följdfråga att besvara om vilka skillnader det finns i dagens skola mot 

när de själva var elever i skolan. Här var alla överens om att det skiljde sig väldigt mycket då 
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mot nu. Pedagogerna berättade att eleverna har fått mer inflyttande på musiken, att det inte 

bara är sång. Eleverna får chans att testa på flertalet instrument. Informant E säger att ”när jag 

gick i skolan fanns det inte tillgång med instrument till en hel klass utan vi fick dela på ett pi-

ano och några instrument”. Förutsättningarna är inte det samma idag som hur det såg ut förr.

  

5.3 Varför ska musik användas i skolan 

Under intervjuerna har lärarna fått frågan om musik ska användas i skolan utöver läroplanen 

och i så fall varför. De flesta av informanterna tycker att musik är ett bra hjälpmedel för att 

barnen ska kunna uttrycka sig. Informant D säger såhär: 

Musik utvecklar språket jättemycket. Man märker alltså så fort barnen kommer hit. Vi 

har ju sångsamlingar och deras språk utvecklas väldigt mycket genom sång. De kanske 

inte kan bokstäverna men de kan sångerna ändå. Musiken är för att stimulera språket 

(Informant D). 

Enligt Informant D är sången något som barnen inte ser som inlärning utan alla är med och 

deltar i utan att tänka på att de tränar språket. Informant F är av samma åsikt då pedagogen 

använder musik vilket gör att eleverna känner att det blir något annat än en vanlig undervis-

ning. Informant F använder sig av musik för att träna eleverna under idrotten i motorik och 

rörelse. Pedagogen menar att musik stimulerar eleverna att röra sig och tränar samtidigt moto-

rik. Eleverna blir lugnare när de har fått anstränga sig och det blir en bättre miljö i klassrum-

met. Informant C är av liknande åsikt som informant F anvisar: 

Musik är ju viktigt kan jag tycka. Det är ett annat ämne som går att använda sig av i 

andra ämnen. Det kan vara träning av motorik när man använder sig av instrument. Då 

är det ju både motorik och rörelse (Informant C). 

Informant E svarar att musik är naturligt och det är en del av en människas liv. Genom musik 

lär sig barn att uttrycka sig och skapa. När barnen skapar musik använder de sig av hela krop-

pen. Det handlar om att kunna utnyttja flera kunskaper samtidigt. Som musiker kan du behöva 

använda dig av ögon, öron och fingrar samtidigt för att spela ett instrument.   

5.4 Skolans resurser i form av instrument 

Lärarna fick som fråga att beskriva vad det finns för musikaliska instrument att tillgå där de 

arbetar. Eftersom informanterna arbetar på olika stora skolor har de olika uppfattningar i 
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denna fråga. Informant D säger att ”vi har flertalet instrument här där jag arbetar dock är jag 

inte säker på alla. Jag vet att vi har gitarrer och pianon”. Informanten berättar att hon bara har 

arbetat ett år på denna skola och är inte tillräckligt insatt i allt material som finns där. Pedago-

gen skiljer sig markant ifrån informant A och E som citeras nedan. Enligt informant E har den 

skolan tillgång till många olika instrument samt musiklådor.  

Det finns ju ganska många gitarrer och det finns både vanligt piano och elpiano. Sedan 

så finns det de vanliga instrumenten som maracas. Vi har även musiklådor med pinnar 

och trianglar och de instrumenten. Kulturskolan är ju här ibland och då spelar de lite 

olika instrument och får prova på (Informant A).  

Informant B avviker från de övriga pedagogerna i sitt svar då pedagogen berättar om dator 

som ett redskap i att skapa musik där de övriga refererar till klassiska instrument såsom piano, 

gitarr och rytmikinstrument. 

Vi har en active board som är väldigt fantastiskt där man kan få med datorn där man 

kan göra mycket spännande grejer. Vi har tonboxar, gitarrer, piano och flera andra in-

strument i musiksalen som vi får låna och använda oss av (Informant B).  

Informant E som arbetar som musikpedagog är den enda av de intervjuade pedagogerna som 

reflekterar över att instrument kan integreras i andra ämnen. Pedagogen berättar att de andra 

lärarna kan få hjälp med musikaliskt material om de skulle behöva, ”skolan har väldigt många 

instrument i musiksalen. Det finns klassuppsättningar av musiklådor och gitarrer som klasser-

na kan få låna”.  

 

5.5 Lärarens kunskap i musik 

Jag har ställt frågan till pedagogerna jag intervjuat om de använder sig av musik och om de 

känner sig säkra när de gör det. Alla informanter är av åsikten att pedagogens bakgrund spelar 

in och vilka kunskaper de själva har i att använda sig av musik och instrument. De pedagoger 

som inte fått musikkurser under sin lärarutbildning skulle vilja ha fått det. Informant C berät-

tar: 

Ja jag kan känna mig lite otrygg. För jag kan inte spela något instrument själv och har 

inte fått det i min utbildning. Så det skulle jag vilja pröva på men jag känner att jag 
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saknar kunskap om det. Jag skulle vilja haft mer musik i min utbildning än vad jag har 

för att känna mig mer trygg (Informant C). 

Lärare A, B, C och F skulle alla vilja ha mer musikalisk undervisning än vad de har fått i sin 

utbildning. Lärare A svarar om otrygghet hos lärare. 

Ja jag tror det kan vara så tyvärr. Nu så bryr jag mig inte så mycket om hur det ser ut 

och låter när jag spelar. Jag förstår dem som känner att det är lite pinsamt. Jag menar, 

är man själv med många elever så kan det vara att man väntar med det tills man har 

någon musiklärare som kan ta det sen (Informant A). 

Vidare säger läraren att ”i de klasser som jag arbetar i nu är det inga problem”. Skulle läraren 

ta hand om äldre elever är det osäkert om läraren skulle spela musik (Informant A). 

Informant B är av inställningen att det är för lite musik i högskolornas lärarutbildning. Det är 

många som inte vågar använda sig av musik för att de inte själva är säkra. På min fråga svara 

informant B: 

Ja alla borde framförallt få mer i grundutbildningen speciellt det grundläggande i mu-

sik. Det behövs när man arbetar med de små barnen där det är grundläggande inlärning 

så tror jag att det är jätteviktigt att de kan få det redan i skolbänken. Mycket skyller 

folk på att de inte kan sjunga själva och det är många som förknippar musiken till att 

det är att sjunga. Därför vågar inte jag hålla i musik säger de då. Då blir det ingenting 

mer. De tror att de måste vara proffs på allt för att kunna lära barnen och de är ju jät-

tetråkigt för det är ju verkligen inte så. Det finns ju mycket skivor som du kan använda 

och du behöver ju inte göra allt själv (Informant B). 

Informant D fattar sig kort och koncist:  

Jag gick en musikdidaktisk grundkurs under min utbildning. Den var ju att man skulle 

våga testa allting. Det tycker jag är viktigt. Vi har ju musik där alla ska få vara med och 

testa och spela hej vilt. Själv så känner jag ingen rädsla att testa någonting. Man behö-

ver inte kunna musik för att ha musik (Informant D).  

Alla informanter är av snarlik åsikt att det borde finnas mer musik i lärarutbildningen men 

informant E resonerar att det är viktigt med vidareutbildning inom musik i läraryrket efter av-

slutade studier. Informant E har inställning att alla kan använda sig av musik.  
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Liksom att matematik och språk är en färskvara som behöver kontinuerligt underhållas 

för att inte glömmas bort. Det är precis samma med musik att det behövs repeteras. Jag 

möter många pedagoger som känner sig osäkra när det kommer till musik och jag har 

förståelse att de inte känner sig trygga. Jag försöker alltid att uppmuntra dem att an-

vända musik (Informant E).  

Det skiljer sig mellan de lärare som jag har intervjuat om de tycker det är en utmaning att an-

vända sig av musik och vara trygga när de gör det. 

5.6 I vilken grad integreras musik med andra ämnen 

Lärarna har fått beskriva hur de ser på användning av musik i de andra ämnena på skolan. Jag 

ställde frågor om hur musik är integrerat mellan ämnena. Lärarna fick också presentera sin 

uppfattning om det var tillräckligt, för lite eller för mycket integrering av musik mellan äm-

nena. Alla lärarna har inställningen att de vill ha mer integrering av musik i andra ämnen. In-

formanterna diskutera att de kan skilja sig hur integreringen sker. Informant A nämner under 

intervjun att de faller sig mer naturligt att använda sig av musik vid inlärning i förskoleklass.  

Informant A är av uppfattning att integreringen sker olika beroende var barnen befinner sig i 

sin skolgång. 

Jag kan ju i och för sig tänka mig att som i förskoleklass där kan man ju ha med musi-

ken i allt. I skolans värld så har man ju andra ämnen att tänka på med. I förskoleklass 

har de ju inte samma krav. Utan vi kan ägna hela dagen till musik om vi vill (Infor-

mant A). 

Alla pedagogerna talar om mer integration av musik i andra ämnen, dock är det ingen som har 

några konkreta exempel på hur detta skulle kunna gå tillväga. Svaret nedan från Informant C 

är ett exempel på detta.   

Jag tycker det är positivt om man integrerar alla ämnen, så man får in alla ämnen i allt. 

Det skulle kunna vara mer då. Sätter man sig och tänker efter så går det få in alla äm-

nen i allt (Informant C). 

Informanterna E, F går in lite djupare på vad det har för betydelse inom skolans verksamhet 

med musik i andra ämnen. Informant E är för att musik bör användas oftare i skola då det sti-

mulerar människan. Informant F tycker det är bra att integrera ämnen för det ger lärarna en 



 

18 

 

chans att samarbeta och stärka arbetslaget. ”Vi kan arbeta tillsammans och man får en insyn 

av vad de andra lärarna gör. Vi lärare lär oss också”.  

5.7 Musik som ett pedagogiskt hjälpmedel 

Pedagogerna har tidigare svarat på frågor och varit inne på delar av hur musik används som 

ett pedagogiskt hjälpmedel. På denna fråga avstod tyvärr en av informanterna från att svara på 

grund av yttre omständigheter. Dessa yttre omständigheter beskrivs mer detaljerat i diskuss-

ionen. Pedagogerna tycker att musik är ett bra hjälpmedel och de använder sig av musik i den 

mån de klarar av det. Lärarna är inne på att individens förmåga att ta in kunskap ökar då indi-

viden får använda sig av musik. Informant F och A belyser att musik är ett bra hjälpmedel att 

ta till när elever har svårt att koncentrera sig eller har svårt vid inlärning i skolan. 

Musik är ett bra redskap att ta till när elever har lite svårt. Barn uttrycker känslor och 

får inre bilder av musik. Jag använder mig av musik för att få eleverna lugna när de är 

okoncentrerade. Jag har använt det i räkning med ramsor och rim.(Informant F).  

Det är ju ett fantastiskt bra pedagogiskt hjälpmedel verkligen, om man då vågar an-

vända sig av den. För det gör väl ju inte alla då. Jag tycker att det gör mycket, vi har ju 

stora barngrupper och det kan vara svårt att få ihop dem och sitta ner. Det är också ett 

hjälpmedel för de barn som är svåra att fånga ibland som inte tycker något är roligt. 

Då kan man oftast fånga deras intresse med musiken eller använda sig av något in-

strument (Informant A). 

Informant E uttrycker vikten om elevens kommunikation genom musik. Pedagogen pratar om 

hur eleverna blir mer empatiska genom att musiken övar dem att lyssna på andra. Informant B 

trycker på att minnet tränas när eleverna använder musik och ramsor. Både Informant E och B 

tänker lite djupare ur ett filosofiskt perspektiv hur musik används som ett pedagogiskt verktyg 

i skolan. 

Musik kan användas för elevernas muntliga kommunikation. De lär sig att vara upp-

märksamma lyssnare, vilket är en färdighet som hjälper deras fonologiska medveten-

het. Vi använder musik som ett hjälpmedel i svenskan. Eleverna kan utvidga ordförrå-

det, främja synen, identifiera rim och återberätta historier med hjälp av musik. (Infor-

mant E). 
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 Den var inte lätt. Det är ju en hjälp i mitt pedagogiska arbete. Jag använder ju det i 

matten, svenskan och engelska. Vi sjunger väldigt mycket på engelska där eleverna lär 

sig ord. Det blir enklare att komma ihåg ramsor och ord i sånger. Det har ju hjälpt 

mina elever med multiplikationsinlärning i matematiken. Det fastnar bättre än när man 

sitter och rabblar det på vanligt sätt (Informant B).  

Informant D argumenterar att musik är ett hjälpmedel för många delar i utbildningen. Peda-

gogen uttrycker att musiken är ett viktigt stöd för elevernas motoriska utveckling. 

Språket är viktigt och musik är ett hjälpmedel. När du lyssnar och dansar till musik 

tränar du koordinationsförmåga och motoriken. Elever får testa på att röra sig och 

räkna genom danser (Informant D). 

Lärarna försöker använda musik i den mån det är möjligt i sin dagliga undervisning. De tyck-

er alla att det går att kombinera musik med de flesta ämnen. Främst används musik som ett 

pedagogiskt verktyg i språk och matematik. En av de intervjuade pedagogerna påpekar att 

musik är ett användbart redskap inom ämnet idrott. 
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6 Diskussion 

I denna del kommer jag att göra en reflektion över metoden som har använts i studien och 

diskutera mina frågeställningar. Jag kommer reflektera över om mitt val var bra och ställa in-

formanternas svar mot tidigare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Pedagogerna har en positiv inställning när de tänker på musik. Det räcker med att se på frågan 

där de skulle beskriva musik med ett ord. Där svarade fyra av pedagogerna glädje och de 

andra svaren var livet och vänner. Om en person är positivt inställd till ett arbetsredskap är det 

större sannolikhet att det kommer användas. 

Det finns skillnader på hur pedagogerna ser på användning av musik på de skolor som de ar-

betar på. Skolorna varierar i storlek, antalet anställda skiljer sig också. Pedagogerna använder 

sig av musik i någon form. Pedagogerna i förskoleklass använder sig av musik mer spontant 

än de pedagoger som använder sig av musik i grundskolan. Pedagogerna är överens om att 

musik ett bra verktyg och hjälper till att utveckla språket. Dock är det mindre påtalat av peda-

gogerna i vilka övriga ämnen som musik kan integreras i undervisningen. Pedagogerna skulle 

kunna använda sig Roland Cox (2009) bok ”Ta in musiken!” där det finns en checklista med 

förslag hur musik kan integreras i andra ämnen.  

Pedagogerna är positivt inställda till musik som pedagogiskt verktyg. Pedagogerna säger att 

barn lär sig ord utan att kunna bokstäverna med hjälp av musik. Till exempel lär sig barn ord 

omedvetet. Detta stämmer med vad Kempe och West (2010) säger om att barn lär sig omed-

vetet vid användning av musik. 

Enligt Jederlund (2002) är musik ljud, rytm och rörelse. Vidare så kallar han barnens första 

ljud för musik. Jag tolkar det hela som att pedagogerna är inne och berör Jederlunds tankar 

om vad som är musik. Informant F berättar att musiken är en viktig del i språkutvecklingen. 

Genom att eleverna använder sig av rytmer skapar det gynnsammare förutsättningar för ele-

verna i läsning och bokstavsinlärning. Vidare berättar den intervjuade pedagogen att musik 

hör ihop med ljud och rytm. Musik är en bra träning och något som används i språkundervis-

ning. Exempel är att eleverna ljudtolkar och avkodar bokstäver. Detta är lärarnas sätt att inte-

grera musik med språk. 
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Inom ämnet musik ryms tre grundläggande element, ljud, rytm och rörelse. Alla dessa tre an-

vänds vid inlärning vilket talar för att individen gynnas av integrering av musik i andra äm-

nen. Pedagogerna integrerar musik i ämnena för att eleverna ska få träna sin muntliga kom-

munikation och använda sig av kroppen. Eleverna använder sig även av rytm i matematikun-

dervisning. Detta överensstämmer med Bjørkvolds (2005) teorier om rytm i undervisningen. 

Jederlund (2002) och Lundström (1996) teorier om musikens roll i inlärning av språket stäm-

mer bra överens med vad informant E säger. Musik används ibland annat mycket i svenskun-

dervisning. Eleverna lär sig att vara uppmärksamma lyssnare och utvidgar sitt ordförråd. Mu-

siken spelar en stor roll i den muntliga kommunikationen enligt informanten. 

Gölstam (2009) påstår, precis som pedagogerna, att vid utövande av musik använder eleverna 

sig till stor del av kroppen. Detta kopplar jag till Gölstams teori där musiken ses som ett krea-

tivt lärande där barnen får använda hela kroppen för att uttrycka sig. Enligt informant E an-

vänder sig eleverna av hela kroppen när de skapar musik vilket stämmer med Gölstams teori. 

Bojners (1998) teorier handlar om användning av olika instrument i skolan. Detta innefattar 

bland annat musiklådor och kroppen som pedagogiska instrument. Vissa av lärarna använder 

musiklådor, både informant A och E redogjorde att de använde sig av musiklådor ibland. Då 

musiklådor är ett enkelt redskap att använd. Det är behändiga att ta med sig och kräver inte 

någon direkt förkunskap att använda sig av. Därför borde det vara möjligt för alla pedagoger-

na att nyttja detta i större utsträckning. Alternativt skulle skolor kunna överväga att ha musik-

lådor tillgänglig i alla klassrum. 

Pedagogerna B och C använde sig båda av musik i matematiken vilket Ebbelind och Löfgren 

(2009) argumenterar för är bra när gäller integrering mellan skolämnena. De paralleller som 

Ebbelind och Löfgren menar finns mellan musik och matematik verkar även finnas i lärarnas 

tankesätt.  Enligt Löfgren och Ebbelind (2009) kan barn göra matematik konkret genom att 

använda sig av takt och puls. Rim och ramsor är uppbyggda utifrån en viss takt vilket peda-

gogerna nämner att de använder sig av i inlärning av multiplikation. 

När jag var ute och genomförde intervjuerna med pedagogerna tänkte jag inte på deras bak-

grundskunskaper inom musik. Jag visste att pedagogerna använde sig av musik på olika ni-

våer. Det har blivit mer och mer tydligt för mig att pedagogerna som har fått mer utbildning 

och innehar musikaliska kunskaper vågar använda sig mer av musik. Jag hade en svag teori 
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att pedagogerna skulle vara rädda för att använda sig av musik vilket jag har fått bekräftat. 

Informant B är av inställningen att det är för lite musik i lärarutbildningen. Det är många som 

inte vågar använda sig av musik för att de inte själva är säkra. På min fråga svarade till exem-

pel informant B att det var för lite musik och att många är rädda för att göra bort sig. Därför 

undviker de då att använda sig av musik i sin undervisning. Även informant C känner sig 

otrygg i användning av musik då kunskaperna av att spela ett instrument saknas. Det som in-

formanterna påtalar styrker Vesterlunds (2003) teori att pedagoger inte är trygga i att använda 

musik i undervisning och att de inte vill göra bort sig. Många av de som intervjuades har inte 

fått, vad de själva tycker, en tillräcklig utbildning inom musik. Det var fyra av sex intervjuade 

som hade velat ha mer musik i sin lärarutbildning.  

Utifrån intervjuer som gjordes vid studien framkom det att två av pedagogerna använder sig 

av musik för att träna eleverna i motorik och rörelse. En av pedagogerna menar att musik sti-

mulerar eleverna att röra sig och tränar samtidigt motorik. ”Eleverna blir lugnare när de har 

fått anstränga sig och det blir en bättre miljö i klassrummet” (Informant F). Den andra peda-

gogen svarade ”det kan vara träning av motorik när man använder sig av instrument. Då är det 

ju både motorik och rörelse” (Informant C). Enligt Jederlund (2002) använder vi oss av rytm 

för att utveckla vårt språk. Likaså benämner han att rytm även är kopplad till motorik. Aktivi-

teter så som gymnastik eller dans skulle vara svåra att utöva utan god motorik. För att kunna 

dansa krävs det god koordination. För att ha en god koordination behövs ett samarbete mellan 

vänster och höger hjärnhalva. Jederlund (2002) anser att det går att träna samarbetet mellan 

hjärnhalvorna genom rytmiska rörelser och instrumentspel. Detta får även stöd i ny forskning 

av Moreno (2014) som har visat på att dessa resultat visar på positiva effekter från musik till 

tal och belyser nyttan av musik i utbildning. Moreno et al. (2009) visar att hjärnans formbar-

het vid relativt korta perioder av musik utbildning har stark betydelse för den funktionella or-

ganisationen av barnens hjärna.  

För att lärarna ska kunna använda sig musik krävs både egen kunskap och att det finns resur-

ser på skolan att utnyttja. Det kan vara instrument, material eller andra kunniga pedagoger. 

Enligt Kempe och West (2010) så har 96 procent av befolkning en musikalisk förmåga som 

går att träna upp. Det gäller även för pedagoger att utbildning i musik hjälper dem och kan 

därför var viktig för att de ska våga använda sig av musik som ett pedagogiskt redskap. De 

personer som har blivit kallade omusikaliska kan även de träna upp sin musikaliska förmåga. 

Det stämmer väl med Kempe och West teorier och det gäller ju inte bara barn utan det skulle 
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också kunna hjälpa lärare att bli tryggare med musik. Pedagogerna är inne på att de inte har 

kunskapen men de har tillgång till material inom musik på skolorna. Informant A berättar till 

exempel att det finns tillgång till instrument och hjälpmedel på den skolan läraren arbetar. 

Skolan i fråga får dessutom regelbundna besök av kulturskolan där eleverna får använda sig 

av deras instrument.  

Mycket fokus läggs på hur musik direkt används som ett pedagogiskt verktyg. Exempelvis 

nämner pedagogerna hur det används vid språkinlärning, matematik och idrott. Endast en in-

formant talar om hur musik indirekt kan användas för att skapa en lugnare och bättre inlär-

ningsmiljö i skolan. Enligt Moreno (2009) tränar barn på att fokusera sin uppmärksamhet för 

längre perioder när de utövar musik i utbildningen.  

Skolverkets bestämmelse i form av läroplanen (Lgr 11) påpekar att undervisningen ska vara 

varierad och integrerad mellan ämnena (Skolverket, 2011). Uppfattningen som jag fått av in-

tervjuerna är att undervisningen är delvis varierad och integrerad. Lärarna kan få hjälp ute på 

skolorna men i grunden saknar de tillit till sitt eget kunnande. Är de inte musikpedagoger vå-

gar de inte använda och integrera musik i den omfattning de själva skulle vilja. Resultatet av 

min studie säger att pedagogerna vill använda sig av musik och integrera den mer bland äm-

nena men de är också begränsade av sitt eget kunnande.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod. Intervjuerna gjorde jag tillsammans med 

en studerande kollega som hjälpte mig att spela in intervjuerna. Intervjuerna tog plats ute på 

de skolorna där informanterna arbetade. De gjordes i avskild miljö från den dagliga verksam-

heten. Av de sex stycken intervjuerna gick fem av dem väldigt bra. En av intervjuerna blev 

emellertid lite kortare än tilltänkt. Det fanns gott om tid inplanerad för intervjun. Tyvärr hade 

några av lärarens kollegor fått gå hem på grund av sjukdom. Detta ledde till att informanten 

blev tvungen att göra intervjun snabbare och några av svaren kan ha blivit påverkade. I den 

intervjun fick jag inget svar på min fråga ”vad är din uppfattning om musik som ett pedago-

giskt hjälpmedel?”. Detta kan leda till att utfallet i studien påverkas, då det är en kvalitativ 

studie och ett av svaren på frågan faller bort.  

När jag reflekterar över resultaten som jag har fått fram är jag nöjd med intervjuguiden. Det 

ska dock påpekas att alla informanter inte kunde svara på alla mina frågor direkt. För att få 
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informanterna att förstå vissa frågor fick jag omformulera en del frågor under intervjuns gång. 

Därför kunde någon av frågorna ha omarbetats och varit tydligare i intervjuguiden. Det kan 

uppfattas som att några av frågorna gick in i varandra, till exempel ”I läroplanen och kurspla-

nen så står det att vi ska ha musik i skolan” och ”Vad finns det för hjälpmedel att tillgå här på 

skolan när ni använder musik och integrerar i ämnena? Kan du beskriva på något annat sätt 

varför vi använder oss av musik i skolan”. Jag valde att ha det på det sättet därför att infor-

manten skulle kunna återkoppla till ämnet för studien och ha möjlighet att addera till tidigare 

svar i intervjun. 

Lärarna fick information att de kunde få intervjuguiden vid den första kontakten som togs. 

Ingen av lärarna ville ha intervjuguiden, utan svarade på frågorna direkt under intervjun. De 

fick information av mig om studiens syfte innan intervjun började. Jag gjorde såhär för att 

följa de etiska aspekterna i en intervjuguide. Eftersom lärarna var utvalda från ett bekvämlig-

hetsurval visste jag om att det fanns skillnader bland pedagogernas musikkunnande. Detta 

stämde också bra in i det resultat som jag har fått fram.  

Vid informationssökande av tidigare forskning har jag hittat bra teorier. Däremot har det varit 

lite svårare att få tag i nyare forskning inom ämnet musik som ett pedagogsikt verktyg. Det 

finns äldre litteratur och den innehåller nyttig fakta. Det vore dock av intresse att hitta lite ny-

are forskning för att få de senaste teorierna om musik som ett pedagogiskt verktyg. Det finns 

forskning om musik men den handlar mest om barns tidigare åldrar och förskoleverksamhet. 

 

6.3 Reflektioner angående studien 

De pedagoger jag intervjuat som inte är rena musikpedagoger säger själva att de inte har till-

räcklig utbildning med sig från sina pedagogiska studier. Detta märker de när de kommer ut i 

arbetslivet. Det är en utav anledningarna till att de inte använder sig av integrering av musik 

mellan skolämnena. Informant A håller med i detta resonemang: 

Ja jag tror det kan vara så tyvärr. Nu så bryr jag mig inte så mycket om hur det ser ut 

och låter när jag spelar. Jag förstår dem som känner att det är lite pinsamt. Jag menar 

är man själv med många elever så kan det vara att man väntar med det tills man har 

någon musiklärare som kan ta det sen (Informant A). 
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Jag hoppas att det i framtiden kommer mer ny forskning om hur pedagoger använder sig av 

musik som ett pedagogisk redskap. Pedagogerna kommer då att få tillgång till mer hjälpmedel 

som de kan använda sig av i undervisningen. Det underlättar för lärarna att våga använda sig 

mer av musik i inlärningssyfte om de får tillgång till mer redskap. 

Musiken är en viktig del i inlärningen eftersom eleverna får arbeta med flera delar av kroppen 

och de blir samtidigt motoriskt stimulerade. Jag tycker därför att musik borde få en större roll 

i den vardagliga undervisningen i skolan. Detta går att åstadkomma genom att musiken inte-

greras mer i de andra ämnena. Informant E tycker att musik bör användas oftare i skola då det 

stimulerar människan.  

Självklar bör vi integrera musik mer med de andra ämnena i skolan. Jag kan tycka att 

det är för lite integrering med det kan ju ha med att göra pedagogerna är rädda för att 

använda sig av musik. Som jag sa innan måste pedagoger våga att testa själva och 

träna (Informant E).  

Lärarna är själva inne på att musik som ett pedagogiskt verktyg behöver används mer och de 

får stöd av forskare i detta. Både Bjørkvold (2005) och Bojner (1998) argumenterar för att 

barn ska satsa på musik i de tidiga åldrarna. Det är där barnen lägger grunden för språkut-

vecklingen. Musiken som utövas behöver inte ske i musiksalen utan kan utövas på ett klass-

rumsgolv. Enkla instrument eller material som finns i klassrummet kan användas. 

I några av fallen har lärarna tillgång till active board och instrument i klassrummet. Här visar 

läraren att de använder saker som finns i klassrummet och att de även kan använda annat 

material på skolan om de vill. Jag anser att det finns lärare som inte tänker på vilka möjlighet-

er de har att använda hela skolans material. Precis som en av de lärare jag intervjuat säger, 

hävdar jag att det är viktigt att pröva på musik som ett pedagogiskt verktyg.  

I yrket som pedagog ingår det inte bara utlärning, utan stora delar är även inlärning för oss 

pedagoger. När musik integreras i undervisningen blir detta till inlärning även för pedagogen 

och leder till trygghet i att använda sig av musik.  Det anser jag är väldigt viktigt. Den första 

gången du använder dig av musik som ett pedagogiskt verktyg får du enligt Vesterlund (2003) 

räkna med att det inte kommer bli som du tänkt dig. Det är viktigt att pedagogerna vågar tro 

på sig själva och hittar sina egna sätt att integrera musik i undervisningen.  
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7 Vidare forskning 

Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning. Under den pågående studien har det 

väckts några frågor. Till exempel om resultatet av den här studien är tillämpningsbart i större 

skala. Hur skulle resultatet bli om en liknande undersökning gjordes nationellt eller även in-

ternationellt. I de fall där lärarna inte använder sig fullt ut av musikresurserna på skolorna, 

varför är så fallet?  

Det skulle även vara intressant att ta reda på vad lärarna själva anser sig behöva för en ökad 

användning av musik som ett pedagogiskt verktyg. Vidare vore det intressant att följa upp vad 

kommunerna erbjuder för möjligheter till skolorna och lärare. Har de lärare som vill vidareut-

bilda sig möjlighet till detta? Ytterligare forskning kan vara att ta reda på om skolorna följer 

någon röd tråd i sitt arbete med musik vid inlärning.  

Följande frågor skulle kunna utgöra en grund till vidare forskning. 

Vilken typ av arbetsplan har ni på er skola för att integrera ämnet musik i övrig undervis-

ning? 

 

Hur arbetar ni med vidareutbildning inom pedagogik på er skola? Vad erbjuder kommuner-

na? 

 

I de fall där lärarna inte använder sig fullt ut av musikresurserna på skolorna, varför är så 

fallet?  

 

Finns det någon signifikant skillnad i resultat på nationella prov mellan skolor som har inte-

grerat musik i undervisningen jämfört med skolor som inte använder sig av någon form av 

musik som pedagogiskt redskap? 
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Bilaga 1   Intervjuguide 

 

När du hör ordet musik. Kan du beskriva det med ett ord vad det är för dig? 

 

I skolan kan musik användas på flera sätt. Hur ser du på musiken i skolan? 

 

I läroplanen och kursplanen så står det att vi ska ha musik i skolan. Kan du beskriva på något 

annat sätt varför vi använder oss av musik i skolan. 

 

Hur kan man göra för att integrera musiken i flera olika ämnen? 

 

Borde lärare få mer utbildning från högskolan inom musikämnet? 

 

Om du jämför när du gick i skolan. Tror du det är stora skillnader på hur musik används och 

tillämpas i skolan? 

 

Är användning av musik i skolan tillräcklig? Är det för mycket eller för lite musik som det är 

i skolan? 

 

Vad finns det för hjälpmedel att tillgå här på skolan när ni använder musik och integrerar i 

ämnena? 

 

Vad är din uppfattning om musik som ett pedagogiskt hjälpmedel? 
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Bilaga 2      

Hej! 

Vi heter Tobias Knutsson och John Bjurevik och läser sista året på lärarhögskolan i Jönkö-

ping.  Vi har olika inriktningar men ville skriva vårt examensarbete tillsammans. Våra inrikt-

ningar är förskolelärare samt grundskolelärare. Vi har valt att skriva om musik i grundskolan 

samt förskoleklass som pedagogiskt verktyg. 

Då vi båda är intresserade av musik och skulle vilja använda oss utav det i vårt kommande 

yrke så skulle vi vilja veta lita mer om musik och vad lärare har för uppfattningar samt hur 

lärare beskriver musik som pedagogiskt verktyg i sin verksamhet. Med musik menar vi det 

som ingår i musik det kan vara till exempel: Sångstunder, instrument, rytmik, rörelse. 

Vi kommer att intervjua totalt sex pedagoger inom grundskolan och förskoleklass. Intervjun 

kommer pågå cirka 20-40 minuter. Både Tobias och John kommer vara närvarande under in-

tervjun men bara en utav oss kommer att intervjua. Vi kommer att använda oss av en diktafon 

och spela in intervjun samt en utav oss kommer att anteckna.  

Det som sägs under intervjun kommer sedan att behandlas utav oss och vi kommer inte publi-

cera namn eller dylikt i studien det vill säga att ni som intervjuas kommer vara anonyma och 

det kommer inte kunna kopplas till en enskild person eller skola. Du har även rätt att avbryta 

intervjun när du vill. Samt är det någon fråga som du känner att du inte vill svara på så kan vi 

hoppa över den. 

Med Vänlig Hälsning 

Tobias Knutsson & John Bjurevik 

 

 

 


