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Abstract 
 

Syftet med vår uppsats är att åskådliggöra hur ett antal lärare ser på musikens roll i 

skolan. Arbetet bygger på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer i två F – 2 

klasser. Vi visar hur lärarna använder sig av musik i sin undervisning och hur de ser 

på musik i skolan. Vår undersökning visar att musikundervisningens huvuduppgift är 

att eleverna skall känna glädje och gemenskap. Vidare i resultatet kan man se att 

lärarna vill ha mer fortbildning i musik och att musikundervisningen ofta hamnar i 

skymundan. Vår uppsats är ytterligare stöd för forskningen som redan har gjorts om 

musikens roll i skolan. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att skriva om musik i skolan. Vi har begränsat vår undersökning till de yngre 

åldrarna det vill säga två F-2 klasser (sex till åttaåringar). Under vår utbildning har vi genom 

vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kommit i kontakt med flera skolor och deras 

musikundervisning. Undervisningens innehåll och kvalitet har varit skiftande på de olika 

skolorna; allt från mycket musikundervisning till icke existerande musikundervisning. På 

grund av att vi har haft musik som intresse har vi båda blivit positivt bemötta på skolorna där 

vi har haft vår VFU. Lärarna har då ofta lagt över musikansvaret på oss, eftersom de själva 

inte har ansett sig vara tillräckligt duktiga i ämnet. Här drar vi en parallell till Sundin (2003) 

som ger en beskrivning av hur förskollärare och grundskollärare är osäkra i sin 

musikundervisning. Han menar också att många lärare lägger över ansvaret på musikutbildade 

lärare. Vi anser att musik inte bara behöver vara begränsat till ett ämne i sig, vi ser gärna att 

musiken integreras i andra skolämnen. 

1.2 Syfte 

Erfarenheterna från vår VFU har väckt ett intresse om hur lärarna använder musiken i skolan. 

”Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 

musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna 

identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt” (Skolverket, Kursplan för musik, 2006). 

Vi kan se ett behov av att göra denna undersökning eftersom det inte gjorts någon utredning 

av musikämnet sedan den nationella utvärderingen av grundskolan från 1989 (Skolverket, 

1994) i de lägre stadierna. Däremot har skolverket nyligen gjort en utvärdering av 

musikämnet i årskurs 9 (Skolverket, 2004). Utifrån ovanstående blir syftet med uppsatsen att 

ta reda på hur ett antal lärare ser på musikens roll i skolan.  

1.3 Uppsatsens upplägg 

Uppsatsen fortsatta upplägg ser ut som följer; först kommer litteraturgenomgången där vi 

belyser tidigare forskning om musik i skolan och presenterar våra teoretiska utgångspunkter. 

Efter det kommer vår problemformulering. I kapitlet metod beskriver vi vilken metod vi valt 

och hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Därefter presenterar vi undersökningens 

resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion och sammanfattning. 



 
 

8

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Litteraturgenomgången inleder vi med ett avsnitt om musiken i samhället, därefter belyser vi 

musiken i skolan från mitten av 1800 – talet fram till idag. I näst följande avsnitt tar vi upp 

musikens funktion där även estetik, kreativitet och lek behandlas. Till sist beskriver vi våra 

teoretiska utgångspunkter och avslutar med vår problemformulering. 

2.1 Musiken i samhället 

I början av 1900 – talet fick underhållningsmusiken stor framgång bland ungdomarna och 

musik som ämne i skolan fick en ny framfart.  Musik skulle fostra och aktivera folket (Varkøy 

1996). Idag är musiken en del av miljön, den finns med oss nästan hela tiden. Sundin (2001) 

menar att barn som börjar skolan i vår tid antagligen har hört mer musik än vad deras 

farfarsföräldrar hörde i hela sina liv. Exempelvis TV och radio har gjort musiken mer 

lättillgänglig för barnen.  

 

Populärkultur är enligt Persson (2000) ett svårdefinierat begrepp, som i vardagslivet kan vara 

musik, såpoperor, kioskdeckare med mera, och ofta förknippas det med massmedia. Ordet 

populärkulturs egenskaper kan vara både positiva och negativa, det beror på sammanhanget 

och vem som använder sig av begreppet. Diskussionen kring hur populärkulturen ska tas in i 

skolan har varit stor, och på 60–talet började den första skönlitteraturen träda in i skolans 

värld. Från 60 – talet och framåt har populärkulturen accepterats mer och mer samtidigt som 

den hela tiden förändras.  

 

Musikundervisningen i skolan och musiken i samhället står i relation till varandra. Musik är 

ett av barns och ungdomars stora fritidsintressen. Musikundervisningen i skolan kan ses som 

ett ämne där elevernas musikkultur och skolans musikkultur kan mötas och integreras 

tillsammans (Skolverket, 1994). 
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2.2 Musiken i skolan 

2.2.1 Musikämne i förändring 

1842 infördes den allmänna folkskolan i Sverige. I den svenska folkskolestadgan fanns 

kyrkosång som ett ämne, där syftet var att förbättra sig i att sjunga psalmer. Under mitten av 

seklet fick sången ytterligare en betydelse, att stärka känslan för fosterlandet (Sundin, 1988). 

Skolan dominerades av sånger riktade till vuxna, men Sundin (1999) menar att barns spontana 

sång, ramsor och vaggvisor fanns redan då. Under 1900 – talets början började sånger med 

religiösa och fosterländska toner mer och mer försvinna ur sångböckerna i skolan. Istället 

ansåg pedagogerna vid denna tid att sångämnet skulle utveckla elevernas personligheter och 

deras gemenskap med varandra, eleverna skulle känna glädje i sin egen musikutövning. 1947 

gjordes en utredning i musikämnet. Den kritiserade musikundervisningen som tråkig och 

irrelevant (Sundin, 1988). Sundin skriver också att utredningen kom fram till att musikämnet 

förutom sången borde utökas till att innehålla musik med rörelse, enkelt instrumentspelande, 

musiklyssning och musikaliskt skapande på enkel nivå. Det var inte förrän i 1955 års läroplan 

som ämnet sång ersattes med ämnet musik. Fram till 1950 – talet var det ett 

parallellskolsystem i Sverige, sedan infördes grundskolan som skulle vara en skola för alla 

(Varkøy, 1996).  

 

Den första moderna läroplanen kom 1962 och kom att kallas för Lgr 62 (Läroplan för 

grundskolan, 1962). Den nya grundskolan kom till för alla elever och den skulle utjämna 

sociala skillnader. En av tankarna i denna läroplan var att skolan skulle fostra eleverna. Den 

estetiska fostran var viktig, däribland musik för att eleverna skulle få fantasi och skaparlust 

(Varkøy, 1996). I Lgr 62 beskrivs hur och vad lärarna skall undervisa i musik på de olika 

stadierna. Det övergripande målet för musikämnet i Lgr 62 var: 
 

Musikundervisningen skall berika elevernas liv i och utanför skolan samt skapa 

förutsättningar för en personlig musikupplevelse dels genom aktivt musicerande, 

dels genom lyssnande till musik (s.295). 

 

Målen för musikämnet i Lgr 69 (Läroplan för grundskolan, 1969) var i stort sett desamma 

som i Lgr 62, skillnaden var att undervisningen skulle sätta den enskilda eleven i centrum. 

Vid planering av musiklektioner skulle föregående lektioner ligga till akt för de nya, läraren 

skulle se till det globala och inte bara det nationella. Musik från andra länder skulle också 
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ingå i undervisningen. I Lgr 69 lade man vikt vid samverkan med andra ämnen. Fokus i Lgr 

80 (Läroplan för grundskolan, 1980) låg på arbetssätt och arbetsformer. Eleven skulle ta 

ansvar för att söka egen kunskap för att förstå sig själv och fungera tillsammans med andra 

människor. Samarbete med hemmet var även centralt. Även i Lgr 80 lades stor vikt vid det 

globala, särskilt nämns att eleverna skulle ha kunskap om musikkultur från olika länder. 

Eleverna skulle uppmuntras till att vara kritiska och diskutera musikens roll i skolan och 

samhället. Musiken i skolan skulle enligt Lgr 80 vara en källa till glädje och samhörighet, och 

verka socialt. 

2.2.2 Utvärdering av musikämnet i grundskolan 

1989 gjorde skolverket en utvärdering av musikämnet i grundskolan (Skolverket, 1994). 

Syftet med utvärderingen var att se hur läroplanen användes konkret i skolans 

musikundervisning. En av anledningarna till att utvärderingen gjordes var en tanke om att 

resultatet skulle ge en gemensam bild av verksamheten i skolan. Denna bild skulle ligga som 

grund för fortsatt utveckling och fortbildning av lärare. Resultatet av utvärderingen låg till 

grund för utformningen av Lpo 94 och de nya kursplanerna för musik. Undersökningen visade 

att i undervisning om musik i årskurs två var 88 % av de undervisande lärarna klasslärare, 

endast 12 % var utbildade musiklärare. Ungefär hälften av klasslärarna undervisade i musik 

trots bristfälliga kunskaper i ämnet. 

 

I den nationella utvärderingen frågade lärarna i årskurs två och fem om musikundervisningens 

främsta uppgift i skolan. Fyra områden framstod som centrala: musikupplevelse, personlig 

och social utveckling, det musikaliska kulturarvet och musikaliska kunskaper. De lärare som 

svarat att musikupplevelser och personlig och social utveckling var musikundervisningens 

främsta mål, tyckte detta därför att de såg glädjen och gemenskapen som ett medel att få 

elever positivt inställda till musikämnet. De andra lärarna som svarat inom de andra två 

grupperna menade att det musikaliska innehållet var ett mål i sig.  

 

Sång dominerade musikundervisningen i årskurs två, men även instrumentspel, dans och 

rörelse förekom. Elevernas eget musikskapande inträffade sällan. Den rådande arbetsformen 

för undervisningen var lärarstyrd. Integration av musikämnet med andra ämnen förekom 

sällan enligt lärarna, men i svenska och orienterade ämnen var det relativt vanligt. 

Musikundervisningen bedrevs av klasslärarna i klassrummet, utan tillgång till så många 

instrument, medan musikläraren hade tillgång till en musiksal och mer instrument. I sin 
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planering använde lärarna sig mest av elevernas önskemål och sångböcker, lärarhandledningar 

och spelböcker användes sällan. Lärarna fick även svara på en fråga som berörde hinder och 

begränsningar i musikundervisningen, de flesta påtalade en brist i sin egen utbildning. 

Tillgång till bra lokaler och musikutrustning var också ett problem för lärarna. Utvärderingen 

ställer, under rubriken Musikens mångfald, två tänkvärda frågor:  
 

Frågan är hur skolans musikundervisning utnyttjar ungdomarnas egna 

musikaliska kunskaper och erfarenheter? Samtidigt kan frågan ställas om 

musikundervisningen kan erbjuda barn och ungdomar alternativa 

kunskaper (s.112)? 

2.2.3 Musiken i skolan idag  

De tidigare läroplanerna var inriktade på hur lärarna skulle föra sin undervisning, medan Lpo 

94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Skolverket, 2006) innehåller både mål att sträva mot och mål att uppnå. Hur dessa mål ska 

uppnås bestäms av de enskilda lärarna och skolorna. Under rubriken skolans uppdrag står det 

bland annat följande: 

 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 

skall vara inslag i skolans verksamhet (s.7). 

 

I dagens läroplan skall musikämnet syfta till att eleverna skall utveckla sin musikaliska 

förmåga.  De skall även få uppleva musikens kraft som utvecklar eleven på en social, kognitiv 

och emotionell nivå. Även i Lpo 94 står det precis som i de äldre läroplanerna att musik kan 

användas ämnesövergripande i skola och samhälle. I kursplanen för musik finns mål som 

eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs fem. 

 

”Eleven skall: 

• kunna delta i unison sång och enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt 

föra samtal kring musicerandet, 

• individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former, 

• förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika 

uttrycks- och gestaltningsformer,  
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• vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande 

uttryck i dagens och gångna tiders samhällen” (Skolverket, Kursplanen för musik 

2006, s.1). 

 

I rapporten Skolans musikaliska och estetiska verksamhet i en avreglerad skola (Lindgren & 

Folkestad, 2005) blev ett antal lärare intervjuade om hur de ser på musikämnet. De ansåg att 

musikämnet till stor del är ett öppet ämne.  En av lärarna tyckte att musiken hade en fostrande 

roll.  Alla lärarna tyckte att elevens eget musicerande var det viktigaste och att musicera kan 

vara ett sätt att lära sig samarbeta på, samtidigt som det kan vara till hjälp att nå andra 

människor.  De nämner också vikten av storleken på elevgrupperna, de menar att det är lättare 

för eleverna att utvecklas om grupperna är mindre.  

 

I sin studie har Elsner (2000) intervjuat lärare på högskolor som undervisar blivande lärare i 

estetiska ämnen och gymnasielärare. Lärarna svarade på frågor rörande bland annat 

musikämnets roll i skolan och vad som är viktigt i musikämnet.   Många av lärarna tyckte att 

musik handlar om glädje, gemenskap, att stärka elevernas självförtroende och 

bildningsaspekten; att föra musikarvet vidare. De tyckte även att musik skulle integreras i 

andra ämnen så som språk, historia och andra estetiska ämnen. 

2.3 Musikens betydelse 

2.3.1 Estetik, kreativitet och lek 

Enligt Nationalencyklopedin (1991) kommer estetik från ordet aisthēta, som betyder ’det 

sinnliga’ och ’det förnimbara’. Vidare betyder ordet estetik 1) förnimmelsekunskap, 2) läran 

om det sköna, 3) filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om 

konst och konstupplevelser, 4) empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska 

preferenser och skönhetsupplevelser och 5) uppfattningar och förhållningssätt rörande 

utseenden och uttryck i konst, natur, vardaglig miljö, och så vidare. En estetisk upplevelse 

innebär enligt Sundin (2003) både känsla och tanke på en gång; både den omedelbara 

upplevelsen och att reflektera kring den. Sundin talar om pedagogik och estetik och tycker att 

dessa två naturligt hör samman, men denna samhörighet är ofta svag. Han menar att läraren 

ofta lägger vikt på själva resultatet och inte på upplevelsen, medan esteten fokuserar på den 

egna prestationen. Vidare menar Sundin att lärarna skall försöka skapa en balans mellan form, 

innehåll och process, det är både vägen dit och resultatet som är viktigt.   
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Enligt Vygotskij (1995) är kreativitet en mänsklig aktivitet som skapar något nytt. Det är 

hjärnans kombinatoriska förmåga som utgör grunden för den kreativa aktiviteten. För att 

kreativitet skall infinna sig måste fantasin föregå. Vidare menar Vygotskij att den kreativa 

aktiviteten kommer ifrån tidigare erfarenheter. Bach (se Ullström, 1993) menar att kreativitet 

är viktigt, det är inte upp till läraren att utbilda eleverna till ”genier” utan att lärarens uppgift 

är att använda redskap och skapa en bra miljö för lärande som gynnar elevernas kreativitet.  

Abeles, Hoffer och Klotman (se Ullström, 1993) anser att kreativiteten i musik får sin 

betydelse i den skapande processen inte i slutprodukten. 

2.3.2 Musikens funktion 

Merriam (1964) skriver om användningen och funktionen av musik. Musik används i 

bestämda situationer och musiken blir en del av situationen, men musiken kan också ha en 

djupare funktion. Hur vi använder musiken blir ett verktyg för att nå funktionen. 

Användningen av musiken är sättet individen arbetar med, medan funktionen är den djupare 

orsaken till varför musik används.  

 

Funktionerna inkluderar: 

a) känslomässigt uttryck   g) hävda likhet till sociala normer 

b) symbolisk estetisk glädje  h) bekräfta sociala institutioner och 

c) underhållning   religiösa ritualer  

d) kommunikation   i) bidra till kontinuitet och stabilitet 

e) symbolisk representation  av kulturen och 

f) psykologisk respons   j) bidra till integrationen av samhället 

 

Uppfattningen om musikämnets egenvärde har varit skiftande i skolan. Elsner (2000) refererar 

till Haanstra som menar att det är brist på sammanhang och att kampen för de estetiska 

ämnenas existens i skolan pågår hela tiden. Han ställer sig frågan om lärarna som undervisar i 

musik verkligen tror på ämnets egenvärde.  Haanstra delar upp betydelsen för de estetiska 

ämnena i två värdegrupper. Den första är den intrisikala (egenvärde) som består av ”1. 

Kunskap och förståelse inom ämnesdomänen. 2. Estetisk perception (varseblivning). 3. 

Attityder till konstarten i fråga, värderingar och intresse. 4. Skapande förmåga” (Elsner, 2000, 

s.15).  Den andra är den instrumentella som består av ” 1. Tankeverksamhet. 2. Motorisk 
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färdighet. 3. Personlighetsutveckling, socialt beteende och attityder. 4. Användbarhet i andra 

ämnen” (Elsner, 2000, s.15).  Sundin (2001) talar också om meningen med musik i skolan: 
 

Frågan om musikens mening är en av de stora tvistefrågorna i 

musikforskning. En vanlig skiljelinje vid diskussioner om detta går 

mellan dem som betonar musikens form och dem som betonar musikens 

innehåll (s.165). 

 

För barn är musik inte bara något i sig själv, utan meningen kommer inte förrän den förs 

samman mellan människan och sammanhanget den befinner sig i (Sundin, 2001). 

2.3.3 Den musiska människan 

Bjørkvold (2005) har myntat begreppet musisk. Själva ordet musisk kommer från Musa 

(grekisk gudinna), men att vara musisk innebär att känslor, sinnestuttryck och kroppslighet får 

en plats i samspel med den kognitiva utvecklingen i ett pedagogiskt helhetsperspektiv. Det 

musiska är enligt Bjørkvold viktigt för lärandet i alla ämnen i skolan, upplevelsen är det 

betydelsefulla när det gäller lärande. Bjørkvold menar även att det är viktigt att ta vara på 

barnens erfarenheter, både musiska och andra, och använda dem i undervisningen. Han 

betonar även vikten av att alla lärare bör ha en musisk utbildning. 

 
Ändå får vi aldrig blunda för musikämnets verkliga berättigande: Som 

den djupaste källa till glädje och erfarenhet för oss alla – en viktig resurs 

för en rikare, helare och mer kreativ tillvaro. Och man måste ”köra hårt” 

med musiken i ett samhälle som i allt högre grad präglas av människor 

med kronisk energibrist. Det finns väl knappast något annat ämne som 

kan åberopa att det gör större nytta för att skapa förutsättningar för mera 

livskraftiga, gladlynta och därmed mer livsdugliga människor (s.143)? 

 

Bjørkvold anser att en kompetens i musik hjälper eleven i dennes framtida vuxenliv och att 

livet blir mer rikt och skapande. Vidare talar Bjørkvold om att musiska pedagoger inte är lika 

effektiva som språkliga pedagoger när det gäller att stå upp för sitt ämne gentemot politiker 

och samhället. Det gäller att visa att musiska upplevelser är viktiga för barnens utveckling. 

Musiken och de övriga estetiska ämnena anses inte vara lika viktiga i dagens skola som så 

kallade kärnämnen; svenska, matematik och engelska. I de yngre åldrarna i skolan anses det 

dock vara användbart med musik. När barnen blir äldre är musik något som sker på bestämda 



 
 

15

lektioner och med en musiklärare, sällan används musik integrerat med andra ämnen (Sundin, 

2001).  

 

Gardner (1992) skriver om att människan har sju intelligenser. Genom dessa intelligenser lär 

människan känna världen, musikaliskt tänkande är en av dessa. Genom att integrera ämnen i 

skolan, både teoretiska och praktiska, med varandra sker en förståelse för lärandet.  

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Våra teoretiska utgångspunkter bygger på Vygotskijs och Bruners tankar ur ett socio- och ett 

psykokulturellt perspektiv.  

2.4.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) skriver om Vygotskijs ”närmaste utvecklingszon”, med detta menas det som 

människan kan göra på egen hand och det som det kan göra med hjälp av en kamrat. Detta 

menar Vygotskij ligger till grund för individens utveckling. Handledning behövs för att kunna 

klara av att lösa ett problem. Människan utsätts för resonemang och handlingar och så 

småningom tar vi till oss dem och kan genomskåda och utföra dem själva. Utveckling i den 

närmaste utvecklingszonen är sociokulturellt, till skillnad från att bara komma inifrån (Säljö, 

2000). 

 

Säljö (2005) anser också precis som Vygotskij att språket är centralt i lärandet och menar att 

språket gör det möjligt att leva i en tidlös värld där exempelvis reflektion, analys och fantasi 

görs möjliga. Vidare menar Säljö (2000) att människan är praktiserande och skapar 

meningsfullhet av det vi uppfattar. Säljö (2005) talar om mediering, vilket innebär att 

människan i sitt handlande, tänkande och lärande använder sig av redskap, både fysiska och 

psykiska.  Människan och verktyget i samspel med varandra blir en sammanhängande helhet 

där människan är kompetent att tänka, handla och lära sig (Nilsson, 2002).  Det finns inga 

situationer i människans vardag där människan klarar sig utan att använda medierande 

redskap (Säljö, 2005).  

2.4.2 Ett psykokulturellt perspektiv 

Bruner (1996) talar om nio olika teser som beskriver ett psykokulturellt perspektiv på 

utbildning. Den första tesen kallar han den perspektivistiska tesen och handlar om 

meningsbildande. Vidare berör den andra, restriktiva tesen, hur människans medvetande 
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fungerar, och att vi inte kan utforma en uppfattning om självet utan att tänka på att tidigare 

mentala tillstånd har en inverkan på tillstånd framöver. Den tredje tesen är den 

konstruktivistiska tesen som menar att verkligheten är något människan skapar, man 

upptäcker inte den, utbildningen måste hjälpa människan att använda sig av verktyg som 

skapar ett sammanhang så man kan passa in i världen. Vidare behandlar den fjärde tesen, den 

interaktionistiska tesen, interaktion. Det vill säga för att förmedla kunskap krävs ett samspel.  

Den femte, externialiseringstesen, handlar om att producera olika verk. Verken är ofta små 

men är ändå identitetsskapande och ger stolthet hos barnen. Den sjätte tesen kallar Bruner för 

den instrumentalistiska tesen och säger att oberoende av i vilken kultur utbildningen drivs får 

den följder senare i livet för dem som upplevt den. Vidare berör den också talang och 

möjligheter, alltså medfödd begåvning och möjligheter att utveckla det som man har med sig. 

Den institutionella tesen går ut på att den industriella världen har blivit institutionaliserad, och 

då uppför den sig därefter. Bruner menar att kulturen kan ses som ett avancerat utbytessystem. 

Institutionerna konstrueras av dem som driver dem, lärarna måste ha en central plats. Den näst 

sista tesen är tesen om identitet och självkänsla, och den innefattar alla de andra teserna och 

sätter jaget i centrum. Nionde och sista tesen är den narrativa tesen, den handlar om 

berättande, och att man genom detta kan skapa sin identitet och hitta sin plats i den egna 

kulturen.  

 
Den moderna pedagogiken rör sig allt närmare synsättet att barn bör bli 

medvetna om sina egna tankeprocesser, och att det är av stor vikt att 

såväl den pedagogiska teoretikern som läraren hjälper barnen att bli 

mer metakognitiva – det vill säga bli lika medvetna om hur deras 

lärande och tänkande ser ut som det ämne de studerar (s.85).  

 

Bruner (1996) skriver också att barn lär sig genom att härma, genom didaktiska 

framställningar – att ta till sig påståendekunskap, att barn är tänkande människor – att 

utveckla det intersubjektiva utbytet och att barn kan och kan behärska objektiv kunskap. Han 

menar även att undervisningen i skolan inte enbart handlar om en av dessa modeller utan att 

man som lärare tar lite från varje.  

2.4.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Lärandet hos människan sker på många olika sätt, både det sociokulturella och det 

psykokulturella perspektivet på utbildning har stor betydelse. Medan det sociokulturella 

handlar om hur individen utvecklas i samspel med andra, talar det psykokulturella även om 
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hur utbildningen sätts i ett meningsfullt sammanhang och på det viset utvecklar individens 

lärande. Bruner (1996) menar att man som lärare måste ta till sig alla modeller för att nå ett 

bra lärande. Båda teorierna är av betydelse för vår undersökning. 

2.5 Problemformulering 

Utifrån litteraturen har vi kommit fram till följande fråga: 

• På vilket sätt arbetar lärarna med musik i skolans undervisning, och hur motiverar de 

detta? 
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3. METOD 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod. Med kvalitativ undersökning menas 

att man vill ta reda på egenskaperna av det man undersöker. Vi anser att denna metod passar 

vår frågeställning, 

3.1 Intervju 

Det finns två infallsvinklar att ta hänsyn till vid intervjuer; standardisering och strukturering. 

Med standardisering menas att den som intervjuar måste tänka på vilken ordning frågorna ska 

komma i och hur de skall utformas. Den finns tre olika struktureringar vid intervjuer, den 

strukturerade, den semistrukturerade och den ostrukturerade (Denscombe, 2000, Patel & 

Davidson, 2003).Vi har gjort intervjuer med fem lärare i två F - 2: or och våra intervjufrågor 

är av den sort som passar kvalitativ undersökning (Starrin, 1994). Våra intervjuer är en 

blandning mellan den strukturerade och den semistrukturerade. Våra frågor är lika till alla 

intervjupersoner och de ställs i samma ordning, men är samtidigt öppna för personen i fråga 

att utveckla sina svar (Denscombe, 2000, Patel & Davidson, 2003).Kvalitativ analys går från 

helhet till del, medan den kvantitativa analysen går från del till helhet (Starrin, 1994).  Vi 

valde att anteckna och spela in intervjuerna. Intervju är ett samtal mellan två människor som 

hela tiden utvecklas. Genom att skriva ut den inspelade intervjun gör man en översättning från 

ett språk till ett annat. Konsekvenserna kan bli att det ”levande” samtalet försvinner i 

översättningen och att man som översättare av intervjuerna kan missa intonation, ansiktsspråk 

och kroppsuttryck Kvale (1997). 

3.2 Urval 

Intervjuerna har utförts på skolor där vi haft VFU eller arbetat. Vi har båda personlig 

anknytning till några av lärarna. Vi har intervjuat fem kvinnliga lärare varav två 

lågstadielärare, två förskollärare och en barnskötare som dock inte har någon lärarutbildning. 

Skola 1 är en medelstor F-6 skola i ett mindre samhälle i Skåne. Skola 2 är en liten byskola, 

F-6 i Skåne. Vi har avidentifierat lärarna och gett dem fingerade namn. De har alla stor 

yrkeserfarenhet. 
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• Rosa, skola 1, är 60 år och har varit verksam lågstadielärare i 38 år. Hon har en tvåårig 

småskollärarutbildning på seminariet. 

• Sigrid, skola 1, är 58 år och har varit verksam barnskötare i 35 år. Hon har ettårig 

barnskötarutbildning. 

• Annika, skola 1, är 57 år och har varit verksam förskollärare i 33 år. Hon har 

förskollärarexamen. 

• Lisa, skola 2, är 40 år och har varit verksam förskollärare i 20 år. Hon har 

förskollärarexamen. 

• Emma, skola 2, är 53 år och har varit verksam lågstadielärare i 32 år. Hon har gått på 

högskola och utbildat sig till lågstadielärare. 

3.3 Etiska aspekter 

Utifrån forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) har vi tagit hänsyn till de krav som 

ställs på oss som intervjuare. Vi är medvetna om att personerna vi intervjuar, inte får utsättas 

för exempelvis psykiska skador eller kränkningar. Det finns fyra allmänna huvudkrav i de 

forskningsetiska principerna, de är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har informerat lärarna om detta, genom utskick 

av e-mail.  I början av varje intervju nämnde vi än en gång för lärarna att intervjun var 

frivillig och att de kunde avbryta när som helst under samtalet. Vi berättade också för dem att 

de är anonyma och att all datainsamling endast är till för vår uppsats och att inga obehöriga 

har tillgång till inspelade materialet. 

3.4 Genomförande 

Innan vi gjorde våra intervjuer hade vi kontakt med lärarna både via e – mail och via telefon. 

Som vi nämnde ovan skickade vi även ut information om hur intervjun skulle gå till.  Vi 

intervjuade varje lärare enskilt och ostört, vid varje intervju var vi båda närvarande. Under 

intervjuerna antecknade vi och spelade in samtalen med hjälp av en minidisc, vilket ger en bra 

dokumentation av det som sägs. 

3.5 Metoddiskussion 

Inför intervjuerna ställde vi oss metodologiska frågor som Kvale (1997) behandlar i boken 

Den kvalitativa forskningsintervjun. Frågorna är exempelvis hur många intervjupersoner vi 

behöver, hur undviker vi ledande frågor, måste vi skriva ut intervjuerna och hur analyserar vi 

dem? De personer som vi har intervjuat har vi personlig anknytning till sedan tidigare. Vi tror 
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att det kan ha påverkat hur de har svarat.  Vi bedömer antalet intervjupersoner som 

tillräckligt.  Alla intervjuer skrevs ut, vilket var till stor nytta vid analysen, det var mycket på 

inspelningen som vi inte hade fått med i anteckningarna. Denscombe (2000) skriver om 

ålderskillnad mellan intervjuare och respondent och att detta kan påverka intervjun. Han 

menar att de som blir intervjuade kan svara på olika sätt beroende på hur de uppfattar 

intervjuaren. Vi upplevde det som att några av lärarna ville vara noga med att svara ”rätt” på 

några av frågorna vi ställde. Vi undrar om detta kan ha att göra med ålderskillnaden mellan 

oss eller att vi går på lärarutbildningen och att de kanske kände sig kontrollerade. 

3.6 Analys av data 

När vi hade gjort intervjuerna lyssnade vi på inspelningarna och skrev ut allt som sades. Efter 

det gjorde vi arbetsrubriker utifrån våra intervjufrågor. Vi hittade mönster i lärarnas svar som 

vi sedan klistrade in i de olika arbetsrubrikerna. Därefter tolkade och analyserade vi deras svar 

och skapade rubrikerna i kapitlet resultat. Till sist skrev vi in våra analyserade resultat under 

respektive rubrik. När vi hade skrivit färdigt resultatet gick vi igenom intervjuerna igen för att 

se om det var något vi hade missat att ta med.  
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4. RESULTAT 
Här presenterar och analyserar vi lärarnas syn på musik i skolans undervisning. I sista stycket 

sammanfattar vi våra huvudresultat.  

4.1 Lärarnas personliga syn på musik 

Alla de intervjuade lärarna är intresserade av musik utanför skolan på ett eller annat sätt.  

Rosa har varit musikintresserad sedan hon var barn och har spelat olika instrument, hon 

tycker mycket om att sjunga. Sigrid har i sitt vuxna liv varit omgiven av musik då hennes 

familj musicerar mycket. För Annika däremot har musiken inte alltid varit självklar, när hon 

var barn fick hon höra av sin lärare att ”stå längst bak för du brummar så”, och inte förrän nu 

på äldre dar har intresset för musik väckts. Det har stor betydelse för eleverna hur läraren 

bemöter dem i skolan. Lärarens sätt gentemot eleverna ger konsekvenser senare i livet. För 

Lisa betyder musik glädje och gemenskap. Emma ser musik som något hon inte vill vara utan, 

hon tycker mycket om att lyssna på och röra sig till musik.  

 

För alla lärarna är musik en stor del av deras liv. Emma säger: ”… jag tycker det är en viktig 

del av mitt liv som jag inte vill vara utan”. Att lärarna tycker om musik och att musik betyder 

något personligt för dem, kan påverka hur musikundervisningen bedrivs i skolan.  

4.2 Musiklektionerna 

Båda skolorna har musikundervisning en gång i veckan på en 40 minuters lektion. Det är 

alltid två lärare som undervisar och planerar tillsammans vid musiklektionerna. Rosa och 

Sigrid undervisar tillsammans och Emma och Lisa likaså. Annika däremot undervisar inte alls 

i musikämnet. De två lågstadielärarna Rosa och Emma nämner att de tidigare använde sig av 

kompinstrument såsom piano och gitarr, men nu känner de båda att det blir för mycket att 

hålla reda på.  Att spela, leda och samtidigt hålla ordning på klassen blir för tungt för dem.  

Sången dominerar starkt på de båda skolorna, och ibland kommer även rytminstrument fram, 

men dock inte i samma utsträckning. Musiklyssning förekommer också ibland, i form av ett 

undervisningsmaterial som heter Haydns Gräddbakelse, som handlar om klassiska 

musikstycken där eleverna får höra en saga om ett visst musikstycke. Läraren berättar lite om 

kompositören och sedan får eleverna lyssna på musikstycket i fråga. Ibland ritar eleverna till 

musiken. När det gäller Lpo 94 och kursplanen i musik (Skolverket, 2006) svarar fyra av 

lärarna att de följer vad som står i dem och en av dem betonar att hon inte har något dåligt 
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samvete för att hon inte gör tillräckligt.  Rosa däremot vet inte riktigt vad som står i läroplan 

och kursplan för musik. Hon säger också att det kan bero på att musiken hamnar i skymundan 

från de så kallade kärnämnena. 

 

På båda skolorna är det sång som förekommer mest, ibland med inslag av rytminstrument. 

Lärarna har liten tilltro till sin egen förmåga när det gäller att musicera och därför blir 

musikundervisningen inte så varierande. Lärarna lämnar ingen plats för dialog med eleverna i 

musikundervisningen, de säger att de ser på eleverna ifall de tycker det är roligt. Det finns inte 

så stor möjlighet för eleverna att reflektera och använda sig av sin fantasi för att utvecklas, 

musiken sätts inte i ett meningsfullt sammanhang. 

4.3 Musik i andra ämnen 

Lärarna på skola 1 använder sig av musik som ett redskap i andra ämne, dock inte i så stor 

utsträckning. På idrottslektionerna förekommer musik ofta och likaså har de ett 

rörelseprogram som heter Röris, ett program för barn utvecklat av Friskis & Svettis, som de 

använder i klassrumssituationer när lärarna anser att det behövs.  Vid olika temaarbeten, 

högtider och vid andra speciella tillfällen tar lärarna in sånger som passar till detta. Särkskilt 

inför högtider såsom jul blir det sång varje dag. Annika som vanligtvis inte undervisar i musik 

sjunger ibland spontant med eleverna under lektionstid, då ofta något som eleverna redan kan. 

Detta gör hon när hon är ensam med eleverna, annars säger Annika att hon kan känna att det 

är ”skämmigt att blotta mig, även om vi känner varandra väl”.  

 

Också på skola 2 kommer musiken in vid temaarbete. Lärarna använder sig mycket av musik 

på morgonsamlingarna, då är det ofta sånger med exempelvis ”klapplekar”.  På matten händer 

det att de sjunger sånger som handlar om just det de håller på med, som exempelvis former.  

Emma använder mycket sång i sin engelskundervisning. De nämner också att de sjunger vid 

högtider och andra speciella tillfällen. Båda skolorna låter eleverna ta med sig CD –skivor, 

med deras favoritmusik till skolan.  

 

Lärarna säger att de använder sig av musik i andra ämnen, oftast som paus i den övriga 

undervisningen där musikens funktion blir ett medel för att nå koncentration på lektionerna. 

Däremot när musiken används i engelskundervisningen kan en förståelse för lärandet ske, 

man befäster sina kunskaper med ytterligare ett verktyg. 
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4.4 Samarbete med Kommunala musikskolan 

De två lågstadielärarna pratade under intervjuerna mycket om hur musikundervisningen var 

för 10 – 15 år sedan. Båda nämnde, oberoende av varandra, att det kom ut en utbildad 

musiklärare, kompanjonlärare, till skolorna och hade musik med barnen. Rosa hade 

musiklektionerna tillsammans med denna lärare, hon tyckte detta fungerade bra och att man 

då fick mer ”kött på benen”. Detta sätt att arbeta är något hon saknar och skulle gärna ha 

fortsatt med det, men hon betonar även att det idag inte finns några resurser för det. Både 

Rosas och Emmas tvåor har under en termin besök av musiklärare från Kommunala 

musikskolan, här skiljer sig undervisningen åt.  Rosas elever får celloundervisning en gång i 

veckan, något som hon ifrågasätter och tror det har att göra med att musikskolan vill att fler 

elever ska spela stråkinstrument. Emma vet bara att musikläraren kommer dit men hon vet 

inte vad de gör eftersom hon bara har tvåorna ett par gånger i veckan.  

4.5 Hinder för att arbeta med musik i skolan 

Rosa anser sig själv vara dålig på rytmik och instrumentspel och menar att hon tar in det för 

lite i musikundervisningen. Detta känner hon dåligt samvete för och skulle därför vilja fort-

bilda sig i musik. Hon anser att hon var mer alert tidigare och hon känner att hon har tappat 

orken och inte lägger ner samma ”krut” på musiken som innan.  Som vi har nämnt tidigare 

betonar hon att det hade varit bra med en utbildad musiklärare som inspiratör. Hon berättar 

också att musikämnet ibland hamnar i skymundan för ämnen så som matematik och svenska. 

 

Sigrid tycker inte att det finns några direkta hinder för musiken men menar att det negativa är 

att det är svårt att få med alla eleverna. Eftersom Annika inte undervisar i musik så känner 

hon inga hinder för musik, men anser att man måste hitta former för musikundervisningen 

som passar alla elever. 

 

Lisa känner att det hade varit bra om hon kunde ha spelat något instrument, men ser det inte 

som ett hinder eftersom man kan göra mycket med musikundervisningen ändå. Hon skulle 

vilja använda sig mer av det material för musik som finns på skolan, men gör det inte helt 

enkelt.  Både Lisa och Emma tycker att de har en för stor barngrupp (30 elever) och ser det 

som ett hinder. Det blir mycket prat mellan sångerna och det är svårt att gå vidare med nästa 

moment. Om det varit färre elever kunde de använda sig av mer rörelse till musik och mer 

instrument, en grupp på 15–20 barn hade varit lagom säger de, men resurserna räcker inte till.  
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Tid, resurser, stora barngrupper och lärarnas invanda arbetsformer gör att musikunder-

visningen förblir oförändrad och ibland hamnar i skymundan. 

4.6 Lärarnas syn på musikens uppgift i skolan 

Vi ställde samma fråga till våra intervjupersoner som man gjorde i den nationella 

utvärderingen 1989 (Skolverket, 1994): ”Vilken är, enligt din mening, musikundervisningens 

främsta uppgifter i dagens svenska skola?” Det entydiga svar vi fick var att sångglädjen var 

en av de viktigaste aspekterna. Rosa hade tidigare känt en press på att musikteorin var väldigt 

viktigt eftersom hon hade med sig det från sin utbildning, men nu känner hon att det är mer 

avslappnat och att sångglädjen är grunden. Sigrid nämner också sången men hon tycker att 

man som lärare ska ”läsa” av barnen och se vad de tycker om. Enligt Annika är musikens 

huvuduppgift att väcka intresse för musiken hos barnen, inte bara sången utan musik som 

helhet med allt vad det innebär.  Lisa och Emma lägger förutom sångglädjen dessutom vikt på 

gemenskapen. De anser att alla ska ha roligt och må bra, ingen ska känna sig utanför.  

 

”Om man sjunger bra eller dåligt är det liksom inget man lägger fokus på, utan det är att ha 

roligt helt enkelt.” Så här säger Lisa när hon förklarar musikundervisningens främsta uppgift.  

Lärarnas personliga syn på musik kommer fram i hur de ser på musiken i skolan, glädje och 

gemenskap är det centrala. Lärarna använder sång som ett verktyg för att nå funktionerna 

glädje och gemenskap. De använder sig inte av musikens egenvärde, det vill säga kunskap i 

ämnet och intresse för olika sorters musik.  

4.7 Sammanfattning av resultat 

I våra intervjuer kan vi se att lärarna arbetar liknande på båda skolorna, sången är central i 

musikundervisningen. Glädje och gemenskap är det som lärarna tycker är viktigast när det 

gäller musikundervisningen. Lågstadielärarna betonar att de saknar den kompetens som 

musiklärarna har och att de tyckte det var bättre tidigare när en kompanjonlärare kom ut och 

bedrev musikundervisningen tillsammans med dem. Kärnämnen såsom matematik och 

svenska tar upp mycket av undervisningstiden, och därför hamnar musikundervisningen 

ibland i skymundan. Samtidigt som lärarna tycker att sången är viktig nämner de att de gärna 

skulle vilja arbeta mer med rytm och ta in mer instrumentspel. Musik blir ofta ett redskap som 

lärarna använder som ett medel för ”paus” i undervisningen, som exempelvis rörelsesånger 

när eleverna är trötta på lektionerna. 
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5. DISKUSSION 
I diskussionen reflekteras och diskuteras resultatet i förhållande till litteraturen. Här nämns 

också våra tankar kring hur forskningen i detta ämne kan föras vidare. 

 
Vårt syfte med uppsatsen var att se hur ett antal lärare ser på musikens roll i skolan. Alla 

lärarna ser musik som ett viktigt inslag i deras liv, vilket kan inverka på hur de bedriver sin 

undervisning i skolan. En lärare måste ha en positiv relation till musik för att kunna undervisa 

i musik. I den nationella utvärderingen från 1989 (Skolverket, 1994) står det att musik är ett 

av barns stora fritidsintresse, men vi tror att även vuxna har ett stort intresse av musik. 

Musikundervisningen och musiken i samhället står i relation till varandra, det är viktigt att 

lärarna tar till sig elevernas musik och inte är rädda för att använda den i undervisningen. 

Populärkultur (Persson, 2000) har alltid debatterats i skolan, vare sig det har handlat om 

skönlitteratur eller musik.  Intervjuerna visade att eleverna får ta med sig CD-skivor till 

skolan och att alla får ta del av dem, detta visar att lärarna inte är främmande för 

populärkultur och precis som Sundin (2001) ser att musiken är en stor del i människans liv.   

 

Musikens funktion har inte alltid varit densamma, från kyrkosång på 1800 – talet till personlig 

utveckling och gemenskap i början av 1900 – talet (Sundin, 1988).  Även i vår moderna tid 

har musikämnet förändrats, i Lgr 62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) var personlig 

musikupplevelse det övergripande målet. I Lgr 69 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1969) var 

globalisering och den enskilda eleven i fokus. Musikämnet i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) 

skulle vara en källa till glädje och samhörighet. Här finns ett samband med hur lärarna ser på 

musikens roll i skolan. Majoriteten av lärarna svarade i intervjuerna att glädje och gemenskap 

är det viktigaste. Annika däremot betonade att det är betydelsefullt att väcka intresse för 

musik som helhet. Vår uppfattning är att hennes tankar om musikens uppgift stämmer bra 

överens med vad som står i Lpo 94 och kursplanen för musik om att eleverna skall utveckla 

sin musikaliska förmåga (Skolverket, 2006). Resultatet visar att de andra lärarna fortfarande 

lägger stor vikt vid det som nämns i Lgr 80. Detta kan bero på att lärarna har varit verksamma 

i över 20 år. Vår studie uppvisar delvis samma resultat som man fick i den nationella 

utvärderingen 1989 (Skolverket, 1994), där tyckte en del av lärarna också att glädje och 

gemenskap var ett av musikundervisningens främsta mål. Vygotskij (Säljö, 2000) talar om 

vikten av samspel med andra och att det leder utvecklingen vidare. Lärarna i vår studie lägger 
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vikt vid gemenskap och det kan vara en tanke hos dem, att barn lär i interaktion med andra, 

både med barn och vuxna.  

 

Lärarna använder sig av musik för att eleverna ska nå glädje och gemenskap, funktionen blir 

då just glädje och gemenskap.  Enligt Merriam (1964) är den estetiska glädjen en av musikens 

funktioner, men inte den enda. Vårt resultat visar att lärarna inte i någon större utsträckning 

använder sig av musikens egenvärde på det sätt som Haanstra (Elsner, 2000) beskriver som 

den intrisikala värdegruppen. Däremot fanns många inslag av den instrumentella 

värdegruppen i klasserna, såsom motorisk färdighet, personlighetsutveckling och socialt 

beteende. Sundin (2001) anser att musik är något mer än bara musik, det måste finnas ett 

samspel mellan människan och sammanhanget för att få en mening. Lärarna menar att glädjen 

måste finnas i musiken och det är bland annat vad Bjørkvold (2005) betonar.  Det är viktigt att 

sätta musiken i ett sammanhang samtidigt som glädjen måste finnas i musikundervisningen. 

Lärarna lämnar inte så stor plats för barnen att reflektera över det lärande som har skett i 

musikundervisningen. Bruner (1996) poängterar hur viktigt det är att reflektera över sitt eget 

lärande, metakognition. Precis som i den nationella utvärderingen från 1989 (Skolverket, 

1994) åskådliggör vår undersökning att musikundervisningen är lärarstyrd och att elevernas 

egen kreativitet och förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande lämnas obemärkt. 

 

Redan 1947 års utvärdering (Sundin, 1988) visade hur sång dominerade 

musikundervisningen, utvärderingen visade också att musikundervisningen även borde 

innehålla musik med rörelse, enkelt instrumentspel, musiklyssning och musikskapande. Drygt 

40 år senare visade den nationella utvärderingen från 1989 (Skolverket, 1994) på ungefär 

samma sak, sången dominerade fortfarande men med inslag av instrumentspel, rörelse och 

dans. Vår studie uppvisar på samma resultat, sången tar mest plats i musikundervisningen 

men samtidigt förekommer rytminstrument och likaså musiklyssning.  Fyra av lärarna nämner 

att de följer vad som står i Lpo 94 och i kursplanen för musik (Skolverket, 2006). Den femte 

säger att hon inte vet vad som står i dem. Lpo 94 är öppen att tolkas på olika sätt och från en 

aspekt så stämmer det som lärarna säger. Däremot står det mer specifikt i kursplanen för 

musik vilka mål som eleverna skall uppnå i slutet av årskurs fem. Som lärare i F – 2 klasser 

borde man arbeta mot dessa mål, detta syns inte i våra resultat. 

 

I vår undersökning, precis som i den nationella utvärderingen från 1989 (Skolverket, 1994), 

har det kommit fram att lärarna anser att det finns hinder för att arbeta med musik i skolan. De 



 
 

27

talar om för stora barngrupper, för lite resurser och personlig ork, detta kan vara en av 

orsakerna till att lärarna fastnar i samma arbetsformer som förr. Precis som våra intervjuade 

lärare nämner lärarna i Lindgrens och Folkestads (2005) undersökning att det är lättare för 

eleverna att utvecklas om grupperna är mindre. En annan orsak kan vara att lärarna har för lite 

utbildning i musik.  Även i den nationella utvärderingen från 1989 (Skolverket, 1994) 

påtalade lärarna att de kände en brist i sin utbildning. Rosa nämner att hon skulle behöva mer 

”kött på benen” och det genom fortbildning.  Vår undersökning visar att det finns åsikter om 

vem som ska undervisa i musik. Både Rosa och Emma talar om hur bra de tyckte det var när 

en musiklärare kom ut och bedrev undervisningen tillsammans med dem. Numera kommer 

musiklärarna ut i årskurs 2 för förberedande musikundervisning, för att få eleverna 

intresserade av att fortsätta med musik på kommunala musikskolan.  Vi håller med Rosa och 

Emma och tror att ett bättre samarbete mellan skolan och kommunala musikskolan skulle 

kunna ge eleverna en bättre musikundervisning.  

 

När det gäller musik tillsammans med andra ämnen använder sig Emma av sång när hon 

undervisar i engelska, då får barnen ytterligare ett sätt att befästa sina kunskaper.  Det händer 

även att musiken kommer in på matematiklektionerna. På båda skolorna arbetade lärarna med 

musik i olika teman och vid olika högtider. Lärarna använde sig av musik i andra ämnen men 

var kanske inte alltid medvetna om varför de gjorde det. Använder lärarna sig av musiken i 

övriga ämnen för att musikämnet annars kommer i skymundan eller integrerar de musiken i 

de teoretiska ämnena för att eleverna ska få en djupare förståelse för lärande? Denna fråga kan 

kopplas till det som Gardner (1992) skriver om, teori och praktik bildar en helhet i barnens 

lärande. Även i Lpo 94 (Skolverket, 2006) kan man se att musik kan användas 

ämnesövergripande, men som vi nämnt tidigare är det upp till varje lärare att tolka hur detta 

skall genomföras. Musikämnet bör integreras med övriga ämnen i skolan så att eleverna får en 

bredare och djupare kunskap. Bjørkvold (2005) menar att det musiska är viktigt för lärandet i 

skolan, men det är upplevelsen som är mest betydelsefull.  

 

Lärarna använder ibland musik för att nå koncentration i elevernas lärande. Då tar lärarna 

fram exempelvis olika rörelsesånger så att eleverna får en paus i det vanliga arbetet i 

undervisningen i skolan. Detta kan ses ur två synvinklar; den första är positiv, eleverna får en 

paus i sitt arbete och genom rörelse och sång får de ny energi och det kan påverka deras 

lärande positivt.  Ur den andra synvinkeln kan musik vara mer än bara ett pausmoment i 

skolan. Bruner (1996) menar med sin konstruktivistiska tes att människan skapar sin egen 
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verklighet och att utbildningen måste hjälpa oss att använda olika verktyg för att skapa ett 

sammanhang.  Lärarna finns för att hjälpa eleverna på sin väg till samhällsmedborgare, inte 

för att ”stoppa in” kunskap som någon annan anser vara ”rätt” kunskap. Detta är likt vad Säljö 

(2005) menar med mediering. I en av Bruners (1996) andra teser, den instrumentalistiska 

tesen, säger han att all utbildning får konsekvenser senare i livet. Detta kan kopplas till det 

som Annika sa i intervjun, att hennes lärare sa till henne att hon skulle ställa sig längst bak för 

hon brummade så. Därför är det av stor vikt att inte lägga fokus på musikens resultat eller 

kvalitet, utan på själva processen där ett lärande sker, som en av lärarna sa ”Om man sjunger 

bra eller dåligt är det liksom inget man lägger fokus på …”. Sundin (2003) menar att många 

lärare lägger vikt på resultatet och inte upplevelsen. Vi har tidigare diskuterat hur lärarna 

använder sig av musik i undervisningen, de nämner att musik ofta används vid olika högtider 

som exempelvis jul. Är det då resultatet, själva framträdandet, eller glädjen hos eleverna på 

vägen mot resultatet som står i fokus? Vi kan inte svara på denna fråga men anser precis som 

Sundin att upplevelsen är viktig. Samtidigt håller vi med om det som Bruner (1996) säger i 

sin externialiseringstes, resultatet kan vara identitetsskapande och ge stolthet hos eleverna. En 

blandning av de båda är kanske det optimala. 

 

På vilket sätt arbetar lärarna med musik i skolans undervisning, och hur motiverar de detta, så 

löd vår problemformulering. Det har varit en intressant resa och vi har fått svar på många 

frågor, samtidigt som nya frågor har väckts. Vi har fått veta hur fem lärare ser på musikens 

roll i skolan: glädje och gemenskap är enligt dem musikens främsta uppgift. Musiken i 

undervisningen, på de två skolorna vi utfört studien på, domineras av sång med inslag av 

rytminstrument och musik tillsammans med andra ämnen som ett redskap. Vi kan se ett 

mönster i både litteraturen och vår undersökning att musik är ett ämne som ofta hamnar i 

skymundan för de så kallade kärnämnena. Vi kommer i vår yrkesroll att kämpa för musikens 

fortsatta plats i skolan och använda oss av den tillsammans med eleverna för att få ut det bästa 

och mesta av lärandet. Vi tycker att det hade varit intressant att göra observationer av de 

lärare vi intervjuat för att se om det som de säger stämmer överens med det som de gör. Vi 

tycker även att det hade varit intressant att göra en större studie om musikens roll i skolan, 

och skulle gärna vilja se hur musiklärare tänker i detta ämne. Vår undersökning visar att 

musik är ett ämne som inte har samma status som många andra ämnen i skolan. Vi anser att 

skolverket borde göra en ny utredning av musikämnet i skolan som berör både förskolan och 

de yngre eleverna i grundskolan, det behövs för musikämnet i dagens skola stämmer inte 
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överens med kursplanen för musik. Dessutom önskar vi att alla blivande lärare skall få mer 

musikutbildning i lärarutbildningen på högskolorna och universiteten.  

 

6. SAMMANFATTNING 
Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur ett antal lärare ser på musikens roll i skolan. I 

litteraturen har vi berört musikens roll i samhälle och skola. Vi har även behandlat 

musikämnets förändring under 1900 – talet och forskning om musikens funktion och 

betydelse. Vi fördjupade oss också i ett sociokulturellt perspektiv och ett psykokulturellt 

perspektiv. Med utgångspunkt i litteraturen, där vi har sett hur musiken i skolan har förändrats 

och dess roll diskuterats av olika författare, kom vi fram till vår problemformulering; på vilket 

sätt arbetar lärarna med musik i skolans undervisning, och hur motiverar de detta. Vi gjorde 

en kvalitativ undersökning, där vi intervjuade fem lärare på två skolor. Intervjuerna var en 

blandning av semistrukturerade och strukturerade intervjuformer. Vi ställde samma frågor i 

samma ordning till alla lärare.  

 

I resultatet presenteras lärarnas syn på musik i skolans undervisning och hur de arbetar med 

musik i skolan. Vi fick fram att lärarna på de båda skolorna arbetar på liknande sätt och att 

sången är den musikform som dominerar musikundervisningen. Glädje och gemenskap anser 

lärarna vara musikens viktigaste uppgift, och det poängteras i Lgr 80 (Läroplan för 

grundskolan, 1980). Eftersom lärarna har varit yrkesverksamma i mer än 20 år kan de ha 

stannat kvar i Lgr 80’s tänkande och det kan vara en orsak till varför de ser glädje och 

gemenskap som det viktigaste. Glädje och gemenskap är en förutsättning för 

musikundervisningen i skolan men det viktiga är att musikundervisningen sätts i ett 

meningsfullt sammanhang och i samspel med andra. Vårt resultat visar även att 

musikundervisningen ibland hamnar i skymundan och att det kan bero på tid, resurser, för 

stora barngrupper och att andra ämnen kommer före.  

 

I diskussionen har vi kommit fram till att mer forskning behövs för att höja 

musikundervisningens status i skolan. En ny utredning behövs göras och målen för musik i 

kursplanen behöver ses över. Utifrån från vår studie drar vi slutsatsen att 

musikundervisningen används för att eleverna ska känna glädje och gemenskap. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du varit verksam lärare/barnskötare? 

3. Vilken utbildning har du?(generellt) 

4. Vad betyder musik för dig personligen? 

5.  I vilken utsträckning undervisar du i musik? 

6. Hur jobbar ni med musik i er klass? 

• Hur ofta har ni musikundervisning i din klass? 

• Vad gör ni på musiklektionerna? 

• Använder du musik vid något annat tillfälle än på 

musiklektionerna? 

7. Vilka är, enligt din mening, musikundervisningens främsta uppgifter i dagens 

svenska skola. 

8. Känner du att du gör det du vill och kan med musik i skolan? 

•  Anser du att du gör det du borde utifrån läroplanen eller finns det 

hinder och begränsningar?  

      9.   Vad är positivt respektive negativt att undervisa musik? 

 


