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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka kommunala skolpolitikers uppfattning om musikämnets betydelse i 
grundskolan. Studien har sin fokus på de första åren i grundskolan. Utifrån syftet har följande frågor 
ställts till fem olika respondenter i två kommuner. Vilken uppfattning har kommunala skolpolitiker om 
musikundervisningens främsta uppgift i skolan? Hur arbetar kommunen för att grundskolan ska nå 
läroplanens mål i musikämnet? Kvalitativa intervjuer har använts intervjutillfällena. 
Studien visar att de Kommunpolitiker som medverkat i undersökningen inte uppfattar musikämnet i 
skolan som ett svagt obetydligt ämne för eleverna. En slutsats är: Att det fortfarande finns en traditionell 
föråldrad uppfattning av de estetiska ämnenas värde i skolan hos en del skolledare och att kursplanerna 
måste bli tydligare med målen för de estetiska ämnena i skolan och uppföljningen av kursplanerna måste 
skärpas. 
 
Nyckelord: Politiker, Musik., Estetik, Samhälle, Skola, Läroplaner, Kommunen  
      
 
 





Förord 
Vi som skrivit detta arbete heter Katarina Choudhry och Linda Mårtensson. Vi har båda 

två gått Fritid/skola med inriktning barn ålder 6 –12. Detta examensarbete leder till att 

vi blir fritidspedagoger med möjlighet att arbeta i grundskolans lägre klasser. Vi vill 

tacka våra respondenter för att de ställt upp i vår undersökning, vår handledare Bo 

Nilsson för hans råd och tips under arbetets gång. Vi vill tacka Åsa Kronkvist för all 

uppmuntran. Naturligtvis vill vi tacka varandra för hårt och slitsamt arbete.  
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1 Inledning  

Vi har i examensarbetet valt att undersöka kommunala skolpolitikers uppfattning om 

musikämnets betydelse i skolan och vad de gör för att eleverna i skolans lägre klasser 

ska uppnå målen i musik enligt läroplanen Lpo 94 (utbildningsdepartementet 1994). Vi 

har avgränsat till lågstadieklasserna i grundskolan. Genom vår egen utbildning till 

fritidspedagoger med inriktning på grundskolans lägre klasser har vi under VFU-

perioder kommit i kontakt med musikämnet i skolorna, samt även under vår egen tid på 

högskolan då musik varit ett av ämnena vi fått undervisning i på lärarutbildningen. Vi 

har på både VFU-perioder i grundskolors lägre årskurser och på vår egen 

musikutbildning i lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad sett att musikämnet har 

haft väldigt varierande undervisningstid på schemat jämfört med de andra ämnena i 

skolan som oftast är obligatoriska och sällan flyttas eller utgår till förmån för annat.  

1.1 Syfte  
Vi vill med problemformuleringen och studien granska kommunala skolpolitikers egna 

uppfattningar kring musikämnets främsta uppgift i grundskolan och vad de gör för att 

grundskolans elever ska uppnå läroplanens mål i musikämnet.  

Utifrån vårt syfte har vi ställt följande två frågor:  

• Vilken uppfattning har kommunala skolpolitiker om musikundervisningens 

främsta uppgift grundskolan? 

• Hur arbetar kommunen för att grundskolan ska nå läroplanens mål i 

musikämnet? 

1.2 Disposition   
Arbetet är upplagt på följande sätt: Efter Inledning med syfte och disposition följer 

bakgrund. Efter den kommer litteraturgenomgång, denna belyser för att ta några 

exempel tidigare forskning av musikämnet i skolan, undersökningar av musikämnet i 

skolan, vikten av Estetisk verksamhet i skolan samt styrdokumenten från Lgr 62 

(Grundskolans läroplan 1962) till dagens läroplan Lpo94 (Utbildningsdepartementet 

1994). Litteraturgenomgången fortsätter med ett avsnitt som behandlar estetisk 

verksamhet i relation till kunskap och lärande samt problemformulering. Sedan kommer 

vi till det empiriska avsnittet med undersökningens tillvägagångssätt, urval och etiska 
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överväganden. Därefter kommer vi till studiens resultatredovisning med intervjuerna. 

Kapitlet diskussion med respondenternas svar kopplat till litteraturen följs av avslutande 

reflektioner med våra egna funderingar till det som framkommit i undersökningen och 

förslag till framtida forskningsfrågor. Sist i arbetet finns referenslista och bilaga 1 med 

intervjuguiden samt bilaga 2 brev till respondenterna med informationen till 

respondenterna angående intervjuerna. 
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2 Bakgrund 

I denna del av arbetet belyser vi vilken litteratur som legat tillgrund för vår studie. Vi 

har använt oss av relevant litteratur i form av förstahandskällor. 

2.1 Musik ger motivation till kunskapsutveckling 
Antal-Lundström (1996) anser att elever kan bli motiverade om de inser att det är deras 

egen utveckling som är viktigast i musikundervisningen, deras motivation förstärks av 

att undervisningen känns meningsfull och att det är elevernas intresse som beaktas och 

inte lärarens eller politikernas. Wiklund (2000) håller med Antal-Lundström, och menar 

att det är den lärande som ska vara aktiv, inte läraren, och att eleverna kan bli trötta av 

att följa lärarens egna intressen. Hon säger att musiken och annan estetisk verksamhet 

kan bli en fråga om teknik, motorik, lydnad och underkastelse. Musiken ska användas 

som ett av många pedagogiska verktyg i skolan. Skolans huvuduppgift är att ge eleverna 

kompetensutveckling som kan användas både i skolan och ute i samhället. Antal-

Lundström har också kommit fram till att eleverna betraktar många företeelser ur ett 

annat perspektiv än vuxna. Med musiken som redskap fördjupas ämneskunskapen i det 

speciella ämnet som studeras och eleverna minns lättare det som de lärt sig. Även 

Varköy (1996) hävdar att musikämnet kan vara ett viktigt stöd för annan undervisning i 

skolan. Musikämnet gör historiska och kulturella tidsepoker levande med tidsenlig 

musik och det fördjupar elevernas förståelse för kultur på ett omväxlande sätt. Varköy 

påpekar att musiken liksom de övriga estetiska skolämnena har en svag ställning i både 

utbildning, i politikers och allmänhetens medvetande. Detta kan medföra att 

musikämnet kan slopas i undervisningen om det inte finns tillräckligt med ekonomiska 

resurser.  

2.2  Musiken som redskap i kommunikation 
Dovenborg, Pramling och Qvarsell (1994) hävdar att språk oavsett gestaltningsform har 

en viktig funktion i kunskapsutbildningen. De menar att den bidrar till att frigöra 

tänkandet från den konkreta situationen. Läroplanskommittén (1992) bekräftar att 

Dovenborg m.fl. (1994) har rätt uppfattning. Språk förekommer alltid i musik, det står 

att mycket av det som sker i musikämnet innehåller språkträning. Björkvold (2005) 

påpekar att eleverna i musikundervisningen övar sina röster när de sjunger och när 



12 

eleverna lyssnar på musik tränas deras språkliga fantasier. Sång och musik har också en 

problemlösande effekt, den bearbetar exempelvis känslomässiga problem. Estetiken blir 

som en kanal in till de inre känslorna detta gör att vi kan knyta ihop våra liv anser 

Wiklund (2000). Dovenborg m.fl. (1994) hävdar att det är viktigt att använda alla 

verktyg som det finns att tillgå i skolan, drama, bild, musik och annat skapande material 

för att nå framför allt de yngre elever som ännu inte kan uttrycka sig skriftligen, men 

som använder symboler i sin kommunikation med omvärlden. Säljö (2000) menar att 

med språket och de kommunikativa redskap som det ger kan människor exempelvis 

analysera och förstå företeelser som vetenskapliga teorier, politiska åsikter, sångtexter 

och dikter. Sundin (1995) hävdar att musik är viktigt för gemenskapen. Med detta 

menar han att eleverna tillsammans med andra delar glädje och erfarenheter. 

  

Björkvold (2005) belyser liksom Säljö (2000) att sången och musiken är kommunikativt 

språk och han är förvånad och undrande över att barns spontana sång upphör då de gått i 

skola ett tag. Den lust och kunskapstörst barnen har då de kommer till skolan första 

gången, försvinner gradvis i den kontrollerande och dömande skolkulturen. Björkvold 

menar att musiken måste få användas i alla undervisningsämnen. Vygotskij (1930, 

1995) hävdar i sin sociokulturella teori att helhetsperspektivet är viktigt, vilket innebär 

att man inte bara ska fokusera på delar i undervisningen utan se till helheten. I skolan 

består lärandet till stor del av språk, talande, skrivning, läsning och räkning. Detta leder 

till att kommunikationen blir ogripbara och att eleverna lär sig sammansatta färdigheter 

som de har väldigt lite erfarenhet ifrån andra områden. Lärarna ger exempelvis eleverna 

färdigskrivna stenciler med texter att läsa eller skriftligt fullfölja utan något egentligt 

sammanhang, färdiga orealistiska matematikuppgifter som de bara ska skriva summan 

på och som inte är förankrad i verkligheten. Säljö (2001) menar att detta sätt att 

undervisa har format synen på kunskap och pedagogiska traditioner. Han menar barn 

bör få sina grundläggande insikter och färdigheter genom kreativitet, delaktighet och 

samspel med andra människor i dess närhet exempelvis hemma eller i skolan. 

2.3 Politik och debatt 
 Regeringen hävdar att hållbar utveckling skall genomsyra alla ämnen i skolan och att 

detta ska fortsätta i framtiden. I hållbar utveckling måste alla olika uppfattningar om 

vad som är ett hållbar levnadssätt ringas in. I Regeringens skrivelse– En svensk strategi 

för en hållbar utveckling-ekonomisk, social och miljömässig (2003/04:129) betonas det 
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att ett hållbart samhälle måste erbjuda barn och ungdomar möjlighet till individuell 

utveckling i alla uttrycksformer, inte bara det verbala språket. Inom det 

musikpedagogiska forskningsområdet diskuteras det om att musik skall bli en rättighet 

för alla i samhället. Det betyder att de estetiska värdena har en stor betydelse för 

välbefinnande, identitet och sammanhang i tillvaron. Regeringen hävdar att skolan utgör 

den största kulturinstitutionen, vilket belyser skolans ansvar för arbete med hållbar 

utveckling. Läroplanskommittén (1992) skriver att elever i de första årskurserna ska 

tillföras erfarenheter och kunskaper av varierande slag förslagsvis, sång, musik samt 

berättelser, där kunskaperna är lustfyllda och meningsfulla verktyg i deras 

kommunikation med andra elever och vuxna i skolan och i samhället (SOU 1992:94 

kap2, s74). Det är viktigt att eleverna under de första åren i skolan utvecklar 

grundläggande färdigheter, bygger upp sitt självförtroende och tillit till sin egen 

förmåga att lära genom att rita måla, skriva, berätta, musicera samt röra på sig. Detta 

hävdar också forskaren och lektorn vid Musikhögskolan i Malmö Rolf Sandberg och 

Stewe Gårdare vid Lärarhögskolan i Stockholm, i Kommentarer till kursplaneförslag i 

musik för grundskolan, att estetiska och konstnärliga samt lustbetonade upplevelser 

påverkar hela barnet framför allt i de lägre åldrarna (SOU 1992:94 s 416). 

 

Riksdagsmännen Oskarsson och Hellman skriver 2007 i motionen Musikskola för alla 

till riksdagen att det är viktigt för alla barn och ungdomars utveckling till att bli vuxen, 

att få ta del av samt utföra kulturella aktiviteter. Denna möjlighet måste utvecklas i 

skolan och det gäller inom alla kulturområdena såsom litteratur, bild, teater och musik. 

De menar också att ett levande kulturintresse är en stor tillgång för alla människor. Det 

är samhällets ansvar att barn och ungdomar får kontakt med olika kulturområden redan i 

grundskolan (2007/08:Ub 256). 

2.4 Treämnesskolan stoppar kreativiteten 
Marner A (2005) har synpunkter på att skolan idag enbart ser skriftspråket som det mest 

betydelsefulla, han hänvisar med detta till den ”treämnesskola” som fokuserar på 

svenska, engelska och matematik för att dessa tre ämnen krävs för att komma in på 

gymnasiet. Kravet på de tre ämnen för att komma in på vidare utbildning gör att andra 

för eleverna viktiga ämnen försummas hävdar (Skolverket 2000). Aulin-Gråhamn och 

Thavenius (2003) anser i Marner (2005), att språk och tränandet på glosor stoppar 

kreativiteten hos eleverna. Skolan måste undvika att se bara enstaka skolämnen som 



14 

kreativa. De påpeka också att de estetiska ämnena bör ingå i hela skolans verksamhet. 

Dewey (1916,1994) hävdar att skolan är trist och tråkig med enbart teoretiska 

skolämnen och att lärarna måste skapa många idéer om hur undervisningen ska 

utvecklas framåt.  

2.5 Musikens egenvärde 
Haanstra (1994), belyser kampen för de estetiska ämnenas existens och egenvärde i 

skolan (se även 3.2). Även Björkvold (2005), hävdar att det är viktigt att använda så 

många verktyg som finns att tillgå i skolan där musik, drama, bild och annat skapande 

material ingår, för att underlätta kunskapsinlärningen i de övriga ämnena i skolan. 

Elsner (2000) påvisar att musiken är det estetiska ämne som etablerat sig mer i skolan 

än teater och drama. Forskaren Sandberg hävdar att skolorna måste följa med i 

samhällets snabba utveckling. De unga lever ett aktivt liv både i och utanför skolan, där 

musiken spelar en stor roll. Sandberg kommenterar vidare i kapitlet Kursplaneförslagen 

i musik för grundskolan, att det bör finnas en musikpedagog på varje skola som kan 

samordna all musikverksamhet. (SOU1992:94). 

 



15 

3 Litteraturgenomgång 

För att kunna tolka och förstå kommunpolitikernas svar i denna undersökning, behövs 

en bild av hur musikundervisningen organiseras i skolan och vilka faktorer som styr 

detta. Därför kommer vi i denna del belysa tidigare forskning och undersökning om 

olika perspektiv på musik och estetik, timplanen i skolan och om skolans organisation  

3.1 Tidigare forskning om musikämnet i skolan 
Det har forskats och gjorts nationella undersökningar i ämnet musik på lågstadiet i 

skolan, nedan belyses några av de mer kända undersökningarna i ämnet musik.  

 

Det hade gjorts undersökningar i sju kommuner från Jokkmokk till Ystad på lokalnivå. 

Forskarna hade genom intervjuer av tjänstemän i kommunpolitisk ställning fått 

information om att de nationella kulturpolitiska målen inte fått så bra genomslagskraft. 

Två av anledningarna till den dåliga genomslagskraften som framkom i undersökningen 

var, att den statliga nivån, enligt de kommunpolitiska tjänstemännen inte arbetat med att 

sprida och förankra målen på lokala nivåer. Målen upplevdes som allmänna och allt för 

abstrakta samt att det ansågs oklart om målen verkligen skulle uppfattas som styrande. 

(Hedwall 1996). De nationella utvärderingarna i musik, NUMUS, som genomfördes 

1989 och 1992 (skolverket 1994) och 2003 (NU-03) visade på ett stort intresse hos 

lärare och elever för musikämnet och musikundervisning i skolan. NUMUS som vilar 

på Lgr 80 (Grundskolans läroplan 1980) visar att eleverna utvecklat goda kunskaper i 

musik (Skolverket, 1994). NU-03 visar hur lärare och elever begränsades av snäva 

ramar när det gällde musikundervisningen i skolan (Skolverket, 1994, 2004). Studien 

visade också att det finns stora skillnader när det gäller frågan om vilka kunskaper 

eleverna utvecklar i olika skolor, årskurser och grupper i musikundervisningen i skolan. 

Våren 2005 presenterade Sveriges kommuner och landsting en undersökning av 

genomslagskraften på de nationella kulturpolitiska målen, Tänk framåt men gör det nu 

så stärker vi barnkulturen, som antogs av riksdagen 1974. (SOU 2006:45).  
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3.2 Undersökningar av musikämnet i skolan. 
 Två nationella utvärderingar i musik har gjorts för att undersöka hur 

musikundervisningen konkretiserade läroplanernas intentioner i grundskolans årskurs 

två, fem samt årskurs nio. 

 

Här nedan belyses kortfattat syftet med NUMUS undersökningarna och vad resultaten 

visade.  

• Kartlägga musikämnets villkor och möjligheter i grundskolan 

• Undersöka hur lärarna tolkade läroplanens mål i musik 

• Belysa elevernas musikaliska kunskaper och färdighetsutveckling. 

• Utveckla metoder och analysinstrument för lokal utvärdering av musikämnet. 

 

Sandberg (1994) upplyser att den första undersökningen påbörjades 1987 och den andra 

utvärderingen påbörjades 1992 och gäller musikundervisningen i årskurs nio. 

Ytterligare en undersökning gjordes 2003 och även denna gällde årskurs nio. Den 

nationella utvärderingen som genomfördes 1989 omfattade i årskurs två: läsning, 

skrivning, matematik, bild och musik samt i årskurs 5: svenska, matematik, engelska 

orienteringsämnen, bild och musik. I den första nationella utvärderingen i musik som 

bygger på NUMUS, intervjuades lärare i årskurs två och årskurs fem om 

musikundervisningens huvuduppgift i skolan och hur de tolkade målen för musik i Lpo 

94 (Skolverket 1994). Sandberg analyserar i sin undersökning lärarnas uppfattningar om 

musikundervisningen i skolan. De svar han fick delades in i fyra svarskategorier och 

resultatfördelningen blev följande:  

Tabell 1. Lärarnas uppfattning om musikundervisningen i skolan 

1. Personlig och social utveckling Åk 2 43 % Åk 5 19 % 

2. Bestående värden och ideal Åk 2 19 % Åk 5 15 % 

3. Musikaliska kunskaper och färdigheter Åk 2 10 % Åk 5 22 % 

4. Musikalisk kommunikation och upplevelser Åk 2 28 % Åk 5 44 % 

 

1. Lärarna i denna kategori ser inte musiken som ett mål, utan musiken har ett större 

syfte där eleverna stärker sitt självförtroende och samarbete. Musik tränar perceptionen, 

koncentrationen, självdisciplinen och kroppsuppfattningen samt att ta till sig kunskaper 

i andra ämnen.  
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2. Lärarna vill i denna kategori föra det musikaliska kulturarvet vidare, bevara 

musiktraditioner samt ge eleverna möjlighet att lyssna på annan musik än dagens 

populär musik. Med begränsat musikval lär sig eleverna vad som är bra och dålig musik 

enligt lärarna. Musikens huvudsakliga uppgift är att bevara allmänna kulturella ideal i 

samhället och skolan.  

3. Lärarna i denna kategori lägger vikt på grundläggande kunskaper och erfarenheter i 

musikaktiviteter som rytm, takt, ton, melodi, notor och musikaliska begrepp, 

uttrycksmedel och kännedom om olika musikinstrument. Uppgiften är att ge eleverna 

allmänbildning och inspiration till fortsatt musicerande samt att musiken är mer 

ämnesinriktad.   

4. Här ser lärarna musiken som en del av kulturen. Musik ska vara ett sätt att komma i 

kontakt med olika sorters kultur. Eleverna ska få förståelse för musik, upplevelser och 

erfarenheter. Få upp deras intresse, lära sig uttrycka sig och kommunicera med musik. 

 

Sandbergs fyra svarskategorier i undersökningen 1996 går att jämföra med Haanstra 

(1994) och värdeperspektivet för de estetiska ämnena i skolan samt hur de estetiska 

ämnena tillsammans med de övriga skolämnena enligt Haanstra utgör grunden för 

elevens utveckling till en vuxen samhällsmedborgare.  

 

Haanstra delar upp de estetiska ämnenas betydelse i två grupper. 

Tabell 2. Värdekriterier för estetiska ämnen enligt( Haanstra 1994) 

Instrumentella värden  Intrisikala värden 
Tankeverksamhet Kunskap och förståelse inom ämnet 

Motoriska färdigheter  Estetiska perception 

Personlighetsutveckling, socialt beteende 

och attityder  

Attityder till konstarten, värderingar, 

intresse 

Användbarhet i andra ämnen  Skapande förmåga 

 

Även Sundin (1995) menar att, för elever i lågstadiet som ännu inte utvecklat 

skrivspråket är de estetiska uttrycken viktiga då de vill uttrycka sina känslor och sina 

tankar. Musiken kan i skolan fungera som ett verktyg för allmän socialisation, 

musikämnet kan också användas till att träna samarbete, trygghet, förtroende samt skapa 

gruppkänsla. Musiken är en grund för samhällets estetiska uppbyggnad.  



18 

 

3.3  Läroplanerna om musiken i skolan  
 I denna del av arbetet belyses läroplanerna från Lgr 62 (Grundskolans läroplan 1962) 

till dagens läroplan Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994), och vad det står om 

musiken i undervisningen enligt dem. 

 

I Lgr 62 (Grundskolans läroplan 1962) stod det att musikämnet för årskurserna ett till 

tre skulle ha momenten: sång, sånglekar, rörelsevisor samt även röstvård och grund-

läggande noter och pauser. I den efterkommande Lgr 69 (Grundskolans läroplan 1969) 

tillkom att de skulle ha ljudupptäckter samt ljudskapande upplevelser. I Lgr 80 (Grund-

skolans läroplan 1980) fanns det tre motiveringar till att musik skulle ingå i grund-

skolans undervisning, dessa var att elevernas musikintresse och musikaliska förmåga 

skulle utvecklas, eleverna skulle känna till musikens olika uttrycksmedel samt få kun-

skap om andra länder och tidsperioders musikstil. Målen i musikämnet var att ta tillvara 

elevens förutsättningar och behov, skapa glädje och gemenskap ge alla en möjlighet att 

vara med. Detta finns ännu kvar som mål i Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1994). 

Eleverna skall få använda så många olika uttryckssätt som möjligt i skolan, där ingår 

också de estetiska uttryckssätten, musik, drama, bild och form. Alla de sinnliga, intel-

lektuella, praktiska ämnena måste uppmärksammas. Läroplanen Lpo 94 (Utbildnings-

departementet 1994) har krav på att skolan skall vara rustad för att möta de nya arbets-

uppgifter som tilldelas dem på det lokala planet ifrån staten. I juli 2000 bearbetades 

kursplanerna för grundskolan. Dessa kursplaner som gäller alla skolämnen, skall på ett 

tydligare sätt uttrycka skolans ansvar för mål att arbeta med i de olika ämnena.  

3.4  Estetisk verksamhet i skolan 
Vi skall här ta upp vilken betydelse de estetiska ämnena men framför allt musiken, har  i 

skolan och hur det påverkar elevernas kunskapsutveckling individuellt och i grupp en-

ligt forskare och enligt (Läroplanskommittén 1992).  

 

Inom det estetiska området finns ett samband mellan samhälle och individ menar Antal- 

Lundström (1996), hon påpekar att skolan är en mångkulturell mötesplats för elever och 

alla elever får möjlighet att använda sig av alla de verktyg som finns i skolan oavsett 

estetiska eller teoretiska för att ta till sig kunskap på sitt eget individuella sätt. Elsner 
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(2000) menar att de estetiska ämnena skapar glädje och lust samt ger miljön en speciell 

atmosfär. Forskaren Haanstra (1994) påpekar att de estetiska ämnenas värde och 

existens i skolan ständigt pågår. Diskussionen handlar om intrisikala värden (ämnets 

egenvärde) respektive instrumentella värden ( de  argument som finns  för att ämnet ska 

ha en betydelse  i skolan) inom de estetiska ämnena och hur det estetiska ämnet 

intrisikalt motiveras inom ämnet och i relation till dess egna mål eller instrumentellt 

som ett medel för mål som formulerats utanför ämnet. I ett historiskt perspektiv har 

motiven skiftat inom exempelvis ämnet musik och bild (Haanstra 1994). Även 

Läroplanskommittén (1992) hävdar att eleverna måste skaffa sig kunskaper och begrepp 

från olika ämnesområden i skolan så att de kan använda detta som intellektuella 

artefakter i andra sammanhang. Sandberg menar att undervisningen i skolan får liv och 

mening i relation till det kulturella sammanhang som den verkar i.  De olika medierande 

verktygen har betydelse för det sociokulturella perspektivet, med detta menas de fysiska 

och språkliga verktyg som människor använder för att förstå omgivningen. Dessa 

verktyg kan vara begreppssystem, (geometri, grammatik) målsystem (tid, avstånd, 

volym, effekt) skriftspråk (alfabetet, tecknande), formler (matematiska algoritmer), 

musik (noter) samt konventioner (grafer, diagram) (Skolverket 1992). Det är viktigt för 

eleverna att känna att kunskapen de tar till sig är meningsfull och är användbara även 

utanför skolan Säljö (2001). 

3.5 Musik ett symbolspråk 
Säljö (2005) påpekar att de kulturella verktygen finns överallt och de används i olika 

situationer, och det är i de sociala handlingarna som de har sin medierande funktion 

menar Säljö. Han hävdar liksom Elsner (2000) att notskriften i musikämnet motsvarar 

skriftspråket i svenskan. Noterna är teoretiska medierande redskap, de fungerar som en 

bro mellan eleverna och musikläraren i lärsituationen. För att kunna läsa notskrift förut-

sätts det enligt Elsner att eleverna kan tolka symbolspråkets information för att komma 

åt kunskaperna som är kodade, detta i sin tur kräver en generalisationsförmåga och 

abstraktionsförmåga. Antal-Lundström (1996) hävdar att de abstrakta kodsystem som 

förekommer i matematik och musik är optimala medel för att mottaga och förstå samt 

bearbeta logiska företeelser. Båda typerna av kunskap behövs , men det finns en debatt 

om vilka proportionerna skall vara i framtidens samhälle. 
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3.6 Musikämnets betydelse i skolan 
I detta kapitel ska vi belysa varför musikämnet i skolan är så viktigt för eleverna som 

kunskapsutvecklande och kommunikativt ämne enligt Sandberg, Lgr 80 (Läroplan för 

grundskolan 1980) och Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994). 

 

Sandberg förklarar att musiken är en kommunikativ kompetens och skapar ett brett un-

derlag för elevens individuella och musikaliska utveckling. Kommunikation är att ge 

uttryck för känslor, reaktioner och att få bekräftelse. Musikundervisningen handlar om 

ett samspel mellan människor kring ett estetiskt och kulturbärande innehåll menar 

(Skolverket 1992). 

Enligt Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) ingår musikämnet i grundskolan därför 

att: 

• Elevernas musikintresse och musikaliska förmåga ska utvecklas. 

• Eleverna ska lära känna musikens olika uttryckssätt  

• Eleverna ska få kunskap om olika kulturer och epokers musikstilar. 

• Eleverna ska få kunskap om varierande kommunikativa uttryckssätt. 

 

Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) och Grundskolans kursplaner och   

Betygskriterier i musik 2000) ingår musikämnet i grundskolans år ett till och med år tre 

därför att eleverna ska kunna  

• Delta i sång tillsammans i grupp 

• Kunna dramatisera en saga med musik 

• Röra sig till musik i olika puls 

• Lyssna till och göra egna accossiationer till musikstycken. 

 

I år två ska eleverna kunna:  

• Fantisera med ljud 

• Höra skillnad på några taktarter 

• Ha en ide om i vilket sammanhang en viss musik kan användas. 

 

I år tre ska eleverna kunna: 

• Spela melodier med tre toner på piano 

• Ta enstaka ackord på piano och/eller gitarr 
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• Sjunga svenska lättsamma sånger  

• Slå puls på rytminstrument 

 

Skillnaden mellan Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) och Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet 1994) är att den senare tar upp vikten av en varierande 

undervisning både i grupp och individuellt samt att musikundervisningen ska 

integreras med övriga ämnen i skolan exempelvis rörelse och drama för att stimulera 

alla sinnena och på så sätt stimulera lärandet. Läroplanerna går att jämföras med vad 

NUMUS visar ( 3.2 tabell 1) samt med Haanstra och de estetiska ämnenas existens 

och egenvärde i skolan( 3.2 tabell 2 ).  

 

3.7  Hela världen i klassrummet 
Enligt Läroplanskommittén (1992) kan elevernas kunskapsutveckling i musik innebära 

en omväxling mellan musikalisk färdighetsträning, estetiska reflektioner och teoretisk 

bearbetning av musik samt att eleverna utvecklar kunskap i sammanhang och innebörd. 

Den nationella utvärderingen år 1989 som utförde om musikämnets betydelse i årskurs 

två, visade i sitt resultat att musikämnet har stor betydelse för elevers personliga ut-

veckling och att musikämnet är en kontrast till de övriga teoretiska ämnena i skolan, 

men musikämnet ska också kunna integreras i övriga skolämnen (Skolverket 1994). 

Sandberg visar i den nationella utvärderingen 1989, att musiken ger stor frihet och stora 

möjligheter till skapande aktiviteter, vilket inte andra mer resultatstyrda och lärarledda 

skolämnen ger möjlighet till. Enligt Säljö (2000) kan en ny teknik i musikundervis-

ningen öppna klassrummet mot en större värld och eleverna kan exempelvis skapa nya 

kontakter med kamrater i andra länder och få kunskap om vad som händer inom musik-

kulturen där. Sandberg hävdar att det inte finns stora prestationskrav i musikundervis-

ningen, och att alla kan känna att de lyckas och få känslan av ”jag kan”, vilket stärker 

elevens självkänsla. I musikundervisning deltar alla efter sina egna förutsättningar. 

Olika personlighetsdrag hos varje individ kommer fram i ett nytt perspektiv i musikun-

dervisningen vilket inte alltid sker i den övriga undervisningsmiljön i skolan (SOU 

1992:94). 
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3.8 Musikundervisningen och Lpo 94 
Sandberg hävdar att musikundervisningen i skolans lägre årskurser tar upp alla Lpo94:s 

mål i musik exempelvis takt, rytm, gehör och att lyssna på olika slags musik, sång och 

dans samt att spela på instrument. Att skapa en positiv syn på musikämnet är viktigt för 

att utveckla ett musikintresse hos elever redan i lågstadiet. Sånger och delar av 

musikundervisning används ibland för att knytas till särskilda teman i andra skolämnen 

(Skolverket 1994). Det är enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) viktigt att 

kunna använda sin röst till att sjunga och att få förståelse för rytm och puls, detta kan 

leda till ett intresse för exempelvis dans som också ingår i de estetiska ämnena 

(Utbildningsdepartementet 1994). 

3.9 Grundskolans timplan i musik 
Här förklarar och visar vi den nuvarande nationella timplanen i musik enligt Lpo94 

(Utbildningsdepartementet1994),samt jämför denna timplanen med Lgr 62 (Grund-

skolans läroplan1962), Lgr 69 (Grundskolans läroplan 1969) samt Lgr 80 (Grund-

skolans läroplan 1980) och dess antal musiktimmar. 

 

Timplanen ska ange minsta garanterade undervisningstid för eleverna i varje skolämne, 

varje kommun måste avsätta utrymme till för att ge eleverna undervisning i det speciella 

ämnet. Dessa garanterade timmar får inte underskridas men får utökas om utrymme 

finns i den lokala timplanen. Alla ämnen i timplanen är obligatoriska samt måste ha en 

undervisande lärare Läroplanskommittén (1992). Vidare skriver Läroplanskomittén att 

det att är målen och inte tiden som ska vara viktigast i styrdokumenten. Den nationella 

timplanen i musik är för närvarande en till en och en halv veckotimme, jämförelsevis 

med Lgr 62, (Grundskolans läroplan 1962) då lågstadiet och mellanstadiet hade nio 

femton veckotimmar musik. I Lgr 69 (Grundskolans läroplan 1969) minskade musik-

timmarna till 12 timmar och fortfarande låg nio av dem på låg och mellanstadiet för att i 

Lgr 80 (Grundskolans läroplan 1980) minska med ytterligare en timme musik-

undervisning. I dagens musikundervisning räknat i klocktimmar som är 230 jämfört 

med Lgr 80 (Grundskolans läroplan 1980) som hade 246 klocktimmar i musik, före-

kommer det att musiken får utgå till förmån för viktigare evenemang i skolan vilket inte 

hade skett med ett teoretiskt ämne exempelvis matematik eller svenska (SFS:2000:445). 
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3.10  Ansvar och styrning  
Här visar vi vilka områden de olika instanserna har ansvar för. Staten har lagt en del av 

sina arbetsuppgifter till kommunerna och skolorna, men de vill ändå behålla en del av 

kontrollen och styra kommunerna och skolorna. (Skolverket 2000). 

Tabell 3. Fördelning av ansvaret för  den svenska grundskolan 

 Ansvar: 

Staten: Skollagen, styrdokument, förordningar, läroplaner, kursplaner, viss 

kontroll. 

Kommunen Att de nationella målen nås, skolplanen, resursfördelning, uppföljning. 

Skolan Att de nationella målen nås, lokal arbetsplan, uppföljning, utvärdering. 

                         

 

3.11  Musiken som påverkande kraft 
I detta avsnitt arbetet belyses kortfattat några pedagogers, filosofers och psykologers 

syn på den betydelse estetisk verksamhet har för  kunskap och lärande i skolan och 

undervisningen.  

 

I antikens Aten menade Platon (427-347 f.kr) att vi tar emot världen via våra sinnen 

Platon (2003). Han menar med det att alla upplevelser, kunskaper och erfarenheter 

kommer via sinnena för att vidare transporteras till hjärnan för att där bearbetas. 

Speciellt musiken har kraft att påverka människan både positivt och negativt. Musik, 

skrift och tal består av rytm, ton och takt, olika kombinationer av dessa kunde förmedla 

specifika budskap. Enligt Platon var det viktigt att styra vilken typ av musik ungdomar 

skulle lyssna på för att få goda medborgare. Musiken var viktig både ur politisk, 

pedagogisk och religiös synvinkel. Både Dewey (1916,1994) och Vygotskij 

(1930,1995) har ett centralt utgångsläge i sina reformpedagogiker, att människan är en 

samhällsvarelse. Dewey hävdar att estetiska ämnen som exempelvis musik måste finnas 

i läroplanerna för elevernas individuella utveckling. Dewey betonar att det finns en risk 

att undervisningen utan estetiska ämnen blir enformig, skolan talar inte till elevernas 

känslor och viljan att utföra målinriktade handlingar som att skapa konst eller musik. 

Lärare som måste följa centrala läroplansmål, kursplanemål samt betygskriterier kan 

inte stödja och bekräfta elevens kunskapsutveckling. Det avgörande för undervisningen 

är om elevernas känslor kan beröras och om undervisningen kan anknyta till elevernas 
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intressen, uppfattningar och motivation. Vygotskij (1930,1995) och hans sociokulturella 

grundbegrepp har sin fokus på helhetsperspektivet. Han påpekar vikten av att det är 

viktigt för elevernas språkliga och intellektuella utveckling att delta i kulturella och 

sociala miljöer. Den kunskap och erfarenhet vi har använder vi i nya situationer och den 

gör att vi försöker tillägna oss nya kunskaper i samspel med andra med mera kunskap. 

Genom samspel med andra kamrater och vuxna bygger eleverna upp sociala 

erfarenheter som medieras genom språket i olika aktiviteter och i kommunikation med 

andra människor. Dewey (1916, 1994) menar att elevernas behärskning av skriftspråket 

är avgörande för att de ska kunna hävda sig i skolan och i samhället. 

 

3.12  Problemformulering  
Detta är vår problemformulering som ligger som grund för intervjuerna med kommun-

politikerna och som vi ska försöka finna svaren på i denna studie. 

 

• Vilken uppfattning har kommunala skolpolitiker om musikundervisningens 

främsta uppgift i skolan? 

• Hur arbetar kommunen med målen för att grundskolans ska nå läroplanens mål i 

musikämnet? 
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4  Metod 

I denna del redogör vi för datainsamling, analys och forskningsetik. Vi förberedde oss 

genom diskussioner angående hur vi skulle gå tillväga när vi skulle börja samla in 

materialet till studien. 

 

Före arbetet med att samla in relevant fakta från betydelsefulla respondenter i kommun, 

skola, fördjupade vi oss i ämnet inför kontakterna med kommunalpolitiker samt 

formulerade frågor inför intervjuerna med kommunpolitikerna. Vi ställde oss frågorna: 

Var ska vi söka efter informationen?, Vem ska vi kontakta?, Hur ska vi gå till väga? 

Dessa frågor anser Kylén (2004) vara viktiga då metod för att samla information ska 

väljas. För att få ett större underlag att arbeta med skulle vi kontakta fem respondenter 

från ämnesområdet.  

4.1 Tillvägagångssätt  
Här visar vi hur vi efter metoddiskussionen gick tillväga i arbetet som hade syftet att få 

kunskap om någon kommunpolitikernas syn på musikämnet i skolan.  

 

Inför arbetets början kontaktades fem slumpmässigt utvalda respondenter inom 

kommunala skolpolitiker. Respondenterna kontaktades först via telefon samt via e-post. 

De personliga intervjuerna gjordes enligt råden i Kylén (2004) genom kvalitativa 

forskningsintervjuer med personlig kontakt.Under intervjutillfällena var vi 

uppmärksamma på vår roll som forskare, vilket innebar att vi under intervjun undvek 

egna förutfattade meningar eller fördomar gentemot respondenterna eller deras svar på 

intervjufrågorna, Vi var noga med att inte ställa ledande frågor samt på hur vi bemötte 

respondenterna, detta ansåg vi ha stor betydelse för undersökningsresultatet. Samma 

intervjufrågor användes vid kontakterna med alla respondenterna. Vid intervjutillfällena 

gjordes stödanteckningar med penna och papper, diktafon samt med hjälp av 

bandupptagning vid de tillfällen som respondenterna kände sig bekväma med detta, vid 

intervjutillfället är det positivt med bandupptagning då samtalet då flyter på utan att det 

blir avbrott för anteckningar. 
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4.2 Metodkritik 
Här tar vi upp vilka problem vi kunde stöta på både före under och efter arbetets gång 

och som för forskarna var viktiga att vara medvetna om samt hur forskarna kunde 

undvika dessa problem enligt (Kylén 2004).  

 

Forskare måste enligt Kylén (2004) vara uppmärksamma på att respondenterna kan 

påverkas av forskarnas etniska ursprung, ålder och kön. Risken med intervjuer är att 

respondenterna säger saker som de tror att forskarna vill höra. Bandupptagningar kan 

hämma respondenten vilket kan göra intervjun stel och onaturlig, samtidigt som denna 

ger en direkt återgivning av det som respondenterna säger. En del av bandupptagningen 

kan försvinna eller bli otydlig, dessutom ger enbart bandupptagningar inte information 

om hur miljön där intervjun äger rum ser ut tillskillnad från då papper och penna 

används och forskaren kan anteckna i marginalen om miljön och stämningen under 

intervjun. 

4.3 Bandupptagningar 
Bandupptagningar och diktafonupptagningar tar tid att transkribera så att texten blir så 

korrekt återgivet som möjligt efter det respondenten sade under intervjun. Dessutom 

kan bandspelaren och diktafonen sluta fungera, vilket gör att det är bra att skriva ner 

stödord samtidigt för att senare så korrekt som möjligt kunna återge intervjun hävdar 

(Kylén 2004).  

4.4 Personliga intervjuer 
Samtal och personliga möten med respondenter ger de bästa förutsättningarna för att få 

information om respondentens tankar och känslor angående ämnet i intervjun. 

Frågeformulär skickade via e-post kan ge bortfall i information eftersom respondenterna 

kanske inte svarar på enkäterna. Det är dessutom svårt att bestämma trovärdigheten på 

skickade enkäter. För att minska risken för bortfall förklarade vi redan vid 

telefonkontakten varför vi ville att Respondenterna skulle vara med i undersökningen 

och svara på frågorna vid personlig kontakt. Vid intervjuer via telefon, enkäter via post 

eller elektronisk post kan forskarna inte kontrollera att det är respondenten de haft 

kontakt med från början som svarar på intervjufrågorna hävdar (Kylén 2004). 
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4.5 Analys  
Nu har vi kommit fram till uppsatsens analys och resultatdel. I detta avsnitt berättar vi 

hur vi bearbetade materialet efter intervjuerna med fem skolpolitiker i två kommuner 

genom att sortera i informationen vi fick genom intervjuerna genom att skilja ut an-

vändbar relevant information från intressant men orelevant information till studien.  

 

Vi har bearbetat intervjumaterialet efter intervjuerna genom att lyssna på band och 

diktafonupptagningarna. Kvalitén av den insamlade datan bedömde vi igenom att 

diskutera hur användbara uppgifterna var för att få svar på våra frågor i undersökningen. 

Vid bedömning av kvalitén för undersökningen var det viktigt att tänka på följande. Vi 

skulle fråga efter det vi för undersökningen var intresserade av, respondenterna skulle 

kunna förstå frågorna och anledningen till att vi ställde dem, vi skulle undvika att ställa 

intressanta men för undersökningen oviktiga frågor. Enligt Kylén (2004) skulle frågorna 

vara enkla att svara på, svaren skulle bara kunna tolkas på ett sätt, vi skulle vid 

eventuell upprepning av frågan få samma svar som peka mot samma håll som vid första 

gången vi frågade. 

 

Efter varje intervjutillfälle avlyssnades bandupptagningarna och diktafonupptagning-

arna flera gånger för att få ut så mycket information som möjligt, anteckningar skrevs 

ner på privat PC, sparades på elektronisktminne samt sparades på Högskolans datorer 

med privat kod för att ingen obehörig skulle komma åt informationen.  Efter det att 

arbetet analyserats och skrivits ut samt bearbetats tillsammans med litteraturen och 

skickats till förvaring på Högskolan, förstördes alla anteckningar, datasparade material 

samt på andra sätt dokumenterade informationer för att eliminera all risk för att kunna 

återanvändas av obehöriga. 

4.6 Urval 
Här visar vi urval och ger en presentation av respondenterna som vi kontaktade för att få 

så värdefull information som möjligt till vår studie. Slumpen gjorde att respondenterna 

vi intervjuade blev tre män och två kvinnor i 35-55 årsåldern. Detta hade vi i 

planeringen inte förutbestämt utan vi tog efter rekommendationer från rektor vid VFU-

praktik och genom att gå in på kommunens hemsida kontakt med kommunpolitiker som 

vi ansåg skulle kunna ge oss värdefull information till studien. 
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Vi vände oss till fem kommunala skolpolitiker som var verksamma i två kommuner. Ett 

dokument som innehöll viktig information till respondenterna inför intervjuerna gav vi 

till respektive respondent då vi kom till intervjun. 

 

Intervjumiljö: Intervjuerna gjordes på respondenternas önskemål på deras ordinarie 

arbetsplats mellan den 12-14 december 2007 Vi satt enskilt och ostört under alla 

intervjutillfällena. Varje intervju tog mellan 25 minuter och 1timme. 

 Här nedan presenterar vi respondenterna. Namnen är fingerade för att skydda 

respondenternas identitet. 

Signe: kommunskolpolitiker inom barn och utbildningsnämnden där hon arbetar inom 

området för förskolan, grundskolan, fritidsorganisationen samt elevhälsan och hon har 

även ett arbetsområde inom kulturskolan. Signe är marknadsekonom i grunden men har 

även arbetat inom kommunstyrelsen, tekniska nämnden och med försäljning inom 

handel/affär.  

Gustav: arbetar inom barn och utbildningsnämnden där de arbetar med skolfrågor från 

förskolan, skolan samt vuxenutbildningen har arbetat i valnämnden, konsument-

nämnden, han har även som fritidsledare och högstadielärare samt varit både ersättare 

och ordinarie i fullmäktige. 

 Bertil: arbetar inom Barn och utbildningsnämnden som har hand om förskolan, grund-

skolan och gymnasieskolan han är i grunden högstadielärare i matematik och fysik, 

arbetar nu på högre utbildningsinstitut, han har varit ersättare i kommunfullmäktige. 

 Kent: arbetar heltid som kommunpolitiker sedan ett år tillbaka i barn- och Utbildnings-

nämnden. Han har uppdraget från fullmäktige att arbeta med förskolan och skolan i 

kommunen. Kent har suttit i kommunstyrelsen och i skolstyrelsen samt haft uppdrag i 

fullmäktige. Tidigare i sin ungdom läste han statsvetenskap. 

 Berit: Är vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden och har hand om myndig-

hetsbeslut som de måste ha enligt skollagen och kommunlagen. Har 30 år i yrkeslivet 

med barn och har utbildning inom vården, ledarskap, fackligt inom lärarförbundet, 

barnomsorgen, barnskötare, förskollärare, daghemsföreståndare samt har varit 

föreståndare för fritidsverksamheten innan hon blev politiker. 

4.7 Etiskt övervägande: 
I detta avsnitt talar vi om vilka skyldigheter och rättigheter vi som forskare har gent-

emot respondenterna före, under och efter arbetets gång. Detta är viktigt att vid varje 
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intervjutillfälle informera respondenterna att de kan känna sig trygga och inte vara 

oroliga för att det som sägs ställer till problem för dem privat eller i yrket. 

 

Respondenterna som deltagit i vår undersökning har informerats om syftet med 

undersökningen samt hur vi kommer att bearbeta deras svar via ett skriftligt dokument 

som lämnades vid intervjutillfällets. I dokumentet stod skriftligt att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun eller inte är tvingade att svara på 

några frågor. De fick information om att allt som sagts, skrivits och bandats under 

intervjuerna förstörs efter bearbetningen. De fick veta att vi kodade deras namn i 

studien och att inga adresser eller mailadresser lämnas ut detta enligt Kylén (2004).  

Ingen kom att kunna koppla namn eller adresser till någon särskild person, skola eller 

arbetsplats. Respondenterna får möjlighet att läsa igenom det vi gemensamt under 

intervjuerna kom fram till samt får möjlighet att korrigera missförstånd och tillslut 

godkänna intervjuresultatet. Dokumentet finns som bilaga två sist i arbetet. 
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5 Resultatredovisning 

Här har vi kommit fram till näst sista delen av arbetet och med det går vi in och 

redovisar resultaten i form av en sammanfattande text om vad respondenterna sade 

under intervjuerna angående våra frågor. 

 

• Vilken uppfattning har kommunala skolpolitiker om musikundervisningens 

främsta uppgift i skolan? 

• Hur arbetar kommunen för att grundskolan ska nå läroplanens mål i 

musikämnet? 

5.1 Musik som ett viktigt redskap  
Människan behöver annat än läsa, skriva och räkna. Eleverna i skolan behöver också 

musik och rörelse och musiken måste kopplas till elevernas vardag. Framför allt är det 

viktigt att i lågstadiet väcka musikintresset genom sånger och ramsor menar Bertil. Det 

är viktigt att möta eleverna vid rätt tillfälle, och på rätt nivå hävdar Berit. Med det 

menar hon att många elever i årskurs två och tre är intresserade av musik och vill gärna 

spela ett instrument, men de förstår inte alltid vad det innebär att öva.  Förståelsen för 

vad det innebär att träna in noter kommer först senare i årskurs fem och sex. Berit 

hävdar att musikämnet i skolan ger ett bättre logiskt tänkande och ger energi och lust för 

kunskaper i andra skolämnen.  Lärarna måste kunna anpassa musiken till den grupp han 

har och få musiken mer integrerad i andra ämnen. Bertil hävdar att det är viktigt att 

tidigt få med de eleverna som inte är intresserade av musik genom att ämnesintegrera. 

Idrott eller matematik går att kombinera med musik, han påpekar att musik är mera än 

att sjunga, det är kunskapen om musik och att kunna spela ett enkelt instrument. 

Musikämnet har en lika viktig pedagogisk funktion som alla andra ämnen i skolan 

hävdar Berit. Skolan har en väldigt stor uppgift att bredda och skapa förutsättningar för 

dem som inte kommer från studiemotiverade hem eller från musikaliska hem, dessa 

barn och elever måste få chans att utveckla sina talanger och sina kunskaper i 

musikämnet. Musik är ett av de viktigaste ämnen man har med sig hela livet påpekar 

Berit. Gustav hävdar också att det är jätteviktigt att alla elever får pröva på musik. 
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5.2 Utan musik blir människan inte hel 
Musiken har olika betydelse för olika elever, intresset beror på elevens förkunskaper, 

intressen, tillgång till musikaliska miljöer. Det beror också på kvalitetsnivån på under-

visningen, vilken utbildning, ålder, kön läraren har och hur stort intresse läraren själv 

har för musik. Berit hävdar att det är av vikt att musiken förutom sitt enskilda värde, 

hjälper till i de övriga ämnena exempelvis engelska då det kan handla om att läsa texter 

på engelska, sjunga på engelska samt att genom musik och sång träna glosor. Alla 

ämnena ska kopplas ihop till en helhet därför är det viktigt att musikämnet är kvar som 

ett ämne som alla andra skolämnen. Kent menar att ”Utan musiken blir människan inte 

hel”. Berit menar att musiken är mångfassiterande, den går att utöva både i grupp och 

enskilt. Musiken ger ett bredare perspektiv och den tar in hela den sociala omvärlden. 

Barn och ungdomar tar in rytmen och glädjen i musiken. Musik gör att vi kommer 

närmare oss själva. Hjärnforskare har sagt att musik utvecklar hjärnan, man lär bättre av 

musik och människan slappnar av i hela kroppen och blir harmonisk fortsätter Berit, 

hon menar också att musik är stämningsskapande och kanaliserar känslor. 

5.3  Estetiska projekt 
Just nu finns ett förebyggande projekt tillsammans med socialförvaltningen i Signes 

kommun. Där det diskuteras att musik är bra för barn med fysiska och psykiska problem 

samt de barnen som inte riktigt anammat pedagogiken på annat sätt. Musik är oerhört 

viktigt för de barnen. Det är enligt Signe viktigt att det inte bara är musik, utan även de 

andra estetiska ämnena. Det gäller att marknadsföra för barnen vad som finns inom det 

estetiska området. Allt som görs i skolan ska vara intresseväckande inte bara enskilda 

ämnen. I den större kommunen ska det på en skola som haft ett dansprojekt startas en 

dansprofil med musik som integration i skolans övriga ämnen. Där hjälper dansen och 

musiken många elever att bli duktiga på andra ämnen säger Berit. Hela kommunen kan 

söka sig dit nu, de har använt sig av en musiklärares danskunskaper för att starta upp 

skolans dansprofil. Det finns flera skolor i båda de undersökta kommunerna som har ett 

djupt utvecklat samarbete med kulturskolan. En lärare kommer ut till skolorna i den 

mindre kommunen och har teman, friskvård, rörelse och musik. Det är enligt Signe 

oerhört uppskattat. Hon hoppas och tror att de kommer att arbeta på alla skolor med den 

här biten. Man ska inte utesluta någonting utan mer skaffa fram en fördjupning på vissa 

områden menar Signe. Alla barn ska få prova på musikämnet, man ska stötta dem som 

vill mera, de elever som finner ett större intresse i musiken ska få möjlighet att utnyttja 
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detta på fritiden. Detta är oerhört viktigt enligt alla respondenterna, men på fritiden blir 

det exempelvis kommunala musikskolor. Grundskolorna i Signes kommun betalar de 

professionella musiklärarna som kommer från kulturskolan ut till skolan. Det är en 

särskild barnkulturarbetare från kultur och turistnämnden som samarbetar med skolor 

och kulturskolor. Signe säger att det i hennes kommun är viktigt att de ger skolorna 

mycket frihet annars är det risk för att de estetiska ämnena väljs bort till förmån för 

andra ämnen i skolan. Ett EU- projekt i musik har gjorts tillsammans med förskolor i 

Spanien, Polen, Irland, Grekland och Italien. Berit berättade att alla förskolebarnen som 

de mötte i Spanien kunde hela texterna till ABBA- låtarna, medan projektledarna från 

Sverige bara kunde refrängerna. Sverige är ett stort land då det gäller musikexport men 

vi kan inte själv texterna till det material vi skickar världen runt avslutar Berit. Gustav 

menar att musik är en av de största ekonomiska inkomsterna till Sverige ”Vi såg ju hur 

Abba slog igenom”.  

5.4 Musik skapar Identitet och kamratskap 
Samtliga respondenter i en av kommunerna var överens om att de strävade efter att 

kunna ge barn musik på fritiden utan kostnad och att det var viktigt att behålla den 

kommunala musikskolan parallellt med musikundervisningen i skolan för elevernas 

emotionella utveckling och för att skapa gemenskap på fritiden. Signe sade att musik 

skapar djupare kamratskap hos eleverna. Hon anser att det finns mycket kontakt mellan 

unga idag men att den är väldigt ytlig. Hon påpekar att elever som håller på med musik 

oftast inte bryr sig om hur stor lön kamraternas föräldrar har eller vad föräldrarna 

arbetar med. Eleverna har fokus på sitt gemensamma musikintresse och den gemenskap 

den skapar. Bertil menade att musiken har väldigt stor betydelse, musiken tar upp en 

stor del av barn och ungdomars tid genom att de lyssnar oerhört mycket på musik. Kent 

menar att eleverna skapar en identitet genom musiken, barnen i förskolan och eleverna i 

lågstadiet lyssnar exempelvis på Hits for Kids, medan eleverna i mellanstadiet börjar 

leta efter sin egen identitet och sin egen profil genom musiken även om de inte spelar 

något instrument. Berit berättar att då hon var rektor på en skola använde de exempelvis 

fritidspedagogernas musikkunskaper för att skapa gemenskap i skolan och att musiken 

spelade en stor roll redan i lågstadiet för att skapa kamratskap och gemenskap i klassen. 



33 

5.5  Politik och ekonomi 
Skolpolitikerna lägger sig inte i hur de olika verksamhetsområdena använder sina 

pengar. Barn- och Utbildningsnämnden delar ut en summa pengar till varje enhet. Sedan 

är det upp till varje skolchef att bestämma vad pengarna ska användas till. Summan som 

varje enhet får, är relaterat till hur ”Grundmaterialet” ser ut menar Kent, det betyder att 

summan det baseras på hur många elever som är födda utomlands och hur föräldrarnas 

yrkesbakgrund ser ut i skolområdet. Om det finns många föräldrar med låg utbildning 

får den skolan en högre skolpeng. Detta system ser olika ut i olika kommuner. Kent 

hävdar att det är kommunernas målsättning att varje ungdom ska få gå på kulturella 

evenemang någon gång under sin tid i grundskolan. Han påpekar att alla elever ska vara 

lika mycket värda och ha samma förutsättningar. Kent påpekar att det i hans kommun 

finns många platser för eleverna att gå på musikevenemang utan att det kostar mycket 

pengar. Signe hävdar att det i hennes kommun finns pengar till konserter och teater 

besök, men att skolan måste ansöka om att få pengar till det förutom den summa pengar 

de får varje år. Det finns ett avtal med stadens teater för att eleverna i kommunen ska ha 

möjlighet att gå på teater. I Berits kommun kommer inbjudan om musikevenemang från 

kulturgruppen. Angående musikevenemangen är det rektorernas, lärarnas och elevernas 

uppdrag att tillsammans skapa förutsättningar för konserter och andra kulturella 

evenemang utefter sin skolas ekonomiska förutsättningar. Musikundervisningen ligger 

också under grundskolepengarnas budget. 

5.6 Politik och skola 
Ingen av skolpolitikerna har tagit upp politiskt i respektive parti hur skolan arbetar för 

att nå målen i musik, det är upp till varje enskild skola att sköta själv. Skolpolitikerna 

ger bara en ram som relaterar till de ramar som läroplanen, kursplanen och timplanen 

ställer. De kontrollerar inte så noga om skolorna följer kursplanen eller inte, Bertil med 

flera svarade att de litar på att rektorerna sköter den biten av ansvaret själva. Signe 

menar att det finns de skolor som arbetar väldigt mycket med musiken och så finns det 

de som bara arbetar med det på miniminivå. Kent påtalar att Skolverket i sin tur 

kontrollerar Barn- och utbildningsnämnden. Har de inte gjort sitt åtagande 

tillfredsställande enligt skolverket finns det två kategorier de måste följa. Finns det 

brister måste detta åtgärdas omedelbart, men är det områden skolverket anser att de bör 

arbeta mera med kan de få en länge tid på sig att åtgärda problemen. Det måste finnas 

inslag av läroplanens bitar i musikundervisningen, skolan bör försöka arbeta mer och 
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mer integrerat med andra ämnen i undervisningen. I Skolplanen står det vad kommunen 

har för ambitioner med förskolan och grundskolan utöver det som står i läroplanen och i 

skollagen som ska uppfyllas avslutar Berit. 

5.7 Musikämnets framtid i grundskolan 
Samtliga respondenter är eniga om att musikämnet ska vara ett skolämne precis som 

svenska, matematik och andra ämnen i skolan. De anser att man inte ska subventionera 

vissa ämnen och intressen i skolan. Berit hävdar att man ska vara rädd om de 

professionella musiklärarna. Musik får inte bara vara ett medel, då kan det urholkas och 

få väldigt låg status. Musiken ska skapa en helhetsbild av eleven och av elevens 

tänkande. Musikämnet ska utvecklas och användas i alla sina delar. Signe anser att det 

måste bli mer musik i grundskolan och att det måste få mer status och att skolan bör 

använda musiken mer i andra ämnen, genom exempelvis teman. Från förskolan hela 

vägen till gymnasiet behöver eleverna musiken för att utveckla sitt lärande och sin 

emotionella utveckling samt den sociala utvecklingen på den utvecklingsnivå som de 

befinner sig på. Hon vill att kulturskolan ska bli ett nav och en samarbetspartner till alla 

skolorna i kommunen eftersom de har utbildade lärare i musik och andra estetiska 

områden och för att eleverna genom det får tillgång till exempelvis musik både i skolan 

och på fritiden, då till en human avgift som alla har råd att betala.  Bertil belyser att det 

är viktigt att det finns behöriga lärare på alla skolor, Bertil har uppfattningen om att det 

finns brist på utbildade musiklärare. Det är också viktigt att musiklärarna kopplar 

musiken till ungdomarnas vardag samt att de kan anpassa ämnet efter gruppen. Gustav 

säger att även framtidens barn måste få en chans att prova på och finna ett intresse 

genom musiken både i grundskolan och på fritiden. Musikämnet måste utvecklas med 

datorer och annan teknisk utrustning för att följa med i samhällsutvecklingen. 

5.8 Sammanfattning  
Deltagarna i undersökningen var överens om att människan behöver annat än läsa, 

skriva och räkna, de har även behov av musik och rörelse för att må bra och för att 

utvecklas både fysiskt och psykiskt. Musiken har olika betydelse för olika elever, 

beroende på förkunskaper, intressen samt deras tillgång till musikaliska miljöer. Genom 

musiken får eleverna ett bättre logiskt tänkande, vidare kommer eleverna i kontakt med 

sina inre känslor, och kan bearbeta sina tankar. Musikämnet är bra för elever med 

fysiska och psykiska problem samt för de elever som inte på annat sätt kan ta till sig 



35 

skolans pedagogik. Vidare framkom det att musik är ett viktigt redskap inom skolan, där 

man kan fånga in elever som inte är intresserade av musik genom att arbeta 

ämnesintegrerat. Musik ger eleverna bättre logiskt tänkande samt att den ger energi och 

lust för att ta till sig kunskaper i andra ämnen. Musikämnet har en lika viktig funktion 

som alla andra ämnen i skolan. Den har en viktig uppgift att skapa förutsättningar för de 

elever som inte kommer från ett studiemotiverat hem eller musikaliskt hem, så att de får 

lika många förutsättningar att utveckla sina talanger och kunskaper i musikämnet. Det 

kom även fram att utan musik blir människan inte hel och musiken är så mångfasetterad 

att den kan utövas både i grupp eller enskilt. Den tar in ett bredare perspektiv och hela 

den sociala omvärlden tas in, musiken bidrar även till att vi kommer närmre oss själva.  

 

Att alla skolämnen kan kopplas samman till en helhet därför ska musikämnet stanna i 

skolan som ämne. Något annat som också kom fram är att det finns vissa skolor som 

genom olika projekt tar in det estetiska i skolan som exempelvis dansprofil, och 

integrerar det i skolans övriga ämnen. Genom att lärarna integrerar musiken och dansen 

hjälper de många elever att bli duktigare i andra ämnen. Respondenterna var överens 

om att de strävade efter att kunna ge barnen musik på fritiden utan kostnad och  att det 

var viktigt att behålla den kommunala musikskolan parallellt med musikundervisningen 

i skolan, för elevernas emotionella utveckling och för att skapa gemenskap på fritiden. 

Musiken skapar en djupare kamratskap mellan eleverna, den  tar upp väldigt stor tid av 

barn och ungdomars liv, därför har musiken väldigt stor betydelse. Unga som håller på 

med musik bryr sig inte om vad kamraten har för bakgrund. Genom musiken skapar 

eleverna sin identitet. Till varje skola delar man ut pengar, hur stor summan är beror på 

hur ”grundmaterialet” ser ut, vilket baseras på hur många utlandsfödda elever skolan har 

och vilken utbildning föräldrarna i verksamhetsområdet har. Skolpolitikerna ger 

skolorna en ram som är relaterad till de ramar som läroplanen, kursplanen och 

timplanen ställer. Men de kontrollerar inte så noga om skolorna följer kursplanen eller 

inte, utan de litar på rektorerna att de ser till att det uppfylls. Skolverket kontrollerar 

Barn och Utbildningsnämnden och uppfyller de inte kraven som de har satt, får de 

åtgärda det. De var överens om att musikämnet skulle vara kvar även i framtiden som 

ett skolämne precis som alla andra skolämne, tillexempel svenska och matematik. 

Resultatet visade också att musik inte bara får bli ett medel, då kan ämnet urholkas och 

få en väldigt låg status. Det måste bli mer musik i grundskolan och den måste få en 

högre status. Framtidens barn måste få prova på musik och finna sitt intresse i musiken.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt ska resultatet i undersökningen kopplas samman med litteraturdelen i 

arbetet. Syftet med studien var att undersöka vilken uppfattning fem kommunpolitiker 

har angående musikämnets främsta uppgift i grundskolan samt hur kommunerna arbetar 

för att grundskolorna ska nå läroplanens mål i musikundervisningen. 

6.1 Musikämnet stannar kvar i skolan 
Resultatet visade att samtliga respondenter ansåg att musikämnet var väldigt viktigt för 

eleverna i grundskolan. Bertil menade att människan behöver mer än räkna, läsa och 

skriva, att detta påstående är riktigt uppfattat påvisar Dewey (1916, 1994) då han menar 

att skolan blir enformig och tråkig i undervisningen utan de estetiska ämnena som gör 

att verksamheten skapar mening i skolundervisningen. Eleverna måste få använda alla 

de verktyg som finns tillgängliga i skolan för att stimulera sin kunskapsutveckling och 

sin personliga utveckling hävdar Antal-Lundström (1996). Hon påpekar också att 

elevernas motivation blir starkare vid meningsfull undervisning.  Musikundervisningen 

ska följa läroplanerna mål och den ska vara baserade på elevernas intressen, identitet 

och kulturella bakgrund och inte på lärarnas eller politikernas intressen menar Gustav. 

Det han säger styrks av Lgr 80  (läroplan för grundskolan 1980) som hävdar att det är 

elevernas musikintresse och deras musikaliska förmåga samt deras förutsättningar som 

ska tas till vara. Dovenborg, Pramling och Qvarsell (1994) påvisar att musiken betyder 

väldigt mycket för elevernas kunskapsinlärning i skolan både enskilt och i kombination 

med andra skolämnen. Detta bekräftas i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) som 

hävdar att skolämnen både ska utövas enskilt och integreras med varandra.  

Respondenterna i studien är överens om att musikämnet måste få finnas kvar. ”Utan de 

estetiska ämnena blir människan inte hel” menade Kent. Han har stöd av Vygotskij 

(1930,1995) som i sin sociokulturella teori hävdar att det är helhetsperspektivet som är 

det viktigaste.  

 

Varköy (1996) menar att musiken liksom de övriga estetiska skolämnena har en svag 

ställning i både utbildning, i politikers och allmänhetens medvetande Detta kan medföra 

att musikämnet kan slopas i undervisningen om det inte finns tillräckligt med 

ekonomiska resurser. Marner (2005) har samma åsikt som Varköy (1996), att skolan 
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idag bara lägger fokus på skrivspråket, engelska och matematik. Det som Marner och 

Varköy påstår stämmer inte överens med verkligheten enligt de intervjuade 

skolpolitikerna.De anser inte att musikämnet är ett skolämne som skulle kunna 

försvinna utan att det blev konsekvenser för elevernas personliga och kunskapsmässiga 

utveckling och de arbetar på olika sätt för att musiken ska finnas kvar som skolämne. I 

Sandberg (1996) framkom det i undersökningen som bygger på Numus, att 

musikundervisningen i skolan gör att eleverna tar till sig kunskap i andra skolämnen 

lättare.  Musikämnet är enligt både respondenterna och Sandberg ett ämne som är lika 

viktigt som andra skolämnen och de menar att läroplanens mål måste följas lika noga i 

musikämnet som de övriga skolämnena. 

6.2 Musiken är bra för alla 
Alla har sitt eget sätt att lära på och det ska finnas redskap för alla elevers behov i 

skolan står det skrivet i Lpo 94. Sandberg och Gårdare (SOU 92:94), påpekar att de 

estetiska och de konstnärliga och lustbetonade upplevelserna påverkar elever framför 

allt i de yngre åldrarna. Det står också i Lgr 62 att elever i årskurs ett till tre ska ha 

moment som exempelvis sång, sånglekar och rörelse i sin musikundervisning. Även 

Bertil menar att det är viktigt att tidigt fånga upp de elever som inte är intresserade av 

musik, genom att kombinera musikämnet med exempelvis idrott kan det bli mer lustfyllt 

för de elever som inte ser musikämnet som ett viktigt ämne i skolan. Wiklund (2000) 

hävdar att undervisningen i skolan lätt kan urarta till teknik, motorik, lydnad och 

underkastelse för eleverna. Bertil påpekar vidare också att intresset för musik kan finnas 

hos eleven men att grupptrycket från kamrater gör att kamraten inte vågar välja 

skolkören istället för fotbollslaget, då är en kombination musik och idrott ett bra 

alternativ. Signe ansåg att musikämnet var viktigt på olika sätt för alla eleverna i skolan 

för deras utveckling emotionellt och socialt, detta menar Sundin (1995) vara riktigt 

uppfattat, han säger att genom musiken reflekterar eleverna om sig själva och sina 

känslor och tankar i olika sammanhang.  

6.3  Musik öppnar sinnena 
De funktionshindrade elevernas behov måste också tillgodoses enligt Regeringen och  

4: e kap1 § i skollagen. Musiken spelar en stor roll för de elever som har fysiska eller 

psykiska problem och som inte tagit till sig pedagogiken på annat sätt, det är rektorns 

skyldighet att se till att alla elever får det stöd de behöver, hävdar Signe. Dovenborg, 
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Pramling och Qvarsell (1994), påpekar att sång och musik har en problemlösande 

effekt, då den bearbetar känslomässiga problem.  Musik medverkar till att kroppen blir 

mera harmonisk och genom musiken får man utlopp för inre känslor påpekade Berit. 

Genom Haanstrad (1994) och hans värdetabell (se tabell 2) belyser tankeverksamheten i 

den instrumentala gruppen det Berit sade och genom att tabellen visar Haanstrad även 

sina övriga argument om effekterna som de estetiska skolämnena har på eleverna. Enligt 

två av respondenterna i studien pågår det projekt i de aktuella kommunerna med musik 

och dans för eleverna i skolan framför allt för elever med fysiska eller psykiska 

problem, men det är positivt även för andra elever. Musiken skapar glädje och lust och 

ger en djupare gemenskap redan i de lägre åldrarna i skola sade Signe. Hon menar också 

att musikundervisningen ska anpassas efter elevernas mognad och kunskapsutveckling. 

Lpo 94 hävdar att undervisningen i skolan ska anpassas efter varje elevs individuella 

utveckling och förmåga. I en av kommunerna samarbetar Barn och Utbildningsnämnden 

med socialförvaltningen med att fånga upp elever i besvärliga situationer med hjälp av 

musik i olika former, det används delvis i form av terapi eftersom musik tar sig långt in 

i det känslomässiga området i människan och kan öppna sinnena menar Signe. Detta är 

enligt filosofen Platon (427-347 f.Kr), en rätt uppfattning, Platon påpekar redan då att 

musiken är en kanal in till de innersta sinnena. 

6.4 Resursfördelning 
I intervjuerna framkom det att skolpolitikerna gärna skulle vilja bestämma mera i frågan 

om vad de pengar som Barn- och Utbildningsnämnden ger till skolorna ska användas 

till, men de får bara ge en ram som härleder till var som står i styrdokumentet Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet 1994) sedan är det upp till skolledarna att avgöra hur 

pengarna ska användas. (Se tabell 3). Varje skolledare och lärare har rätt att tolka 

kursplanerna för varje skolämne som de vill. Det är enligt Kent skolledarna som sedan 

klagar till skolpolitikerna att den summa pengar de fått inte räcker till. Signe menade att 

många skolledare inte var intresserade av att betala för att få en utbildad musikpedagog 

till sina skolor. Sandberg kommenterar också detta i kursplaneförslagen i musik för 

grundskolan, där han säger att det bör finnas en musikpedagog på varje skola som kan 

samordna all musikverksamhet. (SOU1992:94). 
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6.5 Musikens betydelse i samhället 
I Regeringens skrivelse (2003/04:129) betonas i den att för att få ett hållbart samhälle 

måste man erbjuda barn och ungdomar möjlighet till individuell utveckling i alla 

uttrycksformer.  Det har diskuterats att musik skall bli en rättighet för alla i samhället. 

De estetiska värdena har stor betydelse för vår identitet och vår plats i samhället. Skolan 

är den största kulturinstitutionen vilket gör att skolan ansvarar för arbete med hållbar 

utveckling. Vilket också respondenterna säger att genom musik skapar eleverna en 

identitet. Som till en början bygger på att eleverna lyssnar på musik för yngre barn 

exempelvis cd-skivor som exempelvis Hits for Kids och i mellanstadiet börja de söka 

efter sin identitet och sin egen profil genom musiken. I undersökningen som Sandberg 

(1996) gjorde går lärarna i kategori två (Se tabell 1), emot att eleverna skall skapa sin 

identitet, de vill lägga sin musiksmak på eleverna, då eleverna får reda på vad som är 

bra och dålig musik enligt dem. De anser att musikens uppgift är att bevara allmänna 

kulturella ideal och värde normer i samhället och skolan. Sammanfattningsvis för ett 

hållbart samhälle så måste eleverna få bygga upp sin identitet och då spelar musik och 

andra estetiska ämnen väldigt stor roll. 

 

Musiken skapar ett samhälle som är öppnare mot andra kulturer och bakgrunder. Vilket 

en av respondenterna påpekar. Signe säger att musik skapar kamratskap som bygger på 

att de har samma intresse som gör att de inte bryr sig om hur föräldrarnas situation ser 

ut, exempelvis om de har bra eller dålig lön. Sandberg hävdar att skolorna måste följa 

med i samhällets snabba utveckling, där de unga lever ett aktivt liv utanför och i skolan, 

i vilken musiken spelar en stor roll. (SOU 1992:94). Enligt Gustav måste musikämnet 

utvecklas med datorer och annan teknisk utrustning för att följa med i 

samhällsutvecklingen. Säljö (2000) menar också att med ny teknik i 

musikundervisningen. Kan medföra att välden kommer in i klassrummet där eleverna 

kan skapa nya kontakter med kamrater i andra länder och få kunskaper om 

musikkulturen där. 
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7 Avslutande reflektioner  

Nu har vi kommit fram till den sista delen i arbetet som belyser våra egna tankar och 

funderingar kring undersökningens resultat och om vi anser att vi fått svar på våra 

frågor om några skolpolitikers syn på musikundervisningens främsta uppgift i skolan 

och vad de göra för att grundskolan ska nå fram till läroplanernas mål i musik.  

7.1 Skolpolitikernas kunskap om musikens betydelse 
Före undersökningen av skolpolitikernas syn på musikundervisningen i grundskolan 

hade vi uppfattningen om att det var just skolpolitikerna som ansvarade för att 

musikundervisningen i grundskolan hade en så undanskymd plats på schemat och att de 

inte insåg att musikundervisningen hade stor betydelse för elevernas individuella 

utveckling samt för deras kunskapsutveckling i skolans övriga ämnen. Vi hade 

uppfattningen om att det var de som beslutade om att musiken skulle få mindre plats i 

undervisningen och att kommunpolitikerna inte hade kunskap om vad de gjorde då de 

tog beslut om vilka skolämne det skulle satsas på varje år, vilket sällan eller aldrig 

innefattar musikämnet. 

 

Under intervjuerna och genom svaren vi fick av respondenterna har vi fått kunskap om 

att skolpolitikerna vi frågat är medvetna om musikundervisningens stora betydelse för 

eleverna i skolan, och att de verkligen arbetar för att musikundervisningen ska finnas 

kvar i skolan och att de vill att lärarna ska arbeta med musikämnet ämnesövergripande. 

(Vi vet inte om övriga skolpolitiker är medvetna om detta). Vi har fått uppfattningen 

både genom denna studie och genom våra VFU-platser på olika skolor, att det finns 

rektorer på skolorna runt om i kommunerna som inte har samma kunskap om 

musikundervisningens betydelse för sina elever eller kanske anser att musikämnet inte 

är lika viktigt som de teoretiska skolämnena och som inte använder ekonomin till att 

höja statusen på musikämnet i skolan utan att istället påstår att pengarna inte räcker till. 

Det handlar inte bara om ekonomin, det handlar om att skolledarna och lärarna måste ha 

en positivare inställning till de estetiska ämnena i skolan och att satsa på att 

vidareutbilda musiklärarna för att de i sin tur ska kunna undervisa eleverna i musik på 

ett sätt som följer styrdokumenten och samhällets utveckling.   
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Enligt vår tolkning av svaren vi fått av respondenterna finns det trots allt många 

skolpolitiker och rektorer som satsar enormt mycket på musikämnet som enskilt ämne i 

skolan och projekt med de estetiska skolämnena i undervisningen för att ge elever både 

med och utan inlärningsproblem eller andra fysiska eller psykiska problem en chans att 

med estetikens hjälp exempelvis dans och musik bli bättre i de övriga skolämnena. 

Rektorerna och lärarna på skolorna har genom det insett att de måste stödja hela eleven 

och inte bara ta tag i det akuta problemet. Kent sade att ”utan musiken är människan 

inte hel”. Vi håller med honom, musiken hjälper människan på många nivåer och kan 

både ha en lärande och en läkande kraft i olika perioder i livet från barn till vuxen. 

7.2 Musiken även som hjälpmedel 
En av respondenterna påpekade att för elever med funktionshinder är musiken oerhört 

viktig eftersom de ibland saknar det verbala språket som kommunikationsverktyg och 

detta är viktigt att ta med i planeringen för musikundervisningen. Även de andra 

eleverna som har svårt att ta till sig pedagogiken i skolan är väldigt beroende av 

musikundervisningen. Det har visat sig under utbildningens VFU-perioder i olika 

förskolor och i grundskolor att eleverna vid koncentrationssvårigheter blir betydligt mer 

fokuserade på det som de för tillfället arbetar med i skolan om det finns lämplig 

bakgrundsmusik i klassrummet. Vi menar inte att peka ut bara elever som har 

diagnostiserade koncentrationssvårigheter utan menar även elever med normal 

koncentrationsförmåga. Alla människor har någon gång svårt att koncentrera sig och 

slappna av, och att använda musiken är en effektiv metod. Det kan vara så att 

arbetsmiljön i klassrummet blir bättre med inslag av lugn musik. 

7.3 Skärpta krav på musikämnet 
Efter undersökningen har vi fått kunskapen om att vi som fritidspedagoger ute i 

verksamheterna kan höja statusen på musikämnet och använda musiken mycket mera 

redan i förskolan och i lågstadiet. Om vi står upp för musikämnets stora betydelse i 

undervisningen och kräver att lärarna och skolledarna följer Lpo 94 (Utbildnings-

departementet 1994) och deras mål att använda skolämnena ämnesintegrerade för att 

öka elevens kunskapsutveckling och att använda musiken som ett viktigt verktyg i 

kunskapsutvecklingen, kanske de andra lärarna också inser hur viktigt det är med mu-

sikundervisningen. Det bygger upp elevernas gemenskap samt ger dem kunskap att an-



42 

vända musiken som kommunikationsmedel i olika situationer och i olika miljöer i sam-

hället. Musiken gör att många elever undviker att hamna i besvärliga situationer senare i 

livet om de har utvecklat ett intresse i musiken eller något annat estetiskt ämne där ge-

menskapen är djupare än den är med kompisarna som inte har ett intresse utan skapar 

sin identitet på brottsligt sätt. Om kommunernas skolpolitiker, skolledarna och andra 

pedagoger inom skolans område samarbetar mer över gränserna till varandras arbetsom-

råden i kommunerna, gynnar de elevernas kunskapsutveckling och individuella utveck-

ling på sikt. Vi anser att en del kommuner måste skärpa sig med att kontrollera så att 

skolledarna och lärare verkligen följer ramarna i läroplanerna även angående musikun-

dervisningen i skolan så att musikämnet får en bättre position på schemat och inte hela 

tiden subventioneras tillförmån för andra skolämnen. Vi är glada över att de respon-

denter vi träffade var så positiva till musikämnets fortsatta utveckling i grundskolan, 

men det skulle vara intressant att få veta vad de kommunala skolpolitikerna som inte har 

samma syn på musikundervisningen i grundskolan har för argument till att det inte bör 

finnas med på schemat och hur de tror att det påverkar elevernas kunskaps inlärning. 

7.4 Forskningsfrågor  
En fråga som utvecklades under studiens gång och som skulle vara intressant att 

undersöka är hur musiklärare arbetar med musik för gravt funktionshindrade elever.  

 

• Hur arbetar musiklärarna med musikundervisningen för gravt funktionshindrade 

elever i grundskolan och på träningsskolorna i kommunerna?  

• Hur når de eleverna läroplanens mål? 
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Bilaga 1. Intervjuguide vid intervju med 
kommunala skolpolitiker. 

1. Vilka politiska uppdrag har du haft i kommunen? Vilka har du nu? 

2. Hur är uppdraget relaterat till skolan i kommunen? 

3. vilken yrkesbakgrund har du? Vilken utbildning har du? Vilken erfarenhet har 

du av din utbildning? 

4. vad har musiken för betydelse för dig/er personligen? Vilka musikaliska 

erfarenheter har du? 

5. Vilka är enligt kommunala skolpolitikerna musikundervisningens främsta 

uppgift i dagens skola? 

6. Vilken uppfattning har du om musikens betydelse för dagens barn och unga? 

7. Vilken uppfattning har du om vilken roll musikundervisningen har i skolan för 

eleverna? 

8. Hur mycket pengar går till musikundervisningen i skolorna? 

9. Finns det pengar till konsertbesök, teaterbesök, andra musikevenemang? 

10. Hur arbetar kommunen med målen för skolans musikundervisning för att nå upp 

till målen i styrdokumenten. 

11. Hur skulle du vilja att musikämnet kommer att utvecklas i skolan i framtiden. 
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Bilaga 2.  Brev till respondenterna. 

Hej!  

Tack för ditt intresse att vara med i vår studie om musikens betydelse i grundskolan 

skolan. 

Vi är två studenter från Högskolan i Kristianstad som läser till fritidspedagoger.  

Denna studie kommer att leda till vår fritidspedagogexamen och vi tycker att det ska bli 

intressant att ta del av dina synpunkter angående musikämnets roll i grundskolan. 

Vi har skrivit ner lite information angående studien som du kan ha nytta av att känna till 

inför intervjun. 

 

Du får när som helst före och under intervjun avböja att medverka i studien. 

Allt material kommer att spelas in på band eller antecknas på papper för att underlätta 

utskriften av intervjun. 

 

Vid besök på din arbetsplats kommer vi att inte att berätta anledningen till vårt besök 

för utomstående kolleger eller chefer. 

 

Du har rätt att tillgå den färdiga studien och du har rätt att ändra uppgifter du anser vara 

fel under arbetets gång. 

 

Vi kommer att arbeta under sekretess vilket innebär att inga namn, arbetsplatser eller 

bostadsadresser kommer att lämnas ut. 

 

Med vänliga hälsningar och ett tack för samarbetet 

 

Katarina Choudhry      charbo6@hotmail.com 

Linda Mårtensson.       lindmar.25@hotmail.com 


