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Abstract 

Denna C-uppsats handlar om musik som ett medel i undervisningen i årskurs F-6. Litteraturen 

tar upp en rad positiva inlärningstendenser och beskriver att musiken skall vara ett verktyg 

och sättas in i ett sammanhang. Vår kvantitativa enkätundersökning som är gjord i två skånska 

kommuner visar att 64,7 % använder musiken som ett medel i undervisningen minst en gång i 

veckan. Vidare gav vårt resultat en tydlig antydan att musiken fått en mer undanskymd roll än 

vad Skolverkets forskningsrapport tidigare visat. Användandet av musik som ett medel 

sjunker drastiskt i de högre årskurserna (åk 5-6) och de som examinerats 1991 eller senare 

använder till låg andel musiken som ett medel. Slutsatsen blir att musik inte används som ett 

medel i den utsträckning som vi kräver.  

 

Ämnesord: musik, medel, techné, musikundervisning, Dalcroze, musikalitet, positiva 

inlärningstendenser. 
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Förord 
 

För att ge dig som läsare en förståelse för varför vi valde att skriva ett examensarbete med 

inriktning på musikens underbara värld, så ges här nedan en kort beskrivning av oss båda. 

 
Jag, Tobias Fredriksson, är 25 år gammal, läser barnets lärande/lärarens roll med inriktning 

mot ma/na på Kristianstad högskola. Jag har läst tio poäng musik som specialisering. Som 

väldigt liten upptäckte min mamma att jag hade ett intresse för slagverk. Detta har aldrig 

svalnat utan genom åren har jag tagit lektioner och varit med i diverse orkestrar. Med tanke på 

att man inte kan hinna med allt så har jag fått göra en del val och något som har fått komma i 

andra hand är trumspelandet. Nu för tiden tar jag inte lektioner längre utan spelar bara för 

husbehov. Musikundervisningen under min låg- och mellanstadietid minns jag som väldigt 

roliga lektioner. Till vårt klassrum kom en lärare som i vanliga fall undervisade i en annan 

klass och hade musik med oss. Han hade med sig en gitarr och ibland även lite 

rytminstrument. Lektionen bestod av sång och det vi sjöng var allt från klassiska låtar som, 

Balladen om den kaxiga myran, till popsånger som då var nya. Någon integrering med andra 

ämnen var det inte mer än att vi ibland sjöng på engelsklektionerna. Jag kan sammanfatta det 

hela med att musik inte användes som ett medel i undervisningen.    

 

Jag, Fredrik Larsson, är 29 år. På Kristianstad högskola läser jag barnets lärande/lärarens roll 

med inriktning mot ma/na. I min specialisering läste jag tio poäng musik. Jag är mycket aktiv 

inom musikens område och trakterar en rad instrument. Jag skriver egen musik och har en 

egen studio. Om jag tänker tillbaka på min egen skoltid och huruvida musiken användes som 

ett medel i undervisningen så vill jag lyfta fram min tid på mellanstadiet, i mitten av 1980-

talet. Den 60-åriga läraren bedrev traditionell katederundervisning och ämnena integrerades 

inte. Det gällde även musiken. När det stod musik på schemat gick vi till det sista 

klassrummet i korridoren som fungerade som musiksal. Där stod ett piano och så var stolar 

utplacerade i en halvmåne kring det. Vi sjöng sånger ur en sångbok från 1940-talet och det 

var läraren som enväldigt valde ut dem. Sångerna hade ingenting med den övriga 

verksamheten att göra och det var läraren som gjorde bedömningen om visan sjungits fint 

nog. Under min skoltid har jag alltså inte upplevt att musiken användes som ett medel i 

undervisningen. Ett undantag finns dock och det var när vi skulle läsa om Danmark i geografi. 

Vi fick lära oss en dansk sång som försäljarna vid danska fotbollsmatcher gick runt och sjöng, 

med lådan på magen. Den lilla melodin har etsats fast i mitt minne och jag kommer alltid att 
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tänka på den lilla melodin när Danmark omnämns. Till sist vill jag återge denna sång. 

Melodin är enkel och stegrande och följer tonerna i ett ackord: ”eble-apelsiner, pebermynter-

chokolade, tyggegummi-flöde-karameller, citronvand”.  

 

När vi båda, under musikkursen, förstod att vi hade ett stort musikintresse gick tankarna rätt 

så snabbt till att vi skulle skriva vårt examensarbete tillsammans och att vi skulle inrikta oss 

mot musiken. Och så blev det.  
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1 Inledning med bakgrund 
 

1.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenterar vi vårt valda ämne och ger en beskrivning av vad forskning och 

litteratur har kommit fram till vad gäller musik som ett medel i undervisningen. Vidare 

beskriver vi vårt syfte med denna C-uppsats. Vi avslutar med att beskriva hur uppsatsen 

fortlöper.  

 

1.2 Bakgrund 

 

Genom detta arbete vill vi ge dig som läsare tydliga signaler på att musiken har stor betydelse 

i barns utveckling och att alla kan använda sig av musiken i undervisningen. Under våra 

VFU-veckor har vi sett musik i undervisningen lysa med sin frånvaro. Musik har visserligen 

förekommit men då har det varit en morgonsång eller att klassen gått iväg och sjungit en 

stund tillsammans med en musiklärare. Samma sak hävdar Uddholm (1993:3) då han påstår 

att musiken prioriteras mycket lågt i de flesta pedagogiska verksamheter. Vad vi och 

litteraturen vill visa är att musik skall användas som ett medel i undervisningen och inte 

enbart stå för sig själv. Sundin (2003:165ff) har enligt oss ett bra sätt att beskriva detta på. 

Han frågar om musiken har någon inneboende mening och menar att detta är en av de stora 

tvistefrågorna inom musikforskningen. Den skiljer sig åt i två riktningar. I den första 

riktningen finns musikens mening i dess form, dess regelsystem. Den bygger på att ju mer 

man känner till om musikens regelsystem desto större mening får musiken. Den andra 

riktningen pekar mot att musiken också förmedlar ett innehåll. När Sundin senare beskriver 

musikens huvudfunktion så menar han att musik inte är någonting i sig själv. Meningen med 

musik fås först då det sätts in i ett sammanhang. Det är precis detta vi vill uppnå i detta 

examensarbete. Att ge en förståelse för att musiken ska användas som ett medel i 

undervisningen, sättas in i ett sammanhang, och inte förekomma som ett enskilt forum. 

 

Den senaste kvantitativa undersökning, som vi funnit, angående musikens närvaro eller 

frånvaro i skolan publicerades 1994 av Skolverket. Där svarade 94 % av lärarna i åk 2 att de 

ofta eller mycket ofta använder sig av sång i undervisningen. Motsvarande procentsats för 
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lärarna i åk 5 var 96 %. Vad gäller användandet av dans och rörelse i undervisningen visade 

undersökningen att 47 % av lärarna i åk 2 respektive 5 % av lärarna i åk 5 ofta eller mycket 

ofta använder sig av det i undervisningen (Nilsson, 2002:5). 

 

När vi såg denna undersökning och jämförde den med det vi själva sett under vår VFU så blev 

vi förvånade. Enligt vår mening så är denna undersökning inte rättvisande. Skolverket har 

ställt frågan och formulerat att det gäller musik i undervisningen. Klart och tydligt enligt vårt 

sätt att se på det i alla fall. Musiken skall användas i undervisningen och inte i ett enskilt 

forum. Vi tycker att Skolverket har valt en alltför vag formulering när de använt sig av i 

undervisningen. Och som Hartman (2004:123ff) säger så är det viktigt att göra en noggrann 

och precis definition av termer som har betydelse för undersökningen, allt för att inte frågan 

skall misstolkas av respondenten. Han nämner att en vag definition är något som är motsatsen 

till precis och att en vag definition saknar precision. 

 

I en publikation från Skolverket skrivs det att i gällande läroplan är det självklart att skapande 

verksamhet och kreativa uttryckssätt har sin plats i undervisningen. Men de anser att steget 

från det som står formulerat i läroplanen till lärarnas aktiva handling är långt och att skapande 

verksamhet alltför ofta är lågprioriterat i den svenska skolan. ”Skapande uttrycksformer är 

heller ingenting som är förbehållet vissa ämnen i skolan. Det ska finnas inom alla ämnen eller 

ämnesområden och i alla skolformer som en del av lärprocessen” (www.skolverket.se, 

1999:17).  

 

I Skolverkets undersökning kom de alltså fram till att en stor andel lärare använde sig av 

musiken i undervisningen medan publikationen från samma instans menar att musiken 

(skapande verksamhet) ofta lågprioriteras i skolan. Vi bör förstås nämna att Skolverkets 

publikation utkom senare än undersökningen och därmed kan situationen ha varit som sådan 

att musiken användes i undervisningen i början av 1990-talet men att den under slutet av 

millenniet fått en mer undanskymd roll i undervisningen.  

 

Utifrån Skolverkets rapport så har vi har valt att genomföra en ny kvantitativ undersökning på 

tio skolor (åk F-6) i två skånska kommuner. För att minska risken för missförstånd så har vi 

framöver valt att använda termen medel i stället. Alltså, en undersökning för att utreda om 

musiken används som ett medel i undervisningen.  
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Lpo 94 tar under rubriken Skolans uppdrag upp att skapande arbete är en väsentlig del i 

lärandet. De trycker också på att de estetiska aspekterna ska uppmärksammas. Under 

uppnåendemålen för grundskolan står det att skolan ansvarar för att varje elev ska utveckla 

kreativa förmågor och kunna uttrycka sig på många olika sätt, i exempelvis musik 

(Skolverket, 2001). På grund av uppsatsens begränsningar så kan vi inte göra undersökningen 

så stor och omfattande att vi kan dra generella slutsatser om att undersökningen är 

representativ för populationen (klassundervisande pedagoger i åk F-6) i hela riket men den 

bör ge oss en antydan om hur situationen är.  

 

1.3 Syfte  

 

Forskningsrapporten som Skolverket utgav 1994 visade att musiken används i undervisningen 

i mycket hög grad. Vi ställer oss tveksamma till den rapporten och har därför beslutat oss för 

att genomföra en ny undersökning för att se om musiken används i den utsträckning som 

Skolverkets rapport visade. Detta leder fram till vårt syfte med detta arbete. 

 

Att genom en kvantitativ studie, på tio skolor i två skånska kommuner, undersöka om 

musiken används som ett medel i undervisningen och i så fall av vilka. Vi vill också söka svar 

på varför den i vissa fall inte används. Vidare vill vi genom litteraturstudierna fördjupa vår 

egen, och läsarnas, kunskap kring ämnet musik och hur musiken kan användas som ett medel 

i undervisningen. 

 

1.4 Uppsatsens upplägg 

 

Examensarbetets inledning har redan presenterats och där beskrevs forskningsbakgrunden och 

syftet. Kapitel två är litteraturgenomgång och där tar vi upp den litteratur som belyser vårt 

ämne. I kapitel tre finner Ni vår frågeställning och kapitel fyra är vår emperidel där även 

metoden förklaras. I påföljande kapitel redovisas vårt resultat och analysen av resultatet. 

Diskussionen hittar ni i kapitel sex och sjunde och sista kapitlet är en sammanfattning. 
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2 Litteraturgenomgång  

  
Vi inleder med att ge dig som läsare en tillbakablick över hur musikundervisningen skulle 

vara enligt de gamla läroplanerna. Slutligen kommer vi till nuvarande läroplan och hur dess 

innehåll tolkas. För det första är kapitlet intressant för att det upplyser om musikens 

förändring genom decennierna men den ska även ge oss kunskap om de olika läroplanerna har 

betydelse för vilka som idag använder sig av musik som ett medel i undervisningen. Nästa 

kapitel ger en bred kunskap av vad litteraturen säger om musikens betydelser för att kunna 

motivera varför musik ska användas i undervisningen. Tredje kapitlet ger förklaringar till vad 

begreppet medel i undervisningen står för. Det fjärde kapitlet handlar om varför musik inte 

används i undervisningen och det tar upp olika anledningar till varför pedagogerna undviker 

ämnet. Liksom det femte kapitlet som handlar om musikalitet, och vad det begreppet betyder, 

så kommer det fjärde att ge oss kunskaper om varför musik som ett medel i undervisningen 

inte används av alla pedagoger. 

 

2.1 Musikundervisningen i ett historiskt perspektiv 

 

Under denna rubrik har vi valt att titta lite närmare på hur musikundervisningen har sett ut i 

den svenska skolan sedan 40-talet.  

 

2.1.1 Folkskolan på 40-talet 

 

I folkskolan för cirka 60 år sedan hette ämnet sång och lärarens huvuduppgift var att förmedla 

en stor sång- och psalmrepertoar till barnen. Läraren lade vikten vid att utveckla barnens 

röster. Självklart drillades körsång inför terminsavslutningar. Psalmboken användes ofta 

under alla skolåren och vanligt var att klassläraren gav barnen psalmverser i utantilläxa (Ek, 

1989:102ff). 

 

2.1.2 Musik i skolan på 60-talet 

 

Hjalmar Torell (professor, pedagogiklärare och författare) hade redan på 40-talet gått i 

bräschen för att musiken skulle anpassas efter samhällets utveckling. Han menade att 

musikämnet innehöll mycket mer än att bara träna sin sångröst. I slutet av 50-talet sågs för 
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första gången ett flertal nya moment inom musikämnet som Hjalmar Torell redan påpekat för 

20 år sedan. Genom den tekniska revolutionen på 60-talet (med till exempel många TV- 

program, musikanläggningar, inspelningsmöjligheter och moderna instrument för 

klassrumsmusicerande) och förändringar i det svenska samhällets utveckling krävdes en mer 

varierad undervisning. Nya läromedel utgavs och med dem breddades musikundervisningen. 

Från att fokus legat på rösten så ingick på 60-talet även musikhistoria, formlära (musikens 

uppbyggnad) och instrumentkännedom. Sången var fortfarande ett stort inslag i 

undervisningen men visrepertoaren var mera mångkulturell. Det förekom även sångtexter på 

originalspråk (a.a). I grundskolans läroplan (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) och dess 

allmänna del står det att undervisningen skall innehålla ett antal stöttepelare och nämnas bör 

att aktivitet och samverkan står omnämnt. Musikundervisningen var indelad i olika rubriker 

beroende på i vilken ålder undervisningen skulle bedrivas och där står även förklarat vad 

undervisningen skulle innehålla (regelstyrd). Ett bra citat ur Lgr 62 som visar på att 

musikundervisningen har utvecklats är att den ”skall berika elevens liv i och utanför skolan 

samt skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse dels genom aktivt musicerande, 

dels genom lyssnande till musik” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962:295). I Lgr 69 har den 

något kortfattade tabell från Lgr 62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962:450ff) kompletterats 

med fler moment och en noggrannare beskrivning av hur momenten kan genomföras men i 

stort sett är den likadan (Skolöverstyrelsen, 1969). 

 

2.1.3 Musiken i skolan på 80-talet 

 

Det ställs allt högre krav på läraren att hänga med i musikens alla genrer på grund av 

samhällets allt snabbare utveckling. Användandet av inspelningsmedia och andra tekniska 

produkter tas in i musikundervisningen. Nämnas bör att musiken blev i och med Lgr 80 ett 

obligatoriskt ämne i hela grundskolan och inkluderade alltså även åk 7-9 (Ek, 1989:117ff). En 

ny musikpedagogik etableras och den har sitt huvudsyfte i att man skall lyfta fram barnets 

upplevelser, lust och strävan mycket mer än tidigare och samspelet mellan musik och 

människa ska sättas i centrum för hur undervisningen skall bedrivas (Sundin, 2003:27ff). I 

Lgr 80 kan man se att det läggs stor vikt vid att musiken skall sprida glädje och 

gemenskapskänslor. Den ska ge alla möjlighet att aktivt deltaga i undervisningen och 

därigenom främja barns personliga och sociala utveckling. För första gången kan vi här se att 

musiken ska möjliggöra samarbete över ämnesgränser (Skolöverstyrelsen, 1983). Det är alltså 
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här vi för första gången kan skönja att musiken är ett bra medel att använda i integrering av 

andra ämnen. 

 

2.1.4 Lpo 94 och musikens kursplan   

 

”I Lgr 62 upptar musikens kursplan elva sidor plus tre sidor exempel på kursplanering. I den 

nya läroplanen Lpo 94 finns det fyra centrala begrepp inom musik. Det är musicerande, 

musiklyssnande, musikkunnande och skapande” (Hähnel m fl, 1996:18). Kursplanen är 

numera två sidor men det beror delvis på att texten är mycket koncentrerad. Vi vill lyfta fram 

att författaren Ambjörn Hugart påpekar att barnen redan i åk 5 skall inneha grundläggande 

kunskaper på något instrument och kunna använda det i musicerandet. Han tycker att det ges 

mer plats åt förnyelse ju nyare kursplanerna blir. Med förnyelse menar han att musiken ska 

knytas an till barnens vardag och musikintresse och vidare ska musikundervisningen ge plats 

åt skapande och aktivt uttryckande. Tidigare läroplaner har inte uteslutit detta men i Lgr 62 

tas det för givet att barnen knappast har något musikintresse eller musikaliskt behov (Hähnel 

m fl, 1996:24). 

 

De fyra centrala begrepp som Lpo 94 indirekt tar upp har vi valt att presentera mer ingående 

så att en djupare förståelse för dess innebörd skapas. Många författare tar upp dessa fyra 

begrepp men vi väljer Bertil Sundins förklaringar till dessa begrepp för att vi anser att de är 

mycket lättöverskådliga utan att för den sakens skull utelämna något väsentligt. Vi vill dock 

påpeka att det är Bertil Sundins egna tolkningar av vad musikundervisningen ska innehålla för 

att uppnåendemålen i kursplanen ska tillgodoses (jmf kursplanen i musik. Se bilaga 1). 

Poängteras bör även att sammanställningen av de fyra begreppen på nästa sida gäller hela 

grundskolan (åk F-9) och därmed har han inkluderat uppnåendemålen för åk 9.   
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 Musicerande  Sång och tal, spel på instrument, datorer och elektriska 

   instrument, dans, rörelse, kroppsuppfattning 

 

 Musiklyssnande Lyssningsteknik, analys av musik, uppspelnings-

   teknik, inspelningsteknik, mediateknik 

 

 Musikkunnande Notskrivning, gehörsträning, harmonisering, 

   arrangering, partiturläsning, kroppskännedom 

 

 Musikskapande Bygga musik: ljud och musikskapande, improvisations- 

   teknik, kompositionsteknik, fria rörelser och dans 

      

     (Sundin, 2003:149) 

 

Bertil Sundin är noggrann med att tillägga att ovanstående ger en entydig bild av musikämnet 

och att ovanstående begreppsbeskrivningar i sin särskrivning kan tolkas som att 

musikundervisning blir en specialitet som utförs av en expert, musiklärare. Han menar att 

ovanstående är moment som musikundervisningen ska innehålla för att målen ska uppnås men 

han menar även att musiken ska ses som en integrerad del i helheten och som ett nödvändigt 

komplement till övriga ämnen (Sundin, 2003).    

 

2.2 Musikens betydelse 

 

”Med tanke på hur stor plats musiken tar i våra liv, borde den ha en given plats i våra 

utbildningar.” (Uddholm, 1993:20) 

 

 Förutom det ovanstående stycket med Lpo 94 och kursplanen i musik som kräver att musiken 

används i undervisningen så vill vi här ta upp några aspekter som talar för att musiken har en 

given plats i ett barns utbildning. 

 

2.2.1 Emile Jaques-Dalcroze 

 

Vi inleder med en av de största och mest betydelsefulla musikpedagoger som världen skådat; 

Emile Jaques-Dalcroze som levde 1865-1950 (Schenck, 2000:78) och ger en kort bild av vad 

han anser om musikens betydelse. 
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Musik är inget utbildningsämne utan ett bildningsämne.  Skolan bör främst forma barnets 

fysiska och psykiska personlighet, vilket man med andra ord kan utrycka som att det är att 

förbereda sig för livet. Ett ämne som till exempel historia kan man börja läsa vid 20 års ålder 

men om man börjar med musiken i den åldern blir det ohjälpligt för sent att uppnå de positiva 

effekter, som harmoni och glädje, musiken har att ge. Den ger även avspänning och är en 

naturlig motvikt mot stress. Att sjunga i skolan bör vara självklart och ha samma berättigande 

som undervisning i något annat ämne. Vidare menar Jaques-Dalcroze att skolan skall se till att 

ingen av de nödvändiga fyra faktorerna ska försummas i ett barns utveckling. Intellekt, kropp, 

vilja och känsloliv är de fyra pelarna och han påpekar att skolningen av dessa bör ske 

samtidigt. För visst är det väl så att hjärnan och viljan är ganska ineffektiva om inte våra 

känslor reglerar och balanserar dem. Musiken är ett av de medel som kan användas för att 

utveckla sina känslor och lära sig förstå dem. En pedagogik som bygger på ett samspel av 

kropp och själ, känsla och tanke, ska ge musiken en framstående plats (Jaques-Dalcroze, 

1997). 

 

Även Emilie Jaques-Dalcroze inställer sig i ledet bland musikpedagoger som tycker att 

musiken får för lite utrymme i skolorna. Resonemanget om att timmarna i skolan inte räcker 

till är visserligen rätt men utgångspunkten är felaktig. Musik ska inte ses som ett 

undervisningsämne utan som ett bildningsämne. Han är kritisk till den mängd folkskollärare 

som ser musik som ett andrahandsämne (a.a).  

 

2.2.2 Musik utvecklar människan 

 

Förutom sociala aspekter som till exempel glädje vilket många forskare inom musikområdet 

nämner, däribland Ralf Sandberg (Sandberg, 1996), har vi inte hittat någon litteratur som 

pekar på något konkret musiken utvecklar hos eleverna. Undantaget Märith Bergström-

Isacsson som på ett väldigt konkret vis beskriver hur musiken kan utveckla en elev. 

Hon nämner att språket utvecklas genom att ”barn som har mycket musik i sin omgivning 

talar snabbare och tydligare” (Bergström-Isacsson, 1997:10). Musiken ger eleven en känsla 

för språkmelodin och de olika nyanserna i språket. Slutligen nämner hon att ordförrådet blir 

väldigt rikt på kort tid. Kopplingen mellan språket och motoriken blir inte så långt när man 

sjunger och rör sig samtidigt och då tränas ju de båda på en och samma gång. Hon påpekar att 

det är vetenskapligt bevisat att barn med dåligt utvecklad motorik kan få 

koncentrationssvårigheter längre fram (Bergström-Isacsson, 1997:10). Rumsuppfattning, som 
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är ett stort och viktigt begrepp inom matematiken där till exempel eleverna ska tillägna sig 

kunskaper om olika former, föremåls placering och förstå innebörden av de olika lägesorden. 

Märith menar att sånglekar övar upp förmågan att bedöma avstånd och även förmågan att 

uppleva rummets storlek. Det sista konkreta förslaget Bergström-Isacsson ger är att musiken 

kan lära eleverna att njuta och koppla av, den ger människan den viktiga avspänningen. Den 

intränade känslan man bär med sig har man nytta av i hela sitt liv då avspänning stimulerar 

människans tankeverksamhet och fantasi (Bergström-Isacsson, 1997:11). 

 

 

2.2.3 Känslornas betydelse  

 

Nästan alla människor har någon slags relation till musik. Musiken i vår vardag varierar, 

genrerna i dagens samhälle är väldigt många. Många blir låsta vid en viss genre och provar 

inte på andra. Att gå utanför det man känner sig trygg med är alltid berikande. Det är viktigt 

att försöka vara förutsättningslös i mötet med musik man inte är van vid. Vuxna har ofta 

spärrar gentemot musik de inte är vana vid men det har däremot inte barnen. Musiken kan 

försätta oss i olika stämningar och genom att låta saker och ting ske ges känslorna fritt 

spelrum (Haglund, Löfberg, 1999). Genom att lära sig lyssna till musik finns det möjlighet att 

kunna uttrycka sig känslomässigt, diskutera vad musiken förmedlar (Sundin, 2003:129). 

Haglund och Löfberg (1999) tar upp tre olika sätt att lyssna. Det första sättet är meditativt 

som innebär att man försöker lyssna helt förutsättningslöst. Den andra metoden att lyssna på 

är associativt och med det menar författarna att man lyssnar mer aktivt och söker olika 

stämningar i musiken. Det tredje och sista sättet är analytiskt och med det menas att man 

försöker lyssna efter olika instrument, försöker skilja dem åt och höra deras olika melodier. 

Den analytiska metoden innebär också att man lyssnar på musikens form, såsom 

taktindelning, rytmer och temposkiftningar. Jaques-Dalcroze (1997:90) har funnit en paradox 

i det att musik grundar sig på örats erfarenheter och då bör uppenbarligen eleverna lära sig att 

lyssna och uppleva musiken och inte bara öva sig i sång och instrumentalspel. 

  

2.2.4 Positiva inlärningstendenser  

 

Från och till har forskare kunnat påvisa att musiken har en positiv inverkan också på andra 

ämnen. Det krävs lång och omfattande forskning för att man eventuellt ska kunna 

dokumentera en förbättrad inlärning på grund av musikundervisningen. I Ungern har 
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Kodálays idéer gett musikundervisningen en framstående plats. Och effekten av det har varit 

entydigt positiva. Kodálaymetoden tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan sång och språk. 

”Att barnen sjunger, inverkar på och bidrager till att stärka deras inlärningsekologiska 

förutsättningar genom stimulans av inlärningskedjornas kretslopp, flexibilitet och inre 

sammanhang” (Björkvold, 1991:160). En rad forskningsrapporter från 1980- och 1990-talet 

visar på ett starkt samband mellan barns motoriska utveckling (som kan utvecklas genom 

användandet av musik) och inlärningsförmågan. De nämner också att rytm-övningar och 

musikens alla rim och ramsor utvecklar barnens läsfärdighet (Jernström, Lindberg, 

1995:26ff). 

 

Kritiska analyser av de europeiska försöken att ge musikundervisningen i skolan större plats 

har visat att man i alla fall kan se tendenser till positiva effekter. Analyserna visar att det 

verkar som om musiken har en positiv inverkan på läskunnigheten och att kreativiteten och 

koncentrationsförmågan ökar. Musiken ger en påvisbar ökning av ordförrådet och det stärker 

även barnens muntliga språkfärdigheter. Björkvold jämför med idrotten där han menar att 

man för länge sedan upptäckt musikens betydelse för träning och ”optimering av motivation, 

koncentration och prestationsförmåga” (Björkvold, 1991:163). Han frågar sig varför inte 

skolan upptäckt att musik i undervisningen kan ge en bred och stimulerande inverkan på barns 

inlärning. Nyttoaspekten på skolämnena har blivit allt viktigare vilket medfört att musiken 

hamnat i bakvattnet. Men nog är det väl så att musiken gör en fundamental nytta då den kan 

skapa mer livskraftiga, mer glädjefyllda och därmed mer livsdugliga människor (Björkvold, 

1991:165). 

 

Inom specialpedagogiken har ett nytt och intressant synsätt vuxit sig allt starkare de senaste 

åren. Modellen kallas för differentieringsmodellen, vilket innebär en förståelse av mänsklig 

förmåga som mångsidig snarare än ensidig. I den västerländska världen har det länge 

dominerat en IQ-relaterad syn på kompetens och därför har också ämnen såsom läsning, 

skrivning och räkning värderats högre än till exempel estetiska färdigheter. Inom 

differentieringsmodellen värderas däremot alla förmågor lika högt vilket leder till att eleven 

kan finna ett ämnesområde där hon eller han upplever sig som kompetent. Utifrån det kan 

pedagogen bygga undervisningen från denna plattform men det innebär ändå inte att avkall 

ges på styrdokumentens mål. På detta vis tar pedagogen alltså tillvara på elevens förmågor 

och arbetar vidare med det som eleven har svårigheter med. Hans Atterström och Roland S. 

Persson ger ett exempel där två fiktiva lärare bemöter eleven på två olika sätt. Den första 
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läraren påpekar hennes brister medan den andra läraren ger eleven ett differentierat 

perspektiv. Den sistnämnda läraren belyser och uppmuntrar elevens färdigheter i musik. 

Läraren värderar alla färdigheter lika högt och eleven ges möjligheten att bygga upp sin 

självkänsla och känna att hon eller han är kompetent (Atterström, Persson, 2000:42ff). Redan 

för 20 år sedan användes metoder för att stärka handikappades självkänsla genom att använda 

sig av musiken. Man talade då om att man skulle se till människans resurser istället för 

bristerna (Hallin, 1982).       

 

2.3 Musik som ett medel i undervisningen  

 
I den vanliga skolan har /…/ praktiska och estetiska ämnen alltid varit i skymundan för 

kunskapsämnena. Med undantag av de lägsta klasserna blir musik ofta en specialitet som 

man sysslar med på bestämda timmar under ledning av en expert, musikläraren. Endast i 

undantagsfall blir musik en integrerad del i helheten, ett nödvändigt komplement till 

skolans övriga ämnen. 

   (Sundin, 2003:149) 

 

Vi vill börja med att förtydliggöra begreppet medel. Öivind Varköy beskriver den konkreta 

nyttofunktionen med att införa musik i andra ämnen med att musik blir en trivselskapande 

faktor som ger högre arbetsmoral (Varköy, 1996:118ff). Ralf Sandberg (1996:97ff) ger 

begreppet en djupare innebörd och menar att lärarna ska försöka skapa ett sammanhang i 

undervisningen där elevernas allmänna utveckling prioriteras. Musikens huvudfunktion blir 

att skapa glädje och gemenskap, den ska även träna elevernas koncentration, lugn och 

harmoni. Sundin (2003:165ff) menar som vi tidigare har nämnt att musiken får sin mening 

först då den sätts i ett sammanhang. Musik ska således förmedla ett innehåll och ska därför 

inte stå för sig själv.  

 

Vid en intervju1 med Michael Eylers, gav han med sin erfarenhet en bild på vad musik som ett 

medel i undervisningen står för. Han poängterade att musiken skall jämställas med den 

skrivna texten. Till exempel så ska barnen kunna välja vilken redovisningsform de vill ha, 

exempelvis en redovisning i musikform. Han menar att handens intelligens (röst, rörelse och 

spel) ska vara jämställt med tankens eller huvudets intelligens. När han gav sin allmänna syn 

på begreppet medel så sade han att musiken som ett medel innebär att det används för att nå 

                                                 
1 Intervju med Michael Eylers, Universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad,  2004-11-01.  



 

 18

andra resultat än just det musikaliska. Han jämställer begreppet medel med verktyg. Hans tes 

är att det alltför ofta sker utifrån pedagogens önskningar och idéer och han vill gärna se att 

eleverna får använda dessa språk på ett naturligt sätt, utifrån egna önskemål, i sin 

lärandeprocess. Dock tillade han att musik för musikens skull kan räknas som medel om 

pedagogen tänkt att hon eller han bryter av lektionen med musik för att barnen ska kunna 

slappna av för att sedan återgå till exempelvis matematikboken med ett förbättrat resultat. 

Musik som ett medel i undervisningen betyder för Eylers att musiken ska ha en funktion som 

leder vidare mot att utveckla kunskaperna i ett annat ämne, exempelvis matematik.     

 

Michael Eylers refererade i intervjun till en artikel som beskrev det synsätt han förespråkar. 

Artikeln handlar om en kunskapsform som kallas technê. Skolämnen som innefattar denna 

kunskapsform är de praktiska/estetiska ämnena. De är görande ämnen. Författaren menar att 

görande ämnen och teoretiska ämnen hänger samman. Det krävs tänkande för att tillgodogöra 

sig alla ämnen. Samspelet mellan de så kallade teoretiska ämnena och de mer praktiska är 

viktigt då de teoretiska ämnena inte bara kan tänkas fram, lika lite som de praktiska bara kan 

göras. Handens görande hänger samman med tanken och det är det som sammanfattar 

begreppet technê. Författaren ger en liknelse med den blindes käpp som han menar är den 

blindes verktyg för att förstå världen. Den blindes käpp är de praktiska/estetiska ämnena i 

skolan och de möjliggör förståelse av världen när de integrerar (Alexandersson, 2001).  

 

Vi fortsätter med att studera hjärnhalvsforskarnas eventuella funktionsskillnader. Vi har 

funnit att forskningen pekar mot att ämnen ska integreras och samverka för att stimulera båda 

hjärnhalvorna och därmed enligt Jernström och Lindberg (1995:24) uppnå bättre inlärnings- 

och förståelseresultat. Det betyder att musik ska användas som ett medel och integreras i 

undervisningen. Schenk vill inte att vi drar för stora slutsatser kring hjärnhalvornas olika 

funktion. Den senare tidens forskning kring hjärnhalvornas funktioner har rört det viktiga 

samspelet dem emellan och Schenck menar att ett konstaterande att båda hjärnhalvorna är 

viktiga är viktigast av allt. Vidare vill han att skolan i sin undervisning skall ta hänsyn till att 

utveckla båda hjärnhalvorna. Skolan har ofta kritiserats för att favorisera den vänstra 

hjärnhalvan och då kan det tyckas att det borde vara lätt att propagera för mer musik i skolan. 

Men så enkelt är det inte, för det har visat sig att musiken inte enbart kan tillskrivas den högra 

hjärnhalvan och därmed faller det argumentet. De slutsatser han drar är att det beror inte bara 

på vilka ämnen som förekommer i skolan utan snarare på hur kunskaperna presenteras, 

behandlas och bearbetas (Schenck, 2000:178ff). 
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2.4 Varför inte musik i skola 

 

Traditionellt sett har musiken haft en viktig plats inom lärarutbildningen men idag kan 

utbildningen variera mycket från högskola till högskola. Idag kan man gå igenom en 

lärarutbildning utan eller med minimal musikutbildning. Ofta går det att välja till musikkurser 

på lärarutbildningarna men det blir då på bekostnad av något annat ämne (Sundin, 2003). 

Musikämnet prioriteras inte i dag, ytterst få resurser läggs till musik i pedagogutbildningarna. 

Den lilla utbildning som idag ges bidrar dessvärre oftast till att sänka självförtroendet på de 

blivande pedagogerna istället för att höja. Detta har visat sig ute i verksamheten inom 

barnomsorgen, vården, fritidsverksamheten och skolan (Uddholm,1993:20). Mikael 

Alexandersson menar i sin artikel att skolan prioriterar abstrakt kunskap och då får det 

konsekvensen att innehållet inte berör eleverna. Han undrar när skolorna ska tillvarata och 

utveckla andra kunskapsformer än de som understödjer den verbala och logiskt kognitiva 

intelligensen (Alexandersson, 2001). Björkvold har en liknande tanke när han påpekar att 

nyttoämnena blivit allt viktigare vilket medfört att musiken hamnat i bakvattnet (Björkvold, 

1991). Med tanke på den låga statusen och den lägre kompetensen hos pedagogerna i ämnet 

musik så blir osäkerheten stor inför ämnet, man tror inte att man kan och rädslan för att 

misslyckas tar överhanden. Uddholm skriver att ett av hans beslut var att våga misslyckas, att 

utmana den personliga prestigen och inte låta sig övervinnas. Man får försöka se sina 

misslyckanden som erfarenheter. Vågar man visa att man som pedagog kan misslyckas 

genom utmaningar så vågar kanske gruppen mer (Uddholm,1993:43ff). Väljer man att avstå 

går ansvaret då till experter istället, oftast så arbetar experterna med de äldre eleverna och då 

uteblir musiken för de yngre eleverna. Fortbildning blir då viktig för att försöka övervinna 

osäkerheten i förhållandet till musik (Sundin, 2003). Förutom förklaringarna som står ovan så 

finns där ytterligare en aspekt som vi med litteraturens hjälp vill lyfta fram vad gäller 

anledningar till varför musik inte används i skolan. Schenck lyfter fram rädslan som ett 

vanligt emotionellt hinder, och som Uddholm säger så bidrar lärosätena till denna rädsla 

(Uddholm, 1993). 
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2.5 Vilka är musikaliska? 

 

”För att uppleva musik måste vi vara musikaliska, och vår förmåga att uppleva musik vore 

förstås meningslös om det inte fanns musik.” (Uddholm, 1993:24) 

 

Upplever musik gör vi alla, än om det sker på olika sätt. Då är vi också alla musikaliska. I 

detta stycke har vi tänkt klargöra litteraturens syn på vad musikalitet egentligen innebär, för 

att ordet musikalisk betyder en mängd olika saker och är inte så starkt kopplat till att kunna 

spela och sjunga som är en vanlig misstolkning. 

 

Musikalisk är ett svårbemästrat begrepp och det leder alltför ofta till missförstånd 

(Brändström, 1997:12). Jörgen Pauli Jensen stämmer in i vad Brändström säger och tillägger 

att musikalitet är en rest av föråldrade romantisk-idealistiska teorier, där arv ses som ett 

konglomerat av enskilda anlag och enskilda talanger (Pauli Jensen, 1979:94ff). I England har 

man börjat undvika ordet musikalitet och de använder alltmera sig av begreppet musikalisk 

förmåga (Sundin, 2003:25).  

 

Det går att skilja ut två huvudinriktningar när begreppet ska förklaras. Den första förklaringen 

är den traditionella inriktningen som kan ses som en ”tro på den unika gåvan” (Brändström, 

1997:12) och den andra inriktningen är den mer relativistiska synen på musikalitet som mer 

betonar den ”personliga upplevelsen av att skapa, spela, sjunga och lyssna på musik” 

(Brändström, 1997:14).  Inom vår europeiska kulturkrets är tyngdpunkten förlagd till 

prestation och effektivitet när det gäller att spela ett instrument eller att sjunga. Det gäller att 

sjunga rent och att snabbt lära sig spela nya stycken (Brändström, 1997:13). I diskussioner 

kring musikalisk begåvning betonas det alltför hårt på förmågor och färdigheter och får då till 

resultat att man mäter (kvantitativ) hur bra en elev sjunger eller spelar (Sundin, 2003:25). 

Detta synsätt på musikalitet benämns som det absoluta och det utgår från ett elitistiskt 

perspektiv. Inom detta synsätt menar man också att den musikaliska förmågan är biologiskt 

nedärvd och får då till följd att endast ett fåtal individer kan kalla sig för musikaliska. En av 

konsekvenserna av detta synsätt blir att man kan kategorisera alla människor, antingen är man 

musikalisk eller så är man det inte. Det största problemet med det traditionella synsättet är att 

musik är ett obligatoriskt ämne i den allmänna skolan och kan den då bara tillägnas ett fåtal 

elever så säger det emot sig självt. Det andra synsättet på begreppet musikalitet är den 

relativistiska och det mest karaktäristiska draget är att fokus är förskjutet från 
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färdighetsaspekterna till ”personlig upplevelse, meningsskapande, musikantskap och 

förståelse” (Brändström, 1997:15). Sundin använder sig av liknande förklaringar när han 

tolkar begreppet musikalitet. Han betonar att det ska ges ”möjlighet att förstå, skapa och att ha 

glädje av musik” (Sundin, 2003:26) och med de förklaringarna bakom sig så kan man se 

musikalitet som något som alla har inom sig (Sundin, 2003:26). De teoretiska influenserna till 

detta synsätt kan närmast hämtas från diverse kända allmänpedagoger (exempelvis Lev 

Vygotsky) men även musikpedagoger som exempelvis Emile Jaques-Dalcroze, Bertil Sundin 

och Jon-Roar Björkvold präglas av detta relativistiska synsätt (Brändström, 1997:15). 

Björkvold gör en jämförelse mellan barnkultur och skolkultur. Barnkultur kan ses som det 

kreativa, kvalitativa och improviserande synsättet på hur vi ska förhålla oss till musiken 

medan skolkulturen präglas av det förberedda och reproducerande (Björkvold, 1991:129ff). 

Brändström (1997) nämner att för att förstå den relativistiska synen på musikalitet måste man 

först tänka att musik är något alla har inom sig och att alla kan utvecklas musikaliskt. 

 

Avslutningsvis kan man jämföra de båda synsätten med att den absoluta musikaliteten 

existerar utanför människan medan det relativistiska synsättet ”kan på motsatt vis sägas 

framhäva musikens subjektiva och kulturbundna väsen” (Brändström, 1997:15). Här nedan 

visas en enkel jämförelse mellan de båda synsätten. 

 
 Absolut syn på musikalitet  Relativistisk syn på musikalitet 

 medfödd   förvärvad 

 vissa utvalda   alla 

 färdighet   upplevelse 

 mätbar   ej mätbar 

 reproduktion   kreativitet 

 effektivitet   förståelse  

     (Brändström, 1997:16)                              
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3 Frågeställning 

 
Litteraturen har delgivit sina positiva åsikter kring vad musiken gör för människan och hennes 

utveckling. Skolverkets rapport visade på en mycket hög frekvens av musikens användande i 

undervisningen. Det leder oss fram till våra frågeställningar som är följande: 

 

• Använder de klassundervisande pedagogerna, i åk F-6, musiken som ett medel i 

undervisningen? 

• Vilka klassundervisande pedagoger använder sig av musiken som ett medel i 

undervisningen? 

• Vilka är de eventuella förklaringarna till varför musiken inte används som ett medel i 

undervisningen? 

  

4 Empirisk del med metoddiskussion 

 
Vi har nu kommit fram till den del av uppsatsen där vi ska beskriva undersökningen som 

ingår i vårt arbete. Som tidigare nämnts så är det en kvantitativ undersökning som ska ge oss 

svar på frågan om musik används som ett medel i undervisningen. Syftet med detta stycke är 

att ge dig som läsare en klar uppfattning hur vi gått till väga när undersökningen 

genomfördes. Dessutom så hoppas vi att den ger oss det mest vetenskapligt korrekta 

arbetssättet som krävs för att uppsatsen ska bli reliabel. Vi försöker dessutom ge förklaringar 

på de begrepp som används. Kortfattat kan sägas att detta kapitel är indelat i tre huvuddelar. 

För det första beskriver vi metodvalet och därefter uppläggningen och struktureringen och det 

hela avslutas med hur resultatet analyseras (Magne Holme, Krohn Solvang, 1986). För att 

knyta an till nästföljande stycka där resultatet presenteras så avslutar vi detta stycke med att 

beskriva den metoden vi använt oss av för att analysera resultatet.  

 

4.1 Metoddiskussion 

 

Vi inleder detta kapitel med en sammanfattande mening som i styckena här under utvecklas 

och beskrivs mer ingående. Den metod vi har valt för vår undersökning är en kvantitativ 

enkätundersökning som är icke experimentell med urval.  
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Vi börjar med att ge en förklaring till vad begreppet kvantitativ egentligen betyder. Hartman 

(2004:205ff) säger att kvantitet har med mängd att göra och att det är något som är mätbart. 

Att göra en kvantitativ undersökning är att genomgå en process med en mängd olika steg att 

ta hänsyn till. Om man underlåter dessa olika steg så sjunker också den vetenskapliga graden. 

Det finns en engelsk definition som förklarar begreppet på ett lättförståeligt sätt. ”If you can´t 

count it, it doesn´t count” (Magne Holme, Krohn Solvang, 1986:154). Kvantitativ metod har 

länge setts som något som var absolut, och att det ansågs vara den metod som helt objektivt 

kunde ge svar på en fråga. Idealet var hämtat från naturvetenskapen. Det huvudsakliga 

problemet med en kvantitativ metod är den tilltro folk har till allt som kan beskrivas med 

siffror. Objektiviteten är också något som bör nämnas. Det är inte så att en kvantitativ 

undersökning är helt objektiv. Forskaren är väl insatt och engagerad i sitt projekt och är 

därmed en starkt bidragande orsak till att hon eller han påverkar utfallet när undersökningen 

ska analyseras. Tillvägagångssättet är alltså inte förutsättningslöst utan det utgår från en rad 

förutsättningar och val som kan vara olika från forskare till forskare. Idealet är att forskaren 

ska ha ett jag-det förhållande till sin undersökning. Han ska alltså stå vid sidan av och 

observera sin egen undersökning vilket är omöjligt. Han kan inte vara värdeneutral och helt 

objektiv. Det är också lämpligt att ifrågasätta respondenternas objektivitet. De ges oftast 

möjligheten att besvara frågor om sig själva eller utifrån vad de själva anser om sig själv 

vilket helt naturligt leder till en subjektiv tolkning av sig själv (Magne Holm, Krohn Solvang, 

1986). 

 

Nästa ord att förklara i vår sammanfattande mening blir enkätundersökning. Med det menas 

att det är en undersökningsmetod där man låter individerna berätta om sig själv med hjälp av 

ett frågeformulär (Hartman, 2004:233). Vad menar vi då med att undersökningen är icke 

experimentell. Jo, det betyder att man endast observerar relationer mellan variablerna 

(Hartman, 2004:248ff).  

 

Slutligen vill vi förklara vad som menas med urval. Det handlar om vilka man ska välja ut för 

att besvara sin enkät. Det är oftast helt orimligt att undersöka hela populationen utan man får 

göra ett urval (Hartman, 2004:241).  
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4.2 Definition av termer 

 

För att komma fram till en hypotes (se nästa stycke) så måste vi först definiera termer som är 

väsentliga i vår studie. Hartman (2004) menar att man måste sätta ord på en term och ge den 

en precis förklaring för att inte en hypotes ska misstolkas eller bli intetsägande på grund av att 

ett ord är dåligt förklarat. 

 

 Den term vi har störst behov av att definiera är medel. Vi har sökt svar på frågan i 

litteraturdelen och när sedan definitionen återges i försättsbladet till enkäten så har det fått en 

liknande förklaring. Dock så har vi valt att skriva den mer konkret så att de som gör enkäten 

ska få en enklare och mer konkret förklaring. En kvalitativ term är en term som klassificerar 

med hjälp av icke numeriska egenskaper (Hartman, 2004:219). Till den kategorin hör termen 

medel. Vi har tagit hänsyn till två huvudkrav på en terms definition. Det är omfånget, den 

gräns som dras mellan de företeelser som faller in under termen. Detta görs för att den inte 

ska få en för vid innebörd. Med andra ord kan man säga att det betyder att termen ska ge en 

precision på vad som menas. Slutligen nämns att definitionen måste vara specifik, vilket 

betyder att man anger ytterligare betydelser som termen har. Regeln för specificering är att 

definitionen skall vara så rik att anomalier undviks. En anomali är ett undantag som råkar 

hamna under termen fast det inte var tänkt att den skulle göra det (Hartman, 2004).  

 

Medel (se förklaringsrutan i bilaga 2) är en realdefinition. Det innebär att termen fångar en 

mängd företeelser som redan existerar i världen och därmed kan således definitionen vara 

felaktig om det visar sig att definitionen inte har fångat de företeelser man hade tänkt skulle 

ingå (Hartman, 2004:131). Vidare så bör det också nämnas att den realdefinition vi valt kan 

vidare delas in i ytterligare ett steg. Vi har valt att använda oss av en stipulativ definition 

vilket innebär att vi gett termen medel en egen förklaring som inte går att finna vare sig i ett 

lexikon eller någon annanstans (Hartman, 2004:222). Det är vår egen definition och den blir 

mer precis och ändamålsenlig. En slags definition som kallas kännetecknande definition 

passar bra in på vår definition. Med detta menas att termen ofta kan ha flera aspekter och 

betyda olika saker beroende på i vilken situation den används och man ger således termen den 

definition som passar in i det sammanhang som den kommer att användas inom (Magne 

Holme, Krohn Solvang, 1986:165). I undersökningen använder vi också oss av termen vanligt 

förekommande. Den har också fått en stipulativ definition. 
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Här under är de definitioner vi förklarar för den grupp som ska göra enkätundersökningen. 

Det är alltså dessa definitioner (vanligt förekommande och medel) vi använt oss av i denna 

undersökning. 

 
Att med en kontinuitet på minst en gång per vecka använda sig av musiken i undervisningen. 

Musiken ska förmedla ett innehåll, den ska alltså fylla ett syfte. Musiken ska sättas in i ett 

sammanhang och integreras med den övriga undervisningen. 

    (se bilaga 2) 

 

Det är viktigt att på förhand definiera termerna så att man undersöker det som är relevant och 

inte något annat. Undersökningen får då en god validitet och man kan vara säkrare på att de 

som gör enkäten svarar på det man vill ha svar på och inte misstolkar frågorna (Patel, 

Davidsson, 2003). 

 

4.3 Hypotes 

 

Musiken används inte i stor utsträckning, mindre än 50 %, som ett medel i undervisningen. 

Så lyder vår hypotes och här under har vi styrkt varför vi utformat vår hypotes på det sättet. 

 

Vi inleder med att förklara vad termen hypotes innebär. Hartmans förklaring är att en hypotes 

är ett antagande som är under prövning. Formulerandet av en hypotes för vår kvantitativa 

enkätundersökning är inte så svårt. När man ska formulera sin hypotes ska man tänka på att 

först ha klart för sig vad det är man vill undersöka och att man har klart för sig vilken 

frågeställning uppsatsen ska kretsa kring. Att ha en enkel frågeställning som tar upp få 

företeelser underlättar valet av hypotes (Hartman, 2004:212). En annan grundläggande tanke 

med att utforma en hypotes är att man gör en empirisk undersökning för att se om hypotesen 

ger en sann eller falsk bild av verkligheten. Om det ger en sann bild kallas det för att man 

verifierar hypotesen och om hypotesen visar sig vara felaktig så falsifierar man den. Båda 

fallen är lika viktiga och ger lika mycket information (Patel, Davidsson, 2003:21). Ett krav på 

en hypotes är att den ska utgå från frågeställningen som nämnts i detta stycke. Vidare ska en 

hypotes vara testbar. Ett tredje krav är att en hypotes inte ska strida mot etablerade resultat 

och ett fjärde och sista krav är att det redan finns någon form av stöd för hypotesen (Hartman, 

2004:228ff).  
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4.4 Urval 

 

Vår enkät ska besvaras av klassundervisande pedagoger i två skånska kommuner. De ska 

undervisa i åk F-6 och utskicksantalet skall vara jämnt fördelat mellan båda kommunerna. Det 

är för oss omöjligt att genomföra en enkätundersökning på hela populationen. En population 

är samtliga de enheter man vill skaffa sig upplysningar om (Magne Holme, Krohn Solvang, 

1986:185).  

För att ge ett konkret exempel kan vi förklara det med att för vår del är populationen alla 

Sveriges undervisande pedagoger i åk F-6. Vi har valt den urvalsmetod som benämns 

subjektivt urval och det är en form av icke-sannolikhetsurval. Det innebär helt enkelt att man 

väljer de som är lättast att få tag i (Magne Holme, Krohn Solvang, 1986). Fördelarna med 

subjektivt urval är dess enkelhet och den är därför användbar i de fall resurserna (tid och 

ekonomi) är begränsade.  

 

Nackdelarna med denna form av urval är den överhängande risken att urvalet inte blir 

representativt. Man kan alltså inte vara säker på att de individer man valt har samma drag och 

egenskaper som den övriga populationen. Ett icke-sannolikhetsurval leder till missvisande 

slutsatser om populationen. Den kritiska meningen levererad av Magne Holme och Krohn 

Solvang (1986:186) får avsluta kritiken. 

 

För att avsluta i positivismens tecken så vill vi poängtera att oavsett urvalsmetod så kan man 

aldrig vara säker på att urvalet blir representativt. Undersökningssituationen som 

respondenten försätts i skapar en känslomässig och intellektuell process och de blir 

engagerade. Detta delar de bara med de andra respondenterna och inte med populationen i sin 

helhet vilket då medför att respondenterna inge ger en bild av hela populationen (Magne 

Holm, Krohn Solvang, 1986:160). 

 

4.5 Pilotstudie 

 

En metod för att undersöka om enkätens frågor är relevanta och helt enkelt begripliga för 

respondenterna är att genomföra en förstudie. Den är precis som den verkliga undersökningen 

men genomförs i liten skala (Patel, Davidsson, 2003:58). Vi ville se om undersökningen 

(enkät och försättsblad, se bilaga 2) var hållbar och att frågorna hade en begriplig utformning.  
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I och med att det är klassundervisande pedagoger i åk F-6 som är respondenter så var det 

lämpligt att använda människor med liknande bakgrund för att göra pilotstudien. Vi valde ut 

fyra lärarstudenter med inriktning mot barn i åldern 6-12 år. De går sjunde och sista terminen 

på lärarhögskolan och kan därmed antagas ha liknande kunskaper som de riktiga 

respondenterna.  Två synpunkter från de fyra studenterna kom upp. För det första så hade vi 

missat att ta med en fråga (den som numera har nummer 9) och för det andra diskuterades det 

fram att hur noggrant man än definierar termen medel, så kommer ändå risken finnas att 

respondenterna inte läser förklaringsrutan som finns på försättsbladet eller så gör de trots det 

en egen tolkning av termen och utgår från den när de besvarar enkäten. Därför beslutades att 

lägga till en öppen fråga där respondenten med egna ord får förklara vad termen medel 

betyder. Frågan kommer inte att ingå i analysen men denna frågas tillägg kan medföra att vi 

inför resultatredovisningen kan plocka bort de enkätsvar som gjort en tolkning av medel som 

inte stämmer överens med den definition de på förhand givits. De eventuella enkätsvar med 

en felaktig definition skall således inte ingå i undersökningen (frågan har nu nummer 3, se 

bilaga 2). 

  

Genom att göra en förundersökning kan man, efter ändringar, med större sannolikhet 

konstatera att respondenten kommer att ta tid på sig för att besvara en seriöst utförd enkät. 

Om däremot formuläret är för omfattande eller strukturen oklar eller frågorna obegripliga 

eller rent allmänt slarvigt förberett så kan man räkna med att mottagaren inte besvarar enkäten 

(Magne Holme, Krohn Solvang, 1986:177). 

 

4.6 Enkätens upplägg 

 

Vi tänker börja med att styrka försättsbladet, den text som inleder enkäten. Försättsbladets 

inledande text är tänkt att ge respondenten svar på vad vi har för syfte med denna 

undersökning och vilken bakgrund som föreligger. Det är helt enkelt för att sätta in 

respondenten i vårt arbete och ge henne eller honom en känsla av att det här är något viktigt. 

Vi kommer då automatiskt in på den delen som litteraturen kallar för motivation.  

 

I försättsbladet motiverar vi respondenterna. Magne Holme och Krohn Solvang belyser hur 

viktigt det är att motivera respondenten. De har ju inte någon speciell användning av den 

information hon eller han lämnar medan forskaren är oerhört beroende av respondenterna för 

att få in så många svar som möjligt och just därför ska man betona hur viktigt det är att just 
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han eller hon svarar på enkäten. Dessutom ska man påpeka respondentens anonymitet vilket 

kan leda till att respondenten känner sig tillräckligt lugn och säker för att svara på enkäten 

(Magne Holm, Krohn Solvang, 1986). Det vi tycker är viktigast med försättsbladet är rutan 

med förklaringen av medel. För att få tillförlitliga svar måste vi få respondenten att läsa den 

rutan. 

 

Nu går vi in på själva enkäten och hur frågorna är utformade. Ordningsföljden på frågorna är 

av stor vikt och känslighetsgraden får inte vara för stor i början för det kan medföra att 

respondenten helt enkelt struntar i att besvara enkäten (Magne Holme, Krohn Solvang, 1986). 

Vi har därför valt att ordningsföljden på frågorna ska följa grafen på nästa sida.  

  
 

   (Magne Holme, Krohn Solvang, 1986:178) 

 

De frågor vi har som inte belyser själva kärnan i undersökningen, om musiken används som 

ett medel i undervisningen eller inte, är de demografiska frågorna. Det kan översättas med 

bakgrundsfrågor (May, 2001:129). Vi har valt att ha några i början och några i slutet för att vi 

ska följa ovanstående kurva. Patel och Davidsson (2003:73) säger att det är vanligt att inleda 

med bakgrundsfrågor som de anser är neutrala och lika så att enkäten avslutas neutralt. 

 

När sedan själva frågorna ska utformas så är det viktigt att tänka på att vi inte har någon 

kontroll på hur respondenten tolkar dem när de väl lämnats ut. Därför måste frågorna vara 

enkla och så raka som möjligt (May, 2001:125). Vi har en hög grad av standardisering och 

strukturering vilket innebär att friheten att ställa frågorna hur man vill är obefintlig för det är 
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lika för alla samt att tolkningsgraden skall vara så låg som möjligt för att svaren ska bli 

jämförbara. I en undersökning med hög grad av standardisering och strukturering är frågorna 

formulerade med fasta svarsalternativ: Om man ska göra en kvantitativ analys för att besvara 

frågeställningen så är det lämpligast att använda fasta svarsalternativ. Det viktigaste att tänka 

på när man har fasta svarsalternativ är att man varierar svarsalternativen så att respondenten 

behåller sin motivation och inte fastnar i ett visst svarsmönster (Patel, Davidsson, 2003:71ff). 

 

Vi har i vår enkät i stort sett bara fasta svarsalternativ. Fråga nummer tre är förvisso en öppen 

fråga men den ska inte behandlas i analysen utan den har tillkommit för att vi ska kunna 

sortera bort de respondenter som feltolkat uppgiften. Fråga nummer sex och sju har däremot 

en viss öppenhet i form av att respondenten får skriva fritt men graden av standardisering är 

fortfarande mycket hög. Dessutom är fråga nummer sex av typen checklista och betyder att 

man presenterar ett antal alternativ och respondenten får välja så många svarsalternativ som 

hon eller han tycker är lämpligt (Andersson, 1985:100). 

 

4.7 Analys 

 

Avslutningsvis i detta kapitel ska vi presentera vilken metod vi använder oss av när resultatet 

ska analyseras. Det första som görs är att kontrollera så att enkäterna är rätt ifyllda så att man 

inte inkluderar felaktigt besvarade enkäter i sin analys (Andersson, 1985:188) Det andra man 

ska göra innan man börjar själva analyseringen av informationen är att studera bortfallet. Det 

är viktigt att detta bortfall blir så litet som möjligt. Variabelbortfall innebär att någon eller 

några inte besvarat vissa frågor och man bör alltså kontrollera så att inte variabelbortfallet är 

för stort på någon fråga. Om detta inträffar bör man överväga om denna fråga skall uteslutas 

från analysen för dess representavitet är för låg (Magne Holme, Krohn Solvang, 1986:202ff). 

Om bortfallet närmar sig 20 % bör man försöka ta reda på anledningen till varför bortfallet 

var så stort (Patel, Davidsson, 2003:132). 

 

Vid presentationen av resultatet inleder man med en förklaring i ord för att därefter visa 

resultatet i form av en graf eller ett diagram (Patel, Davidsson, 2003:133). Den metod vi 

tänker använda oss av benämns fördelningsanalys och den är till för att förenkla 

informationen. Man kan använda sig av mer än en variabel åt gången men man ska vara 

försiktig med att ta med för många variabler då man kan förlora översikten över 

informationen (Magne Holme, Krohn Solvang, 2003:205ff). 
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5 Redovisning av resultat 

 
I detta kapitel presenteras och analyseras den insamlade datan. Presentationen sker i 

diagramform och där ges en förklaring och i vissa fall en utveckling av diagrammen i löpande 

text. Procenttalen är avrundade till en decimal. Bortfallet överstiger inte 20 % på någon av 

frågorna vilket gör att samtliga frågor kan användas. Bortfallen på de enskilda frågorna 

redovisas i texten under dess diagram. Diagram 5.2 – 5.4 är egentligen enbart formalia i form 

av till exempel kön och ålder. Dock kommer de diagrammen att ställas mot andra diagram, 

vilket framkommer under respektive diagram. Rubrikerna ”5.6 Musik som ett medel i 

undervisningen” och ”5.8 Förklaringar till varför de inte använder musiken som ett medel i 

undervisningen” är kärnan i undersökningen och de ska således betraktas extra noggrant.  

 

5.1 Insamling och bortfall 

 

Personal på tio skolor har medverkat i undersökningen. Utlämnade-kolumnen är antalet 

enkäter som lämnats ut till respektive skola och insamlade-kolumnen är det antal vi fått in. 

Det ger oss en deltagandefrekvens på 53,1 % och kvinnorna är betydligt fler än männen. Vi 

har två stycken bortfall som inte är medräknade i ovanstående tabell. Det var två speciallärare 

som inte är klassundervisande som svarat på enkäten. De ska således inte räknas in i vår 

undersökning som riktar sig mot klassundervisande pedagoger. Antalet innan vi gjorde 

bortfallet var 194 utlämnade och 104 insamlade men de numren gäller alltså inte.  

 

 
 

 

 



 

 31

5.2 Genus- och åldersfördelningen 

 

Diagrammet visar fördelningen mellan könen och deras ålder. Andelen kvinnor är störst i 

åldersintervallet 50-59 år men även intervallet 30-39 år är välrepresenterat. Proportionen hur 

männen fördelat sig är jämnare men det största antalet finner vi ändå i intervallet 50-59 år.  

Åldern kommer i senare diagram att jämföras med andra variabler för att eventuellt se om 

åldern har någon betydelse när det gäller användandet av musik i undervisningen (5.6.2). 
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5.3 Kvinnornas och männens utbildning 

 

Stapeldiagrammet visar vilken utbildning respondenterna har. 14 stycken har angivit annan 

utbildning och själva skrivit i vilken utbildning de har. I en intervju2 med Marianne Nilsson 

beslutades att de som angivit en utbildning, som inte fanns med bland våra alternativ, under 

annan utbildning var likvärdiga med folkskollärarexamen eller grundskollärarexamen. Till 

folkskollärare räknade vi in fyra stycken lågstadielärare med examensår 1962-1969, två 

småskollärare med examen 1965. Till grundskollärare räknade vi in sex stycken 

mellanstadielärare med examensår 1972-1976, två lågstadielärare med examensår 1987 och 

1989. Grundskolelärarna är i majoritet (56,9 %). Männen är lågt representerade vad gäller 

Förskolelärare och Fritidspedagog. Detta diagram kommer att ställas emot en annan variabel 

längre fram (5.6.3). 

 

                                                 
2 Intervju med Marianne Nilsson, Examina vid Högskolan Kristianstad, 2004-11-02 

20-29 Kvinnor: 
Män: 

  4 st 
  2 st 

  3,9 %
  2,0 %

30-39 Kvinnor: 
Män: 

28 st 
  6 st 

27,5 %
  5,9 %

40-49 Kvinnor: 
Män: 

14 st 
  2 st 

13,7 %
  2,0 %

50-59 Kvinnor: 
Män: 

32 st 
  8 st 

31,4 %
  7,8 %

60- Kvinnor: 
Män: 

  4 st 
  2 st 

  3,9 %
  2,0 %
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5.4 Vilka årskursintervall kvinnorna och männen undervisar i 

 

Diagrammet visar i vilka årskursintervaller respondenterna undervisar i. Vi har valt att 

kategorisera årskurserna i tre block för att kunna jämföra högre och lägre årskurser med 

varandra och i ett diagram längre fram (5.6.4) kunna jämföra deras frekvens av musik i 

undervisningen. De klassansvariga kan alltså jobba i en åldershomogen klass men har i detta 

diagram blivit kategoriserade. En generell analys är att kvinnorna undervisar i de lägre 

årskurserna (åk F-4) och männen i de högre årskurserna (åk 3-6). 
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5.5 Examensår och om utbildningen innefattade någon musikutbildning 

 

Diagrammet visar dels vilket år som respondenterna tog sin examen men även om deras 

utbildning innefattade någon form av musikutbildning. I de fall där respondenterna haft mer 

än en utbildning så har vi valt att använda oss av deras senaste examination. Vi har valt att 

presentera examensåret i femårsintervall för att göra det överskådligt. Två stycken enkätsvar 

är borträknade (bortfall) på grund av att de inte angivit examensår. Det totala antalet är i detta 

diagram 100 stycken. Totalt har 88 % någon form av musikutbildning medan 12 % inte har 

 Kvinna Man 
1 Fritidspedagog 10 st (9,8 %)   0 st (0,0 %) 
2 Folkskollärare 12 st (11,8 %)   8 st (7,8 %) 
3 Förskolelärare 12 st (11,8 %)   2 st (2,0 %)  
4 Grundskolelärare 48 st (47,1 %) 10 st (9,8 %)  

F-2 Kvinnor: 
Män: 

46 st 
  4 st 

45,1 %
  3,9 %

3-4 Kvinnor: 
Män: 

26 st 
  8 st 

25,5 %
  7,8 %

5-6 Kvinnor: 
Män: 

10 st 
  8 st 

  9,8 %
  7,8 %
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det. Oavsett examensår så har musikkurser funnits på lärosätena och en stor majoritet har läst 

någon form av musikkurs. Under 1980-talet hade alla 18 respondenter någon form av musik i 

sin utbildning. Genom att lägga ihop åren 1961-75 så visar det att 94,1 % (32 av 34 

respondenter) har haft någon form av musik i utbildningen medan andelen för åren 1976 och 

framåt är 84,8 % (56 av 66 respondenter). En minskning av musikkurser i utbildningen har 

skett eller så har studenterna i större grad valt bort musikkursen. Framöver ska detta diagram 

sättas i relation till om respondenternas förvärvade musikkunskaper används i undervisningen 

(5.6.5). 
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5.6 Musiken som ett medel i undervisningen 

 

Diagrammet visar andelen som använder sig av musik som ett medel i undervisningen. Man 

kan även se hur det fördelat sig mellan könen och det har vi valt att förtydliga genom 

nedanstående underrubrik (5.6.1). Man kan se att majoriteten använder musiken som ett 

medel i undervisningen, 64,7 % mot 35,3 % som inte använder sig av det. Delar man upp 

könen var för sig så kan man se att 68,3 % (56 av 82 respondenter) av kvinnorna använder sig 

av musiken som ett medel i undervisningen. Motsvarande procentsats för männen är 50,0 % 

(10 av 20 respondenter) och därför kan vi säga att kvinnorna använder musiken som ett medel 

i större utsträckning än männen. 

 

 

 

 

 Ja Nej 
1961-65   4 st 0 st 
1966-70 12 st 2 st 
1971-75 16 st 0 st 
1976-80   6 st 4 st 
1981-85   6 st 0 st 
1986-90 12 st 0 st 
1991-95 16 st 4 st 
1996-00 10 st 0 st 
2001-   6 st 2 st 
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Man Ja 
9,8%

Man Nej 
9,8%

Kvinna 
Nej 25,5%

Kvinna Ja 
55,5%

5.6.1 Åldersskillnader vad gäller användandet av musik som ett medel 

 

Linjediagrammet visar hur användandet av musik som ett medel i undervisningen har fördelat 

sig i förhållande till respondenternas ålder. Respondenternas ålder är indelat i tioårsintervall 

för att få en överskådligare bild. Generellt, genom att tänka sig derivatan (lutningsgraden) av 

respektive kurva, kan man se att användandet av musik som ett medel i undervisningen stiger 

med åldern.    
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 Ja Nej 
Man 10 st (9,8 %) 10 st (9,8 %) 
Kvinna 56 st (55,0 %) 26 st (25,5 %) 
Totalt: 66 st (64,7 %) 36 st (35,3 %) 

 Ja Nej 
20-29 4 st (66,7 %) 2 st (33,3 %) 
30-39 18 st (53,0 %) 16 st (47,0 %) 
40-49 14 st (87,5 %) 2 st (12,5 %) 
50-59 24 st (60,0 %) 16 st (40,0 %) 
60- 6 st (100,0 %) 0 st (0,0 %) 
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5.6.2 Utbildningens inverkan vad gäller användandet av musik som ett medel 

 

Diagrammet visar om utbildningen påverkar om musik används som ett medel i 

undervisningen. Förskolelärarna använder sig av musik som ett medel i undervisningen till 

85,7 %. Denna utbildningskategori är den som använder musik som ett medel mest frekvent. 

Folkskollärarna har den lägsta frekvensen (60 %) vad gäller användandet av musik som ett 

medel, men majoriteten av dem har dock svarat ja.    
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5.6.3 Skillnader i användandet av musik mellan de olika årskursintervallerna 

 

Detta linjediagram ska ge en bild av i vilka årskursintervall som användandet av musik som 

ett medel i undervisningen är mest frekvent. Fördelningen mellan åk F-2 och åk 3-4 är relativt 

jämn, där cirka 70 % av de undervisande lärarna i nämnda årskursintervall använder sig av 

musik som ett medel i undervisningen. Motsvarande fördelning i årskursintervallet 5-6 är 44,4 

%. Detta linjediagram visar att användandet av musik som ett medel i undervisningen sjunker 

kraftigt när den klassansvariga undervisar i åk 5-6.  
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 Ja Nej 
1 Fritidsped   8 st (80,0 %)   2 st (20,0 %) 
2 Folkskole- 12 st (60,0 %)   8 st (40.0 %) 
3 Förskole- 12 st (85,7 %)   2 st (14,3 %) 
4 Grundskole- 40 st (69,0 %)  18 st (31,0 %) 

 Ja Nej 
F-2 34 st (68,0 %) 16 st (32,0 %) 
3-4 24 st ( 70,6 %) 10 st (29,4 %) 
5-6   8 st (44,4 %) 10 st (55,6%) 
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5.6.4 Examensårets inverkan på användandet av musik som ett medel 

 

Stapeldiagrammet visar hur användandet av musik som ett medel i undervisningen har 

fördelat sig i förhållande till respondenternas examensår. Även här har vi två stycken bortfall 

på grund av att de inte fyllt i examensår. Det ger oss ett totalt antal på 100 enkätsvar. Detta 

diagram visar att av dem som tagit sin examen på 1980-talet använder alla arton musiken som 

ett medel i undervisningen. Av dem som inte använder sig av musiken som ett medel i 

undervisningen kan vi se att en stor andel (18 av 38 respondenter, 47,4 %) av dem har tagit 

sin examen 1991 eller senare. Andelen bland dem som tagit sin examen tidigare än 1991 så är 

det endast 22,6 % ( 14 av 62 respondenter) som inte använder sig av musiken som ett medel. 
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5.6.5 Musikutbildningens inverkan på användandet av musik som ett medel 

 

Diagrammet på nästa sida visar att av dem som inte har någon form av musikutbildning i sin 

yrkesutbildning använder sig inte av musik som ett medel i undervisningen (66,7 %) i samma 

utsträckning som de som har någon form av musikutbildning. Dock kan det poängteras att en 

stor andel (31,1 %) av dem som har någon form av musikutbildning inte använder sig av det i 

undervisningen. 

 

 

 

 

 

 Ja Nej 
1961-65 4 st (100 %) 0 st (0 %) 
1966-70 6 st (50,0 %) 6 st (50,0 %) 
1971-75 12 st (66,7 %) 6 st (33,3 %) 
1976-80 8 st (80,0 %) 2 st (20,0 %) 
1981-85 6 st (100%) 0 st (0 %) 
1986-90 12 st (100%) 0 st (0 %) 
1991-95 12 st (60,0 %) 8 st (40,0 %) 
1996-2000 4 st (40,0 %) 6 st (60,0 %) 
2001- 4 st (50,0 %) 4 st (50,0 %) 
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5.7 Ämnen som musiken integreras med 

 

Denna cirkel visar vilka ämnen som respondenterna integrerar musiken med samt hur 

fördelningen blivit mellan de olika ämnena. I diagrammet ingår de som skrivit att de använder 

musik som ett medel i undervisningen. De har svarat på vilket/vilka ämnen de integrerar 

musiken med. Integrationen med andra ämnen har fördelat sig relativt jämnt över alla ämnena. 

Om man lägger samman de praktiska/estetiska ämnena, idrott/hälsa och bild/drama, så visar 

det att dessa ämnen integreras till 32,1 %.  

sv 17,2 %

so 14,8 %

no 8,6 %

idrott/hälsa 
14,1 %

eng 17,2 %

ma 10,2 %

bild/drama 
18,0 %

 
 

 

 

 

 

 

 Musikutb Ja Musikutb Nej 
Ja 62 st (68,9 %) 4 st (33,3 %) 
Nej 28 st (31,1 %) 8 st (66,7 %) 
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5.8 Förklaringar till varför de inte använder musiken som ett medel 

 

Stapeldiagrammet visar hur förklaringarna till varför de inte använder musiken som ett medel 

i undervisningen fördelat sig. De 36 respondenterna som svarat nej på om de använder 

musiken som ett medel i undervisningen har angivit en eller flera förklaringar på varför de 

inte gör det. Den största andelen använder inte musik så ofta som enkäten krävde, det vill säga 

minst en gång per vecka. Många (42,8 %) anser sig inte vara kapabla till att ha musik i 

undervisningen för att de inte kan spela, sjunga eller för att de inte vet hur de ska gå till väga 

(svarsalternativ E, F och G). 14,3 % använder sig inte av musik som ett medel i 

undervisningen. Nämnas bör att det inte var någon som ansåg att musiken inte fyller någon 

funktion. Den ena som angivit annan anledning har skrivit att det för närvarande inte finns 

någon genomtänkt struktur (hur, vad och varför musiken skall användas) och den andra har 

skrivit att nuvarande klass inte är mottaglig för musik för tillfället. 
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A – Inte så ofta som krävs 22 st (26,2 %) 
B – Använder inte musik som ett medel 12 st (14,3 %) 
C – Musiken bedrivs av annan lärare 12 st (14,3 %) 
D – Musiken fyller ingen funktion 0 st (0,0 %) 
E – Jag anser mig inte kunna spela 16 st (19,0 %) 
F – Jag anser mig inte kunna sjunga 14 st (16,7 %) 
G – Skulle vilja, men vet inte hur 6 st (7,1 %) 
H – Annan anledning 2 st (2,4 %) 
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6 Diskussion 
 

6.1 Litteraturen 

 

Vi tycker det är synd att det inte finns en nyare forskningsrapport kring musikens användande 

i skolan. Skolverkets rapport (Nilsson, 2002:5) publicerades för tio år sedan och skolan bör 

vara under ständig utveckling och förändring och således borde det även skett en utveckling 

av musikens användande i skolorna. Nackdelen med denna rapport var att den inte gick att få 

tag på i sin helhet på grund av dess ålder. Den gick alltså bara att hitta i en kortare form i 

Nilssons bok. Fördelen för oss, med att den är lite åldersstigen, är att vi såg en anledning till 

att göra en ny undersökning kring ämnet, dock med vissa modifikationer (förtydligat med 

termen medel). Vi vill åter poängtera vår förvåning angående hur Skolverkets rapport kommit 

fram till att 96 % av pedagogerna i årskurs 5 och 94 % i årskurs 2, använder sig av musik i 

undervisningen. Det verkar helt otroligt att procenttalen är så höga och med den erfarenhet vi 

har så stämmer det inte alls utan det borde vara mycket lägre. 

 

Litteraturtillgången har till största del varit god. Tyvärr är böckerna antingen inriktade på hur 

barn, i åldern 0-8 år, lär sig med musik som medel eller så är böckerna riktade till musiklärare 

och blivande sådana. Vad gäller området där emellan är litteraturtillgången mycket fattig. Det 

saknas information om vad musiken gör för att utveckla denna åldersgrupp, men även hur 

musiken ska användas som ett medel i undervisningen för elever i åldern 8-12 år. Vi tycker 

därför att vårt kapitel som behandlar medel i undervisningen (2.3) är lite för tunt för det är ett 

viktigt kapitel för detta arbete. Vi har valt att presentera några av enkätrespondenternas 

förklaringar till termen medel för att ge kapitlet lite mer tyngd (se bilaga 3). Vi vill också 

nämna litteraturens försiktighet vad gäller de positiva effekterna musiken har vid inlärning. 

Författarna skriver ofta i termer som att det kan vara bra eller det ger indikationer på att det 

är bra (Björkvold, 1991). Författarna vill ogärna skriva att musik är bra. Detta tror vi beror 

på att de forskningsrapporter författarna grundar sig på är inte tillräckligt entydiga eller att det 

finns för få rapporter kring ämnet. Bergström-Isacsson (1997) är ett undantag då hon 

exempelvis skriver ut att musiken ger ett utvecklat språk och inte bara kan ge ett utvecklat 

språk. Men hennes bok riktar sig dock mot yngre barn men som läsare och tolkare av boken är 

det enkelt överförbart till äldre barn. Faktum kvarstår dock att musiklitteratur för äldre barn 

(åtta år och uppåt) är underrepresenterat. 
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6.2 Metodvalsdiskussion 

 

Vi ville framförallt göra en undersökning som på något sätt var jämförbar med Skolverkets 

rapport. Det gav oss därmed metoden direkt. En kvantitativ enkätundersökning var det enda 

alternativet. Vår är förvisso mycket mindre i antal men den är som det sägs i bakgrunden (1.2) 

till för att ge en tydlig antydan om hur situationen ser ut idag. Vi har lagt ner mycket tid på 

metodvalet och varit så noggranna vi kunnat för att inte den vetenskapliga graden skulle bli 

för låg. Dock är detta arbetet begränsat så vissa delar har vi fått ge avkall på. Det känns lite 

märkligt att ge avkall på emperin när den vetenskapliga litteraturen klart och tydligt påpekar 

att för varje steg som man underlåter sjunker den vetenskapliga graden (Hartman, 

2004:205ff). 

 

Vi har ställt oss frågan hur vi skulle ha gjort för att säkerhetsställa att respondenterna svarar 

som enkäten säger. Vi kan aldrig vara helt säkra på att de använder sig av musiken som ett 

medel i undervisningen bara för att de svarar ja på frågan. Det är respondentens subjektiva 

tolkning av termen som styr svaret. För att vara säkra på om de använder musiken som ett 

medel i undervisningen, enligt vår definition, hade vi behövt observera vederbörande. Detta 

ansåg vi vara omöjligt för i så fall hade vår undersökning blivit kvalitativ och mer 

svårjämförbar med Skolverkets rapport. Problemet med tolkningen av termen medel har 

troligen orsakat ett alltför positivt resultat vad gäller användandet av musiken som ett medel. 

Anledningarna till det tror vi beror på att vår realdefinition inte varit tillräckligt väl utformad 

och förklarad, och för det andra så kan det bero på respondenternas subjektiva tolkning av 

termen.  Dessutom så kan vi nu efteråt tycka att en gång i veckan är en alltför snäll kontinuitet 

som också bidragit till det enligt oss alltför positiva resultatet. 

 

6.2.1 Undersökningen 

 

Det största problemet med själva undersökningen visade sig vara att respondenterna på flera 

ställen valt att skriva svar med egna ord istället för att använda sig av de alternativ som fanns. 

De drog pilar eller så ringade de in ett alternativ men drog en pil till ett annat och skrev ett 

eget alternativ där emellan. Det gjorde vårt analysarbete betydligt omständigare än vi hade 

tänkt. Pilotstudien gav oss svaret att enkäten var välutformad men enkäten gav oss alltså vissa 

bekymmer trots allt. Vi borde ha löst det genom att ge tydligare instruktioner att inga tillägg 

får göras. 
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Problem nummer två var att vi fick in 53,1 % av enkäterna vilket vi tycker är lite lågt. 

Missförstånd mellan oss och de vi lämnade enkäterna till uppstod. De tog fel på 

inlämningsdatum och skolornas vidarebefordring fallerade i något fall. Vi borde i stället sett 

till att överlämna och hämta enkäterna hos varje respondent. Men vår tillit till den personal 

som tog ansvaret var för stor. Det kan bero på att vi inte tagit hänsyn till insamlingsfasen i 

metodvalet. Vi anser ändå att arbetsmaterialet (102 stycken insamlade) är ett godkänt 

underlag för att kunna dra slutsatser och om man tittar på vilka som svarat så har det fördelat 

sig väl (se nästa rubrik). 

 

6.3 Diskussion kring resultatet 

 

Innan vi börjar diskutera användandet av musik som ett medel vill vi visa att vi anser att vår 

undersökning har en bra och trovärdig spridning på respondenterna. Tittar man på diagram 

5.2-5.4 kan man se hur respondenterna fördelat sig. De flesta männen arbetar i de högre 

årskurserna (åk 3-6) och kvinnorna i de lägre (åk 0-2). Kvinnorna är i stor majoritet, 82 

stycken, mot männens 20. Den största andelen män och kvinnor är i åldern 50-59 år. Dessa 

fakta om respondenterna gör att vi tycker att undersökningen har hög trovärdighet för 

respondenterna representerar väl vilka som arbetar i skolan idag. 

 

Undersökningen gav oss svaret att 64,7 % av respondenterna använder sig av musik som ett 

medel i undervisningen.  

 

På grund av vårt subjektiva urval så kan vi inte med säkerhet säga att vårt resultat är helt 

korrekt men det kan i alla fall ge oss en antydan om att andelen som använder sig av musik i 

undervisningen är lägre än det resultat som Skolverket presenterade. Vår hypotes var att det 

inte användes i stor utsträckning. Hypotesen är delvis korrekt för att andelen var ju lägre än 

skolverkets resultat (Nilsson, 2002). Vi får medge att vår hypotes inte höll. Att andelen skulle 

hamna under 50 % ansåg vi rimligt. Förklaringarna kan vara, som tidigare nämnts, att 

respondenterna bedömt sig själva och att de gjort en egen tolkning av termen medel. I 

inledningen nämnde vi vår egen synpunkt kring användandet av musik som ett medel i 

undervisningen och återigen lyfter vi fram att utifrån våra erfarenheter används inte musiken i 

stor utsträckning som ett medel. Vi accepterar vår undersöknings resultat men vi tror ändå att 

andelen som använder sig av musik som ett medel i undervisningen är lägre än 64,7 %. Vårt 

resultat av undersökningen bekräftar skolverkets publikation där det nämndes att musiken i 
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skolan fått en mer undanskymd roll än tidigare (www.skolverket.se, 1999). Vi bör än en gång 

poängtera att Skolverkets rapport från 1994 är tio år gammal och under ett decennium hinner 

skolan utvecklas och förändras en hel del vilket troligtvis påverkat skillnaderna i resultaten 

mellan Skolverkets rapport och vår egen undersökning. 

Om vi ser till den andel som inte använder sig av musiken som ett medel i undervisningen 

(35,3 %) så tycker vi att den är alldeles för hög. Framförallt om man tänker på alla de positiva 

egenskaper som musiken enligt litteraturen ger. Både Jernström/Lindberg (1995) och 

Björkvold (1991) visar på ett konkret sätt att musiken bidrar till bland annat bättre 

läsfärdighet och läskunnighet. Bergström-Isacsson (1997) trycker på att musiken med dess 

rörelser bidrar till att utveckla motoriken och rumsuppfattningen. Förutom dessa konkreta 

egenskaper musiken ger så vill vi till sist lyfta fram det som Sundin (2003) säger. Han menar 

att musiken gör att människan kan lära sig att uttrycka sig känslomässigt. Dessa tydliga 

exempel tycker vi räcker för att alla ska anse att alla borde använda musiken som ett medel i 

undervisningen och att drygt var tredje klassundervisande pedagog inte gör det är förvånande. 

 

Att männen använder musik som ett medel till 50 % tycker vi är högt. Dessutom är det 

förvånansvärt om man ser till att den största andelen av männen arbetar i de högre årskurserna 

(åk 3-6) där musiken används i mindre utsträckning. Förklaringen till detta hittar vi i att 

männen i vår undersökning är 20 stycken vilket kan vara ett för lågt antal för att dra en 

slutsats.  

 

Ett resultat som vi verkligen hade förväntat oss är att användandet av musik som ett medel i 

undervisningen sjunker om den klassundervisande pedagogen arbetar i åk 5-6. Det är precis 

den bild av musik i skolan som vi har erfarit och efter denna undersökning har det enbart 

stärkts. 

 

En anledning till att det sjunker i de högre årskurserna tror vi beror på att kärnämnena bedöms 

som viktigare med tanke på till exempel de nationella proven i åk 5. Det beror även på det 

som Alexandersson (2001) säger att skolan prioriterar den abstrakta kunskapen och det som 

Björkvold (1991) menar med att nyttoaspekten av skolämnena blivit allt viktigare. Emilie 

Jaques-Dalcroze (1997) nämner att timmarna i skolan inte räcker till och det ser vi som att 

han menar att andra ämnen anses viktigare och därmed tar större plats. Vi vill här poängtera 

att musiken skall ses som ett medel/verktyg för att underlätta för de andra ämnena som är 

högprioriterade. Därför anser vi att man inte kan säga att något ämne är viktigare än något 
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annat, och som Sundin (2003) påpekar att musiken skall ses som ett komplement till andra 

ämnen. Tyvärr visar undersökningen att det är de praktiska och estetiska ämnena som 

integreras med musik i störst utsträckning (se diagram 5.7). Respondenterna har inte förstått 

meningen med det som Mikael Alexandersson (2001) beskriver som technê, att de görande 

ämnena hänger samman med de teoretiska och att det är integrationen dem emellan som 

möjliggör förståelsen av världen.  

 

Vi kan också ifrågasätta om det kan vara så att frånvaron av musiklitteratur, som vänder sig 

mot barn som är äldre än åtta år, har betydelse i det att andelen som använder sig av musiken 

som ett medel är lägst i dessa årskurser (se diagram 5.6.4). Granskar vi de lägre årskurserna 

(åk 0-2) ser vi att andelen som använder sig av musik som ett medel, är högre. Förskollärarna 

och fritidspedagogerna är de som använder det i störst utsträckning. Det kan ha sin förklaring 

i att den litteratur som finns tillgänglig inom musikens område riktar sig mot dessa åldrar, och 

därmed gör det enklare att få tips om hur man kan göra. Men det har även sin naturliga 

förklaring i det att det är mest kvinnor som undervisar i dessa åldrar och kvinnorna använder 

musiken som ett medel i större utsträckning. Jaques-Dalcrozes (1997) kritik mot 

folkskollärarna, och att de ser musik som ett andrahandsämne, har vi inte funnit några belägg 

för. Förvisso är folkskollärarna den utbildningskategori som använder musiken som ett medel 

minst, men 60 % av dem använder det (se diagram 5.6.3). 

 

Intressant är att andelen som använder sig av musik som ett medel i undervisningen, stiger 

med åldern (se diagram 5.6.2). En förklaring till det kan vara att exempelvis Lgr 69 

(Skolöverstyrelsen, 1969) gav tydliga instruktioner på hur olika moment kunde bedrivas. 

Detta kunde enligt oss medföra att även de som kände sig osäkra på hur musik skulle 

bedrivas, fick tillräcklig kunskap genom de gamla läroplanerna. Vidare kan det ha lett till att 

de genom att undervisa i ämnet tillägnat sig en bra grund för att använda musik i 

undervisningen. Steget till att använda det som ett medel är i och för sig ganska långt men 

känner man sig säker i sin roll och har praktiska erfarenheter så blir steget mot en integrering 

kortare.  

 

Resultatet att 47,4 %, av dem som examinerats 1991 eller senare, inte använder sig av musik 

som ett medel i undervisningen tror vi kan vara kontentan av att det under en längre tid varit 

så att de teoretiska ämnena prioriterats och att det nu visar sig på lärosätena där studenterna 

inte kan välja musikkurser eller att de väljs bort just på grund av att de lågprioriteras. 
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Liknande slutsatser drar Sundin (2003) när han beklagligt påpekar att man kan gå igenom en 

lärarutbildning utan eller med minimal musikutbildning. Det hade varit intressant om vi hade 

kunnat få svar på hur utbildningarna på lärosätena såg ut på 1980-talet. Samtliga 18 

respondenter som examinerade under det decenniet hade någon form av musikkurs under 

utbildningen och alla använder sig av musiken som ett medel i undervisningen. I början av 

1980-talet kom Lgr 80 och musik blev för första gången ett obligatoriskt ämne (Ek, 1989). Vi 

tror att musiken fick en mer framträdande plats på grund av detta och både lärosätena och 

studenterna såg musiken som något viktigt. Dessutom tror vi att musikens roll som ett medel i 

undervisningen stärktes på grund av det som Sundin (2003) säger. Sundin menar att en ny 

musikpedagogik etablerades som lyfte fram samspelet mellan musiken och människan. Vi tror 

vidare att denna tillfälliga och positiva topp beror på att det är något nytt och det är vi alla 

nyfikna på att tillvarata och utforska.  

 

Av de förklaringar till varför musik inte används, så var alternativen (E, F och G, se diagram 

5.8) som kan kopplas ihop med begreppet omusikalisk representerat till 42,8 %. Denna höga 

andel kan direkt kopplas samman med det som Brändström (1997) säger att musikalitet är ett 

svårbemästrat begrepp och många tolkar det som något absolut (antingen kan man 

spela/sjunga eller så kan man det inte), istället för att se det med ett relativistiskt synsätt där 

alla är musikaliska. Man kan även dra en tydlig parallell med att osäkerheten och rädslan för 

att misslyckas i ämnet är stor (Uddholm, 1993). Faktorerna att många felaktigt anser sig vara 

omusikaliska och osäkerheten/rädslan är de orsaker till att procentsatsen är så hög. 

Förklaringen som 22 respondenter anger, att de inte använder musik som ett medel i 

undervisningen så ofta som enkäten krävde, är förbluffande hög. Enkäten krävde att det 

användes minst en gång i veckan vilket vi verkligen inte anser som mycket. 

 

6.4 Resultatets konsekvenser för vår yrkesroll 

 

Framförallt kommer vi att lägga vikt vid att lärarkandidaterna, som vi i framtiden kommer att 

påträffa, får veta vikten av användandet av musik som ett medel i undervisningen. Med tanke 

på att 47,1 % som examinerats 1991 eller senare inte använder musiken som ett medel, och att 

det omnämns att lärosätena lägger mindre vikt vid musikkurser, så kommer vi att ta det som 

vår uppgift att förmedla denna kunskap. 

Vi vill passa på att nämna den undermåliga litteraturen som vi tror har påverkat resultatet i 

negativ riktning. Om det funnits mer litteratur som riktar sig mot de äldre årskurserna (åk 3-6) 
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så hade situationen för de undervisande pedagogerna i de årskurserna underlättats och andelen 

som använder sig av musik hade användandet av musik ökat. 

Slutligen så hade det varit intressant att göra en ny studie, där man genom observationer 

besvarar frågan hur musiken används i undervisningen, alltså en kvalitativ uppföljning av vår 

kvantitativa studie.  
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7 Sammanfattning 

 
Denna C-uppsats syftar till att ge alla pedagoger tydliga signaler på att musiken har stor 

betydelse i barns utveckling och att alla kan använda sig av musiken i undervisningen. 

Litteraturen behandlar framförallt musikens positiva inlärningstendenser. Musiken bidrar 

bland annat till att ge en ökad läsförståelse, läskunnighet och ett ökat ordförråd. Termen 

medel förklaras med att den får sin mening då den sätts in i ett sammanhang och den ska 

förmedla ett innehåll och inte stå för sig själv. Till sist förklaras att musik inte används för att 

rädslan och osäkerheten är stor.  Forskningsrapporten från Skolverket, som visade att över 90 

% av dem som undervisar i årskurs 2 och årskurs 5 använder musiken i undervisningen, 

ställer vi oss frågande till. Våra erfarenheter säger att musiken ofta kommer i skymundan i 

dagens skola och vår hypotes säger att vi inte tror att musik förekommer som ett medel i stor 

utsträckning. Vi valde att göra en kvantitativ studie för att undersöka om musiken används 

som ett medel i undervisningen och i så fall av vilka. Vi ville också söka svar på varför den i 

vissa fall inte användes. Vidare ville vi genom litteraturstudier fördjupa vår egen, och 

läsarnas, kunskap kring ämnet musik. Undersökningen gjordes av 102 klassundervisande 

pedagoger i två skånska kommuner och frågorna besvarades i enkätform. Resultatet visade att 

64,7 % av respondenterna använder musiken som ett medel i undervisningen minst en gång i 

veckan. Hypotesen höll vad gäller att användandet av musik i undervisningen var lägre än 

Skolverkets rapport, men vi hade förväntat oss en användningsfrekvens som var lägre än 50 

%. Dock är det lite mer än var tredje klassundervisande pedagog som inte använder sig av det. 

Med tanke på alla de positiva effekter som musiken har som litteraturen lyfter fram och att vi 

var generösa genom att det räckte att använda musiken som ett medel en gång i veckan för att 

räknas in bland dem som använder sig av det, så tycker vi att den andelen borde vara mycket 

lägre. Användandet av musik som ett medel sjunker i de högre årskurserna (åk 5-6) och vi har 

kommit fram till att det beror på att de teoretiska ämnena högprioriteras och bristen på 

litteratur som vänder sig mot detta åldersintervall. Slutligen har vi kommit fram till att 

andelen som inte använder sig av musiken som ett medel i undervisningen stiger om de 

examinerats 1991 eller senare. Det beror bland annat på att musik lågprioriteras på lärosätena. 

Rädslan och osäkerheten inför ämnet är starka anledningar till varför musik inte används som 

ett medel i undervisningen. En sammanfattande slutsats blir att musiken inte används som ett 

medel i undervisningen i den utsträckning som vi kräver. 
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Musik 
inrättad 2000-07 
   HEM     SKRIV UT   

Ämnets syfte och roll i utbildningen 
Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla 
kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. 
Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt 
redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för 
gestaltning och förmedling av idéer och tankar. 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.  
I dagens internationella ungdomskultur förenas musik och text, ofta i kombination med bild, 
till nya uttrycksformer som speglar och påverkar den växande individens livssyn. I 
musikämnet sätts denna musikerfarenhet in i ett nytt och bredare sammanhang. Detta ger 
fördjupad kompetens att analysera och värdera musikupplevelser, se ämnesövergripande 
samband och kulturella skillnader samt att själv bli aktiv i ämnet genom eget musicerande och 
skapande. 
Musik är en del av kulturarvet. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning och lägger 
en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv. Utbildningen syftar även till att ge 
ett historiskt perspektiv på musik och låta eleverna uppleva och förstå att musik är ett socialt 
och allmänkulturellt redskap som används på olika nivåer, alltifrån vardagligt 
bruksmusicerande till konstnärlig utövning. Musik är också ett gränsöverskridande språk som 
främjar förståelse och tolerans samt underlättar integration och samverkan i skola och 
samhälle.  

Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven 
– utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i 
grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, 
– utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess 
utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse, 
– utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer, 
– utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och fördjupad 
kunskap, 
– använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar 
och samarbetsförmåga, 
– blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess 
funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker, 
– utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och 
genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt för 
andra människors musikpreferenser, 
– blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar 
förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och 
rörelse, 
– utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt 
som redskap för skapande i olika former. 
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Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna. Såväl det enskilda som det 
gemensamma musicerandet bygger upp kunskaper inom grundläggande begrepp som melodi, 
metrik och harmonik samt om sambanden mellan dessa. Lärandet i ämnet innebär att dessa 
begrepp tillämpas i musicerande och musikskapande. Koncentrerat lyssnande, regelbundet 
återkommande övning samt utveckling av hörförståelse är viktiga medel för den personliga 
kunskapsutvecklingen och musikupplevelsen. 
Musicerande och musikskapande i grupp är ämnets centrala samarbetsform där organisation, 
ledning och bedömning övas. Där utvecklas även kreativitet och förmåga att se och förstå 
samband mellan detalj och helhet. Individuell kunskap utvecklas på detta sätt i interaktion 
med andra till nya ämnesspecifika kvaliteter och blir till fungerande delar av gemensamt 
musicerande. I såväl musicerande som skapande ges också successivt utrymme för 
utvecklingen av en mer personlig och estetisk medvetenhet hos eleverna. Det metriskt och 
tonalt korrekta skall, liksom i lyrik, kunna vika för ett friare, mer personligt uttryckssätt. 
Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och lärande. Beröringspunkterna mellan 
musik och andra ämnen kan ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga väg till 
musikkunskap. Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra 
ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål. Som stöd för elevens utveckling till 
självständig förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger språkämnena nära till hands. 
Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har många beståndsdelar gemensamma. 
Musik har också nära släktskap med matematik genom att många av ämnets begrepp är 
matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm till tonart och ackord. 
Utvecklingen av IT erbjuder nya möjligheter till lärande, kommunikation, musicerande och 
skapande och har förändrat ämnets förutsättningar. Det innebär att även elever utan färdighet 
på instrument självständigt kan arbeta med musik, såväl genom eget komponerande som för 
att lära sig olika delar av ämnet. 
Musikens gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att samverka i gemensamt 
musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och gör ämnet till ett socialt viktigt 
instrument i skolan. Även i detta avseende ger IT förändrade förutsättningar för samarbete 
och global musikkommunikation över nätverk. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
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,  
– vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande uttryck i 
dagens och gångna tiders samhällen. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall  
– kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång, 
– kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera 
över och bedöma utförandet, 
– kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att 
gestalta tankar och idéer, 
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– kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och 
musiklyssnande,  
– ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer samt 
kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle, 
– vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och vikten av 
hörselvård. 
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     ENKÄTUNDERSÖKNING      

Hej! 

 
Vi är två lärarstuderande, vid Kristianstads högskola, som behöver din hjälp. I vårt 

examensarbete, en C-uppsats, ska vi genomföra en kvantitativ undersökning. I 

examensarbetet skriver vi om musikens positiva effekter när den används i undervisningen. 

Ett exemplar av arbetet kommer att finnas på din skola så fort arbetet har blivit godkänt, 

vilket beräknas bli innan jul.  

 
I en undersökning utförd av Skolverket konstaterades det att i stort sett alla lärare använder 

musik i undervisningen, men i en publikation av samma Skolverk skrevs det att musik oftast 

kommer i skymundan av de mer tidskrävande kärnämnena. Vårt syfte är att genom denna 

enkätundersökning ta reda på om musik används i undervisningen eller inte. Vi har valt att 

använda oss av termen medel istället, då det enligt oss är mer preciserat. Enkäten du har på 

nästa sida ska alltså ge oss svar på om musik används som ett medel i undervisningen.  

 
För att minimera risken för missförstånd i enkäten så ber vi dig att läsa genom nedanstående 

ruta där begreppet vanligt förekommande medel förklaras. 

 

Att med en kontinuitet på minst en gång per vecka använda sig av musiken i undervisningen. 

Musiken ska förmedla ett innehåll, den ska alltså fylla ett syfte. Musiken ska sättas in i ett 

sammanhang och integreras med den övriga undervisningen. 

 
 
Att just du besvarar denna enkät är viktigt för oss. Att vi får en hög svarsfrekvens betyder 

också att undersökningen blir mer tillförlitlig. Det är även viktigt ur den aspekten att vi tycker 

det krävs mer litteratur som tar upp hur lärarna ska använda sig av musiken i undervisningen, 

för inom det området råder det en stor brist. Svaren behandlas anonymt. 

 
Tack på förhand! 

 
Tobias Fredriksson, Gärds Köpinge 

Fredrik Larsson, Simrishamn 
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Läs definitionsrutan innan enkäten fylls i 
 

( Ringa in ert svarsalternativ) 
 
1. Kön:  Kvinna  Man 

 
2. Ålder:  20-29 30-39 40-49 50-59 60- 
 
 
3. Hur skulle Ni förklara vad som menas med musik som ett medel i undervisningen?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Använder Ni musiken som ett vanligt förekommande medel i undervisningen? 
 
    Ja      Nej 
 
5. Om Ni svarat Ja, med vilket/vilka ämnen integrerar du musiken?  
 
    sv           so           no           idrott och hälsa          eng          ma           bild/drama 
  
 
6. Om Ni svarat Nej, varför använder Ni inte musiken som ett vanligt  
    förekommande medel i undervisningen? 
( Ringa in den eller de bokstäver som står innan svarsalternativet ) 
 
A          Jag använder musiken som ett medel i undervisningen, men inte så ofta. 

B          Jag använder mig av musik, men inte som ett medel i undervisningen. 

C          Klassens musiklektioner bedrivs av en annan lärare. 

D          Jag anser inte att musiken fyller någon funktion i min undervisning. 

E          Jag anser mig inte kunna spela. 

F          Jag anser mig inte kunna sjunga. 

G          Jag skulle vilja använda musiken, men jag vet inte hur. 

H          Annan anledning:______________________________________________________ 

 
               ____________________________________________________________________ 
 
               ____________________________________________________________________ 
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7. Jag är utbildad till: 

 

    Barnskötare    Folkskollärare Grundskolelärare 

    

    Fritidspedagog Förskolelärare Ej behörig 

  
    Annan utbildning:___________________ 
 
 
 
8. Innefattade din yrkesutbildning någon form av musikutbildning? 
 
    Ja  Nej  
 
 
9. Examensår: ___________ 
 
 
10. Vilken eller vilka årskurser undervisar Ni i detta läsår? _____________________ 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Begreppet musik som ett medel i undervisningen  

 

 

Här nedan är några av de förklaringar till termen musik som ett medel i undervisningen som 

respondenterna (klassundervisande pedagoger i åk F-6) angivit i enkäten: 

 

• ”Med musikens hjälp kan man visa eller lära in något, även en känsloupplevelse.” 

 

• ”Med musik kan man befästa kunskaper och lära in begrepp. Det man gör med 

kroppen, går in i knoppen!” 

 

• ”Ett medel att öka engagemanget, att tydliggöra frågor eller språkliga fenomen, att öva 

språket, att helt enkelt väcka och mottagliggöra.” 

 

• ”Att man med musiken kan komplettera undervisningen i alla förekommande ämne.” 

 

• ”Att använda musik som ett medel i andra ämnen för att nå dess mål.” 

 

• ”Att använda musiken som ett verktyg för att nå läroplanens mål.” 

 

• ”Att på ett naturligt sätt låta musiken bli en del av skolans övriga ämnen för att 

stimulera elevernas inlärning.” 

 

• ”Barnen lär sig bäst när informationen går via det limbiska systemet i hjärnan. Alltså 

använder jag musik /…/som en väg till kunskap.” 

 

• ”Musik som ett substitut för böcker, penna och papper.” 

 
  
 

 
 
 
 
 
 


