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Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur pedagoger som arbetar med 
barn använder sig av musik och lek i undervisningen. För att få reda på det 
genomfördes intervjuer och observationer av fyra pedagoger i en skola i en 
mellansvensk stad. Respondenterna arbetar med barn i olika åldrar, från 
förskoleklass till årskurs nio. Sedan jämfördes intervjuerna och observationerna mot 
tidigare forskning. Läroplanen (Lpo 94) säger att de som arbetar med barn i skolan 
ska försöka hitta sätt att fånga elevernas nyfikenhet och ge dem lust att lära. Man ska 
se alla barn som olika individer och hitta möjligheter för alla att lära och utvecklas. 
Musik, lek och rörelse anses av flera forskare vara ett bra sätt att uppnå detta. Man 
kan genom musiken visa att man behärskar språket, eller ges en möjlighet att kunna 
ta till sig ett nytt språk. Pedagogerna i studien vet att man ska ta till vara på barnens 
naturliga lekfullhet och lusten att sjunga, och de utnyttjar detta till viss del i 
undervisningen. Det är fortfarande viktigt för pedagogerna att använda sig av 
läroböcker i undervisningen, då inte alla vill eller kan lära med hjälp av lek och 
musik. Efter en viss åldersgrupp försvinner till en viss del musiken och nästan all lek 
från skolan, då respondenterna har skilda åsikter om vad eleverna tycker är barnsligt 
eller inte.  
Nyckelord: Musik, lek, undervisning, utbildningssyfte, språkstimulerande 
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1. Inledning   

I den traditionella undervisningsformen, där en lärare står vid katedern och 
undervisar, verkar det inte finnas rum för lek eller musik. Av erfarenhet vet jag att 
flera föräldrar reagerar på lärare som använder sig av alternativa 
undervisningsformer eftersom de inte känner igen det från sin egen skolgång. De 
anser ibland att det ska ske på den schemalagda tid som är avsett till det. Men det 
kanske finns de föräldrar som tycker det är bra också, och önskar de själva hade haft 
den möjligheten, att kunna använda sig av alla sina sinnen under lektionerna, och 
kanske haft lättare att ta till sig den kunskap som krävdes. När jag har varit ute i 
skolan och praktiserat har jag sett stora skillnader på undervisningen från då jag själv 
växte upp. Min uppväxt var på en stor skola på 1980- talet i Norge och förutom på 
musiklektionerna sjöng vi inte mer än när vi startade skoldagen. Och det hände 
enbart de tre första åren. Lek under lektionstid förekom aldrig i någon form, vi fick 
istället sitta tyst och lyssna medan vår lärare föreläste. Sedan fick vi prov på hur 
mycket vi hade fått med av det han eller hon hade försökt lära oss. Att arbeta med lek 
och musik i undervisningen kan anses som en annorlunda undervisningsform än den 
traditionella med en pedagog som föreläser vid katedern.  
 
Som lärarstudent har man ofta fåttt höra att man ska ta över så många 
undervisningsmoment som möjligt i skolan. Men inte många av lärarstudenterna jag 
träffat har undervisat eleverna i musik. Lek finns inte med på elevers schema. I denna 
föreliggande studie läggs vikten mer på styrd lek under lektionstid, inte på fri lek. 
Men den fria leken är även viktig för barn. Lärarstudenterna i den högskola jag går på 
får inte några lektioner eller prova på estetiska ämnen i högskolan, vilket är oerhört 
synd. De estetiska ämnena verkar inte anses som viktiga, inte lika viktiga som våra 
basämnen som matematik och svenska. Men mycket av litteraturen vi har läst och 
olika pedagoger vi haft under tiden vi har studerat, har tagit upp just hur viktigt det 
är att bibehålla den naturliga delen av barnet, leken, musiken och rörelsen. Under 
min praktik hösten 2006 nämnde en klasslärare hur dåligt hon tyckte det var att 
studenterna aldrig träffar på musik eller lek under studietiden. Det var då mina 
tankar vandrade till den här frågan; är musik och lek inte viktig i skolan? I min 
partnerskola har jag även sett att vissa pedagoger gärna tar fram gitarren och sjunger 
med barnen mitt under en lektion. Det har även funnits pedagoger som har haft 
bakgrundsmusik när eleverna har suttit och arbetat. Men detta har enbart 
förekommit i årskurs 1- 3. Pedagogerna använder sig också av laborativt medel i 
matematik varje dag och barnen leker mycket under lektionerna. Till exempel kan de 
vara sjörövare och läsa skattkartor eller lappar med lösenord där de ska leta efter 
skatter. När man kommer till årskurserna 4- 6 händer mer sällan att man använder 
sig av musik eller laborativt medel. Men jag kan bara tala för den skola jag varit på. 
 
Läroplanen (Lpo 94) ställer som krav att man ska ha en varierande undervisning och 
väcka elevernas nyfikenhet och deras lust för fortsatt lärande. Flera författare ser 
anser sig se dessa möjligheter, som Johansen et al. (1997) som anser att om man 
använder sig av leken i skolan när man undervisar barn, ger man eleverna möjlighet 
att ge upphov till nyfikenhet att lära sig mer, de får motivation och de kan använda 
sin fantasi. Inlärningen blir då så meningsfull att de har lättare att lära sig för livet. 
Jernström et al. (1995) anser att eleverna borde vara delaktiga och komma med 
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förslag på vad de ska sjunga under musiklektionerna. Hon tycker att eleverna då 
upplever glädje och det stimulerar deras nyfikenhet.  
 
Min erfarenhet är att barn får friare tyglar att leka och ha roligt så länge de är små. 
Då de börjar årskurs 4 ska de tränas till en hårdare skola så de vet vad som väntar i 
årskurserna 7-9 och gymnasieskolan. De sista åren i grundskolan skall vara en 
försmak på arbetslivet då inte allt går att leka fram och de måste lära sig ta ansvar.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på vilken syn några lärare från förskoleklass till 
årskurs 9 har på musik och lek i undervisningen, samt hur de använder sig av musik 
och lek i sin undervisning. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
 

• Hur ser lärare på musik och lek i undervisningen?  
• Hur arbetar lärarna konkret med musik och lek i undervisningen? 

 
1.3 Disposition 
 
Detta arbete är upplagt på följande sätt: Först en förklaring på varför undersökaren i 
detta arbete valt att forska om musik och lek i skolan, sen kommer andra forskares 
syn på det valda ämnet och till sist en sammanfattning, diskussion och resultat kring 
ämnet. 
 
1.4 Definition av musikbegreppet  
 

Jederlund (2002) menar att om man på ett bra sätt ska definiera begreppet musik, 
skulle man kunna säga att det är ett sätt att kommunicera utan ord, som ett 
gemensamt språk. Både Jederlund (2002) och Antal-Lundström (2006) anser att 
detta inte betyder att det är ett språk som ersätter det redan talade språket, det är ett 
sätt att komplettera det med ljud och rörelser. Enligt Jederlund (2002) är musik 
uppbyggt av tre delar: pulsen, rörelsen och ljudet. Men att använda musik kan även 
vara ett personligt uttryckssätt.  
 
1.5 Definition av lekbegreppet 
 

Enligt Lillemyr (2002) är leken viktig för alla barn för deras socialisation och 
inlärning. Det finns flera former av lek, men i detta examensarbete handlar det om 
konstruktionslekar som kan användas i undervisningen. Konstruktionslekar bygger 
på att barnen skapar och konstruerar med hjälp av laborativa medel eller föremål, 
enligt Lillemyr. Exempel på laborativa medel kan vara något som synliggör barnets 
tankar kring ett ämne eller problem, där tillvägagångssättet är viktigare än att 
komma fram till en lösning. Det kan vara kaplastavar (likformiga trästavar), 
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centikuber (kuber som har sidorna 1 cm), logiska block (geometriska former) eller 
lera.  
 
1.6 Förankring i styrdokumentet    
 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  
Fritidshemmet ( Lpo 1994), ska eleverna kunna uttrycka sig på så många sätt som 
möjligt. De skall kunna använda sig av musik för att formulera sig och använda sin 
kunskap. Eleverna kan genom musik visa att man behärskar språket, eller använda 
sig av musik för att uppnå det målet. Genom både lek och musik i skolans 
undervisning uppfyller man kraven läroplanen (Lpo 94) ställer om att man ska ha en 
varierande undervisning och man väcker elevernas nyfikenhet och deras lust för 
fortsatt lärande.  
 
 
 
2. Teoretisk referensram  

 
Här kommer ett avsnitt om vad olika författare anser om musik och lek med barn. 
Olika teorier om varför pedagoger borde ta till vara på det enskilda barnets potential 
för att nå ett bra resultat i barnens inlärning. Det kommer även att ta upp lite om 
olika undervisningsformer. Detta för att se om det finns forskning om att man kan ta 
in former av musik och lek i undervisningen. 
 
2.1 Litteratur om lek 
 
Lillemyr (2002) säger att all lek har en betydelse för barn. För barnet är leken i sig 
själv viktig. Barnen utvecklar en egen identitet i leken som passar in i den värld som 
de befinner sig i. Han menar också att leken har ett kulturellt värde i sig och att det är 
viktigt att ta vara på leken som motvikt till mycket annat som sker i samhället, och 
som media visar upp dagligen. Han anser i likhet med Johansen, Rathe och Rathe 
(1997) dessutom att upplevelsen som sker i leken är mycket viktig. Lek är 
engagerande, lustbetonat, skapar motivation och det utvecklar färdigheter hos 
barnen. Eftersom leken är en naturlig del av vardagen och inte ett måste som många 
tycker att skolarbete är, gör det barnen avslappnade och de känner sig trygga, menar 
Johansen et al. (1997), precis som Lillemyr (2002). Just därför har leken en central 
betydelse för både lärande och socialisation.  
 
Leken är för barnen ett uttryck för deras inre drift samt en viktig förberedelse för 
deras vuxna liv. Lillemyr (2002) anser att barnen kanske inte alltid förstår vad som 
försiggår i lek, men att de har ett behov av att bearbeta något och att de gör det i 
leken. Johansen et al. (1997) menar att leken är en skapandeprocess i sig. Många 
vuxna vill påstå att leken bara är ett barnsligt tidsfördriv. En lärare skall ha den 
kompetens som krävs för att kunna se hela eleven. Det är inte skolan som ska vara 
musikalisk eller lekfull, det är lärarens roll och att kunna fånga eleverna och kunna 
utstråla värme. Detta är en förutsättning för att eleverna ska bli engagerade och 
känna sig trygga. Precis som Johansen et al. (1997), anser Berefelt (1999) att den 
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vanliga tron hos människor är att lek enbart är för lust och inte för något gagn. Det 
finns inget riktigt syfte eller mål med lek, det är bara för skoj. Men han säger att det 
är tvärtom, det är i stället en viktig del av barnens omvärldsuppfattning. 
  
Johansen et al. (1997) anser att det är viktigt att barnen lär sig fungera med andra 
människor. Det är så samhället är uppbyggt. Det är även ett måste att barnen känner 
sig trygga, annars kan inte barnen bygga upp sin identitet eller sitt självförtroende. 
Ett barn som inte känner trygghet kommer inte vidare i sin utveckling. Barnen ska 
även kunna känna glädje varje dag i sitt liv, tycker Johansen et al. (1997). Ihop med 
sina medmänniskor och det man gör varje dag. Man ska ha roligt tillsammans och 
med inlevelse. Man ska våga bryta gamla traditioner, något som kanske elevernas  
föräldrar pratar om som kanske är vana med den gamla skolformen med tysta, 
disciplinerade barn som gjorde allt lärarna sa åt dem att göra. De ska vara öppna för 
sina egna lär – och skapande processer, så att de verkligen kan ta till sig kunskap. 
Genom lek tränar man sin plats i samhället, gemenskap och samarbete med andra, 
eller social kompetens med andra ord. Barn har allt kvar att lära sig från tidig ålder, 
det är därför de leker mycket. Vuxna leker däremot aldrig eller väldigt lite. Detta är 
för att de tycker att de lärt sig allt de behöver kunna, anser Johansen et al. (1997). 
Vuxna som leker brukar framstå som barnsliga och naiva, men är ofta människor 
som gärna vill fortsätta utvecklas. Berefelt (1999) anser att barn lär genom sig själva, 
genom att leka fram kunskap. Han tycker inte att barn lär sig av andra genom lek.  
 
 
När det gäller flerspråkiga barn som ska lära sig det nya språket, är det viktigt att 
man kan ta till olika metoder  i undervisningen. En metod är rollspel, menar Arnberg 
(1988). Man leker eller sjunger med barnen och sätter rätta namn på saker. Man kan 
ta en lek med dockor där barnet är mamma eller pappa. De kan peka och sätta namn 
på olika kroppsdelar, och detta gör de ihop med en vuxen i början tills de klarar av 
detta på egen hand. Om man lär barnet nya ord ska man även visa barnet och låta 
dem känna på föremålen. Om man tar en stol kan man låta dem sätta sig på den och 
berätta att detta är en stol, som man kan sitta på, anser Arnberg (1988). Om 
tvåspråkiga barn ofta hör namn på olika saker och olika dagliga händelser på båda 
språken, lär de sig skillnaden på ordets ungefärliga innebörd och ljudbilder ganska 
snabbt.  
 
Förskolebarnets viktigaste språk är leken, menar Jederlund (2002). Om barnet leker i 
grupp eller ensamt i egna tankar händer något hos barnet. Det bearbetar upplevelser, 
utforskar, lär och det är en form av kommunikation. I leken vågar barn använda svåra 
ord som de har uppsnappat. Det lekande barnet pratar mycket, de tänker aldrig på att 
de kan säga fel och barnen lär sig nya ord och uttryck genom att leka med varandra.  I 
Sverige är ungefär 4 % av befolkningen ickeläskunniga, medan det i länder som USA 
och Storbritannien ligger så högt som 20 %. Anledningen, tror Jederlund (2002), är 
att barnen i Sverige börjar senare i skolan. Barnen får leka fritt flera år innan de 
sätter sig vid skolbänken, vilket anses vara språkstimulerande för barnen.  
 
Skoglund (1999) säger att leken är viktig för barn. De måste få experimentera sig 
fram och träna sin kreativa förmåga. Han anser att ”ha- ha upplevelsen” är nära 
besläktat med ”aha upplevelsen”. Förut har man sett detta som två olika upplevelser 
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men nu har man börjat se kopplingen mellan de båda. Han ger ett exempel om Pippi 
Långstrump. Hon ska utföra städning i sitt hus och ska tvätta golv. Med borstarna på 
fötterna sätter hon igång skurandet och samtidigt leker hon och har kul. Kreativitet 
med både nytta och nöje, tycker Skoglund (1999). Många vuxna som idag får höra att 
de är fantasilösa är de som barn blev tillrättavisade om de satt och dagdrömde. De 
fick ofta höra ”sitt inte och fantisera”. Detta kan vara en tankeväckare, man ska 
kanske låta barn sitta i fred med sina dagdrömmar och sen låta dem leka ut sina 
fantasier, menar Skoglund (1999). 
 
 
2.2 Litteratur om musik 
 
Musik och lek har i högsta grad en nära relation. Människan musicerar från livets 
första början. I många språk, säger Jederlund (2002), betyder orden musik och lek 
samma sak. Det franska ordet ”jouer”, engelska ”play”, ryskans ”igra” och även det 
svenska verbet leka betyder från början musicerande. Jernström och Lindberg (1995) 
menar att musiken finns naturligt i människan. Vi föds med musiken i oss. När 
barnet jollrar och provar olika ljud som de härmar är det musik.  
Jederlund (2002) nämnde tidigare att endast 4 % i Sverige är ickeläskunniga och han 
gav exempel på vad det kunde bero på. En annan anledning än den tidigarenämnda 
orsaken kan vara att i Sverige använder pedagoger sig ofta av sång, rim och ramsor i 
förskolan. För genom användandet av dessa arbetsredskap skapar man en fonologisk 
medvetenhet hos barnet. Att sjunga för och med barnen hjälper det att minnas 
lättare. Det är även en bra metod att använda sig av när man vill träna på uttal. Att 
leka fram språket gör inlärningen roligare och tryggare för barnen, och kan även i 
många fall påskynda inlärningsprocessen. 
 
Jederlund (2002) anser att man inte ska bedöma elever i skolan om de sjunger falskt 
och betygsätta dem efter det. Detta tar ofta bort glädjen och inspirationen att 
använda sig av musik i sitt lärande och välbefinnande. Det är viktigare att tillvarata 
elevernas musikaliska glädje och inspirera dem för ett fortsatt musicerande. I sången 
får eleverna möjlighet att leka med ord och rytmer, och detta är viktigt för deras 
utveckling av språket och deras textförståelse, menar Jederlund (2002).  
 
Hjärnforskare har börjat intressera sig för musikens effekt på hjärnan, inlärningen 
och den mänskliga utvecklingen, enligt Antal-Lundström (2006). Förut har man trott 
att enbart den ena hjärnhalvan har stimulerats med musik. Men nu har det visat sig 
att man faktiskt använder och stimulerar båda halvorna med musiken. Detta ger i sin 
tur en bättre hjärnkapacitet, som i sin tur gör det lättare att ta in kunskap som sitter 
länge. Även Jernström och Lindberg (1995) anser att minnet blir bättre med musik, 
och de menar också att hela kroppen utvecklas om man använder sig av alla sinnen 
och hela hjärnan.  
 
Antal-Lundström (2006) skriver att musikalisk undervisning påverkar 
känslosystemet i hjärnan. Det ger barnen motivation och de blir lugna. Mätningar 
som är gjorda visar att hjärnaktiviteten ökar när de hör olika ljud. Man ska börja 
tidigt med musik för det ger barnen mer flytande språkfärdigheter, musiken och 
språkuttalet flyter mycket i varandra. Den bästa tiden att starta med musik är i åldern 
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4- 9 år. Även Jederlund (2002) menar att musik har en stimulerande påverkan på vår 
hjärna. Musiken framkallar minnen och känslor och väcker dem till liv. Han anser 
även att musiken är bra för vår kropp, på det fysiska planet, det motoriska.  
Denna samlade uppmärksamheten, både på det mentala och kroppsliga planet, kan få 
sitt uttryck i motoriska aktiviteter, uppfinningsrikt skapande och i samtal, säger 
Jederlund (2002). 
 
Vissa av hjärnans delar som aktiveras genom musik kan förtvinas och försvinna för 
gott om man inte stimulerar dem tidigt, menar Antal-Lundström (2006). Många 
begåvade teoretiker har haft en musikalisk bakgrund och vill att barn idag ska få den 
möjlighet att utvecklas genom musik som de har haft. En av dem är Howard Gardner 
som en gång var pianist och idag skriver böcker för alternativa skol- och 
undervisningsformer, säger Antal-Lundström (2006). Man ska ge barn rörelse 
regelbundet tillsammans med musik och ljud, det stimulerar hjärnan. När man 
kompletterar text och musik startar en korskoppling i hjärnsystemet. Det betyder att 
båda hjärnhalvorna arbetar parallellt och kopplas till varandra. Detta ger i sin tur en 
stark upplevelse och barnen har lättare att komma ihåg det de lär och får ett logiskt 
tänkande, anser hjärnforskaren professor Valeria Csépe som är delaktig i projektet 
Synliga ljud som kommer under nästa rubrik. ( I Antal-Lundström 2006). 
 
Antal-Lundström har startat ett musikprojekt som kallas för ”Synliga ljud.” Detta är 
ett undervisningspaket med ett konkret material och i det projektet ingår skolor från 
både Ungern och Sverige. Målet med det här pedagogiska programmet är att 
stimulera barnens egen personlighetsutveckling under den tiden då det är mest 
effektivt, 6-8 års ålder. Man stimulerar och hjälper dem i sin utveckling, dels den 
sociala kompetensen, den kommunikativa, den kognitiva kompetensutvecklingen och 
stabiliseringen. I materialet finns ett fokuserat område och det är ljud. Här blir 
tecken till ljud och ljud blir till tecken. Alla skolor som idag deltar i projektet vill 
utveckla sin egen form. Men alla har de estetiska grunderna gemensamt. Dem 
kontrolltester som är gjorda på pilotgrupperna, de första barnen som deltog i 
experimentet, visar en positiv trend. Detta visar hur viktigt det är att stimulera 
barnen med estetiska aktiviteter i skolan under de tidiga åren. Barnen utvecklar sin 
förmåga att ta till sig kunskap och de får ett bättre logiskt tänkande i till exempel 
problemlösning. 
Antal-Lundström är även en förespråkare för MUS- E (Musik i Skolan i Europa). Det 
är ett estetiskt projekt som 12 olika länder inom EU deltar i. Huvudsyftet med 
projektet är att förändra de negativa trender som har visats i skolorna. Det vill säga 
elever som har svårt att lära sig, barn med exempelvis dyslexi (läs- och 
skrivsvårigheter) och dyskalkyli (matematik-inlärningsproblem). Med hjälp av olika 
konstnärliga, estetiska aktiviteter som bild, musik och dans ska man utveckla 
eleverna på ett positiv sätt. Man ska se hela människan och man ska använda alla 
sinnen. 
 
 
2.3 Att gå ifrån den traditionella undervisningen 
 
Vygotskij (1998) menar att barn måste få uttrycka sig kreativt för det avspeglar 
barnens tro på framtiden. Genom att använda sig av nutidsillustrationer genom till 



 

 

7 

 

 

exempel teckningar skapar de sin personlighet. De kan se vad som behöver ändras i 
deras framtid för att de ska må bra. Fantasi och kreativitet är två positivt laddade ord, 
men Vygotskij (1998) anser att man inte tar dem på allvar i västvärlden i 
vetenskapliga sammanhang. Detta för att man där inte anser att det hör ihop med 
rationalitet och därför menar han att de estetiska och de teoretiska ämnena bedöms 
olika i skolan. Estetiska ämnen är praktiska och behöver inte finnas med i ett 
livslångt lärande, medan de teoretiska ämnena ska tränas för att man ska minnas och 
använda det man lär. Men Vygotskij tycker att användandet av kreativiteten hos 
barnet är människans naturliga sätt att tolka och förstå sin omgivning. Allt vi ser runt 
omkring oss, i alla kulturer, har skapats av den mänskliga handen. Det har utvecklats 
för människor av människor.  När barn leker är det inte bara för att visa vad man 
upplevt, det är för dem ett sätt att bearbeta det de upplevt. Ett sätt att tolka och förstå 
upplevelserna och känslorna som ligger bakom. Dessa lekar är viktiga för barnet, för 
dess personliga utveckling och mognad. Det finns flera grundläggande former av 
samband för att binda ihop fantasi och verklighet, menar Vygotskij (1998). Alla 
skapelser av fantasin är alltid uppbyggda av element som hämtats från verkligheten 
och ingår i en människas tidigare erfarenheter, anser Vygotskij (1998). Även sagor, 
myter och legender kommer från det verkliga livet, men har förvrängts för att bli mer 
intressant. Fantasin återskapar inte tidigare upplevelser, den skapar bara nya 
kombinationer av dessa erfarenheter. Man måste ha kunskaper av det man till 
exempel ritar för att ens kunna rita den. Om man ritar ett hav måste man veta vilken 
färg det har och att det finns fiskar, valar i det och vågor på det. Här är fantasin 
ganska styrd. Den bygger på information man fått från andra. Man kan även säga att 
bilder och lek är ett uttryck för ens inre känslor. Människan använder sig av olika 
färger för de känslor man har. Svart om man sörjer eller är deprimerad, vitt om man 
är glad, ljusblått om man är lugn och rött om man är arg. Man kan ofta se genom 
barnens teckningar hur de mår. Många av de fantasier som man talar om är från 
verkliga livet, något man redan upplevt. Men, anser Vygotskij (1998), i många fall är 
fantasin början till något nytt, något hittills okänt. Ett barns fantasi kan vara början 
på en ny uppfinning som kan vara livsviktig för människan, som i sin tur leder till nya 
viktiga uppfinningar i framtiden.  
 
Gardner (1991) skriver att det finns två sätt man brukar undervisa i skolan. Det ena är 
det traditionella sättet. En lärare har maktpositionen i klassen och eleverna är passiva 
åskådare. Eleverna förväntas uppföra sig på ett visst traditionellt sätt genom att sitta 
tyst och lyssna.  Läraren föreläser och delar med sig av sin kunskap medan eleverna 
förväntas plugga allt innantill och visa sin förståelse genom prov. De ska följa ett visst 
mönster, där de ska lära sig det alla elever som gått i skolan innan dem har fått lära 
sig. Det andra sättet, säger Gardner (1991), är när läraren blir en handledare i 
klassrummet. Eleverna får använda sig av sin kreativitet och utnyttja sin nyfikenhet 
för att ta till sig kunskap. De använder laborativa medel och de använder alla sina 
sinnen. Eleverna får alltså forska sig fram själva till kunskap och för att få svar på sina 
frågor.  
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2.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
 
Musiken och leken anses vara en naturlig del av människan. Barnet jollrar och 
använder sig av ljud för att kommunicera från första början, säger Jederlund (2002). 
Detta är en form av språkligt muciserande och barnets ända sätt att försöka göra sig 
förstådd. Musik och lek återfinner man i alla delar av världen, det är något som alla 
folkslag har gemensamt. Det är därför något alla med flera språk känner igen vart 
man än kommer, och man har lättare att ta till sig det nya språket och det fonologiska 
uttalet med musik och lek, tycker Arnberg (1988) och även Antal-Lundström (2006). 
Musiken har en positiv inverkan på människans välmående. Musiken stimulerar 
hjärnan och gör att man blir lugnare. Detta är bra om man använder sig av musiken i 
undervisningen, då barnet har lättare att koncentrera sig och får en möjlighet att in 
kunskap, enligt Antal-Lundström (2006). Musiken väcker till liv minnen och ett visst 
musikstycke eller en musikgenre kan hjälpa att ta fram ett speciellt minne som man 
har lagrat i hjärnan. 
 
Leken är en del av barnets vardag, något som skapar en naturlig trygghet hos barnet. 
Barnet vågar mer i leken, är inte orolig för att göra misstag. Därför anser Jederlund 
(2002) att det är bra att använda sig av lek i barnets inlärningsprocess. Det är även 
viktigt att pedagoger ihop med elever ska ha en rolig inlärning, då det är viktigt för 
eleverna att komma in i ett samhälle och fungera bra ihop med sin omgivning, med 
andra människor. Leken utvecklar en lust och både väcker och bibehåller nyfikenhet 
att lära. Det utvecklar också färdigheter hos barnet. Och eftersom våra styrdokument 
(Lpo94) kräver detta i dagens skola anser flera av ovanstående forskare att leken och 
musiken är ett verktyg man kan använda sig av för att nå dessa mål. 
Leker man med barnet och blir en handledare istället för en auktoritet, får man en 
harmonisk stämning i klassrummet, menar Gardner (1991). Detta i sin tur leder till 
att barnet känner sig tryggt och ser inlärningen som en positiv upplevelse.  
Berefelt (1999) anser inte att barnet lär sig något av andra barn då det leker. Men 
Jederlund (2002) anser att det är just då det lär sig. Det är då barnet lär sig att 
kommunicera och fungera socialt. Även Arnberg (1988) anser att man lär sig genom 
till exempel lekens rollspel. Både små barn och vuxna med fler språk än ett, lär sig 
sätta namn på saker genom samspel med andra. 
 
Johansen et al. (1997) och Berefelt (1999) menar att barnen tillägnar sig hur världen 
fungerar genom lek. Det är i rolleken man förstår att man går till doktorn om man är 
sjuk, handlar i affären eller vem som är mamma och pappa i familjelekar. Även 
Vygotskij (1998) menar att leken och framför allt barnets kreativitet är viktig för 
barnets inlärning, välbefinnande och framtid. Han anser att vissa delar av världen är 
oseriösa när det gäller att ta till vara på barnets kreativa sida. Man är rädd för att 
barnet ska ta miste på vad som är verklighet och vad som är fantasi. Men fantasier är 
ofta hämtade från tidigare upplevelser från något håll. Ibland egna och ibland andras 
genom gamla myter man läst eller hört om. Men Vygotskij (1998), anser att barnet 
väljer sin framtid genom leken. Det är då de ändrar på det de känner inte passar dem, 
eller också att man väljer det man vill göra i framtiden.   
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3.  Metod   

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
 

För att verkligen kunna få fram syftet i denna studie valdes att använda en kvalitativ  
forskningsstrategi. Denscombe (1998) anser att en fördel med kvalitativ 
undersökning är att det man observerar och analysen av datamaterialet kan kopplas 
till verkligheten. Eftersom syftet till denna studie är att ta reda på hur pedagoger 
använder sig av lek och musik i skolan, är det just hos pedagogerna svaret ligger som 
undersökaren är ute efter. Vid intervjuer kan även respondenterna fördjupa sig i 
frågorna om de önskar och undersökaren kan få nya infallsvinklar som inte dykt upp 
tidigare, anser Stukát (2005). 

 
3.2 Urval 
 
Rapporten utgår från en stor skola som ligger i Mellansverige och har ungefär 850 
elever. Skolan är en F-9 skola och den är mångkulturell. För att inte få en så ensidig 
syn på arbetet har jag valt att intervjua olika lärare från förskoleklass till årskurs 9 
innefattande lärare som inte enbart är lärare i ämnet musik. På detta sätt får arbetet 
ett bredare perspektiv och mitt arbete får en djupare insikt i vad dessa lärare vill dela 
med sig, enligt Stukát (2005). Anledningen till att musiklärare nämns särskilt, är att 
de kan ha helt skilda åsikter om musik och lek i undervisningen än andra lärare. För 
att få en stor variation som möjligt av uppfattningar, och inte likartade svar, som 
Stukát anser, valdes därför att intervjua flera ämnesinriktningar. Eftersom 
intervjuerna gjordes i partnerskolan och forskaren skulle vara neutral i intervjuerna, 
annonserades intervjuerna på anslagstavlorna i lärarrummet (Stukát (2005). Lärarna 
som var intresserade fick kontakta forskaren och tid för intervju fastställdes.  
 
Det var fyra lärare som tog kontakt med undersökaren och ville delta vid en intervju. 
Dessa pedagoger arbetar i:  
 

• Förskoleklass som förskollärare med 20 elever 
• Integrerad klass 1-3 med 21 elever som klasslärare 
• Integrerad klass 4-6 med 24 elever som resurs och fritidspedagog 
• samt en modersmålslärare som arbetar från årskurs 4-9. I studieverkstaden 

har modersmålsläraren 9 elever och i årskurs 8 är det 24 elever. (De andra 
årskurserna är inte relevanta i detta arbete därför nämns inte hur många det 
finns i de klasserna). 

 
Förskoleklassläraren arbetar med ämnena svenska (med språkstimulans), 
matematik, musik, SET (Socio- Emotionell Träning) och idrott. Pedagogen i klass 1-3 
arbetar i alla ämnen i de tidigare åldrarna förutom slöjd och idrott. 
Resurspedagogen/ fritidspedagogen är med på samtliga lektioner då personen är med 
som stöd åt ett barn hela dagen. Modersmålsläraren arbetar i ämnena matematik, 
biologi, teknik, kemi och fysik. Först och främst som just modersmålslärare men tar 
även hela klasser ibland med integrerade svenska och svenska som andraspråk- 
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elever. Modersmålsläraren arbetar även i en studieverkstad med elever från årskurs 
4-6.   
 
3.3 Observation 
 
Observationer i skolan gjordes under fem arbetsdagar under två veckor våren 2007.  
Tre av respondenterna som intervjuades och observerades är lärare jag träffat under  
min studietid som varade i 3.5 år. Utöver det var det en lärare som arbetar med 
årskurserna 4-9 och som för mig var obekant. Det var dessa som anmälde sig frivilligt 
till en intervju efter att missivbrevet sattes upp i personalrummet. Samtliga dagar där 
observationer ägde rum var hela dagar då nästan alla ämnen i skolan observerades. 
De enda lektioner undersökaren inte deltog i var idrott, slöjd, hemkunskap och bild. 
Anledningen var att vid dessa lektioner byter klasserna lärare. De olika klasserna 
hade från 9 till 24 elever och är från förskoleklass till årskurs 8. En av lärarna arbetar 
i en integrerad klass från årskurs 4 till 6 (elever med svenska som andra språk).  
Observatören hade en inaktiv roll och hade en diskret plats i rummet där lektionerna 
hölls. 
 
Enligt Stukát (2005) är det en god idé att dela upp observationstiden och ha något 
konkret att observera. Så dagboksanteckningar gjordes under observationerna i 
skolan och endast det som var relaterat i undersökningen togs med här. 
Observationerna gjordes innan intervjuerna ägde rum. Detta för att pedagogerna som 
observerades inte skulle ha en föraning om vad som undersöktes. Det enda de fick 
information om, var att det var klassrumssituationer som observerades. Det som 
observerades var: 
 
• Spelas musik i klassrummet eller sjungs det under andra lektioner än musik? 
• Används några former av lek eller spel under lektionerna? 
• Om någon av de två första punkterna förekommer, hur blir stämningen i klassen 

och hos pedagogen? 
 
Efter observationerna genomfördes fyra intervjuer med pedagoger från förskoleklass 
till årskurs 9. Det är bra om man både väljer att observera och intervjua, då man kan 
se om respondenten lever upp till det den har sagt under intervjun. Sättet man väljer 
utföra forskningen beror på vilka frågor man har och vilka slutsatser man är ute efter, 
menar Denscombe (1998). 
Pedagoger har ibland en synbild om hur de vill undervisa, men handlar inte alltid 
efter det, menar Denscombe (1998). För att kunna se om det fanns en skillnad i deras 
sätt att undervisa och det som svarades på frågorna, observerades de pedagoger som 
senare intervjuades under fem dagar. Observatören tog så liten plats som möjligt, tyst 
i ett klassrumshörn hela tiden. Men detta kan ändå ha påverkat pedagogens sätt att 
undervisa, då pedagogen var medveten om observatörens närvaro, anser Denscombe 
(1998) . 
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3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet är enligt Stukát (2005) ett sätt att se hur bra ett mätinstrument är, om det 
är noggrant eller tillförlitligt. För att få en så bred syn på dessa ämnen som möjligt, 
använde jag mig inte enbart av pedagoger som undervisar i musik eller lek när 
observationerna och intervjuerna genomfördes. Några av respondenterna är även 
klasslärare, modersmålslärare och andra ämneslärare. Sedan undersöktes ett stort 
spektra, från förskoleklass till år 9 i skolan.  
 
Validitet är om man mäter det man avser att mäta, enligt Stukát (2005). Intervjuerna 
som genomfördes var för att ta reda på hur pedagoger ser på musik och lek, samt om 
de använder sig av lek och musik på lektionerna. Observationerna var för att se om 
respondenterna använde sig av musik och lek i undervisningen. Risken för att 
resultatet av intervjuerna och observationerna inte stämmer överens är stor, då 
observationerna gjordes under en kort tid. Det kan vara så att respondenterna 
handlar efter det de påstått, men inte just då jag var med. Därför kan man inte påstå 
att respondenterna inte handlar efter det de sagt under intervjuerna, då de kan göra 
det vid andra tillfällen då observationer inte görs. 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
 
Jag har tagit del av de etiska regler som finns hos Vetenskapsrådet (1990) för att på 
bästa sätt hantera de personliga upplysningar som framkommit under intervju. Även 
för att respondenterna ska få vara konfidentiella. Detta för att skydda personernas 
integritet och för att ingen ska känna sig kränkta på något sätt av det som 
framkommer i arbetet. (Personuppgiftslagen 1998: 204.) 
Efter att ha informerat respondenterna om uppgiftshanteringen har de samtyckt till 
att vara med i forskningen. De har blivit informerade om att detta är frivilligt och att 
de när som helst kan dra sig ur forskningen. Respondenterna har även fått veta att 
kursens examinator kan be om att få titta på informationen de lämnat till forskaren. 
För att skydda respondenternas integritet kallas de i detta arbete för A, B, C och D. 
Det finns med fyra olika krav från Vetenskapsrådet (1990).  

• Informationskravet där information har delgetts respondenterna om syftet 
med uppgiften. 

• Nyttjandekravet där det framgår att insamlade uppgifter genom observationer 
och intervjuer endast används i detta arbete. 

• Konfidentialitetskravet som säger att all information forskaren tar del av får 
störst möjlig konfidentialitet, och ingen annan än forskaren och examinator 
kan ta del av informationen. 

• Samtyckeskravet som betyder att de personer som medverkat i arbetet har rätt 
att själva avgöra om de vill deltaga eller till och med avbryta sitt deltagande 
när som helst. 

 
Den information som delgivits föräldrar och elever är genom ett veckobrev tidigt på 
den verksamhetsförlagda  utbildningen. Då har de fått veta vilken period 
undersökaren ska vara ute och observera, och det är pedagogerna i respektive klasser 
som har informerat. De har inte tagit del av vad undersökaren ämnat forska i. Detta 



 

 

12 

 

 

för att undersökningen har riktat sig enbart till pedagogerna. Detta kändes rätt att 
göra, eftersom det aldrig filmades eller spelades in på band under observationerna. 
Därför fanns ingen risk att någon filmades eller spelades in på band utan kännedom 
om det. Bandspelare användes enbart under intervjuerna och då i överenskommelse 
med respondenterna. 
 

 

3.6 Tillvägagångssätt  
 

 
Innan intervjuerna genomfördes observationerna. I samstånd med respondenterna 
bestämdes det när observationerna skulle genomföras. Undersökaren föreslog tider  
för att alla respondenter skulle hinnas med. Tiderna accepterades av de flesta, det var 
endast en pedagog som ville ändra tid, på grund av oförutsatta händelser med elever. 
Men tiden ändrades bara med en dag, så alla observationer blev utförda under de två 
veckor undersökaren hade som tidsram.  
 

När frågorna var klara och det var dags för intervjuer fick respondenterna bestämma 
både tid och plats för genomförandet av intervjun. På detta sätt kändes det 
avslappnat för respondenterna och de var inte oroliga när frågorna ställdes. Detta 
anser Stukát (2005) är viktigt. Frågorna hade respondenterna fått ta del av i god tid 
innan intervjuerna för att de själva ska kunna känna sig väl förberedda inför träffen. 
De fick välja om de ville ha bandspelare eller inte, men fick förklaringen att det var 
bra att använda bandspelaren för att intervjuaren i efterhand inte skulle missa något 
viktigt som sades. Det var ingen av respondenterna som inte ville bli inspelade på 
band. För att de skulle känna sig lugna berättades även att det enbart är forskaren 
och dens examinator som kan lyssna på bandet, och att respondenternas namn inte 
kommer att röjas på bandet (titta under rubrik 3.4 Etiska ställningstagande). De gavs 
god tid för att svara på frågorna och intervjuaren lyssnade uppmärksamt på det de 
hade att säga. När de hade fått säga det de ville säga på en fråga gick de vidare till 
nästa frågeställning. Innan intervjun avslutades fick respondenterna möjlighet att gå 
tillbaka och tillägga något på någon av frågorna om de ville. 
 
Då intervjuerna var genomförda transkriberades intervjuerna och skrevs rent på 
dator. Först tolkades intervjuerna för sig och det som var relevant för studien togs 
med. Det blev lite prat om saker som var irrelevant för studien i intervjuerna. Sedan 
tolkades observationerna från dagboksanteckningarna. Det var även där 
anteckningar som kändes intressant då, men var irrelevant för studien. Sedan gjordes 
jämförelser mellan intervjuerna och observationerna för att se om det fanns 
sammanhang mellan agerandet och respondenternas utsago. Slutligen analyserades 
och jämfördes intervjuerna och observationerna med litteraturen i studien.   
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit vid observationer och 
intervjuer för studien. Därefter presenteras en analys av observationerna och 
intervjuerna. 

 

4.1 Resultat observationer 
Här visas resultat från observationerna. 
 

4.1.1 Observation av respondent A en hel skoldag i en klass med årskurserna 4-6. 
 
Klassen som A arbetar i har två pedagoger. Det första A gör då eleverna kommer in i 
klassrummet, är att sätta på lugn, klassisk musik. Eleverna viskar till varandra och 
hittar snabbt sina platser. Mitt under den första lektionen stoppar den andra 
pedagogen musiken för att ha en genomgång. Då börjar eleverna sträcka på sig och 
tala högre med varandra. Musiken spelas inte igen förrän efter lunch. Eleverna verkar 
matta efter lunchrasten och de säger inte mycket till varandra. Pedagogen talar högt 
och är lite irriterad över att eleverna är trötta. Då går A fram till bandspelaren och 
sätter på modern musik på en cd-spelare. Många elever, främst flickor, sjunger med. 
De allra flesta börjar vrida sig i stolarna och några försöker tala över musiken. Det 
verkar som att eleverna får ny energi, men pedagogen i klassen ogillar att det nu 
istället blir oroligt i klassen. Pedagogen stänger av musiken men klassen förblir 
orolig. A ger sin resurselev hörlurar vid datorn. I hörlurarna spelas ingen musik, det 
är ett textprogram som eleven arbetar med. Ingen musik spelas mer under resterande 
skoldag.  
Denna klass som observeras har inga spel eller lekar som används på lektionerna 
under observationen.   
 

4.1.2 Observationer av respondent B en hel skoldag i en klass med årskurserna 1-3. 
 
Innan klassen kom på morgonen spelar B musik på sin cd-spelare. B berättar att det 
hjälper att ha lugnande musik på. Dels för B:s egen del och för att eleverna får ett 
lugnt intryck när de kommer på morgonen. Då alla elever är samlade i en ring på 
golvet, stänger B av musiken och tar fram gitarren istället. Eleverna sjunger några 
sånger innan de sätter igång att arbeta. B har mycket laborativt i sina skåp. Inte 
enbart matematik, det finns även skriv- och läslekar och mycket som man samarbetar 
med andra med. Under varje lektion får eleverna arbeta med det de tycker de behöver 
arbeta med och lekar finns med på något sätt på varje lektion. Fastnar eleverna med 
något och behöver hjälp, får de gärna den hjälpen av någon av de äldre eleverna i 
klassen. Under lunchrasten finns fyra elever kvar i klassrummet och tränar på roliga 
timmen, som eleverna själva planerar och genomför. Dessa elever spelar musik på 
hög volym, poppig musik. De dansar och sjunger med och förklarar att detta ska alla 
elever få vara med att göra under roliga timmen. Efter lunch spelas ingen musik men 
eleverna fortsätter med sina lekar i de olika ämnena, matematik, engelska och 
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svenska. B avslutar dagen med samling i en ring på golvet och de sjunger innan de går 
hem eller vidare till fritidshemmet.  
 

4.1.3 Observationer av respondent C under två dagar under lektionerna biologi, teknik 
och matematik, i en årskurs 8 och i en studieverkstad för årskurserna 4-6. 
 
När C kommer in i klassrummet använder C en hög och tydlig röst. Ingen musik 
spelas. Fem av eleverna i årskurs 8 sitter konstant under dessa två dagar med 
hörlurar och lyssnar på någon form av musik. C har svårt att fånga elevernas intresse 
då de talar med varandra samtidigt som C undervisar vid tavlan. De som lyssnar på 
musik är lugna och talar inte alls. Men det är svårt att avgöra om de får med något av 
det C undervisar om under lektionen.  Alla lektioner som observeras med denna klass 
ser likadana ut. Det är samma elever som pratar och samma elever som lyssnar på sin 
musik i hörlurarna. Då den sista lektionen observeras tillkommer en elev som inte 
varit med hela tiden. Den eleven sätter sig med dem som pratar och är med i olika 
samtal. C ber eleverna flera gånger att sluta prata och lyssna men de ignorerar C varje 
gång.  
 
Observationer gjordes under en lektion i studieverkstaden. Där spelas ingen musik 
heller men ett par av eleverna sjunger tysta på sitt modersmål. Detta är pojkar som 
sjunger. Under matematiken spelar eleverna olika spel som har med addition och 
multiplikation att göra. Eleverna sitter två och två och är koncentrerade på det de gör. 
Samtal mellan paren är på modersmål blandat med lite svenska, så observatören kan 
inte avgöra om de förstår spelen. När C talar till gruppen verkar de lyssna på vad C 
säger. 
 

4.1.4 Observationer av respondent D under en hel skoldag i en förskoleklass 
 
Respondent D har med sig en gitarr i samlingen som startar förskolebarnens dag. De 
börjar med sång och musik på morgonen. Barnen hamnar in i en glad stämning och 
sjunger glatt. Under lektionen som kallas språkstimulans, introducerar D barnen i en 
språklek och låter sedan barnen leka. Leken går ut på att man ska säga ett ord som 
börjar på samma ljud (bokstav) som barnets eget namn börjar på. Detta verkar 
barnen gilla för alla är aktiva i leken. Efter rasten som barnen har i 30 minuter, får de 
sitta och spela olika spel med varandra. D har valt ut spelen och vem som spelar med 
vem. Det är en lugn stämning i rummet och barnen är väldigt koncentrerade. De som 
inte förstår spelreglerna får assistans av D. När det sedan blir dags för 
musiklektionen, pratar barnen i mun på varandra och är ivriga på vilken sång de vill 
sjunga. En sång handlar om veckodagar och en annan om alfabetet, räkna till tio och 
räkna ner från tio. Sista lektionen avslutas med en sång som D berättar att de avslutar 
med varje dag med. 
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4.2 Resultat från intervjuer 
 

4.2.1 Intervju med respondent A 

 
Respondent A är ursprungligen och än idag, en fritidspedagog, men arbetar även som 
resurs i skolan. A har arbetat i skolan sedan slutet av 1980 talet. Har arbetat med 
barn från 6 år och upp till årskurs 6. Under den egna skolgången hade de lek och 
musik ofta fram till årskurs 4. Sedan kommer A inte ihåg om det fanns, men tror inte 
att det gjorde det.   
A:s arbetsmetodik har alltid innefattat musik i alla former då A tycker musik är ett 
fantastiskt redskap att använda sig av då man arbetar med barn i alla åldrar. Att 
använda musik och lek tillsammans med diverse känsloupplevelser är alltid lika 
lyckat, anser A. De senaste 15 åren A har arbetat i grundskolan har A fortsatt att 
arbeta på detta sätt. Det är intressant att se hur musiken påverkar sinnesstämningen 
och A är övertygad om att med rätt bakgrundsmusik så höjs prestationsförmågan. 
När A har arbetat med exempelvis flick- och pojkgrupper har det använts musik i 
syfte att nå en viss känsla hos eleverna. Musik och lek är de två inlärningsmetoder 
som man redan som små barn startar sitt inlärande med. Att ta in kunskap med alla 
sinnena skapar ett mer permanent vetande. A tycker inte att det är fel att under en 
matematiklektion spela lite bakgrundsmusik. I sitt arbete som resursperson i skolan 
har A även skapat påhittad matematikmusik. Syftet har då varit att eleverna ska nå 
sina mål i inlärningen. Vissa barn med olika funktionshinder har lättare att lära in om 
man sjunger exempelvis; ” 9+9 blir 18 tårtor. Hellre det än 18 vårtor.” 
Men, säger A, detta passar bäst i lägre åldrar som årskurs 1-3. För ju äldre eleverna 
blir så faller pinsamheten på plats. Men då finns det andra metoder att ta till som är 
mer lek- och intressebetonat. 
 

4.2.2 Intervju med respondent B 

 
Respondent B har arbetat i grundskolan som klasslärare både på låg- och 
mellanstadiet sedan mitten på 1980- talet och arbetar idag i en integrerad 1-3 klass. B 
upplever att det finns ett behov av större fokus på musikens och lekens möjligheter i 
skolan.  
Tyvärr, anser B, drabbas många lärare av nedskärningar och får sämre resurser. Då 
blir musiken och leken lidande, då det inte anses lika viktigt. B sjunger med eleverna 
varje morgon när skolan sätter igång. Hon anser att det är viktigt för gemenskapen 
och att barnen ska känna trygghet. B säger att när hon växte upp i en storstad på en 
stor skola, sjöngs det varje morgon och som avslutning på dagen. Hur länge kommer 
hon inte ihåg, men tror det var under låg- och mellanstadiet. Tyvärr fick eleverna inte 
möjlighet att vara med och välja sånger som skulle sjungas, och B tyckte att det blev 
tråkigt och enformigt efter ett tag. Därför anser B att det är viktigt att involvera 
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eleverna så de blir motiverade att sjunga. Laborativa medel eller lek i skolan tror hon 
inte förekom. (B har lite svårt att minnas det).  
B anser att musik, sång och lek är språkstimulerande och är bra att använda sig av 
med invandrarbarn (och vuxna). Men det är inte för alla. Det finns de som av olika 
orsaker inte vill eller kan leka eller sjunga. Men det brukar släppa efter ett tag.  
 

4.2.3 Intervju med respondent C 

 
Respondent C har arbetat som modersmålslärare i ämnena biologi, kemi, teknik, 
fysik och matematik i 2 år. C arbetar med årskurserna 7, 8 och 9 och arbetar i en 
studieverkstad för invandrarbarn från årskurs 4 och upp till årskurs 9. När C växte 
upp i sitt hemland, hade man aldrig musik eller lek i skolan. Där har man ett annat 
skolsystem, menar C. Det är helt olikt det svenska systemet. Det hände att de hade en 
musiklektion då och då, men man fick inte spela musik då. Då sjöng man kanske en 
sång. C använder sig gärna av lek och musik själv. Ibland när C är ute med elever i 
deras klasser finns det ofta lärare som använder sig av musik och lek på lektionerna. 
Ibland använder C sig av egna idéer i ämnet kemi. När eleverna laborerar i kemi 
använder C bakgrundsmusik. Och C har använt sig av musik eftersom det är svårt för 
eleverna att lära sig och komma ihåg vad till exempel atomer och elektroder är. Då 
kan man använda sig av rolleker och musik. Eleverna ”är” atomer och elektroder. 
Musiken ger atomerna och elektronerna olika ljud och egenskaper. De har lättare att 
minnas efteråt vad som är vad. I matematiken leker C mycket, då matematik ofta 
handlar om mönster och att kunna upptäcka olika mönster. I studieverkstaden 
använder C sig av lek mest.   
C tycker absolut att man kan använda sig av musik och lek på lektionerna i vilket 
ämne som helst och i vilken ålder som helst. Det är väldigt viktigt speciellt för 
invandrarbarnen. De har mycket lättare att förstå inlärningen om de får använda sig 
av hela kroppen, alla sinnen. Dessutom har de flesta elever på högstadiet på sig MP3 
spelare under lektionerna. De verkar ha lättare att koncentrera sig på arbetet då. Har 
man bakgrundsmusik på med klassisk musik, menar C, då är eleverna snällare mot 
varandra. De samarbetar bättre och det minskar faktiskt konflikterna. När det gäller 
invandrarbarn, kan man lyssna på musik från hemlandet. Det har en glädjande och 
lugnande effekt på dessa barn. Det beror på att det är musik som de känner igen och 
det är deras känslospråk. 
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4.2.4 Intervju med respondent D 

 
Respondent D har arbetat sedan 1976 i förskola och i skolan upp till och medårskurs 
5. I dag arbetar D som förskollärare i en förskoleklass och som musiklärare i 
årskurserna 1, 2 och 3. Ämnena D undervisar i är matematik, svenska, 
språkstimulans, musik, SET (Socio Emotionell Träning) och idrott. Då D själv gick i 
grundskolan fanns det sång endast på musiklektionerna upp till årskurs 3. Lek fanns i 
form av brännboll och då endast på idrottslektionerna. De gånger det fanns laborativt 
medel var på fysik- och kemilektionerna på högstadiet.  

D använder sig gärna av både musik och lek på lektionerna. Barnen slappnar av mera 
om man spelar musik, tycker D. Lek används även under musiklektionerna i form av 
tävlingar. Under andra lektioner än musik använder D mycket av språklekar, 
rörelselekar och sånglekar. I materialet som D använder, Bornholm, finns många 
språklekar. Dessa lekar är ju att integrera undervisning och lek, men det är även en 
social träning, anser D. 

D använder ofta olika instrument som trummor, piano, gitarr och andra 
rytminstrument i sin undervisning. Musik och rytmer använder sig D av ofta med de 
yngre barnen för att bryta stillasittande aktiviteter och för att fånga barnens 
uppmärksamhet. På idrotten har de ofta lek och musik på lektionen. Musik och lek 
anser D passar i alla åldrar, bara man nivåanpassar det. En lek D ofta gör med barnen 
är ”så ska det låta” (känt program från tv), och den leken gillar barn i alla åldrar. D 
har även gjort den leken med elever i årskurs 9 som tyckte den var rolig.D anser att 
pedagogens roll är att organisera och inspirera i leken. Det är även viktigt att man 
som pedagog är lyhörd och låter barnen komma med tips och idéer. Det är ett 
givande och tagande, menar D, men det borde vara pedagogen som sätter ramarna i 
leken.  Men först och främst ska pedagogen vara den som startar, inspirerar och 
organiserar lekandet. Man kan som pedagog bygga upp miljöer i skola och förskola 
som inspirerar till olika sorts lekar. Det kan handla om att man köper eller tillverkar 
materiell för lek. Det är en bonus om pedagogen kan vara med i leken, men man ska i 
alla fall vara den som startar leken och styr upp den.  

 
 

4.3 Sammanfattande jämförelse av intervjuer och observationer 
Här kommer intervjuerna och observationerna att analyseras.  
Analysen kommer att delas upp med en rubrik för varje respondent. 
 

Respondent A  

Respondent A har arbetat i skolan i ungefär 20 år. A upplevde musik och lek under 
lektionstid de tre första skolåren då A gick i grundskolan.  

 
Respondent A sade i intervjun att lek och musik var viktigt och att A gärna använder 
sig av det i undervisningen. Men under observationen hade A svårt att använda sig av 
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lek och musik då det var en annan pedagog som hade huvudansvaret i klassen. 
Bakgrundsmusik spelade dock A vid några tillfällen under observationen. 
 
Respondent B 

Respondent B har arbetat i skolan i ungefär 25 år. B upplevde att det fanns musik och 
lek under låg- och mellanstadiet under den egna skolgången. 
 
Respondent B sade i intervjun att musik och lek borde få mer plats i skolan. Detta för 
att B anser att både musik och lek är språkstimulerande. Under observationen 
använde sig B av både musik och lek i undervisningen. Eftersom B anser att inte alla 
barn kan eller vill leka av olika orsaker, användes även olika läromedel, som till 
exempel räkneböcker under observationen.  
 

Respondent C 

Respondent C har arbetat i skolan i 2 år. C upplevde att det aldrig förekom vare sig 
musik eller lek under sin egen skolgång. Respondent C kommer ursprungligen från 
ett annat land än Sverige. 

 
Enligt respondent C används både lek och musik ofta under C:s undervisning. Lek 
och musik hjälper elever att lära mer och de har lättare att komma ihåg det de lär. 
Men under observationen använde sig C aldrig av musik, men tillät elever att lyssna 
på egen musik genom hörlurar. Lek som spel användes under lektionen med de yngre 
eleverna.  

 

Respondent D 
 
Respondent D har arbetat med barn i 32 år, på förskola och i skolan med de yngre 
barnen. D upplevde att det bara fanns musik i de 3 första åren på skolan. Ingen lek 
eller laborativ undervisning kan D minnas att det fanns förutom i kemi och fysik och 
då på högstadiet.  
 
D berättade under intervjun att det fanns plats för både musik och lek i 
undervisningen. Lek i form av språk- sång- och rörelselekar. Enligt det som 
observerades under en dag i en förskoleklass var det mycket lek och musik. När 
klassen spelade de olika spelen gjorde D precis som berättades under intervjun. Det 
var D som styrde upp vilka spel som spelades och vilka barn som skulle spela 
tillsammans.   
  
5. Analys 

5.1 Lek i undervisningen 
 

Lillemyr (2002) menar att all form av lek är bra för barnen, dels för att barnet 
utvecklar en identitet och dels för att de ska passa in i den värld de befinner sig i. Men 
det kan ju hända att den världen inte är en bra värld för barnet, det kan vara att 
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barnet växer upp i en familj där missbruk av någon form eller våld finns med i bilden. 
Leken skulle vara en motvikt till det negativa som media visar upp men det kan även 
vara ett barns normala tillvaro i samhället. Respondent B berättade att inte alla barn 
var kapabla att leka, och barnets livsvillkor kan vara en grundläggande orsak till 
avsaknaden av leklusten. Lillemyr (2002) säger också att leken är ett sätt att bearbeta 
allt som händer runt om barnet. Då kan leken vara en bra terapi, men det kan även 
bli en sak de andra barnen måste bearbeta efter leken. För det kan ju hända att det 
barnet som har en jobbig livssituation utagerar sin frustration i leken. Men Johansen 
et al. (1997) säger att barnet lär sig att fungera i samspel med sina medmänniskor i 
just leken. Det är genom leken barnet kan få en bild av hur familjen ska se ut eller hur 
man behandlar varandra. Så om ett barn far illa hemma eller utanför skolan, kan det 
se att det är fel och att man ska behandla varandra med respekt. Barnet kan inte 
bygga upp ett självförtroende om det inte känner sig tryggt, och kan då inte heller 
bygga upp en bra självkänsla, anser Johansen et al. (1997).  

Barn i Sverige börjar skolan i senare ålder än i många andra länder, säger Jederlund 
(2002).  Man kan se skillnaden i läskunnighet mellan Sverige och de länder där man 
börjar tidigt i skolan. Men det framkommer inte i studierna att det beror på att man 
får leka längre i Sverige. Detta är enbart vad Jederlund (2002) själv har för åsikt om 
saken. Men tanken är värd att leka med och är ganska relevant i dagens samhälle. 
Med det menas att det har i Sverige varit på tal att barnen ska börja i skolan vid 
tidigare ålder. Det är även diskussioner kring om man ska börja ge ut betyg i de 
tidigare åldrarna. Men det finns de som anser att allvaret börjar för tidigt för barnen 
då. En del människor tycker att man tar ifrån dem det roliga i skolan med att börja 
läsa och lära sig matematik. Alla fyra respondenter i denna studie berättade om att de 
inte hade mycket musik eller lek då de själva gick i grundskolan. Det förekom endast 
de 3 första åren för att sen försvinna. Senare ska eleverna skolas för en hård skola, för 
att de ska lära sig att livet är mycket hårt arbete. Ett problem den svenska skolan 
kämpar med är att så många elever går ut grundskolan utan godkänt i flera ämnen. 

 

5.2 Leken och musikens betydelse för barnet 
 

Hjärnforskare som har börjat visa intresse på hur hjärnan påverkas av musik menar 
att det är bra om man använder båda hjärnhalvorna, skriver Antal-Lundström 
(2006). Människan får en bättre hjärnkapacitet och kunskapen kommer att sitta i 
länge,. Hjärnforskare har märkt skillnader i hjärnan när man hör musik. Det har en 
stimulerande effekt på hjärnan och man blir lugn av musiken, Antal-Lundström 
(2006). 

Kanske hade det hjälpt om man använder sig mer av musik och lek i undervisningen 
hela vägen genom grundskolan. Det som kan vara ett problem i den svenska skolan är 
det Vygotskij (1998) talar om att en del är rädda för att gå ifrån den traditionella 
undervisningen. Hur länge man kan minnas har en lärare stått i en maktposition i 
klassen och undervisat. Eleverna ska bara finnas där och suga in kunskapen som de 
ska ta med sig i livet. För några kanske detta fungerar utmärkt då dessa kan vara 
teoretiker. Just den dagen C observerades stämde detta in. Att pedagogen föreläste 
vid katedern och eleverna skulle lyssna. Men det var det många som inte gjorde, 
eleverna verkade likgiltiga. Enligt C var det inte så undervisningarna brukade se ut, 
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och det kan ocså vara en orsak till att de inte var koncentrerade. Men både Vygotskij 
(1998) och Gardner (1991) förespråkar att man ska nå alla elever, även de som är 
lagda åt det estetiska hållet. Pedagoger ska tänka bredare och hitta olika vägar till 
lärande som alla kan dra nytta av.  

 

5.3 Hur pedagoger kan tänka 
 

Läroplanen (Lpo 94) anger riktlinjer och mål för den obligatoriska skolan, 
fritidshemmen och förskoleklassen, men berättar inte hur vi ska nå målen. Detta är 
upp till varje pedagog att hitta vägar för just de elever den har i klassen. Gardner 
(1991) anser att man som pedagog ska vara mer en handledare och hjälpa elever att 
själva söka lösningar och den information de vill ha. Detta var det man kunde se i 
respondent B:s klassrum. De använde sig självständigt av det som fanns av spel och 
hjälpmedel. De hade lärt sig vart de skulle söka information och hur de skulle utföra 
skolarbetet. Respondent D tycker också att ett bra sätt att ta in lärdom är att dels vara 
en styrande pedagog och dels att eleverna har en handledare som hjälper eleverna då 
de inte förstår. Respondent D arbetar med så små barn att en viss handledning krävs, 
de är inte riktiga skolbarn ännu och vet inte hur man går till väga för att hitta vägar 
till lärande. Det är nog självklart att D tror på att musiken hjälper till lärande 
eftersom D är musiklärare. Men D har erfarenhet inom både förskola och skola och 
har antagligen provat många sätt att undervisa på. Har man arbetat så länge så har 
man nog sett vad som fungerar hos de flesta barn gällande inlärning. Och den dagen 
observationer gjordes var barnen engagerade i det som föregick i klassrummet. Enligt 
Skoglund (1999) är leken viktig för barn för att de måste få träna sin kreativa förmåga 
och att det är bra om barn kan kombinera fantasi och lärande. Skoglund menar att 
”haha- upplevelsen” och ”aha- upplevelsen går hand i hand”. Jedlund (2002) anser 
att förskolebarnets viktigaste språk är just leken och att det är en form av 
kommunikation. Därför är det nog viktigt att man i förskoleklass fortsätter med 
lekandet, då detta är naturligt för barnet som ofta kommer direkt från en förskola. 
För de barn som inte har gått i förskola innan är det viktigt att leka för att skapa 
sociala kontakter.   

 

5.4 Musik i undervisningen 
 

Respondent A som arbetar med barn i behov av resurs använder sig av musik och lek 
i undervisningen. Detta gör A då klassen delas in i små grupper. Det skulle vara 
intressant att höra om hur det fungerar i hel klass i den här årskursen 4-6. Om det 
finns fler än en pedagog i ett klassrum är nog bra om de kommer överens på förhand 
om man ska spela musik eller inte. Detta för att det blev märkbart på barnens sätt att 
pedagogerna var oense. Det blev en orolig stämning i klassen just för att eleverna 
märkte av oenigheten.  
Detta verkade som att respondent A tyckte också, då musiken sattes igång direkt 
eleverna kom in i klassen. Det blev en lugn stämning i klassen när lugn klassisk musik 
spelades. Men då A spelade modern musik, i stil med pop och hip- hop, blev inte 
stämningen lika koncentrerad och lugn. Så vilken typ av musik som spelas och när 
den spelas har betydelse. Både Jederlund (2002) och Jernström och Lindberg (1995) 
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menar att musiken väcker känslor och minnen till liv. Barn som lyssnar till modern 
musik tänker antagligen på att ha roligt med vänner i stället för att arbeta med läxor. 
Det kan vara en orsak till att just den musiken fick en omvänd påverkan än den 
klassiska. 
 
Det var en stor skillnad att vara i en årskurs 8 och i studieverkstaden. Det var en 
annan attityd hos de äldre eleverna, de ignorerade C och det var mycket högljutt 
emellanåt. De yngre eleverna tydde sig mer till C istället och lyssnade när C talade. 
Detta behöver inte alls bero på om det fanns musik eller spel, det kan bero på att det 
var olika åldersgrupper eller att det började nalkas sommarlov.  
Eleverna i studieverkstaden spelade spel och fick tala på sitt modersmål i klassen. 
Arnberg (1988) anser att det är viktigt att barnen får använda sig av de båda språken, 
för att lättare kunna ta till sig det nya. Det är även viktigt att barnen får leka rollspel 
för att träna språket, menar Arnberg (1988). Enligt C använd detta en del då det är 
svårare ämnen som kemi och fysik som ska inläras. Och detta anser C fungerar som 
en bra inlärningsmetod då de har lättare att komma ihåg det de lärt sig senare. 
 
 
6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet och forskningsfrågorna i denna studie var att ta reda på hur några lärare har 
för syn på musik och lek i undervisningen och hur dessa lärare arbetar konkret med 
musik och lek i undervisningen. Resultatet kring detta har enbart visat en positiv 
trend och detta gör mig aningen fundersam. Några frågor dyker då upp som jag 
tycker saknas i denna studie: Finns det inget negativt med musik och lek i skolan? 
Om så är har vi kanske hittat den ultimala lärandeformen i skolan. Därför tänkte jag 
nu ta upp vissa saker som man som pedagog i ett klassrum kan ta med sig och tänka 
på. Respondent C tillät elever i klassen i årskurs 8 att ha musik i öronen genom en 
MP3 spelare med hörlurar. Detta kanske kan vara bra för vissa elever för att kunna 
koncentrera sig om arbetet som utförs om det är eget arbete, som till exempel tyst 
läsning. Men om det är en situation där en lärare vill stå framme vid tavlan och ha en 
genomgång då undrar jag om hur mycket dessa elever får med sig av kunskapen 
läraren vill dela med sig av. Dessutom finns en annan aspekt på användandet av MP3 
spelare: nämligen hälsoaspekten. Och med det menar jag det ständiga ökandet av 
hörselproblem som uppstår hos våra unga idag. Fler och fler unga får hörselskadan 
Tinnitus som visar sig som en ständig pipning i öronen. Har man som lärare i klassen 
någon aning om hur hög musiken är som eleverna lyssnar på?  
Bakgrundsmusik anser respondenterna har en lugnande effekt på eleverna. Men här 
måste man som lärare vara observant på att alla inte tycker lika. Det finns de elever 
som störs av ljud runt sig när de försöker koncentrera sig. Bakgrundsmusiken kan 
vara ett störningsmoment för dessa elever.  Och som professionell lärare måste man 
följa läroplaner där det bestämt uttrycker att man ska individanpassa 
undervisningen.  



 

 

22 

 

 

I de yngre årskullarna sjunger de ofta i grupp eller i samlingar.  En del elever vill inte 
sjunga själva då de anser sig ha dålig sångröst och ibland kand det faktiskt vara så. Då 
är det hemskt att tvinga dessa elever att sjunga så att de mår dåligt och får höra av 
andra elever att de inte har bra sångröst.  
 

Leken var enligt alla respondenter viktig för elevernas utveckling, både på det sociala 
och för elevers kunskapsutveckling. En respondent sa att vissa elever inte vill eller 
kan leka. Jag undrar om man tar det som en varningssignal och följer upp varför 
dessa elever inte vill leka. Kan det finnas psykiska eller fysiska skäl till detta? Hur ser 
barnens bakgrund eller vardag ut? Eller tar man för givet att dessa helt enkelt inte vill 
leka? Vissa lekar kan vara språkstimulerande och kunskapshöjande genom olika spel 
man kan spela i klassrummet. Men många av spelen som man måste vara två 
personer eller fler i är oftast tävlingsinriktade. En del barn upplever inte detta som 
stimulerande då de inte är tävlingsinriktade eller att de helt enkelt inte har fått med 
sig grunderna i till exempel matematik eller att man inte kan läsa. Då kan varje 
spelomgång vara betungande då man först och främst måste visa den eller de andra i 
klassen att man inte förstår ämnet och att man aldrig klarar vinna en spelomgång. 
Respondenterna som arbetar med de åldre årskullerna visade hänsyn till att elever 
tycker det kan vara pinsamt med lek, och det är bra om man gör det. Men leken kan 
vara pinsam för yngre elever också men då är det mer legitimt att göra det ändå, 
eftersom leken anses vara en naturlig del av barnet. 
 
Observationerna och intervjuerna visade som tidigare nämnt en positiv trend och jag 
tycker det är värt att ta med sig och även prova på olika sätt att använda sig av lek och 
musik i undervisningen. Jag skulle även föreslå att man tar med sig det och provar 
även om man arbetar med de äldre barnen i grundskolan. Men man måste som 
pedagog vara lyhörd och individanpassa denna form av undervisning. Som pdagog är 
det även viktigt att man försöker ta reda på vad som kan vara orsaken till att barn inte 
leker.  
 

 
6.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur pedagoger använder sig av musik och lek i 
undervisningen. För att få mer kunskap om musik och lek letade jag efter lämplig 
litteratur om dessa ämnen. Då syftet handlade om vad pedagogernas teori var 
intervjuades inga elever eller föräldrar i studien. I efterhand önskar jag att eleverna 
också intervjuades för att se om de eventuellt saknade lek och musik i undervisningen 
eller om de tyckte det fanns tillräckligt.  

Ett missivbrev hängdes upp på flera ställen i personalrummet så det var lätt att 
upptäcka det. Flera respondenter anmälde sig frivilligt för intervju och tidpunkter 
avtalades. För min del var detta ett bra sätt att få respondenter till studien som 
kanske för mig var obekanta. Hade jag själv gjort ett urval av respondenter hade det 
mest sannolikt blivit enbart pedagoger jag redan varit bekant med. Det blev mer 
spännande och givande att inte veta på förhand vem som intervjuades. 
Respondenterna valde plats för intervjuerna, något som Stukat (2005) anser är 
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viktigt för att stämningen ska vara avslappnat. Det kändes även avslappnande för mig 
som intervjuare, då det var bekanta lokaler i min partnerskola.  

 Anledningen att intervjufrågan om hur det såg ut i respondenternas egen skolgång 
togs med, var för att se om det de själva upplevt påverkade hur de själva agerade nu. 
Om det fanns lite eller ingen musik och lek, hade de själva lite eller ingen musik och 
lek på sina lektioner? Eller hade de det just för att det inte fanns och hade saknat det?  
Men det blev inget tydligt svar på den frågan, möjligen för att frågan var fel utformat. 
Skulle jag gjort en ny studie i samma ämne skulle jag nog ta med andra frågor för att 
få lite mer detaljerade svar, och även utforma frågorna så att svaren inte blev så 
korta.    

 

6.3 Slutsats 
 

Respondenterna överlag anser att de använder sig av musik och lek på något sätt. De 
anser att det gynnar barnet och en talar även om att det gynnar pedagogen själv. Det 
studien slutligen visar är att respondenterna överlag vill ha mer lek och musik i någon 
form i skolan. Några använder musik i syfte att få eleverna att slappna av och få en 
lugn inlärningsmiljö, och då används någon form av musikanläggning. Några 
använder musik som ett verktyg, då det anses vara språkstimulerande. 

Pedagogerna använder sig av lek som en form av kognitivt lärande. Det kan innebära 
att de leker för att lära sig kommunicera, socialt tränande, inlärningsmetod och även 
språkstimulerande övning.  

Det är tydligt att man endast sjunger och leker med elever de första åren i 
grundskolan. Då barnet börjar årskurs 4 försvinner först och främst leken då eleverna 
anses blivit för stora för att leka. Sedan får de bara musik i form av en bandspelare 
eller cd- spelare när det inte är en vanlig musiklektion. Enligt både respondent D och 
C så är det bra att använda lek med de äldre barnen. De har båda provat och tyckt att 
eleverna visat glädje. Samhället kanske är för inskränkt och man är för rädd att prova 
något som kan väcka reaktioner i samhället, att gå ifrån det traditionella.   

Som slutsats visar det att respondenterna i studien är medvetna om lekens och 
musikens betydelse för barnen, men observationerna visade att det inte alltid finns 
plats för den typ av undervisning i alla lägen. 

 

7. Vidare forskning 

Ämnet som berördes i detta arbete är mycket intresseväckande då det berör barnen 
och deras lärande. Vill man gå in djupare i ämnet kan man ställa flera frågor och då 
även göra intervju med elever och föräldrar. Jag skulle vilja granska mer om detta och 
gärna under en längre period. Då skulle jag även ha kunnat experimentera mig fram 
och själv testat olika metoder med musik och lek i undervisningsform. 
Förhoppningsvis kommer det snart finnas mer böcker, skrifter och 
forskningsrapporter kring ämnet, men tyvärr är det svårt att få tag i för tillfället. Jag 
skulle även vilja forska mer om andra alternativa undervisningsformer, då jag fann 
detta väldigt intressant. 
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8. Avslutande ord 

Syftet med att studenterna inom lärarprogrammet får engagera sig i en fördjupande 
uppgift som examinationsarbetet, är att vi ska lära oss om hur man håller sig ajour 
med nya rön. Vi ska veta hur vi ska gå till väga för att forska och fördjupa oss i 
aktuella frågor, och även kunna använda oss av det i vår framtida yrkesroll. Efter att 
ha jobbat med denna studie har jag lärt mig mycket. Inte bara om hur man använder 
sig av musik och lek i undervisning och hur det kan gagna eleverna, men även att 
pedagogerna ute i våra skolor gör ett riktigt bra jobb med våra barn. De är 
engagerade, omtänkasamma, varma  och uppfinningsrika. De tar sig även tid till att 
hjälpa oss studenter som ofta kommer ut helt oerfarna och ställer frågor och tar en 
plats i deras vardag. Då denna studie gjordes var det vårtermin och pedagogerna hade 
fullt upp med utvecklingssamtal, föräldramöten, utvärderingar och skolavslutning, 
men de tog sig ändå tid till att ställa upp på intervju och feedback. 
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Missivbrev 
 
Till rektor och lärare  
 
Jag är en lärarstudent som nu går sista terminen på Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna. 
Denna termin kommer jag att skriva en C- uppsats på 10 poäng i ämnet pedagogik. 
Syftet med studien är att titta på olika klassrumssituationer. 
 
För att genomföra detta tänkte jag göra några observationer och intervjuer med 
lärare från eran skola. Gärna några från olika spår och från olika nivåer (låg- 
mellan och högstadiet). Jag skulle även vilja få kontakt med en pensionerad lärare 
och göra en intervju med denna.  
 
Jag vore oerhört tacksam för all hjälp jag kan få under mitt arbete.  
 
Jag har tagit del  av de forsknings- etiska principer som gäller och garanterar Er 
att inga individer oavsiktligen kan identifieras. Medverkan är frivillig och den 
intervjuade personen får vara anonym. 
 
Jag önskar att i den närmaste framtid få kontakt med de lärare som vill intervjuas, 
men alla är välkomna att hjälpa mig i mitt arbete eller ställa frågor om ni undrar 
något. 
 
På förhand tack för er medverkan. 
 
Med Vänliga hälsningar 
 
Anette Nyholt Gustafsson 
 
e-post: XXXXXX 

Telefon: 

XXXXXXXXX 

XXX-XXXXXX 
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Intervjufrågor 
 

• HUR LÄNGE HAR NI ARBETAT SOM LÄRARE? 
 

• I VILKA ÄMNEN UNDERVISAR DU? 
 

• HADE NI MUSIK ELLER LEK UNDERLEKTIONSTID DÅ DU SJÄLV GICK I 
GRUNDSKOLAN? 

 
• ANVÄNDER NI ER AV MUSIK ELLER LEK I UNDERVISNINGEN? 

 
• TYCKER NI MAN KAN INTEGRERA MUSIK OCH/ELLER LEK I 

UNDERVISNINGEN? OM NI SVARAR JA, HUR? 
 

• TROR NI MAN KAN ANVÄNDA SIG AV MUSIK OCH LEK I ALLA ÅLDRAR? 
 

• VILKEN ROLL TYCKER NI ATT PEDAGOGEN HAR I LEKEN? 
 
 
TACK FÖR ATT NI TOG ER TID ATT HJÄLPA MIG OCH SVARA PÅ MINA 
FRÅGOR! 
 


