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Abstract 
 
 
Syftet med examensarbetet är att åskådliggöra innehållet på musiklektionerna i skolans första 

år. Vi har även undersökt om lärarna anser sig leva upp till styrdokumentens krav. Arbetet 

bygger på litteraturstudier, ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer i fyra olika 

F-2 klasser. Vi har belyst vad eleverna får göra under musiklektionerna och resultatet visar att 

musikundervisningen mestadels består av sång och rörelse. Vidare visar resultatet att lärarna 

anser att deras lektioner uppnår styrdokumentens krav, men att de känner sig i behov av 

kompetensutveckling. Det har visat sig att fortbildning är ovanligt i musik. 
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FÖRORD 
 
Vi vill tacka alla skolor och lärare som deltagit i våra observationer och intervjuer. Ni har 

gjort det möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete. 

 

Även ett stort tack till vår handledare Michael Eylers som varit till stor hjälp under arbetets 

gång.
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Vi är två kvinnliga studenter vid lärarutbildningen på Kristianstad Högskola som läst 

inriktning Språk-Skapande som bl.a. innehöll ämnet musik. Vi har även läst musik 1-10p som 

specialisering. Genom detta har vi fått mycket inspiration till hur man kan undervisa i musik i 

skolan. 

 

Våra erfarenheter säger oss att musiklektionerna i många fall inte prioriteras särskilt högt. När 

vi själva gick i grundskolan innehöll musiken mestadels sång. Ofta var musiken ett ämne som 

kom i skymundan, lärarna föredrog de teoretiska ämnena i stället. Behövde man mer tid i ett 

annat ämne var det oftast musiklektionerna som blev drabbade. Även på våra vfu-perioder 

under lärarutbildningen har vi insett att musikundervisningen varierar stort på de olika 

skolorna. Eftersom vi båda är nyfikna på frågan, hur musikundervisningen ser ut, blev vårt val 

av ämne självklart. 

 

1.2 Syfte 
Med vårt arbete vill vi belysa vad elever i skolans tidiga år får göra på musiklektionerna. Vi 

vill också ta reda på om lärarna tycker att deras musiklektioner uppnår styrdokumentens krav. 

 
Vi inledde arbetet med att söka relevant litteratur till ämnet, vilket visade sig vara svårt att 

finna. Vi kommer i teoridelen att redovisa förankringar i styrdokument och facklitteratur. 

 

I resultatdelen kommer vi tematiskt att presentera observationerna och intervjuerna från 

skolorna. Därefter kommer vi kortfattat att analysera resultatet.  

 

I diskussionsdelen kommer vi att jämföra de olika skolorna och knyta an till litteratur och 

egna upplevelser av observationerna. Till sist har vi gjort en kort sammanfattning av arbetet. I 

arbetet kommer vi att benämna eleverna som både barn och elever. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Teoridelen inleds med förankring i styrdokumenten. Därefter fördjupar vi oss i litteratur med 

anknytning till vårt ämne. 

 

2.1 Förankring i styrdokumenten 

Lpo 94 säger att ”Undervisningen skall vara saklig och allsidig” (s.20). Vidare läser man att: 

 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. […] De skall få prova och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 

känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form skall vara inslag i skolans verksamhet (s.8). 

 

I målen som eleverna skall uppnå i grundskolan står att skolan ansvarar för att eleven efter 

grundskolans slut bl.a. ”har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat 

intresse för att ta del av samhällets kulturutbud” samt ”kan utveckla och använda kunskaper 

och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama 

och dans” (s.12). 

 

I Lpo kan man också läsa att rektorns ansvar är att se till så att ”personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter” 

(s.32). 

 

I Kursplanen (2000) för musik kan man läsa om ämnets syfte och roll i utbildningen. ”Musik 

är en del av kulturarvet” (s.42). Kursplanen menar att musiken är av stor vikt för en 

delaktighet i skolans och samhällets kulturarv. Vidare menar Kursplanen att musik är ett 

gränsöverskridande språk som gynnar förståelse och tolerans (s 42). 
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 Målen som skolan ska arbeta efter är bl.a. följande: 

 
- utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medvetna om dess 

utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse, 

- utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer, 

- utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelser och 

fördjupad kunskap, 

- använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar 

ansvar och samarbetsförmåga (s.42-43). 

 

”Musik har betydelse för personlighetsutveckling och lärande” (s.43).I kursplanen för musik 

står det att språkämnena, matematik och musik ligger nära varandra, därför kan musikämnet 

vara till god hjälp och stöd i undervisningen (s.43). Vidare menar kursplanen att musik är ett 

viktigt socialt ämne som kan förena eleverna oavsett kultur och bakgrund (s.44). 

 

2.2 Förankring i facklitteratur 
 

2.2.1 Musikämnet i skolans värld 

Josefin Olevik (2003) ifrågasätter i sin artikel Musiktimmen bara en paus i skolan som 

publicerats i Dagens Nyheter, vem som ska möta barnen i deras musiska värld eftersom 

skolorna minskar musikundervisningen. ”Det är kärnämnena som betonas när eleverna ska 

kämpa för en vettig framtid. Musiktimmarna kan få vara en vilostund, en pausfågel under 

skoldagen”. Håkan Sandh, chef för kulturskolan i Solna, menar i samma artikel att barn 

dagligen lyssnar på musik de identifierar sig med. Därför är det viktigt att kunna ge eleverna 

en professionell musikundervisning i skolan, så att dom även får kännedom om vårt kulturarv.  

 

I boken Från kritätare till samplare (1992) skriver Hugardt, som är en av författarna, att 

musikämnet alltid fått hävda sig mot övriga skolämnen. Han tycker att musikämnet inte anses 

som lika viktigt. Hugardt skriver vidare att, för att eleverna inte ska få en negativ bild av 

musikämnet är det är viktigt att klassläraren visar en positiv inställning till musiken. Han 

menar även att musik är så mycket mer än sång och att det finns mycket att göra på 

musiklektionerna som kan få lärarens musiska självkänsla stärkt (s.98). 

Sandberg (1996) har i sin avhandling gjort intervjuer med lärare och övervägande delen av 

klasslärarna i årskurs 2 anser att musikundervisningen inte har låg status. Musiklärarna 
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däremot, tycker att ämnet inte bedöms som viktigt bland kollegorna och att det finns 

”förutfattade meningar om musikämnets betydelse i skolarbetet, musiken har inte sällan låg 

status och ställning i skolans gemensamma arbete” (s.175).  

 

Uddholm (1993) skriver att det i grundskolan finns formuleringar om vad musiklektionerna 

ska innehålla. Han menar att det bara är pappersexercis eftersom det inte ofta ställs några krav 

på lärarna och musiklektionernas utformande, så länge det inte leder till kaos i klassrummet. 

Uddholm påpekar att flertalet musiklärare strider för att ge musikämnet en vettig innebörd, 

men motarbetas av tids- och resursbrist. Han tror också att musiktimmarna kommer att 

minska i skolan eftersom ämnet inte anses viktigt (s.20). 

 

Ulla Wiklund är en svensk musiker, författare, rytmiklärare och lärarutbildare m.m. Hon 

skriver i slutet av Sundins bok (2003) ett brev till dig som arbetar i grundskolan. Wiklund 

skriver där att de estetiska ämnena inte får lika mycket tid i skolan som övriga ämnen. 

Wiklund menar att man genom musik kan gynna barnets utveckling och att musiken är ett 

viktigt ämne i sig (s.171). 

 

2.2.2 Faktorer som kan styra musikundervisningen 

För att kunna undervisa enligt styrdokumentens krav finns det faktorer som klasslärare i 

årskurs 2 anser vara hinder i deras musikundervisning. Till stor del är det den egna 

utbildningen och alltför liten möjlighet till fortbildning som utgör svårigheterna i 

undervisningen. Musiklärarna tycker däremot att det i första hand är musikämnets strama 

utrymme på timplanen som är det största problemet (Sandberg 1994, s.55).  

 

Inom skolan finns det lärare som har läst musik i sin pedagogutbildning, men det finns även 

dem som inte har någon form av utbildning alls i musik. Ändå ska de undervisa i ämnet. ”De 

ska med andra ord förmedla/överföra kulturarv till nästa generation” (Sundin 1988, s.82). 

Lärare har hämningar och är rädda för att misslyckas i musikämnet. För att detta inte ska sätta 

negativa spår i undervisningen måste de arbeta bort sin rädsla, menar Sundin (s.108). I sin bok 

refererar Sundin till Birgitta Ryner, universitetsadjunkt på Högskolan i Gävle, hon tycker ”att 

klasslärarnas benägenhet att undervisa sin klass i musik är låg: man skjuter det helst ifrån sig” 

(s.134). 
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Bjørkvold (1991) tycker att de blivande lärarna bör få så mycket musikundervisning som 

möjligt, för att på sätt kunna möta sina elever på ett tillfredställande musiskt vis. ”Ingen skola 

blir musisk utan musiska lärare” (s.152). Vidare menar Bjørkvold att politikerna måste inse 

musikens betydelse för elevers inlärning och inte låta deras egen skoltid påverka besluten om 

musikämnet i skolan. Eftersom musikämnet lätt klassas som mindre viktigt tycker han att det 

är angeläget att det debatteras om musikens betydelse i skolan (163ff). Bjørkvold skriver 

också att det inte bara handlar om att musikämnet ska få mer utrymme på timplanen utan att 

innehållet på lektionerna måste bygga på väsentlig grund (s.171). 

 

Sundin skriver i sin bok Barns musikaliska utveckling att fortbildning inom musik är viktig 

eftersom ”Osäkerheten inför musik både hos förskolan och lågstadiets lärare tycks vara 

mycket vanlig i Sverige” (s.27). Vidare tycker Sundin att det är beklagligt att man som 

pedagog kan få ha en klass i musik, trots att han eller hon inte haft någon musik i sin 

utbildning. Han anser att ”Steget är långt till att se musik som något så viktigt i det 

pedagogiska arbete att alla lärare ska ha vissa minimikunskaper” (s.27).  

 

Precis som Sundin, Bjørkvold och Hugardt finner Uddholm (1993) också att musikämnet i 

grundskolan inte anses som viktigt i Sverige. Han instämmer om att man bör införa mer 

musikundervisning till blivande pedagoger och på så vis kan de påverka till en bättre 

undervisning i grundskolan.  

 

I Sandbergs (1994) rapport kan man läsa att klassläraren är den som till störst del håller i 

musikundervisningen för elever i skolår 2. Svaren som Sandberg fått utav lärarna visar att de 

har varierad kunskap i ämnet. Vissa lärare har stort intresse för musik och är kunniga inom 

ämnet medan andra har ringa eller inga kunskaper i ämnet. Han menar att genom samarbete 

mellan klasslärare och musiklärare får eleverna på lågstadiet trots allt en tillfredställande 

undervisning (s.25). 

 

Sandberg (1996) har i sin avhandling kommit fram till att musikundervisningen i skolan beror 

på många olika faktorer. Klasslärarna har i intervjuerna uttryckt sitt missnöje över att hålla i 

musiklektioner eftersom de anser sig ha för lite kompetens i ämnet. De menar att de behöver 

fortbildning i ämnet, men att det inte tillgodoses (s.170). Vidare säger lärarna att tillgången till 

material är dålig och att detta är en bidragande orsak till att undervisningen blir bristfällig 

(s.174). Många lärare tycker också att det är jobbigt att bedriva musikundervisningen och att 
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kunna nå alla elever när klasserna är allt för stora. Det blir lätt stökigt och högljutt. De känner 

också att de måste ge så mycket av sig själv vid undervisning i musik (s.168).  

 

2.2.3 Musiklektioners innehåll 

Sandberg (1994) har kommit fram till genom sin undersökning att sång är den mest 

förekommande aktiviteten på musiklektionerna hos både klassläraren och musikläraren. Man 

kan dessutom utläsa att dans och rörelse, spel på instrument och musikskapande är mer 

vanligt på musiklärarens lektioner. Däremot använder klassläraren sig mer utav 

musiklyssnade än musikläraren. 

 

Sandberg (1996) skriver att sysselsättningen på musiklektionerna i huvudsak består utav att 

sjunga eller spela på instrument där läraren är verksam i aktiviteterna. Han menar också att 

rörelse, dans och tillfällen där eleverna får skapa egen musik inte förekommer ofta i skolorna. 

Däremot menar Sandberg att det är musiklärare som oftast låter eleverna skapa sin egen 

musik. Vidare kan man läsa att klasslärare gärna använder sig av musikböcker och 

handledning medan musiklärarna är mer kreativa med att variera sitt val av material. Det är 

vanligt förekommande att musiklärare tillverkar sitt eget material som används under 

lektionerna (s.183). 

 

”I den traditionella musikundervisningen har man snarare lärt ut färdigheter än musik” 

(Sundin, 1988 s.55). Teorin är den som har dominerat och direkta upplevelser av musik har 

fått stå tillbaka. Elever tycker att det är tråkigt med teori och därför tappar många intresset för 

musikämnet och man säger då gärna att eleverna är obegåvade i ämnet (s.55). 

 

2.2.4 Lärandeteorier  

Säljö (2000) menar att människor lär sig i alla situationer och på olika nivåer. Ett lärandesätt, 

det primära, sker inom familjen och är den mest grundläggande lärdomen. Det sekundära 

lärandesättet sker däremot i skola och andra offentliga verksamheter. Här är lärandet mer 

inriktat på att förmedla kunskap (s.40 ff). Säljö skriver också att det väsentliga är på vilket sätt 

vi lär oss på och inte bara vad och hur mycket vi lär oss. Hur människan lär och utvecklas är 

förenat med människans tänkande och agerande i allmänna situationer. Vidare står det att 

människan lär i interaktion med andra individer. Kommunikation är därför en viktig länk 

mellan människor. Språket är en viktig del för kommunikationen skall fungera. Det är genom 

språket vi kan kommunicera med varandra (s.105 ff). 
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Vygotskij och Piaget är av stor betydelse för förskolans och skolans pedagogiska syn. Piaget 

menade att barn lär av varandra då de är i samspel med andra. Vygotskij ansåg att socialt 

samspel är en viktig del i barns utveckling. Han ansåg liksom Piaget att barn lär tillsammans 

och av varandra (Williams, Sheridan & Pramling/Samuelsson, 2000, s.19 ff).Vygotskij 

menade också att människan ständigt befinner sig i en utvecklingszon där han/hon kan lära sig 

på egen hand men även i samspel med andra. Han menade att i en samarbetssituation utbyter 

människan erfarenheter med varandra. På så sätt kan människan tillsammans lösa ett problem 

som han/hon kanske inte klarat av på egen hand. Människan är i behov av varandras 

kompetens för att komma vidare i utvecklingen. (Säljö, 2000, s.120 ff.). 

 

Marton & Booth (2000) skriver att lärarna fokuserar sig på tre olika saker under sina 

lektioner, ”mot den pågående verksamheten, mot syften av mer allmän karaktär och mot ett 

specifikt innehåll som undervisningen skulle förmedla” (s.220). En undersökning som gjorts 

visar att det vanligaste är att läraren inriktar sig på verksamheten och att innehållet är det som 

lärarna ägnar sig minst åt. Marton & Booth menar att det finns fall där lärarna fokuserar sig så 

mycket på sina elever att innehållet på lektionen och sättet på hur elever lär blir lidande (s. 

220 ff). 

 

2.3 Problemprecisering 

 

Vilket innehåll har musikundervisningen på de undersökta skolorna? Anser lärarna att de 

lever upp till styrdokumentens krav?  
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3. METOD 

 
3.1 Metodbeskrivning 

Vi har slumpartat valt ut fyra olika skolor där vi har genomfört kvalitativa intervjuer med 

lärarna och ostrukturerade observationer av deras musiklektioner. Vi har valt att använda oss 

utav kvalitativa intervjuer eftersom vi tror det ger de mest tillförlitliga svaren till vår 

undersökning. Enligt Patel & Davidson (2003) är kvalitativa intervjuer som ett samtal. De ger 

större utrymme för respondenten att svara med egna ord. De skriver också att ostrukturerade 

observationer används då forskaren vill erhålla så mycket data som möjligt inom ett visst 

område. Anledningen till att vi inte valt att intervjua eleverna är för att vi ville ha lärarens 

perspektiv på undervisningen och inte vad eleverna upplever att de gör på musiklektionerna. 

Vi gjorde intervjuerna genom personlig kommunikation med respondenterna efter det att vi 

observerat musiklektionerna. Vi satt i en avskild miljö där ingen störde oss. Vi inledde med 

att berätta vårt syfte med studien och att deras medverkan var anonym, detta för att de skulle 

känna sig trygga och kunna svara ärligt på frågorna. (Patel/Davidson, 2003, s.70, 

Vetanskapsrådet s,7) Kvalitativa intervjuer är som ett samtal mellan intervjuare och 

intervjuperson, det är därför viktigt att kunna föra ett samtal där intervjupersonen inte känner 

sig hämmad att svara på frågorna (Patel/Davidson,2003, s.77 ff) 

 

3.2 Genomförande 

Vi började med att observera musiklektionerna och därefter genomförde vi en intervju med 

läraren. Vi har båda varit medverkande under alla observationer och intervjuer. Eftersom våra 

frågor kanske kan upplevas som personliga, där respondenterna måste lämna ut sig själva, 

valde vi att anteckna svaren under tiden vi intervjuade. Detta för att de inte skulle känna sig 

hämmade och obekväma med en bandspelare. 

 

3.3 Urval 

Skolorna vi besökte är slumpvis utvalda, vi ringde dem efterhand som de stod i 

telefonkatalogen. För att få så bred bild som möjligt av musikundervisningen i skolan, har vi 

valt att besöka både klasslärares lektioner samt en musiklärares lektion. Något bortfall hade vi 

inte eftersom respondenterna frivilligt deltog. Däremot har vi upplevt det svårt att få 

genomföra besök i andra skolor, då många nekat oss påhälsning (se Diskussion). 
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4. RESULTAT 

 
Vi kommer att tematiskt presentera resultat och analys från våra observationer och intervjuer 

på de fyra skolorna. Vi inleder med en kort presentation av lärarna vi intervjuat och vars 

lektioner vi observerat. Namnen på lärarna är figurerade. Intervjuerna och observationerna 

finns att läsa i sin helhet i slutet av arbetet, bilaga 1-10. 

 

Annika arbetar på skola ett och är utbildad musiklärare. Hon ansvarar för all 

musikundervisning på skolan, som har elever från F-5. På skola två arbetar Barbro, hon är 

utbildad förskollärare och har alla klasser på skolan i musik. Skolan är en F-5 skola. Med på 

lektionen fanns förskolläraren Carina, hon var dock ej aktiv under musiklektionen och är inte 

heller medverkande vid intervjun. Diana och Eva arbetar tillsammans i ett arbetslag på skola 

tre. Diana är förskollärare och Eva är lärare. De är ansvariga för musiklektionerna hos klass 1-

2 och har enbart musik i den här klassen. Skolan är en F-5 skola. På skola fyra arbetar Frida 

som är 1-7 lärare. Hon har alla klasserna på skolan i musik. Skolan har elever från F-6. 

 

4.1 Sång på musiklektionerna 

Annika inledde sin musiklektion med att de tillsammans sjöng sången Alla välkomna hit idag, 

därefter fortsatte hon spela en ny låt på pianot och barnen hängde med i sången. I intervjun 

med Annika sa hon att: ”På varje lektion får eleverna lära sig veckans sång som sedan 

framförs på Hela skolan sjunger.” Veckans sång för eleverna var Vad vore livet utan oss och 

den skulle eleverna kunna innan veckans slut. Hon berättade i intervjun att de arbetar med 

olika teman och att det bland annat. kunde vara tema sång. På skola två var den första sången 

Vill du dela ett äpple med mig som de repeterade en gång. Barbro frågade därefter barnen vad 

de ville sjunga. Barnen kom med många olika förslag men det slutade med att Barbro 

bestämde att de skulle sjunga Alla vill ha en bästis, vilken inte fanns med bland barnens 

förslag. Barbro utvecklade sången så att barnen fick leka med den genom att de bl.a. fick 

sjunga sången på ”pussmunspåket”. Det innebar att eleverna fick forma sina munnar till 

pussmunnar och sjunga sången. Lektionen fortsatte med diverse sånger som t.ex. Var bor du 

lilla råtta och God dag god dag vad får det lov att vara och en sång som handlade som 

sprattelgubbar. I intervjun med Barbro framkom det att sång förkommer på hennes 

musiklektioner och att barnen får lyssna och leka med musiken. Vidare på lektionen fick 

barnen framföra valfria låtar för sina klasskompisar. Alla valde att sjunga poplåtar och deras 
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kamrater sjöng glatt med. Barbro avslutade lektionen med en sånglek om en gubbe som hade 

en affär i lärarens gitarr, där fick barnen handla vad de ville förutom krigsleksaker och godis. 

De sjöng sången God dag god dag, vad får det lov att vara? Barbro kallade på gubben i 

gitarren och barnen fick framföra sina önskemål, därefter svarade gubben (Barbro med 

förställd röst) vad som fanns på hans lager. Diana och Eva ledde musiklektionen tillsammans, 

Eva började med att berömma några elever för deras fina sång i korridoren. Hon sa att det var 

kul att eleverna kom ihåg sångerna de sjöng på lektionen. På den här lektionen skulle de lära 

sig fortsättningen på en sång som de tidigare sjungit. De gick igenom texten och repeterade 

några gånger. På lektionen repeterade de Sill i dill och En liten mört från förgående lektion. 

Diana berättade i intervjun att eleverna ibland fick ta med egen musik till skolan som de får 

spela upp, till exempel. Per Gessle. Diana berättade att sång var en del av det de brukar göra 

på musiklektionerna. Fridas musiklektion inleddes med en sång som heter Nu är det musik 

igen, Frida kompade på gitarr. Därefter följde sången Hej, god dag och hallå med komp från 

en cd-skiva. Frida berättade för oss i intervjun att de brukar sjunga och ha musiktävlingar på 

musiklektionerna. Hon sa också att de övar på sånger inför teaterföreställningar, eleverna kan 

få framträda med solonummer inför klassen och ibland kombinerar de teckenspråk och sång. 

Vidare på lektionen sjöng de sånger som Mangewani M’Pulele, Vissegnisse och Bä bä vita 

lamm. Frida lät eleverna sjunga sångerna på olika sätt. De översatte Mangewani M’Pulele till 

svenska och fick då namnet Öppna din dörr. I Vissegnisse fick flickorna och pojkarna turas 

om att sjunga frågorna/ svaren. Bä bä vita lamm hade eleverna haft som läxa, de skulle då 

träna på att sjunga sången baklänges. De sjöng sången tillsammans baklänges och sedan som 

kanon då halva klassen sjöng sången som vanligt och andra halvan sjöng den baklänges. När 

läraren sedan sa att hon visste att eleverna kunde sjunga sången på ytterligare ett sätt blev det 

jubel i klassrummet. Man kunde höra eleverna säga: ”Ja! Detta är den bästa sången!” Den här 

gången sjöng de Bä Bä vita lamm till melodin Lambada. De sjöng Sill i dill och Råttan Max 

som var önskesånger från barnen. Frida tyckte att de behövde röra på sig varpå de sjöng 

Farbror Abraham. Nästa sång var en saga. Frida plockade fram ett flertal bilder som hon satte 

på tavlan, hon engagerade barnen genom att fråga vad bilderna handlade om. Det resulterade i 

en saga om pojken Evert som de sedan sjöng. Lektionen avslutades med barnens favoritsång 

Spökrock som de dansade twist till. 

 

Alla lärarna sa i intervjuerna att de använde sig av sång på musiklektionerna, vilket vi kunde 

se under våra observationer. På skola ett, två och fyra sjöng de minst fyra sånger på lektionen. 

Skola tre sjöng tre sånger och repeterade sångerna flera gånger. Barbro och Frida lät eleverna 
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vara delaktiga på lektionen genom att önska låtar eller framföra egna snuttar ur valfria låtar. 

På alla skolorna kompade lärarna med gitarr, piano, trumma eller bongas. Annika, Barbro och 

Frida gjorde så att eleverna fick leka med musiken. T.ex. genom att lägga till klapp och 

”plopp”, sjunga baklänges och på pussmunsspråket. 

 

4.2 Rörelse på musiklektionerna 

Annika sa i intervjun att hon brukar göra en grovplanering för terminen med olika teman som 

t.ex. dans och auditiva övningar. Annika kombinerade sång och rörelse under lektionen. Till 

sången Go-Go sjöng de och dansade Gogo-dans till. Annika började visa hur man skulle stå 

och efter hand la de till rörelser som barnen föreslog. Det blev många olika och konstiga 

ställningar. Läraren tog fram en trumma och förklarade för barnen att när hon slog sakta 

skulle de gå sakta och om hon slog fort skulle de gå fort runt i klassrummet. Om hon slutade 

slå skulle de stå helt stilla i pågående rörelse. När Barbro sa ”Hokus Pokus” förvandlades alla 

barnen till sprattelgubbar. De hängde med sina armar i framåtstupande ställning och sjöng en 

sång om sprattelgubbar. Barnen hängde med på både sången och rörelserna där de bl.a. fick 

hoppa och niga. Barbro sa i intervjun att de hade rörelse på musiklektionerna. På Diana och 

Evas lektion upplevde vi ingen form av rörelse mer än klapp till en sång. De sa inte heller i 

intervjun att de använder sig av rörelse men att innehållet på lektionerna varierar. Frida läste 

en ramsa som heter Simma simma i en simbassäng. Till den gjorde de rörelser som anknöt till 

texten. Hon tog sedan bort det första ordet, men rörelsen var kvar. Efterhand togs fler och fler 

ord bort och till slut var det bara rörelserna kvar. På lektionen fick barnen göra rörelser till 

sången Farbror Abraham och slutligen till Spökrock där eleverna fick dansa twist till sången. 

Frida uttryckte i intervjun att det förekom både dans och motoriska övningar på lektionerna.  

 

På tre av skolorna använde man sig utav rörelse till sånger. Frida använde sig även av en 

ramsa som de gjorde rörelser till. På skola tre upplevde vi klapp till sång som den enda 

rörelsen på lektionen. I intervjun sa Diana att innehållet på lektionen brukar variera och att 

rytmik förekom därmed kan vi inte utesluta rörelse på deras lektioner. Annika lät barnen vara 

delaktiga genom att bestämma rörelser till sången. 

 

4.3 Musicerande på instrument under musiklektionerna 

Annika lade fram instrumenten klaves, block och trummor åt barnen. Hon visade och spelade 

på samtliga instrument, och därefter delade hon ut instrumenten till barnen. Annika spelade på 

pianot och barnen på sina instrument. I nästa steg fick barnen spela efter noter, varav Annika 
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spelade med på pianot. Att barnen får använda instrument och att de använder sig av 

notövningar när de spelar framkommer tydligt under intervjun med Annika. Lektionen 

fortsätter med att alla barnen byter instrument med varandra så att barnen får tillfälle att prova 

fler instrument. Carina och Barbro använde sig inte av några instrument under denna lektion. 

Däremot säger Barbro under intervjun att de ibland använder sig av instrument. Diana och 

Eva hade lagt fram instrument under stolarna innan barnen kom in i klassrummet. Diana visar 

och förklarar hur man spelar på respektive instrument. Instrumenten består av klaves, triangel, 

block och handtrumma. Samtliga barn spelar och därefter blir det byte av instrument. De 

fortsatte tills alla barn fått prova att spela på alla instrument. Att Diana och Eva nyttjar 

instrument även på andra musiklektioner är något som framkommer under intervjun. Frida 

använde sig inte av några instrument under denna lektion. Under intervjun framkom det dock 

att Frida jobbar mycket med instrument. Men på en fråga under intervjun, om lärarna anser 

sig leva upp till styrdokumentens krav, säger Frida att instrumentutbudet på skolan är dålig. 

 

På samtliga skolor låter lärarna barnen använda instrument, vilket har framkommit dels under 

observationen och dels under intervjun. Vilka instrument man använder sig av under 

musiklektionerna, är något som enbart framkommit på två skolor. Man kan också se att 

notövningar tillsammans med instrument inte är så vanligt. Endast en av lärarna låter barnen 

spela efter noter, och det är musikläraren. Det framgår tydligt dels under observationen och 

dels under intervjun. 

 

4.4 Lärarnas utbildning och eventuella behov av kompetensutveckling 

Resultatet med avseende på frågan om utbildning visar att en av lärarna är utbildad 

musiklärare. Barbro och Diana har förskollärareutbildning där musikstudier ingått i form av 

sång, piano och/eller gitarrspel. Eva och Frida har lärarutbildning. Eva tog examen för ca 30 

år sedan och i hennes utbildning var det krav på att lära sig spela piano. Hon läste även 

musikteori och sång. Frida som tog examen för ca fyra år sedan läste 15 p musik i sin 

utbildning som innehöll rytmik, sång, gitarrspel.  

 

Tre av respondenterna har varit på någon form av kurs/fortbildning, men samtliga anser att det 

inte erbjuds mycket fortbildning i detta ämne. Endast musikläraren anser sig ha tillräckligt 

med kompetens för att undervisa i musik. Respondenten som tog examen för ca. 30 år sedan 

känner att hon absolut inte har tillräckligt med kompetens och är därför tacksam att de är två 

lärare på musiklektionerna. De övriga anser att de har kompetens, men att vissa bitar saknas.  
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Man kan se att samtliga lärare har haft musikundervisning under lärarutbildningen. Samtliga 

uppger att sång har ingått i undervisningen. Envar har angett att utbudet av 

kompetensutveckling är dåligt.   

 

4.5 Undervisningens koppling till styrdokumenten 

Annika anser att hennes lektioner uppnår styrdokumentens krav. Hon är dock kritisk till 

utformningen av styrdokumenten och menar att ämnen som matte och svenska i första hand 

väljs när det handlar om att förnya eller revidera styrdokumenten. Annika tycker det känns 

som att musiken inte anses som viktig. Barbro svarade att hon trodde och hoppades att hennes 

lektioner uppnår styrdokumentens krav. Diana sa: ”Ja, jag tror att vi får in allt i det långa 

loppet”. Eva instämde. Frida ansåg att hennes lektioner uppnår styrdokumentens krav om man 

tänker långsiktigt eller som hon uttryckte det: ”om man tänker på vad de ska uppnå i skolår 

5.” Hon kunde dock tycka att det var svårt att låta eleverna prova på saker som t.ex. 

ensemblespel då utbudet av instrument är dåligt på skolan. 

 

Alla lärarna ansåg att deras lektioner uppnår styrdokumentens krav. Annika var den som 

uttryckte kritik mot styrdokumenten eftersom hon kunde känna att ämnen som svenska och 

matte prioriterades vid revidering av styrdokumenten.  
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5. DISKUSSION 
 

5.1 Diskussionsdel 
Syftet med vår undersökning var att belysa vad elever i skolans första år får göra på 

musiklektionerna. Det vi upplevt under våra observationer är att eleverna fått mycket sång 

och rörelse på musiklektionerna. Sundin (1988) hävdar att musiklektionerna innehåller för 

mycket teori, något som vi inte har upplevt under våra besök och intervjuer. Vår 

undersökning överensstämmer med Sandbergs i påståendet om att musiklektionerna 

mestadels består utav att eleverna får sjunga och spela instrument. Däremot visade det sig att i 

vår undersökning var även rörelse vanligt förekommande något som var ovanligt i Sandbergs 

studie från 1990-talet. 

 

Under våra besök på skolorna reflekterade vi över att musikläraren använde sig utav eget 

material och hon hade mycket material att tillgå. Vi känner att hennes lektion var den som 

skiljde sig från de övriga tre, eleverna fick uppleva mycket under de 40 minuterna. Kan det 

vara så att klasslärarna, som endast har en bråkdel av den kunskap som musikläraren besitter, 

känner att de har svårt för att variera innehållet på en lektion. Sandberg (1994) har i sin 

undersökning kommit fram till att klasslärarna har varierad kunskap i musikämnet. Även om 

man som klasslärare känner att man uppnår styrdokumentens krav i musik, kanske man ändå 

har svårt för variation i ämnet. Vi tror att lärarnas utbildning ligger till stor grund för 

lektionernas innehåll. Marton och Booth (2000) skriver att innehållet på lektionerna är det 

som lärarna fokuserar minst på, vilket också kan bidra till ett mindre variationsrikt innehåll på 

lektionerna Säljö menar att människor lär i alla situationer och på olika nivåer, därför är ett 

varierat lektionsinnehåll viktigt. 

 

Något som framgick var att lärarna anser att de inte får kompetensutveckling i musikämnet, 

skolorna väljer att lägga pengarna inom andra områden, något som Sandberg också kommit 

fram till. De menar också att utbudet av kurser inom musik är dåligt. Det var endast en lärare 

som påpekade att rektorn var positiv till fortbildning inom musik. Sundin (2003) skriver att 

kompetensutveckling bland lärarna är viktig och han tycker att de estetiska ämnena kommer i 

skymundan. Vi tror att anledningen till att musikämnet inte prioriteras i 

fortbildningssammanhang är att det har litet utrymme på timplanen. Kanske är det så att 

rektorerna väljer att lägga fortbildningspengar på ämnen som gynnar hela arbetslaget eftersom 
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musikämnet har en liten plats i skolans värld och i många fall anses som mindre viktigt. 

Uppenbart är att lärarna som har ansvaret för musikundervisningen gärna vill ha fortbildning i 

ämnet. Beror det på att de känner sig osäkra och hämmade eller för att de vill ha mer 

inspiration? Eva som tog examen för cirka 30 år sen säger sig verkligen behöva fortbildning 

för att själv kunna genomföra en musiklektion, hon känner att det hon lärde sig i sin 

utbildning känns förlegat. Hon är därför väldigt tacksam för samarbetet med sin kollega. Är 

det meningen att det ska behöva vara så här? Ska man som lärare utbilda sig själv och kunna 

förnya sina lektioner utan skolledningens hjälp? Vi tror att på grund av att det inte erbjuds 

någon fortbildning blir det också att man som lärare inte förnyar sig själv eller sina lektioner. 

Vi tror också det kan vara en bidragande orsak till att lärare anser sig sakna vissa delar i 

musikämnet. Lpo menar att det dock är rektorns ansvar att lärarna får den fortbildning de 

behöver (se 2.1). 

 

Alla respondenter har haft någon form av musik i sin utbildning. Detta tycker vi är en 

förutsättning för att kunna undervisa i ämnet. Om man inte har utbildning inom ämnet man 

undervisar i, tror vi att man som lärare kan känna sig osäker och det i sin tur påverkar 

undervisningen. Vi anser att musikämnet är ett svårt ämne att läsa in sig på inför en lektion, 

något som är betydligt enklare i de teoretiska ämnena. Man måste helt enkelt ha med sig 

kunskaper i bagaget för att kunna genomföra en lektion i musik. Sundin (1988) och Bjørkvold 

(1999) tycker att det borde finnas mer musikundervisning på lärarutbildningarna för att 

lärarna ska kunna bemöta eleverna på ett professionellt sätt.  

 

Av de fyra musiklektioner vi besökte, upplevde vi att musiklärarens lektion var den som var 

mest innehållsrik. Hon levde sig in i lektionen och vi kunde se på henne att hon verkligen 

trivdes i sin lärarroll. Det i sin tur påverkade barnen på ett positivt sätt, vilket man kunde se på 

barnens inlevelse och kroppsspråk. Vidare tycker vi att hon hade väldigt bra övergångar 

mellan de olika aktiviteterna. Att ha musiklärare skulle vara självklart för alla skolor, då vi 

tror att de kan tillföra eleverna en bredare utveckling inom musik. Därmed vill vi inte 

underskatta klasslärares musiklektioner. På skola fyra var upplevelsen också positiv. Även 

denna lärare hade en inlevelseförmåga som var uppskattad av barnen. Vidare hade hon många 

festliga inlägg i lektionen såsom att sjunga baklänges eller att dansa twist med barnen. Vi såg 

även här att läraren trivdes i sin roll. Vi har kommit fram till, efter det att vi sett dessa två 

lärare, att lärarens inlevelse såväl som vikten att trivas i sin roll påverkar barnen positivt. Vi 

tror också att inlevelsen och trivseln påverkar lektionernas innehåll såväl som upplägget. 
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Därmed håller vi med Hugardt (1992) om att lärarens komplex kan vara negativ för eleverna.    

På de andra skolorna tycker inte vi att lärarna fångade barnen med samma inlevelseförmåga 

som skola ett och fyra gjorde. Vi menar inte att lektionerna var dåliga innehållsmässigt utan 

att lärarnas inlevelseförmåga var sparsam. Det kan kanske bero på vår närvaro, men ur en 

annan aspekt kan det också bero på deras utbildningar. Vi menar att lärarna på skola ett och 

fyra är har mer musik i sina utbildningar än vad lärare på skola två och tre har. Vidare tror vi 

att det kan bero på lärarens eget musikintresse. Lärarna anser att de uppnår styrdokumentens 

krav. Detta är något som är svårt för oss att bedöma då vi besökt skolorna vid ett tillfälle. Vi 

menar att man bör göra en studie som sträcker sig över minst en hel termin för att kunna 

bedöma en sådan sak.  

 

Vår tes, om att musiklektionerna skulle bestå mestadels utav sång, har vi fått bekräftad i vårt 

arbete. Vi har dock blivit glatt överraskade då vi i vår undersökning kommit fram till att de 

skolor vi besökt har erbjudit barnen mer än enbart sång. Men vi funderar fortfarande över hur 

musikundervisningen ser ut på de skolor som nekat oss påhälsning på grund av att de inte 

kunde stå för sina musiklektioner. Vi tror att de inte anser sig ha kompetens i ämnet eller rent 

av tycker att musik är mindre viktigt. Det finns skolor som svarat oss att de inte har någon 

musikundervisning alls. I dessa fall ställer vi oss samma fråga som Olevik, nämligen vem som 

ska bemöta eleverna i deras musiska värld när skolorna minskar musikundervisningen.  

 

Avslutningsvis vill vi säga att man som lärare bör kräva att få kompetensutveckling för att 

kunna utveckla sin undervisning. Det är trots allt rektorns ansvar att ge lärarna den 

fortbildning de behöver. Annars kan konsekvenserna bli att lärarna inte längre känner sig 

trygga i ämnet och det påverkar deras undervisning, något som i sin tur drabbar eleverna. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Vi har under arbetets gång mötts av ett par hinder. Först och främst upptäckte vi att det var 

otroligt svårt att finna relevant litteratur om ämnet vi valt. Författarna nämner endast i korta 

drag hur musikundervisningen ser ut och anledningen till detta. Vi tror att detta är ett ämne 

som inte blivit uppmärksammat tillräckligt och därför vet man för lite om hur 

musikundervisningen egentligen ser ut. Vi blev varse om att ämnet är väsentligt att 

uppmärksamma då vi upptäckte hur svårt det var att få komma ut och göra observationer och 

intervjuer. Vi har ringt till åtskilliga skolor, men många har nekat oss att få komma på besök. 
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De har menat att de inte kan stå för sin musikundervisning eller att de inte har något musik 

alls på skolan och hänvisat oss till musiklärares lektioner. Vi kan känna att om vi fått besöka 

dessa skolor, hade vårt arbete kunnat ge en ännu tydligare bild av hur musikundervisningen 

ser ut i skolan.  
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6. SAMMANFATTNING 

 
Vi inledde vårt arbete med att berätta om våra erfarenheter kring musikundervisningen i 

skolan. Vi tog upp att musiklektionerna, när vi gick i grundskolan, mestadels bestod av sång. 

Vidare tog vi upp att musikämnet ofta kom i skymundan under vår egen tid som elever.  

 

Under våra observationer har vi upplevt (bl.a.) sång, rörelse och spel på instrument på 

musiklektionerna. Det mest förekommande har varit sång och därefter rörelse, något som 

skiljer sig från Sandbergs studie från 1990-talet där rörelse var ovanligt på musiklektionerna. 

 

På många skolor har estetiska ämnen inte hög status utan man främjar de teoretiska ämnena i 

stället, vilket kan leda till att musikundervisningen kommer i skymundan. 

 

Litteraturen säger att musiklektionerna oftast består av sång och att ämnet inte anses som 

viktigt, något som vi även kommit fram till i vårt arbete Vi kan också läsa att kompetensen i 

musik är bristfällig bland lärarna och att fortbildning därför är viktigt. Detta är också något 

som vi upplevt då kompetensen bland de intervjuade varit varierad och att fortbildning i 

musik inte är vanligt. 

 

Vi har gjort observationer på fyra skolor för att se vad eleverna får göra på sina 

musiklektioner. Vi har även intervjuat lärarna som varit ansvariga för musiklektionerna för att 

få en uppfattning om vad barnen får göra på lektionerna och om lärarna anser att de uppnår 

styrdokumentens krav.  

 

Vi har i vårt arbete kommit fram till att:  

 

• Musikundervisningen består mestadels av sång och rörelse. 

• Fortbildning i ämnet musik är ovanligt. 
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Bilaga 1 
Intervjuer 
Här presenteras intervjuerna med lärarna. På skola två är enbart läraren som höll i 

musiklektionen intervjuad eftersom Carina inte var ansvarig eller delaktig på lektionen på 

något sätt. Namnen på lärarna är figurerade. 

 

Fråga 1: Hur många gånger i veckan har eleverna musiklektioner? 

Skola 1: En gång i veckan och en gång i månaden har vi något som heter ”Hela skolan 

sjunger” där alla skolans elever och lärare samlas och sjunger gemensamt. 

 

Skola 2: En gång i veckan. 

 

Skola 3:Diana: En gång i veckan 

 

Skola 4: Musiklektion på minst 40 minuter en gång i veckan utöver det brukar de tillsammans 

med lekisfröken sjunga 20 minuter i veckan. 

 

Fråga 2: Vad gör ni på musiklektionerna? 

Skola 1: På varje lektion får eleverna lära sig veckans sång som sedan framförs på ”Hela 

skolan sjunger”. Alla klasserna lär sig samma sång. Dessutom lär sig varje klass vars en sång 

som de sjunger upp för varandra på ”Hela skolan sjunger”. Läraren berättar att hon brukar 

göra en grovplanering för terminen där de arbetar med olika teman såsom sång, dans, 

klangspel, rytminstrument, auditiva övningar, kanon och notövningar. 

 

Skola 2: Sång, rörelse och ibland instrument. De får lyssna och leka mycket med musiken. 

 

Skola 3:Diana: Det brukar variera. Sjunga, rytmik, instrument, lyssna på klassisk musik och 

pratar om kompositörer. Läraren berättade också att eleverna ibland får ta med egen musik 

som de får spela upp, t.ex. Per Gessle.  

 

Skola 4: Allt möjligt! Jobbar mycket med rytmer och rytminstrument, klappar till ramsor där 

man tränar motoriken, dansar, sjunger, musiktävlingar, övar på sånger till  
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teaterföreställningar, eleverna får framföra solonummer inför klassen om de vill och vi brukar 

även kombinera teckenspråk och sång.  

 
Fråga 3: Integrerar ni musik i andra ämnen? 

Skola 1: Eftersom jag är musiklärare undervisar jag enbart i musik, men har klassläraren 

önskemål försöker jag lägga in det i planeringen. Men med tanke på att jag arbetar på flera 

skolor och utgår från samma planering kan det vara svårt att koppla till allas eventuella teman. 

 

Skola 2: Hittar man något som passar till det dom läser om så gör vi det. Musik går in i allt! 

 

Skola 3: Eva: Ja, det gör vi.  

 

Skola 4: Ja så mycket som det går. Jobbar klasserna med något speciellt så gör vi det. 

 

Fråga 4: Vilken utbildning har ni? 

Skola 1: Fyraårig musiklärarutbildning i Malmö med inriktning på låg/mellanstadiet. 

 

Skola 2: Treårig förskollärarutbildning 

 

Skola 3: Diana: Treårig förskollärareutbildning  

Eva: 3-årig grundskollärare utbildning, tog examen för ca.30 år sen. 

 

Skola 4: 1-7 lärare med inriktning Ma/No 140 p. 

 

Fråga 5: Ingick det någon form av musikstudier i er utbildning? 

Skola 1: Hela utbildningen bestod av musik, dessutom läste jag extra kurser i rytmik och 

sång. 

 

Skola 2: Ja, mest sång och så vi fick prova på att spela piano och gitarr. 
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Skola 3: Diana: Ja, mycket! Vi fick sjunga, spela piano, gitarr och blockflöjt. Det var ett krav 

att vi skulle kunna spela antingen piano eller gitarr.  

 
Eva: Ja, Musikteori, sång och krav på att kunna spela piano. 

 
Skola 4: Ja, alla läste 5p musik, jag har även läst 10p specialisering där jag lärde mig spela 

gitarr. Vi fick även arbeta med bl.a. rytmik, sång, dans och ledarskapsövningar. 

 

Fråga 6: Har ni gått någon kurs eller fortbildning inom musik? 

Skola 1: Dagskurser där vi gjort material etc. Andra kurser får man bekosta själv. Det erbjuds 

ingen fortbildning från skolans sida. Det finns inte heller så mycket att välja bland, sällan man 

ser fortbildningskurser inom musik. 

 

Skola 2: Nej. Studierektorn är dock positiv om vi hittar något som passar hela arbetslaget. 

Musikämnet prioriteras inte i fortbildningssammanhang och det är ofta dyrt. Men vi har 

faktiskt hittat en nu som vi hoppas kunna få gå på! 

 

Skola 3: Diana: En kvällskurs om material man kunde tillverka. Utbudet av kurser är tyvärr 

väldigt litet. 

Eva: Nej, aldrig under mina 30 år som lärare. 

 

Skola 4: Ja, en som handlade om sånger, ramsor och rytmer för yngre barn. Men annars 

erbjuds det inte så mycket i detta ämne. 

 

Fråga 7: Tycker ni att ni har en tillräcklig kompetens för att undervisa i musik? 

Skola 1: Ja. 

 

Skola 2: Ja, i de lägre klasserna. 

 

Skola 3: Diana: Jag känner att vissa bitar kan saknas, men det får man läsa på innan 

lektionerna som t.ex. fakta om kompositörer. Jag skulle vilja ha mer musiköra och kunna  
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spela en låt direkt. Kompetensutveckling i musik vore toppen, men tyvärr kommer de 

estetiska ämnena i skymundan. 

Eva: Nej, eftersom det är längesen jag utbildade mig och det jag kan inom musiken känns 

förlegat. Jag är därför väldigt glad över att kunna genomföra musiklektionerna tillsammans  

 
med min kollega. Jag skulle behöva kunna mer nya moderna sånger, rytmik och andra 

praktiska saker man kan ha användning för. 

 
Skola 4: Ja, det tycker jag, men det kan vara jobbigt att veta vad man ska göra med de stora 

barnen. Mycket lättare med de lägre åldrarna. 

 

Fråga 8: Anser ni att era musiklektioner uppnår styrdokumentens krav? Om inte, 

varför? 

Skola 1: Ja, det tycker jag. Styrdokumenten kan vara något luddiga anser jag. Ämnen som 

matte och svenska väljs i första hand när det gäller att revidera eller förnya något i 

styrdokumenten. Det känns som musiken inte anses vara lika viktig. 

 

Skola 2: Jag hoppas och tror det. 

 

Skola 3: Diana: Ja, jag tror att vi får in allt i det långa loppet. Eva: Jag instämmer. 

 

Skola 4: Ja, om man tänker på vad de ska uppnå i skolår 5. Med tanke på att 

instrumentutbudet är dåligt på skolan kan det vara svårt att låta eleverna få prova på t.ex. 

ensemblespel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 28

Bilaga 5 

Observationer 
Här redovisas våra observationer från de fyra olika skolorna. Vi kommer att benämna lärarna 

med deras namn och som lärare. Namnen på lärarna är figurerade. 

 

Skola 1 

Skolan ligger i en liten by och har ca 60 elever från F-5. Annika är utbildad på 

musikhögskolan i Malmö och har musik på olika skolor i rektorsområdet Vi besökte en F-2: a 

under en musiklektion på 40 minuter.  

 

När eleverna kom in satte de sig automatiskt i en ring på golvet. Eleverna hade bestämda 

platser och visste var de skulle sitta. Annika började lektionen med att spela piano samt att de 

sjöng, Alla är välkomna hit idag. Eleverna klappade på golvet i takt med musiken. Läraren 

spelade en ny låt och frågade om eleverna kom ihåg sången. Eleverna började sjunga låten 

Tillsammans med Annika. Även här klappade man i takt. Annika sa: –Ställ er upp så att ni 

sjunger starkt! Därefter bad läraren eleverna att sätta sig så att de kunde sjunga veckans sång, 

vilken var Vad vore livet utan oss. Veckans sång innebar att eleverna skulle kunna låten innan 

veckans slut. Annika förklarade för eleverna att de skulle klappa tre gånger till låten och efter 

klappen skulle det komma ett plopp ifrån munnen. Vilket innebär att man tar sitt finger vid 

sidan i munnen och snabbt ut igen. Då får man ett plopp! Eleverna klarade det galant.  

 

Lektionen fortsatte med en Nils Karlsson pyssling låt och därefter en sång som heter Go-Go 

med Gogodans till. Annika visade hur man skulle stå och allt eftersom la hon till fler rörelser 

som barnen föreslog. Det blev många olika och konstiga ställningar. Lektionen fortgick och 

Annika tog fram fyra olika trummor och frågade om någon visste vad trummorna hette. 

Annika förklarade sedan att om hon slog sakta på en av trummorna skulle barnen gå sakta och 

om hon slog fort skulle de gå fort. När hon sedan slutade att trumma skulle eleverna stå helt 

stilla i pågående rörelse. Hon fortsatte med att ta en ton på pianot och sa: - När ni hör den här 

tonen så ska ni sätta er ner och när ni hör denna ton (en ny ton) så ska ni sätta er på era 

platser. Barnen gick runt i rummet i takt och när läraren slutade trumma stannade alla. Det 

blev många konstiga poser. Läraren utökade också med att barnen skulle sätta sig på given 

signal. Efter en stund plingade läraren för tonen att sätta sig. Alla gick och satte sig på 

respektive plats. Läraren tog i nästa steg fram instrumenten klaves, block och trummor. Hon  
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visade och spelade och la därefter fram instrumenten till barnen och sa att när hon började 

spela på pianot så skulle de också börja på sina instrument. Annika satte igång och barnen 

började också, i takt. Hon repeterade några gånger och gick därefter vidare med att visa bilder  

på klaves, trumma och block. Varje barn fick svara på vad en bild föreställde. Därefter la 

Annika ner ett stort papper på golvet med noter på Björnen sover, material hon själv tillverkat. 

Barnen fick spela efter noterna med sina instrument och efter en stund spelade läraren på 

pianot tillsammans med barnen. Ett nytt papper lades fram med Lilla snigel och alla spelade 

tillsammans. Läraren spelade sen en ton på pianot och sa till eleverna att när dom hörde tonen 

skulle dom lägga instrumenten på vänster sida om sig. Elever och lärare spelade vidare tills de 

hörde tonen där de skulle lägga ifrån sig instrumenten. Alla eleverna la instrumenten framför 

kompisen som satt till vänster om dem. Annika lät eleverna spela fritt när hon spelade på 

pianot men så fort eleverna hörde Lilla snigel så skulle de spela i takt med henne. Detta 

fortgick ett tag tills läraren sa: - Ni som har trummor går och lägger trummorna där dom ska 

vara. Så fortsatte läraren tills alla hade lagt instrumenten. Efterhand som eleverna lagt 

instrumenten gick de ut från salen. 

 

Skola 2 

Detta är en F-5 skola med ca 70 elever och även den ligger i en liten by. Barbro har 

förskollärarutbildning och har hand om all musikundervisning på skolan. Vid vårt besök var 

det F-1: an som hade musiklektion på 40 minuter. Med på lektionen fanns även Carina. 

 

Eleverna kom in och satte sig automatiskt i en ring på golvet. Eleverna hade bestämda platser. 

Det fanns två lärare med på lektionen och de satt i en fåtölj respektive stol varav den som var 

ansvarig för lektionen hade en gitarr. De började med att småprata om världen och kom in på 

Amerika dit en av lärarna skulle åka. Barbro (som höll i lektionen) frågade många frågor till 

barnen om Amerika. Efter ett tag frågade Barbro vad de brukar göra innan de börjar sjunga. 

Eleverna svarade att de brukar trycka på gladknappen som sitter på bröstkorgen. Sen sa 

Barbro att de även skulle trycka på sångknappen som satt på näsan. Läraren började spela och 

sjunga Vill du dela ett äpple med mig och barnen hängde snabbt med. Barbro sa att de skulle  

sjunga den en gång till, vilket de gjorde. Carina sjöng inte med och var för övrigt inte aktiv i 

lektionen. Barbro frågade därefter barnen om vad de ville sjunga. Barnen kom med många  
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olika förslag men det slutade med att Barbro bestämde att de skulle sjunga Alla vill ha en 

bästis, vilken inte fanns med bland barnens förslag. Därefter utvecklade läraren sången med  

att alla skulle sjunga på ett annat språk, pussmunspråket. Eleverna formade sina munnar till en 

pussmun och sjöng sedan låten. Efter det så bytte de ut alla vokalerna i sången och sjöng 

sången på Ä och sen på U. Barbro uppmanade alla att sjunga högre vilket alla gjorde.  

 
Barbro frågade: – Kommer ni ihåg höstvisan? Pippis höst? Varpå de sjöng den. Läraren sa 

därefter att de skulle sjunga den en gång till och att denna gång ville hon höra eleverna sjunga 

också. Barbro berömde och sa: – Nu ska vi sjunga om ett litet djur och den sången heter, Var 

bor du lilla råtta? Elever och läraren började sjunga varpå en elev sjöng fel. Carina påpekade 

detta för eleven, varav Barbro sa: - Det spelar ingen roll om vem som sjöng fel. Läraren gick 

vidare med lektionen genom att alla barnen skulle stå upp. Hon sa: - Hokus pokus! Alla 

barnen hängde med sina armar i framåtstupande ställning. De började sjunga en låt som 

handlade om sprattelgubbar. Barnen hängde med på både sången och rörelserna där barnen 

bl.a. fick hoppa och niga. Efter det så bad Barbro eleverna att sätta sig på sina platser.  

 

Barbro frågade barnen om det var någon som ville sjunga för dem. Barnen fick sjunga en 

snutt på valfri låt, de valde alla att sjunga poplåtar och kamraterna hängde snabbt med. Sedan 

frågade hon om eleverna sett något konstigt på vägen till skolan idag. Barnen var snabbt med 

på vad läraren menade och svarade att de sett ”kossan” på många olika ställen. Detta ledde 

dem in på sången om den märkliga kossan som kunde dyka upp överallt. Lektionen 

avslutades med en sånglek om en gubbe som hade en affär i lärarens gitarr och där fick barnen 

handla vad de ville (med undantag av krigsleksaker och godis). De började med att sjunga 

God dag God dag, vad får det lov att vara? Därefter kallade läraren på gubben i gitarren och 

framförde barnens önskemål varpå gubben (läraren med förställd röst) svarade vad som fanns 

på lagret. Det slutade med att gubben gick på lunchrast, vilket barnen också gjorde. 
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Skola 3 

Skola 3 är också en byskola med ca 70 elever, från F-5. Diana är utbildad förskollärare och 

Eva är grundskolelärare. Klassen var en 1-2: a med 23 barn. Musiklektionen hölls av 

klasslärarna och varade i 40 minuter.  

 

Lärarna hade ställt i ordning stolarna i en ring och när eleverna kom in efter rasten satte de sig 

på sina bestämda platser i ringen. Under stolarna fanns olika instrument, som eleverna var  

medvetna om att de inte fick röra. Lektionen började med att Eva berömde några elever för 

sången de sjöng i korridoren, hon menade att det var kul att de kom ihåg sångerna de sjöng på 

lektionerna. Vidare berättade hon att de på denna lektion skulle lära sig fortsättningen på en 

sång som de tidigare sjungit. Diana läste hela sången från början och en elev upptäckte att den 

nya versen stod på tavlan. Diana läste den nya versen först och sedan fick eleverna upprepa, 

därefter tog de hela versen tillsammans. Diana uppmanade eleverna att de skulle lyssna och 

titta på henne. Hon klappade då i takt till stavelserna i orden och därefter gjorde eleverna 

likadant. Eleverna fick beröm och de fortsatte med resten av meningarna. Därefter tog de hela 

sången från början. Diana bad eleverna att återigen titta och lyssna på henne, denna gång 

skulle de enbart träna på klappandet utan att sjunga sången. Eleverna härmade henne och de 

repeterade ett par gånger och så småningom la dem till texten igen.  

 

Diana delade in ringen i två delar, hon visade och förklarade hur de skulle spela på sina olika 

instrument (klaves, triangel, block och handtrumma). Eleverna tog upp sina respektive 

instrument och höll dem stilla. Lärarna repeterade hur och när de skulle spela och frågade 

sedan - Är orkestern redo? Diana räknade in och alla började spela. Lärarna berömde barnen 

och därefter fick de byta instrument med varandra. De fortsatte med sången tills alla fått prova 

på att spela de olika instrumenten, därefter samlade lärarna in dem. 

 

Eva satte upp ett papper på tavlan med texten till sången Sill i dill, vilken var en repetition 

från föregående lektion. De sjöng sången ett par gånger till gitarrkomp av Diana. Det blev 

stort jubel bland eleverna som ville sjunga sången ytterligare en gång, vilket de också gjorde. 

Lektionen avslutades med sången En liten mört som också var en repetition från förra 

lektionen. 
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Skola 4 

Skolan ligger i en by och har 56 elever från F-6. Frida är Ma/No utbildad och är endast på 

besök i den här klassen när det är dags för musik. Hon har ansvaret för alla musiklektionerna 

på skolan och är klasslärare för en 5-6: a. Klassen vi besökte var en 1-2: a som hade musik 

tillsammans med F-klassen, lektionen varade i 40 minuter. 

 

Lektionen började med att eleverna satte sig på respektive plats förutom förskoleklassen som 

kom in med sina stolar och satte sig i en halvmåne vid tavlan. Frida satt på en bänk. Därefter 

började Frida spela gitarr och sjunga Nu är det musik igen, barnen sjöng med direkt. Sedan 

pratade läraren med eleverna om FN och att skolan hade skickat pengar till Bolivia. Läraren 

ledde sedan in barnen på hur man pratar i andra länder och frågade barnen om de kunde hälsa 

på något annat språk än svenska. Hon fortsatte med att fråga om barnen kunde hälsa på 

danska, franska, tyska, ryska, japanska, amerikanska, norska och göteborgska. Flertalet av 

eleverna svarade. Därefter satte läraren på en skiva med låten Hej, god dag och hallå. Barnen 

sjöng med och läraren gick runt till alla i klassen och hälsade på dem under refrängen. Läraren 

sa: Vi kan ett afrikanskt språk också! Varpå de började sjunga Mangewani M’Pulele samtidigt 

som läraren spelade på en bongas. Efter det tog de låten på svenska Öppna din dörr. Sedan sa 

läraren att alla skulle stå upp för de skulle ut och simma. Ramsan som Frida läste upp hette 

Simma simma i en simbassäng. Barnen hängde med på ramsan och på rörelserna som var till. 

Läraren utvecklade sedan ramsan med att hon tog bort det första ordet i ramsan men ändå 

hade hon rörelsen kvar. Efterhand togs fler och fler ord bort och till slut var bara rörelserna 

kvar. Frida frågade eleverna om dom kom ihåg Visse-Gnisse och ledde dem in på sången om 

fågeln. Det var en sång där några sjöng frågorna och de andra fick sjunga svaren. Flickorna 

fick börja med att sjunga frågorna och pojkarna sjöng svaren sedan bytte dem. Det blev lite 

fniss bland barnen då texten innehöll ord som sova sött, kär och kyssa.  

 

Lektionen fortsatte sedan med att Frida frågade barnen om de gjort sin läxa, nämligen att 

träna på att sjunga Bä bä vita lamm baklänges. Många av barnen svarade att de glömt bort det 

och läraren sa: - Vi tar den tillsammans en gång baklänges och ser om vi kommer ihåg den. 

De sjöng sången och repeterade den ytterligare en gång. Sedan delade läraren in klassen i två 

delar och de fick sjunga Bä bä vita lamm i kanon, där ena halvan sjöng den som vanligt och 

andra halvan sjöng den baklänges. Läraren berömde klassen och sa att de skulle sjunga sången 

på ytterligare ett sätt som hon visste att de kunde. Barnen förstod direkt vad hon menade och  
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vi kunde höra några av eleverna säga: Ja! Detta är den bästa sången! Den här gången sjöng 

de Bä bä vita lamm till melodin Lambada. Efter det sjöng de Sill i dill och Råttan Max som 

var önskemål från några elever. Läraren tyckte att eleverna behövde röra på varpå hon sa att 

de skulle sjunga Farbror Abraham och det blev full aktivitet bland barnen. Nästa steg i 

lektionen var att Frida plockade fram ett flertal bilder som hon satte på tavlan. Hon 

engagerade barnen genom att fråga vad bilderna handlade om. Det hela resulterade i en saga 

om pojken Evert, som de sedan sjöng. Lektionen avslutades med att de sjöng barnens 

favoritsång Spökrock som de också dansade friskt till.  
 
 
 
 
 
 


