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Syftet med studien är att kartlägga användningen av musik som ett verktyg för att 
stimulera kunskapsbildning inom skolämnen i årskurs 1-3 i Västerås Stad. Studien är 
kvalitativ med kvantitativa inslag och är baserad på en webbenkätundersökning med 
frågor som syftar till att undersöka hur pedagoger som undervisar i årskurserna 1-3 i 
Västerås stad tillämpar musik i undervisningen för att stimulera kunskapsbildning 
inom något skolämne. Resultatet visar att många pedagoger använder musik i sin 
undervisning genom att sjunga, lyssna, spela och dansa. Många pedagoger använder 
musik i sin undervisning för att skapa glädje, avslappning och stimulera lärandet. 
Resultatet visade också att ju äldre man är som pedagog, desto mer använder man sig 
av musik i sin undervisning. Slutsatser är att musik används i undervisningen för att 
främja inlärningen och frambringa känslor. 
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1 Inledning 
Om man förlorar sin musiskhet förlorar man också något djupt väsentligt som människa 
(Bjørkvold 2005, s.12). 

 
Att musik i dagens skola har en sådan låg kunskapsstatus anser vi vara särskilt 
förunderligt, med tanke på att man under medeltiden betraktade musik som något 
viktigt på väg mot den högsta kunskapen (Varkøy, 1996 ). Idag uppfattas musik mer 
som en hobby och något flummigt istället för ett kunskapsinstrument samt ett eget 
språk. Jon-Roar Bjørkvold (2005) menar att barnet möter musiken innan födseln och 
att barnet reagerar på ljud och kommunicerar med hjälp av sparkar genom moderns 
mage. Bjørkvold nämner Johann von Wolfgang Goethe (1969) som skriver att sången 
är ett bra hjälpmedel och ett första steg att lära in samt förmedla kunskap på. Han 
menar att musiken kan användas som en likvärdig inlärningsmetod för att tillta 
kunskaper på individnivå. Kan musik och musikande även innebära kunskap i sig? 
Vad är då kunskap? Kunskap är i och för sig ett svårdefinierat begrepp men i detta 
sammanhang menar Bjørkvold (1998) att ny kunskap förstås på bästa sätt i en helhet, 
vilket kan uppnås med hjälp av olika estetiska uttrycksformer, exempelvis musik. 
Jessica Gottberg (2009) skriver att musiken är något som genomsyrar hela livet. Vi 
ger spädbarnet språket när vi sjunger för dem. Musik förekommer även vid alla stora 
epoker i livet, exempelvis många högtider. För barn och ungdomar är musiken 
essentiell då det skapar en del av identiteten samt att de finner musik som 
meningsfull.  
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet 2011) står det att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov samt att skolan ska ansvara för att varje elev 
inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för att bli en fungerande 
samhällsmedlem. I skolans undervisning ska lärarna arbeta för att integrera och 
balansera kunskaper i dess olika former samt främja elevernas harmoniska 
utveckling. 

1.1  Begreppet verktyg 
Med begreppet verktyg avses en annan metod/uttrycksform till att öka förståelsen 
och lärandet för ett fenomen. Musik som ett verktyg kan exempelvis innebära att 
förstärka språket genom att sjunga. Alla verktyg passar inte för alla elever. Det är 
därför viktigt att olika verktyg erbjuds. 

1.2  Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att kartlägga användningen av musik som ett verktyg för 
att stimulera kunskapsbildning inom skolämnen i årskurs 1-3 i Västerås Stad. 
 
1. I vilken utsträckning, och hur, använder pedagoger musik som ett verktyg för att 
lära in andra skolämnen? 
 
2. Vilka skäl ser pedagoger som använder musik i sin undervisning att integrera 
musik i undervisningen? 
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2 Litteraturgenomgång 
För att finna väsentlig och användbar forskningslitteratur och inspiration från andra 
examensarbeten använde vi oss bland annat av databasen DiVA. Vi hittade en del 
arbeten som är nära vårt forskningsområde men som exempelvis fokuserade på 
musik i förskolan eller de estetiska ämnenas betydelse. Dessa studier är baserade på 
intervjuer och ger därför ingen generell bild över det vi har undersökt. Vi upptäckte 
ett outforskat område utifrån tidigare examensarbeten, vilket producerade våra 
aktuella frågeställningar. Litteraturen vi använt oss av fann vi utifrån olika sökningar 
på bibliotek och med tips från vår handledare. Sökorden vi använde oss av för att 
finna relevant forskningslitteratur var musik, hjälpmedel, verktyg, inlärning, 
betydelse, estetik, lärande och utveckling. 
 
Avsnittet Litteratur är uppdelat i tre områden, hjärnans funktioner i förhållande till 
musik, kunskap och inlärning samt musikens påverkan, funktioner och betydelse för 
lärande. 

2.1  Litteratur 
Kan man bilda nya kunskaper med hjälp av musik? Är musik kunskap? Vad är 
egentligen kunskap? För att penetrera frågorna startar vi från ursprunget. Vi söker en 
förståelse för hur vår hjärna fungerar. 

2.1.1 Hjärnans funktioner i förhållande till musik 

Hjärnan fyller en mängd funktioner men vi tänker under detta avsnitt begränsa oss 
till att beskriva hjärnans funktioner i förhållande till musik. För att kunna förklara 
hur hjärnan bearbetar och hanterar musik söker vi svar för hur hjärnan är uppbyggd. 
Vi tror att de flesta vet att hjärnan består av två hjärnhalvor, men vilka funktioner har 
dessa?  
 
Jan Fagius (2001) beskriver hur den vänstra hemisfären (hjärnhalvan) behandlar 
vårt språk, matematisk analys och tänkande medan den högra hemisfären innefattar 
vår formuppfattning, kroppsuppfattning och rumsuppfattning. Vår högra hemisfär 
behandlar även att vi skall kunna orientera vår egen kropp och funktionen som tar 
del av helheten som vi upplever. Men hur hanterar egentligen hjärnan musiken? Jan 
Fagius och Hugo Lagercrantz (2007) och Fagius (2001) menar att det inte finns 
någon specifik del i hjärnan som hanterar musiken utan alla hjärnans parter 
behandlar musiklyssnandet eller utövningen av musik på ett eller annat sätt i olika 
grader. Undersökningar visar på att det främst är den högra hjärnhalvan som 
upplever ljuden och musiken, men genom musikalisk träning kan även den vänstra 
hjärnhalvan uppleva musikaliska uttryck. En fransk forskargrupp studerade de utslag 
på musik som spädbarn utgav när barnen fick höra musik genom ett av sina öron. 
Om musiken kom genom det högra örat arbetade den vänstra hjärnhalvan och 
tvärtom. Barnet fick suga på en napp som var kopplat med en tryckattrapp. 
Resultatet visade att barnet reagerade och sög mer intensivt när musiken kom genom 
det vänstra örat, vilket bevisar att upplevelsen av musiken är starkare i den högra 
hjärnhalvan. Fagius (2001) berättar också om hur våra musikaliska färdigheter kan 
påverkas om vi får en hjärnskada. Han skriver om forskaren Henschen som menar att 
om vi får en skada på den vänstra hjärnhalvan kan i vissa fall den musikaliska delen 
tas över av den högra, men om den högra halvan får en skada tar den vänstra halvan 
över hela musikenheten till fullo varje gång.  
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Men vad är det egentligen som sker i hjärnan när en låt spelas? Ett musikstycke kan 
tolkas på miljontals olika sätt. Fagius (2001) skriver att vi först lyssnar och sedan 
kopplar det vi hör till vårt minne för att till sist analysera låten. Låten i sig uttrycker 
en massa olika känslor som vi berörs av. Låten är även indelad i en del olika 
teoretiska aspekter, exempelvis noter. Låten kan också utövas på olika sätt, den kan 
sjungas, ljudas eller genom rörelser, men även spelas med hjälp av händerna, 
munnen eller instrument.  
 
Vi har nu konstaterat att hela hjärnan upplever musik, men att det framförallt är den 
högra halvan som reagerar starkast. Med denna vetskap kan vi försöka besvara 
forskningsfråga nummer 1. Men först måste vi reda ut om musik kan användas som 
ett verktyg till att lära in andra skolämnen och i så fall varför. Fagius & Lagercrantz 
(2007) nämner en forskare som har genomfört ett projekt angående barnets minne. 
Detta projekt gick ut på att forskaren spelade upp en jingel ifrån en Tv-serie under 
tiden barnet låg i moderns mage. När barnet var fött och denna jingel spelades sög 
barnet väsentligt mer på nappen än om barnet hörde på en annan melodi. Detta 
fenomen visar på att barnet hör och minns från tiden i magen. Bertil Sundin (1995) 
menar att när barnet är mer än ett halvår börjar den skilja på ljud och musik och 
visar tydliga tecken på glädje när musik spelas. Vi kan fråga oss, är det musiken som 
gör det lättare att minnas? i så fall varför? Ilona Antal Lundström (1996) skriver att 
förmågan i att tala, läsa och skriva är starkt förknippad med musikaliska färdigheter. 
Hon menar att musikaliska läsövningar oftast medför en förbättrad språklig färdighet 
för att läsa. När vi hör ljud omvandlar hjärnan ljudet till symboler. Det som skiljer 
språkets ljudsymboler från musikens ljudsymboler är att det sistnämnda är lättare att 
tolka eftersom dessa är direkt förenade med ljudprocessen. Fagius (2001) menar att 
alla individer har en hjärna med musikaliska förmågor. Han skriver att musikens 
beståndsdelar är mer omfattande än språkets då musiken innehåller olika rytmer och 
tonföljder. Eva Boijner Horwitz (2013) berättar i en föreläsning om att den kreativa 
förmågan förbättras genom ickestyrd, alltså improviserad dans till musik. Gunnar 
Bjursell (2011) som är professor i molekylärbiologi berättar i en föreläsning på 
Göteborgs universitet under hjärnans dag att utifrån nya studier tack vare magnet- 
och petröntgen framkommer det att musiken verkar direkt i den basala hjärnan där 
musiken utlöser en stor mängd dopaminer av belöningar och lyckokänslor. Hjärnan 
är som en enda stor central som sammanlänkar allt i kroppen och det är väldigt 
viktigt att den hålls i trim och stimuleras, exempelvis genom musik.  

2.1.2 Kunskap & Inlärning 

Olle Tivenius (2013) berättar i en föreläsning om Sokrates och hans elev Platon som 
delade upp begreppet kunskap i två former: episteme som innebär teoretisk kunskap 
och techne, hantverkskunskap. Senare kom Aristoteles med en tredje kunskapsform, 
fronesis, praktisk klokhet. Författaren Tivenius menar att kunskap är individuell 
vilket innebär att den varken är sann eller falsk. Kunskap är processad information, 
alltså att den ser olika ut beroende på vem som tolkar informationen. För att uppnå 
ett bättre lärande menar Tivenius att estetiska lärprocesser bör genomsyra alla 
ämnen eftersom det innebär att man använder sig av fler sinnen och olika 
kognitionsformer. Genom estetiska lärprocesser tolkar och förstår vi, samt ger 
kunskapen en mening. Genom att ge utrymme för dessa tre faktorer främjar vi 
djuplärandet som innebär ett bättre lärande. Lundström (1996) menar att musik 
tränar de kognitiva färdigheterna och hävdar att inlärningssvårigheter kan 
förebyggas och kunskapsinhämtningen kan förbättras med hjälp av musik. 
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Bjørkvold (1998) belyser vikten av att inlärning i skolsammanhang bör ske med hjälp 
av olika estetiska uttrycksformer eftersom ny kunskap förstås på bästa sätt i en 
helhet. Han menar att i dagens läroplaner ska inlärning ske ämnesvis och att samma 
material ska förmedlas till alla barn i samma årskurs. Bjørkvold menar att som 
pedagog bör man se barnets starka sidor och inte se dess svaga och förstå att alla 
barn har möjlighet att lära men på individuella sätt. Han menar att dagens läroplaner 
inte ger utrymme för detta. Författaren skriver om kunskapskrav, vilket kan pressa 
människor så kraftigt att det kan få skadliga påföljder. Han menar att kunskap inte 
kan tvingas in i människor. För att undervisningen ska förvandlas till verkliga 
lärprocesser i barnet menar författaren att i alla ämnen, med betoning på alla, måste 
det finnas möjlighet att tillämpa praktisktestetiskt skapande. Han menar att 
undervisningen måste kännas meningsfull för barnet och röra vid dess fantasi. Att 
lärarna har kunskaper inom det musiska är något Bjørkvold (2005) anser vara viktigt 
eftersom det underlättar för att elever ska ta till sig kunskaper inom musik. 
Bergström (1992) menar att kreativitet kanske är den högsta resursen en människa 
kan ha. Kreativiteten hjälper oss att utveckla idéer och metoder för att rädda oss 
undan katastrofer och planera för vår framtid och är en förutsättning för överlevnad.  
 
Bergström (1992) talar om begreppen kunskap och konst. Begreppet kunskap är 
lättare att beskriva än vad konst är. Men det viktigaste är vilken funktion och 
påverkan konsten har i våra liv och vad essentiell undervisningen i de estetiska 
ämnena är. Han menar att musik är konst och att konst inte förmedlar information 
utan den förmedlar betydelse. Eftersom konst fortfarande finns och inte har 
försvunnit ur vårt beteende menar författaren att den är nödvändig och att 
framförallt musik har en stor betydelse för barnets utveckling. Bergström skriver att 
mamman inte sjunger för barnet eftersom sången är vacker. Hon sjunger för att 
barnet inte ska känna sig rädd. Marscherande soldater sjunger inte för att hålla 
takten. De sjunger för att avlägsna rädslan, vilket även Theorell (2009) hävdar, de 
negativa känslorna förträngs genom sång. Ulla Wiklund (2001) skriver om begreppet 
”utantillinlärning”. Hon menar att detta begrepp inte är ett vanligt förekommande i 
dagens skola men som är vanligt när det gäller sånger man lär sig som barn och som 
är kvar i minnet även om vi är på väg att bli dementa. Hon menar att hennes egen 
utveckling inom det engelska språket förstärktes eftersom hon med hjälp av engelsk 
musik lärde sig många nya ord vilket hon säger att skolan aldrig hann med.  
 
Bjørkvold (2005) menar att musik är betydelsefullt för lärande och skriver att musik 
snarare ger tillkoppling än avkoppling. Han menar att musik medför glädje, livslust 
och energi hos människan. Författaren menar att om barnet ska lyckas måste den ha 
tillgång till samtliga uttrycksmedel, däribland sång. Bjørkvold ger ett exempel där 
han påvisar att sången är viktig för inlärning. En tvåårig pojke försöker att lära sig att 
hoppa på ett ben. Han tränar dagligen, ramlar, men ger aldrig upp. En dag löser han 
gåtan. Han sjunger och hoppar samtidigt. Författaren menar att sången och 
hoppandet förstärker varandra, vilket leder oss in på nästa avsnitt, ”Musikens 
påverkan, funktioner och betydelse för lärande”. 

2.1.3 Musikens påverkan, funktioner och betydelse för lärande 

Hur påverkas vi egentligen av musik? Finns det bara positiva faktorer? Eller finns det 
även negativa faktorer med detta glorifierade fenomen?  
 
Töres Theorell (2009) menar att viss musik kan inbjuda till våld, droger och 
självmord. Det finns även olika ackord som utger en olustig eller irriterad stämma. 
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Sundin (1995) menar att musikens funktion har två sidor, den skapar trygghet men 
också oro. Detta är också något som Bjørkvold (1998) belyser. Han skriver att många 
förknippar sång med negativa känslor, exempelvis scenskräck, talängslan eller 
prestationsångest. Theorell (2009) skriver att musicerande och stress går nära 
varandra. Han menar att musik kan förmedla negativ stress där immunförsvaret kan 
försämras och blodtrycket öka, men han menar framförallt att regelbundna 
musikerfarenheter ger skydd mot effekter av den negativa arten av stress, vilket leder 
oss in på positiva faktorer med musik. Kan regelbunden lyssning av musik påverka 
hälsan positivt? Theorell skriver om flera undersökningar som tyder på att musiken 
kan påverka samarbetet mellan gener och omgivning i det skydd vi har mot stress. 
Författaren skriver att Bygren m.fl. (2009) har kommit fram till att om en individ 
ofta går på diverse kulturaktiviteter skapas ett skydd mot att utveckla cancer. Detta 
beror på att det sägs att kulturupplevelser är en faktor som gör att immunförsvaret 
stärks, vilket resulterar i ökat skydd mot cancer.  
 
Bengt-Olof Engström (2007), Bjørkvold (2005) och Ulla Sundberg (2007) beskriver 
individen som en sjungande gestalt från första början. Musiken och sången blir ett 
sätt för varje individ att uttrycka sina känslor för omvärlden, oavsett om individen 
själv förstår det eller inte. Redan när barnet ligger i magen får barnet ta del av sången 
från mamman och pappan, främst från mamman då hennes vibrationer, känslor och 
engagemang känns vid. Engström (2007) skriver om en pedagog som ansåg att alla 
kan lära sig att sjunga, enskild som såväl med andra. Hon menade att utifrån sången 
kunde barnet öka sin trygghet i livet och förbättra sina studieresultat i skolan. Att 
sjunga tillsammans är en essentiell del i barnets utveckling, en gemenskap där alla är 
inkluderade. För att det ska skapas form och struktur i barnets liv menar Bjørkvold 
(2005) att musik, lek och spontansång är betydelsefulla och bidragande faktorer. Vad 
menas då med spontansång? Bjørkvold menar att begreppet spontansång innebär när 
barnet sjunger spontant utan uppmaningar från vuxna. Spontansången ger ”puls åt 
leken, form åt kroppsrörelserna och känslan åt rösten” (s.65). Fagius & Lagercrantz 
(2007) anser att de barn som kommer tidigt i kontakt med musik börjar tidigt tralla 
när barnet känner sig på bra humör. Glädje och lust till musik går hand i hand. 
Gunnel Fagius (2007) skriver om sångens vikt för utveckling. I Sverige har vi 
yttrandefrihet, vilket även gäller sången. Sången dör inom oss såvida vi inte släpper 
ut den. Sången hjälper oss att flyga ifrån människa till människa och skapar 
interaktioner och relationer. Eftersom musiken finns i våra liv menar Engström 
(2007) att den kan bidra till att vi alla accepterar att vi kan sjunga eller våga sjunga.  
 
Hur kan man då använda musik som ett verktyg för att lära in andra skolämnen idag? 
Bjørkvold (1998) skriver om en föreläsning, där han med hjälp av musik lärde ut en 
del ryska ord. Han började med att visa hur orden såg ut i skriftspråk och berättade 
att de bokstäver som ser ut som våra bokstäver inte låter likadant som våra. 
Deltagarna försökte att uttala och minnas orden men lyckades aldrig. Bjørkvold satt 
sig sedan vid pianot och började sjunga dessa ord i en melodi. Efter bara några 
minuter kunde alla åskådare uttala och minnas dessa ord korrekt genom att sjunga 
med i sången.  
 
Lundström (1996) skriver om hur man kan integrera musiken i andra skolämnen. 
Hon menar att barnets språkutveckling har starka förbindelser med musiken där 
man med hjälp av rytmen, melodin och sången lär sig nya ord och att läsa och skriva. 
Bjørkvold (2005) och Gottberg (2009) menar att musiken och sången framförallt 
förstärker språket genom att stimulera och utmana språkliga funktioner. Lundström 
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(1996) menar att inlärningen av utländska språk främjas genom att sjunga sånger på 
andra språk. Eftersom musik har varit en del av vår värld i urminnes tider passar det 
alldeles utmärkt att se musikens historiska utveckling och jämföra samt undersöka 
likheter och skillnader av musiken. Musiken kan också tillämpas i exempelvis 
geografiundervisningen genom att lyssna till musik från olika kulturer och 
världsdelar, men framförallt inom matematiken eftersom inom all musik finns 
infallsvinklar av matematik, där exempelvis takter kan räknas. Lundström hävdar att 
ämneskunskaperna fördjupas genom samverkan mellan musik och andra ämnen 
eftersom ämnet studeras utifrån andra och nya aspekter. Det som händer när det 
betraktas utifrån andra och nya synsätt är att kunskapssystemet förstärks eftersom 
minnet får nya punkter att knyta sig fast vid. Författaren menar att en samverkan 
mellan musik och övriga ämnen sammanfogar faktakunskaper och känslor till en 
helhet. 
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3 Metod 
Studiens metod är huvudsakligen en kvalitativ webbenkätundersökning med frågor 
som syftar till att undersöka hur pedagoger som undervisar i årskurserna 1-3 i 
Västerås stad tillämpar musik i undervisningen för att stimulera kunskapsbildning 
inom något skolämne. Studien är kvalitativ men har kvantitativa inslag eftersom 
procenttal och viss statistik förekommer. 

3.1 Metodologi 
Martyn Denscombe (2009) skriver om två typer av forskning, kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning innebär att den insamlade empirin 
redovisas genom ord (skrivet eller verbalt) och bilder. Empirin samlas exempelvis in 
från intervjuer men kan också erhållas genom frågeformulärsundersökningar där 
svaren är skriftliga. Denna typ av forskning handlar om att analysera kvaliteter i den 
insamlade empirin. En fördel med en kvantitativ analys är enligt författaren att den 
baseras på objektiva lagar och inte på forskarens egna åsikter, en nackdel är att den 
bara visar hur det är, men inte varför. Fördelen med en kvalitativ analys är att den 
kan ge utrymme för många fria och sanktionerade tolkningar, dock är det också en 
nackdel att dessa tolkningar är nära kopplade till hur forskaren själv ser på saker och 
ting.  

3.1.1 Enkätförfarande 

En fördel med en frågeformulärsmetod är enligt Staffan Stukát (2005) att när 
informanten genomför undersökningen kan den ta tiden den behöver. Denscombe 
(2009) skriver om smidigheten och enkelheten med att skapa en webbenkät och 
belyser fördelen med att det går snabbt att skicka den till undersökningsdeltagaren 
och snabbt att slutföra enkäten. Författaren menar att enkäten ska vara utformad på 
ett sätt där informanten inte kan misstolka frågan och att den ska verka inbjudande 
och inte medföra att undersökningsdeltagaren väljer att avstå på grund av att 
frågorna är för känsliga, tar för lång tid eller presenteras på ett oprofessionellt sätt. 
Genom att skapa en webbenkät främjas miljön eftersom pappersenkäter inte 
används. I en webbenkät är det enkelt att påverka designen på knappar, ramar och 
ikoner. När enkäterna är färdigifyllda skickas det direkt till ett kalkylprogram, vilket 
sparar tid och resultatet blir precist. Stukát (2005) skriver om tidsaspekten som en 
anledning till bortfall på enkäter. Om exempelvis en enkät är utformad med många 
öppna frågor kan bortfallet bli större eftersom det tar längre tid att genomföra 
enkätundersökningen. Författaren menar att ingen undersökning får 100 % svar på 
antalet förfrågade informanter. Om det finns informanter som ännu inte deltagit i 
studien menar Stukát att en påminnelse bör skickas, vilket ökar chanserna till en 
större empiri. Denscombe (2009) skriver om en term som kallas för ”big is beautiful”, 
vilket menas att desto fler som genomför enkäten än mindre snedvinklad blir den, 
alltså den blir mer sanningsenlig och chanserna ökar för generaliserbara svar. En 
problematik enligt Denscombe (2009) kan vara de ”icke omformulerbara” frågor som 
ett frågeformulär innehar. Frågorna kan påverka resultatet genom att istället för 
informantens tolkningar, utgå och spegla forskarens sätt att tolka saker och ting. 
Genom att frågorna är ”icke omformulerbara” kan det påverka informanten och 
avhålla den från att vilja svara. Författaren menar att frågeformulärsundersökningar 
inte ger forskaren någon större möjlighet att kontrollera realiteten som man 
exempelvis kan utläsa i en intervju där forskaren möter informanten i verkligheten.  
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3.2 Genomförande 

3.2.1 Datainsamling 

Vi lämnade ut en enkät till ett antal pedagoger på olika skolor för att undersöka hur 
pedagogerna använder sig av musik som ett verktyg för att undervisa i olika ämnen. 
Vi skapade en webbenkät med hjälp av mjukvaran webbenkater.com. Vi besökte 
Västerås Stads hemsida för att hitta e-postadresser till samtliga informanter som var 
relevanta för vår studie. Vi ville att så många som möjligt skulle svara på enkäten. Vi 
kontaktade alla undervisande lärare i årskurs 1-3 i Västerås stad via mejl. Mejlet 
innehöll länken till webbenkäten (bilaga 1), ett missivbrev (bilaga 2) och information 
om studien och de etiska principerna. Enkäten bestod av nio frågor som var 
densamma för alla undersökningsdeltagare. Tre av dessa frågor var fasta frågor, 
vilket innebär att det finns ett givet svarsalternativ, exempelvis kön/ålder etcetera. 
Dessa tre frågor innehöll dock ett tomt fält där undersökningsdeltagaren kunde svara 
med ett eget alternativ. Resterande frågor var öppna frågor där 
undersökningsdeltagaren fick skriva med egna ord. Vi bestämde att tillängligheten av 
webbenkäten varade under två veckor. För att minska bortfallet och samtidigt veta 
vilka som svarat eller inte, finns det en speciell funktion i webbenkätsverktyget som 
vi använt för att skicka ut en påminnelse. Efter en vecka skickade vi en påminnelse 
till alla som inte svarat.  

3.2.2 Statistisk hantering 

För att kunna hantera vårt sample använde vi oss av verktygsprogrammet Excel och 
statistikprogrammet SPSS. Vi förde in all data från webbenkäten i 
verktygsprogrammet Excel. Vi kunde då se varje informants svar. I varje informants 
svar på varje fråga letade vi efter mönster, likheter och skillnader. I kolumnen till 
höger om varje fråga infogade vi nya celler för att kunna kategorisera de olika svaren. 
I den nya kolumnen skrev vi en siffra som symboliserade en kategori. Efter att vi 
kategoriserat alla svar i Excel fördes dessa in i statistikprogrammet SPSS för att se 
om något intressant kunde utläsas från de kvalitativa och kvantitativa svaren. 

3.2.3 Analys 

Denna kvalitativa studie med kvantitativa inslag är baserad på en stor mängd empiri. 
På grund av antalet svar har det visat sig omöjligt att presentera hela textmängden 
från de kvalitativa svar vi fått och har därför tagit ut de centrala delarna och belyst 
det kvantitativa. Denscombe (2009) skriver att när man utvärderar sitt frågeformulär 
bör man först bedöma svaren, om svaren utger korrekt information kopplat till 
studiens syfte och hur sanningsenliga och ärliga deltagarnas svar är. De olika svaren 
av varje fråga från webbenkäten (Bilaga 1) har kategoriserats in i olika kategorier. 
Varje fråga har sina egna kategorier och består av 2-8 kategorier. Fråga 1 består av 
två kategorier, fråga 2 består av sex kategorier, fråga 3 består av åtta kategorier, fråga 
4 består av ett diagram som visar en skala mellan 1-100, fråga 5 består av fyra 
kategorier, fråga 6 består av fyra kategorier, fråga 7 består av två kategorier, fråga 8 
består av fyra kategorier och fråga 9 som består av åtta kategorier. Kategorierna har 
ordnats och genererats efter mönster, ord och begrepp som genomsyrar 
informanternas svar. 91 informanter deltog i studien varav 1 informant inte uppgav 
några skriftliga svar och kan därför inte användas i det kvalitativa resultatet. 
Informanten svarade dock på de slutna frågorna och kan därför utgöra en del av det 
kvantitativa resultatet. I resultatet (avsnitt 4) visas det kvantitativa resultatet, svaren 
av de slutna frågorna, alltså fråga 1-4: kön, ålder, befattning och det genomsnittliga 
värdet av användandet av musik i undervisningen. Efter detta följer det kvalitativa 
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resultatet som är uppdelat i tre kategorier. Kategori A, B och C där den första 
kategorin redogör för hur och varför de svarande informanterna använder musik i sin 
undervisning. Den andra kategorin beskriver om de svarande informanterna som inte 
tillämpar musik skulle kunna tänka sig det, i så fall varför/varför inte. Den sista 
kategorin skildrar de svarande informanternas syn på fördelar och nackdelar med att 
använda musik i undervisningen. Varje kategori innehåller subkategorier utifrån 
varje fråga ur webbenkäten.  

3.3 Urval och bortfall 

3.3.1 Urval 

Vi har skickat ut enkäten till 439 ämneslärare och klasslärare för årskurs 1-3 i 
Västerås Stad. Av dessa är 64 män och 375 kvinnor. 81 pedagoger (10 män, 71 
kvinnor) har slutfört enkäten. Bortfallsanalysen innebar ytterligare tio informanter. 
Således är det 91 pedagoger som utgör studiens sample. Anledningen till att vi valt att 
skicka ut enkäten till pedagoger i Västerås Stad är för att vi tyckte att Västerås borde 
generera ett hanterbart sample.  

3.3.2 Bortfall 

Vi genomförde en bortfallsanalys eftersom vi fick ett stort antal bortfall på vår enkät. 
Anledningen till att det blev ett stort bortfall kan vara att tidpunkten då vi skickade 
enkäten var många lärare upptagna med utvecklingssamtal. Vi kunde ha fått fler 
svarsresultat om vi skickat den vid en annan tidpunkt. En annan anledning till det 
stora bortfallet kan också bero på att några hade semester eller bytt arbetsplats. Vid 
utskickandet av enkäterna uppstod några problem då ett stort antal e-postadresser 
inte fungerade att skicka till. Detta kan då berott på felstavning eller att personen 
ifråga bytt adress. Om det var felstavning försökte vi korrigera så att det blev rätt och 
skickade igen. Några fler resultat fick vi, men inte många. 
 
Vi ringde upp 10 personer som inte svarade och förklarade först att vi gjorde en 
bortfallsanalys och frågade vänligt om de kunde ta 5 minuter för att svara på 
enkätfrågorna. Vi ställde frågorna och skrev upp svaren i stödord och stolpar för att 
efter samtalet sammanställa svaren. På frågan hur mycket de använder sig av 
musiken i undervisningen på en skala mellan 1 och 100 var svaren följande: 70, 50, 
30, 100, 50, 75, 10, 25, 5, 45. Bortfallsinformanternas svar på frågan om 
musikanvändning jämfördes med det svarande samplet. De båda gruppernas 
(bortfallsinformanterna respektive det svarande samplet) sammanföll i hög grad, 
vilket vi tolkar som att bortfallet är representativt för urvalet. Andelen män i urvalet 
är ungefär densamma som andelen män i bortfallsanalysen vilket är en god 
indikation på att samplet är representativt.  

3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Stukát (2005) skriver att reliabilitet och validitet är något forskaren måste ta hänsyn 
till i sin forskning. Validitet, även benämnd som trovärdighet innefattar i vilken grad 
indikatorn mäter syftet av det man vill mäta. Med andra ord, hur riktig är studien? 
Stukát menar att validiteten kan vara låg även om reliabiliteten är hög, exempelvis 
om man värderar bristande funktionsdugligheter i studien. Reliabilitet, som kan 
förklaras som tillförlitlighet innefattar kvaliteten av indikatorn i studien, vilket menas 
att frågorna i en enkät kan variera beroende på formuleringar och tolkningar. En 
bristande reliabilitet kan innefatta misstolkningar av frågorna hos 
undersökningsdeltagaren men även att svaren kan misstolkas av enkätskaparen. För 
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att få en så hög validitet som möjligt valde vi att majoriteten av frågorna skulle vara 
öppna frågor eftersom styrda frågor inte visar till fullo vad och varför informanten 
tycker som den tycker, utan det visar bara att den tycker så. Svaren på dessa öppna 
frågor höjer validiteten eftersom vi på det sättet får reda på exakt vad informanten 
tycker och tänker. För att öka reliabiliteten ville vi få så många informanter som 
möjligt att delta i studien eftersom fler snarlika svar betyder gemensamma tolkningar 
av enkätfrågorna. Det motsvarar vårt syfte med hur vi vill att informanterna ska tolka 
frågorna. För att öka både validiteten och reliabiliteten genomförde vi en 
bortfallsanalys. Vi bestämde att vi skulle kontakta tio informanter som ännu inte 
deltagit i studien. Vi genomförde detta för att om informanternas svar överensstämde 
med övriga informanters svar skulle studien bli mer trovärdig och tillförlitlig. Men för 
vem gäller resultatet? Är det generaliserbart? Detta är något som enligt Stukát (2005) 
måste klargöras. Värdet blir annorlunda om resultatet bara avser informanternas 
enskilda åsikter än om resultatet kan generaliseras för en mer omfattande grupp. 
Denscombe (2009) beskriver begreppet generaliserbarhet som en möjlighet att 
använda sig av resultatet på andra exempel av samma fenomen. Studiens resultat går 
att generalisera till viss del då informanternas skilda erfarenheter överensstämmer i 
åtskilliga fall med varandra utifrån våra egna tolkningar. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) framställer syftet med de forskningsetiska principerna som 
ett skydd för både forskare och undersökningsdeltagare. Skyddet innefattar fyra 
aspekter. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Genom att vi har informerat varje undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i enkätundersökningen, vilka villkor som gäller samt att det är frivilligt att 
delta och att de har rätt att avbryta när de vill har vi tagit hänsyn till 
informationskravet och samtyckeskravet. Genom att informera deltagarna om att de 
är anonyma i undersökningen har vi tagit del av konfidentialitetskravet. Vi har tagit 
ställning till nyttjandekravet med hjälp av att upplysa deltagarna om att ett icke-
deltagande inte påverkar undersökningen och att svaren de uppger i 
enkätundersökningen endast kommer användas inom vetenskapliga syften och 
kommer inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 
ickevetenskapliga avsikter. Denscombe (2009) skriver att informanterna ska bli 
försäkrade att svaren behandlas på rätt sätt. Vi som forskare har förutom de juridiska 
krav angående datasäkerhet en del moraliska regler som handlar om att 
informanternas svar skyddas. Informanterna ska även få rätt information om 
deltagandet där det framgår hur och var informationen ska behandlas och att 
deltagandet är frivilligt. 
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4 Resultat 
I detta kapitel visas resultatet av vår studie. Vi har både kvalitativa och kvantitativa 
inslag i vår studie med största del kvalitativ. Enligt Denscombe (2009) kännetecknas 
bra forskning genom att blanda kvalitativ och kvantitativ forskning. Under avsnitt 
4.1. visas det kvantitativa resultatet från de slutna frågorna (1-4). Under resterande 
avsnitt 4.2 visas det kvalitativa resultatet där svaren från bortfallsanalysen är 
inkluderade. 

4.1 Kvantitativt resultat 
Figur 1-4 visar informanternas kön, ålder, befattning och hur mycket de använder sig 
av musik i undervisningen. Dessa figurer visar endast svaren från de informanter 
som genomförde webbenkäten. Den genomförda bortfallsanalysen syns inte i dessa 
figurer. 

4.1.1 Kön, ålder och befattning 

Informanterna tillfrågades om kön, ålder och befattning. 
 

 
 
Figur 1. Informanternas fördelning på kön. Drygt 12 % är män och knappt 88 % är 
kvinnor. 
 

 
Figur 2. Informanternas fördelning i åldersgrupper. Den största åldersgruppen är 
36 – 45 år. Endast drygt 1 % är yngre än 26 år och knappt 2,5 % är äldre än 65. 
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Figur 3. Informanternas fördelning på olika befattningar. Den dominerande 
befattningen är klasslärare årskurs 1-3. De informanter som svarat alternativet 
annat, har exempelvis uppgett att deras befattning är danslärare, musiklärare, 
resurslärare och bild och dramalärare.  

4.1.2 Musikanvändning 

Informanterna tillfrågades ”Hur mycket använder du dig av musik i 
undervisningen?” Informanterna svarade genom att välja ett värde på en skala 
mellan 0 och 100. 

Figur 4. Informanternas musikanvändning. Genomsnittlig absolut avvikelse är 
23,86 och det aritmetiska medelvärdet är 49,44. 

4.2 Kvalitativt resultat 

4.2.1 Kategori A 

Under denna kategori visas resultaten från de informanter som använder musik i sin 
undervisning. 

4.2.1.1 På vilket sätt använder du dig av musik i din undervisning? 

Under denna fråga delades svaren in i fyra subkategorier. I subkategori 1 – 
sjunger/spelar, ligger svaren från de informanter som framförallt använder musik i 
sin undervisning genom att sjunga och spela något instrument. I subkategori 2 – 
lyssnar på inspelad musik ligger svaren från de informanter som framförallt 
använder musik i sin undervisning genom att lyssna på inspelad musik. I subkategori 
3 – sjunger/spelar & lyssnar på inspelad musik ligger svaren från de informanter 
som framförallt använder musik i sin undervisning genom att sjunga och spela något 
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instrument och lyssnar på inspelad musik. I den sista, subkategori 4 – övrigt ligger 
svaren som inte passar in i övriga kategorier. 
 
Subkategori 1 – sjunger/spelar 
Under denna kategori ligger svaren från de informanter som har svarat att de sjunger 
med barnen, klappar eller spelar något instrument. Det är 21 pedagogers svar som är 
kategoriserade i denna subkategori och många av de som svarat skrev att de använda 
mycket rim och ramsor för att inta kunskap men även att sjunga sånger som främjar 
inlärningen för ämnena matematik och engelska. Fyra exempel av informanternas 
svar:  
 

Försöker hela tiden hitta ramsor och sånger som passar till det vi håller på med som t.ex. vid 
inlärandet av bokstäverna i år 1. På bokstaven A brukar jag lära eleverna sången, A kommer 
först i ankare, A kommer först i apelsin....från Fem myror, ramsan "Bagare Bengtsson bakar 
bara...... på bokstaven B osv; När vi jobbar med området årstider sjunger vi olika årstidssånger 
och när vi läser Rymden rymdsånger osv. (Klasslärare, årskurs 1-3).  

 
Vi sjunger ramsor, verser och sånger som passar till de arbetsområden vi har. (Klasslärare, 
årskurs 1-3).  

 
T ex multiplikationssånger, alfabetssånger, psalmer. (Klasslärare, årskurs 1-3). 

 
Sjunger ofta sånger, rytmer, rim och ramsor. Sånger tematiskt i arbetsområdet. (Svenska som 
andraspråk, årskurs 1-3). 

 
Subkategori 2 – lyssnar på inspelad musik  
Under denna subkategori ligger svaren från de informanter som har svarat att de 
mest lyssnar på inspelad musik, där pedagogerna använde musiken främst till 
bakgrundsmusik. I denna subkategori hamnade 17 informanters svar. Här används 
musiken ofta till att skapa en avslappnad stämning i klassrummet och/eller för att 
öka koncentrationen men även till olika rörelseaktiviteter. Några exempel på de svar 
vi fick var: 
 

Lugn, klassisk musik vid vissa tillfällen, vid läsning t ex.; Musik i engelska, när man behöver en 
paus gympar till musik. (Klasslärare, årskurs 1-3). 
 
i dans - och rytmövningar, lekar, avslappningsövningar. Vid fys - och styrkepass. Ibland som 
bakgrundsmusik. (Idrottslärare, årskurs 2-6). 
 
Lyssnar när vi t.ex. har bild, lugn musik när barnen kommer in i klassrummet. (Klasslärare, 
årskurs 1-3). 

 
Subkategori 3 – sjunger/spelar & lyssnar på inspelad musik 
Under denna subkategori ligger svaren från de informanter som har svarat att de 
använder sig både av att sjunga/spelar och att använda inspelad musik och det var 33 
informanters svar som tillhör denna subkategori. Majoriteten av de som svarat 
använder musik i alla dess kontexter, de sjunger, rimmar, spelar, lyssnar och rör sig 
till musik. Allt från matematiksånger och låtar på engelska för att lära sig 
matematiktal och engelska uttal till att lära sig alfabetet genom ”majasånger”. Tre av 
informanterna svarade: 
 

vi lyssnar på musik som barnen tycker, och ibland rör vi oss lite till musik sen brukar vi sjunga 
ibland också! (Klasslärare, årskurs 1-3).  
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Just nu sjunger vi vokalerna...; ; Vi ofta klassisk musik vid tyst läsning och reflektion.; ; 
Rörelsesånger och koncentrationsövningar. (Klasslärare, årskurs 1-3).  
 
Sånger om arbetsområden vi arbetar med i olika ämnen, t.ex. rymden.; Enkla engelska sånger 
för att träna ord, uttal mm.; Ibland spelar jag till sångerna och ibland använder vi inspelad 
musik, t.ex. Låtoteket. (Klasslärare, årskurs 1-3). 

 
Subkategori 4 – övrigt  
Denna subkategori innehåller 20 informanters svar och är svar som inte besvarar 
frågan men som ändå är relevanta, svar som är irrelevanta för studien och blanka 
svar. Somliga svar skulle passa bättre under nästa fråga, varför musik används i 
undervisningen. Exempel på svar:  
 

Jag jobbar enligt läroplanen. Jag har musik i förskoleklass,år 3-6 på skolan halvklass från 8-13. 
(Musiklärare & Fritidspersonal).  
 
Det kan vara för att lära in eller för att "koppla om" eller för att ha roligt! Vid vissa tillfällen som 
arbetsmusik. Har även använt musik som en signal till byte av aktivitet t ex. (Klasslärare, 
årskurs 1-3). 
 
För att låta barnen röra på sig när det suttit stilla. I engelska-undervisningen.; Inlärning av t.ex. 
månader, klockan, alfabetet och liknande.; Under musiklektionerna (förstås). (Klasslärare, 
årskurs 1-3). 

4.2.1.2 Varför använder du dig av musik i din undervisning? 

Under denna fråga delade vi in svaren i fyra subkategorier. I subkategori 1 – 
frambringar känslor ligger svaren från de informanter som framförallt använder 
musik i sin undervisning för att musik frambringar känslor. I subkategori 2 – 
främjar inlärningen ligger svaren från de informanter som framförallt använder 
musik i sin undervisning för att musik främjar inlärningen. I subkategori 3 – 
frambringar känslor & främjar inlärningen ligger svaren från de informanter som 
framförallt använder musik i sin undervisning för att musik frambringar känslor och 
främjar inlärningen. I den sista, subkategori 4 – övrigt ligger svaren som inte passar 
in i övriga kategorier. 
 
Subkategori 1 – frambringar känslor 
Den första subkategorin, att frambringa känslor kan förklaras att informanterna 
använder sig av musik för att stimulera barns känslor. Tjugosju informanter ansåg sig 
använda musiken i detta ändamål. Många svar handlar om att skapa ett avslappnat 
klimat eller att det gör inlärningen roligare. Tre informanter svarade:  
 

Skapar lugn och ro och barnen gillar det verkligen! (Klasslärare, årskurs 1-3). 
 
För att lugna, få arbetsro, för att inspirera och för att det är "medryckande och att det är lätt att 
få med sig alla elever när man använder sig av musik på olika sätt. (Klasslärare, årskurs 1-3).  
 
Det viktigaste är att det skänker en otrolig glädje och gemenskap i klassen och på hela skolan. 
Jag stärker deras självkänsla genom sången och dansen.; de kommer till skolan som blyga 6-
åringar och i tvåan och trean kan de stå på en stor scen och framträda solo med både sång & 
dans. det gäller att hitta deras passion för sången och dansen, få dem att våga lite till, att vilja 
mera. Framförallt skänker det mig en härlig glädje när man ser alla utvecklas för att det är så 
kul. Min passion i livet är också sång, musik & dans. Jag har sysslat med det hela mitt liv i olika 
former, så jag vet vad alla kan få ut av det. (Dans & musiklärare, årskurs 1-3). 

 
Subkategori 2 – främjar inlärningen 
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Under denna subkategori, om att pedagogerna använder musik för att inta kunskap 
var det fjorton informanter som instämde. Många svarade att det är ett sätt för 
många elever att lära sig. Några exempel på svar:  
 

För att jag anser det kan vara enklare för vissa att lära sig med hjälp utav musik. 
(Matematiklärare, årskurs 1-3). 
 
Alla sätt att lära är bra! Musik är ett sätt att hjälpa till med inlärning och minneskunskap. För 
vissa barn är det nog ett bra arbetsredskap. (Klasslärare, årskurs 1-3). 
 
Skolan har valt att förlägga musiklektionerna i ändamålsenliga lokaler som är fullutrustad med 
instrument och med ämneslärare inom ämnet. Det ser skolan som en stark kvalitetsförbättring.; 
; Min egna åsikt är att mer och mer forskning visar att ett aktivt musikutövande ökar 
inlärningsförmågan i de teoretiska ämnena.; Jag brukar säga att idrott är gympa för kroppen 
och musiken för hjärnan. (Musiklärare). 

 
Subkategori 3 – frambringar känslor & främjar inlärningen 
Under denna subkategori som visar svaren från de informanter som tycker att musik 
både frambringar känslor och främjar inlärningen hamnade de flesta svaren. Många 
menar att känslo- och inlärningsaspekten går ihop med varandra, att exempelvis en 
lustfylld stämning medför intresse och ökar förmågan att inta kunskap. Några 
exempel av de trettio svaren vi fick:  
 

Det är ett roligt och bra sätt att lära sig saker. (Klasslärare, årskurs 1-3). 
 
Jag är övertygad om att det hjälper till vid inlärningen, eleverna använder ytterligare ett sinne. 
Dessutom gör det undervisningen roligare och mer omväxlande. (Klasslärare, årskurs 1-3). 
 
Musik skapar glädje. Musik och sång hjälper eleverna att uttala engelska ord. (Svenska som 
andraspråk, årskurs 1-3). 

 
Subkategori 4 - övrigt 
Denna kategori består av tjugo svar som var blanka eller som inte kunde läggas in i de 
övriga kategorierna. Där handlade några svar om att det står i Lgr 11 och att musik 
ska därför användas för att eleverna vill det eller att pedagogen själv är intresserad av 
musik. Ett exempel är:  
 

För att det är ett bra sätt på att se alla barn och säga god morgon på ett trevligt sätt. 
(Klasslärare, årskurs 1-3). 
 
Musik är ett ämne som är med i Lgr 11 och för att det är lite mysigt. (Klasslärare, årskurs 1-3). 

4.2.2 Kategori B 

Dessa två frågor som denna kategori består av var riktade till de informanter som inte 
använder sig av musik i undervisningen, dock förekommer svar från informanter som 
tillämpar musik i sin undervisning. Under denna kategori visas resultaten från dessa 
informanter.  

4.2.2.1 Om du inte tillämpar musik i din undervisning, skulle du kunna tänka dig att 
tillämpa det? I så fall hur? 

Under denna fråga delade vi in svaren vi fick i subkategorierna 1. De som svarat och 
2. De som ej svarat eftersom svaren på denna fråga var för få för att kunna 
kategorisera på ett annat sätt. Subkategori 1 innehåller tolv svar där två svar är: 
  

Jag använder redan musik i min undervisning. (Svenska som andraspråk, årskurs 1-3). 
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Det är tre snarlika svar där informanterna skrev:  
 

Jag har en kollega som undervisar i musik, så jag behöver inte. (Klasslärare, årskurs 1-3).  
 

Vi en har musiklärare för detta så jag är inte intresserad! (Klasslärare, årskurs 1-3).  
 
Nej, det är bra som det är! (Syslöjdslärare). 

 
En slöjdlärare svarade:  
 

Om jag såg ett syfte som skulle hjälpa eleverna till större förståelse av ämnet. Hur vet jag inte för 
då skulle jag ha gjort de. (Slöjdlärare).  

 
Bortsett från de två svar som redan använder musik i undervisningen är sex 
informanter av tolv positivt inställda till att tillämpa musik i sin undervisning. En 
informant av dessa sex skrev: 
 

Jag vill ha en databank där man skriver in tema och får fram sångtexter som knyter Ann till det 
jag sökte på. Då skulle jag kunna använda mig av mer musik. Har för lite tid att hinna planera 
något vettig musiklektion. (Klasslärare, årskurs 1-3). 

 
Resterande fem informanter svarade bland annat att man kan arbeta tematiskt och 
på så sätt få in musik i olika arbetsområden och genom att tillämpa musik få eleverna 
i en speciell stämning samt att levande musik ger bra resultat. En av dessa 
informanter ansåg sig för oerfaren inom läraryrket men ville absolut tillämpa musik 
mer i sin undervisning när hon skaffat sig mer erfarenhet. 

4.2.2.2 Varför skulle du kunna tänka dig att tillämpa musik i undervisningen? Eller 
varför skulle du inte kunna tänka dig? 

Under denna fråga delade vi in svaren i fyra subkategorier. I subkategori 1 – 
frambringar känslor ligger svaren från de informanter som framförallt skulle kunna 
tänka sig att tillämpa musik i sin undervisning för att musik frambringar känslor. I 
subkategori 2 – främjar inlärningen ligger svaren från de informanter som 
framförallt skulle kunna tänka sig att tillämpa musik i sin undervisning för att musik 
främjar inlärningen. I subkategori 3 – negativitet ligger svaren från de informanter 
som har en negativ attityd till att tillämpa musik i sin undervisning. I den sista, 
subkategori 4 – oväsentliga svar/inga svar ligger svaren som är irrelevanta för 
studien.  
 
Subkategori 1 – frambringar känslor 
I denna subkategori finns det fem svar varav ett svar kommer från en informant som 
inte tillämpar musik i sin undervisning. Hon skulle kunna tänka sig att tillämpa 
musik i undervisningen eftersom hon anser att det intresserar många barn och 
skapar glädje. Resterande fyra svar är från informanter som redan tillämpar musik i 
sin undervisning och gör det bland annat för att det skapar glädje, skapar intresse och 
att barnen utvecklas med hjälp av musik. En informant skrev följande: 
 

Jag skulle inte klara mig utan musik i undervisningen och jag kan inte förstå hur man kan ha 
undervisning utan musik. (Klasslärare, årskurs 1-3). 

 
Subkategori 2 – främjar inlärningen 
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Alla sex informanter i denna subkategori tillämpar musik i sin undervisning men har 
ändå svarat på denna fråga. Eftersom svaren är relevanta för studiens syfte är de 
därför viktiga att belysa. Samtliga använder sig av musik i sin undervisning för att 
främja lärandet. Några exempel på informanternas svar:  
 

Jag skulle kunna lägga in inslag med musik även i specialundervisningen. Visor om bokstäver 
och siffror, sånger med rim etc. då jag egentligen är övertygad om att vissa barn kan minnas 
bättre med hjälp av musik. (Specialpedagog). 
 
Återigen för att förstärka inlärningen. Man blir glad. Jobba med olika sinnen, många saker 
kommer man bättre ihåg med musik eller rytm till.; Ökad koncentration är bra i allt arbete. 
(Klasslärare, årskurs 1-3). 
 
Musik ökar lusten/glädjen att lära in och det bidrar till befästa kunskaperna, används alldeles 
för lite!!!! (Klasslärare, årskurs 1-3). 

 
Subkategori 3 – negativitet  
Denna subkategori innehåller svar från fyra informanter som har en negativ attityd 
till att tillämpa musik i sin undervisning. En klasslärare i årskurs 1-3 menade att det 
är för lite planeringstid. En informant svarade: 
 

Problemet är att det bli ytterligare en ljudkälla till förutom alla verktyg (Träslöjdslärare). 
 
En av de resterande två informanterna menade att de hade en musiklärare för detta 
men att hon gärna skulle använda sig av musik om hon var bättre på att sjunga eller 
spela något instrument. Den sista informanten sa att det inte går att få in musik i 
syslöjd. 
 
Subkategori 4 – oväsentliga svar/inga svar 
I denna subkategori kategoriserades alla blanka svar och svaren som exempelvis sa; 
 

Jag använder mig av musik i undervisningen, se svaret på fråga 6. (Klasslärare, årskurs 1-3). 

4.2.3 Kategori C 

Under denna kategori visas de fördelar och nackdelar som informanterna beskrivit 
angående musikanvändningen i undervisningen. 

4.2.3.1 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att använda sig av musik i 
undervisningen? 

Under denna fråga delade vi in svaren i åtta subkategorier. I subkategori 1 – främjar 
inlärningen, ligger svaren från de informanter som endast har svarat att en fördel 
med att använda sig av musik i undervisningen är för att eleverna ska inta kunskap. I 
subkategori 2 – frambringar känslor, ligger svaren från de informanter som endast 
har svarat att en fördel med att använda sig av musik i undervisningen är för att 
eleverna ska stimulera och känna känslor. I subkategori 3 – främjar inlärningen & 
frambringar känslor ligger svaren från de informanter som har svarat att en fördel 
med att använda sig av musik i undervisningen är för att eleverna ska inta kunskap, 
stimulera och känna känslor. I subkategori 4 – nackdelar, ligger svaren från de 
informanter som endast har belyst nackdelar med att använda sig av musik i 
undervisningen. I subkategori 5 – övrigt, ligger svaren som inte passar in i övriga 
kategorier. I subkategori 6 – främjar och hindrar inlärningen, ligger svaren från de 
informanter som har svarat att en fördel med att använda sig av musik i 
undervisningen är för att eleverna ska inta kunskap samt belyst nackdelar med att 
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använda sig av musik i undervisningen. I subkategori 7 – frambringar känslor – för 
– och nackdelar, ligger svaren från de informanter som har svarat att en fördel med 
att använda sig av musik i undervisningen är för att eleverna ska stimulera och känna 
känslor samt belyst nackdelar med att använda sig av musik i undervisningen. Den 
sista, subkategori 8 – främjar och hindrar inlärningen och frambringar känslor, 
ligger svaren från de informanter som har svarat att en fördel med att använda sig av 
musik i undervisningen är för att eleverna ska inta kunskap, stimulera och känna 
känslor samt belyst nackdelar med att använda sig av musik i undervisningen. 
 
Subkategori 1 – främjar inlärningen 
Denna subkategori består av elva informanters svar. Samtliga informanter har svarat 
att musik i undervisningen framförallt förbättrar inlärningen, ökar koncentrationen 
och att vi lär oss genom olika sinnen. En varierad undervisning och att språket 
”fastnar” lättare är en del av informanternas svar. En musiklärare svarade: 
 

Enligt det jag läst så aktiveras höger hjärnhalva som hjälper den vänstra i teoretiska områden. 
Jag märker ibland på mina musiklektioner att elever som har svårt i teoretiska ämnen hittar 
koderna bättre inom musikämnet. Min övertygelse är att alla kan utöva musik. Instrument som 
sång. Engagerar man sig så når man också framgång. Solosång är en extra utsatt gren inom 
musiken där jag väldigt ofta får kommentaren att eleven inte kan sjunga. Jag bemöter det med 
att alla som kan prata kan sjunga. För vad är sång? Jo, en berättelse som är lite dramatiserad. 
Och ju mer eleverna utövar solosång desto mer vågar eleverna att ta huvudroll i andra 
sammanhang, exempel när eleverna har föredrag inför sina klasskamrater. (Musiklärare). 

 
Subkategori 2 – frambringar känslor 
Denna subkategori består av sex informanters svar. Dessa svar handlar om att musik 
i undervisningen framförallt frambringar känslor hos både elever och pedagoger. 
Informanterna har exempelvis svarat att musik skapar glädje, gemenskap, är 
rogivande och eleverna blir pigga. En informant skrev:  
 

Som sagt, det skapar glädje. Jag finner inga nackdelar! (Klasslärare årskurs 1-3). 
 
Subkategori 3 – främjar inlärningen & frambringar känslor 
Denna subkategori består av tolv informanters svar och har kategoriserats under 
denna subkategori eftersom informanterna har svarat att användandet av musik i 
undervisningen både främjar inlärningen och frambringar känslor. Informanterna 
har skrivit att eleverna befäster kunskaper lättare, skapar glädje, barnen har lättare 
att koncentrera sig. Några svar beskriver att det är lättare för vissa barn att befästa 
kunskap genom att lägga in stoffet i en melodi. En informant som har befattningen 
klasslärare årskurs 1-3, som har svarat 99 på en skala 1-100 på hur mycket musik hon 
använder sig av i sin undervisning skrev:  
 

Fördelarna är som jag skrev tidigare, att många kunskaper fastnar lättare, exempelvis engelska. 
Det är mycket lättare att lära sig multiplikationstabellerna genom att sjunga och rappa dem. 
Eleverna behöver avbrott för att hålla koncentrationen, då är det bra att sjunga och röra sig en 
stund. Det skapar också glädje hos eleverna. Jag kan inte se någon nackdel alls. (Klasslärare 
årskurs 1-3). 

 
Subkategori 4 – nackdelar 
Under denna subkategori är svaren från de åtta informanter som endast skrev 
nackdelar med användandet av musik i undervisningen. Några nackdelar som 
framkom ur dessa svar är att det krävs mycket förberedelser när man inte är 
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musikalisk och att ljudnivån kan öka eftersom vissa elever försöker överrösta 
musiken. En informant svarade: 
 

Ibland kan det bli stimmigt när vi lyssnar på radio så då stänger jag av! (Syslöjdslärare). 
 
Subkategori 5 – övrigt 
Under denna subkategori har de flesta informanterna svarat att det bara finns 
fördelar med musik och att vissa har skrivit ”se tidigare fråga”. En informant har 
skrivit ett svar som vi inte visste var vi skulle placera men är viktigt att belysa ändå.  
 

Det finns bara såå mycket fördelar. Jag har arbetat i skolan med klass, musik & dans i 30 år nu 
så jag vet vad jag pratar om. Jag har också skrivit till utbildningsdepartementet om fördelen 
med att införa obligatorisk dansundervisning från förskoleklassen och uppåt. Det räcker inte 
med en skola, utan i alla skolor i Sverige. Då kunde vi få tillbaka kulturen med pardans ute på 
dansställen, vilket gör att ungdomar kan dansa istället för att bara sitta på uteställen och dricka 
sprit. Det skulle ju gynna hälsan, och även gemenskapen bland ungdomar på ett otroligt sätt. 
Jag har tränat tävlingsdansare i 30 år (pardanser)och sett att unga som kan dansa behöver inga 
droger, de vill vara stjärnor på dansgolvet, dansen blir deras drog.; Dansen kan läggas in i 
musikundervisningen. Även sång och instrumentspel bidrar till sådana intressen så att det inte 
blir lika intressant med droger.; Tyvärr så hoppar många lärare i skolorna över det här med 
musikundervisning, det finns inga pengar till musiklärare vilket är en katastrof. (Klasslärare, 
årskurs 1-3). 
 

Subkategori 6 – främjar och hindrar inlärningen 
Denna subkategori innehåller svar från tio informanter som har nämnt fördelar som 
handlar om att musik i undervisningen framförallt främjar inlärningen men har även 
nämnt nackdelar. Svaren handlar om att eleverna genom musik befäster kunskaper 
lättare, stimulerar alla sinnen och att man når alla elever. Några nackdelar som 
somliga svar belyser är genom att spela fel sorts musik kan det bli stökigt i 
klassrummet och att ljudnivån kan öka. Två av informanterna svarade: 
 

Fördelar är att musik stimulerar flera sinnen och underlättar inlärningen samt så skapar musik 
minnesbilder. Nackdelen kan vara om man har elever med diagnos som behöver en "fyrkantig" 
värld och som är ljuskänsliga. (Klasslärare, årskurs 1-3). 
 
Som sagt, "vissa" lär sig bättre med musik så jag hävdar att andra kan få det svårare att förstå 
med hjälp utav musik. (Matematiklärare, årskurs 1-3). 

 
Subkategori 7 – frambringar känslor - för – och nackdelar 
Det är åtta informanters svar som placerats i denna subkategori. De har exempelvis 
svarat att musik skapar motivation hos eleverna och inspirerar och entusiasmerar. 
Några har också skrivit att musik är roligt och att det skapar lugn och ro. 
Nackdelarna som informanterna belyser är att för hög musik stör, rösterna höjs och 
barnen pratar mer. En informant skrev: 
 

Jag använder mig inte av bakgrundsmusik. Det höjer bara barnens röster och de barn som har 
svårt med motoriken blir; splittrade i koncentrationen och får sämre resultat i noggrannheten.; 
Musiken inspirerar och entusiasmerar. Gör det lättsammare.. Kul. (Idrottslärare, årskurs 1-3).  

 
Subkategori 8 – främjar och hindrar inlärningen och frambringar känslor  
I denna subkategori har vi placerat fyra informanters svar eftersom svaren belyser 
inlärning, känslor och nackdelar. 
 

Fördelar: Befästa kunskaper i alla ämnen, ha roligt tillsammans. Jag ser inga nackdelar. 
Svårigheten är ju om man som lärare inte utövar något instrument och kan kompa eleverna vid 
sång. Men idag med hjälp av datorn finns det jättemycket hjälp att få. På vår skola har vi tillgång 
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till "Låtoteket" som är en inspirationskälla och ett hjälpmedel till musikundervisningen. Men 
det finns mer. (Klasslärare, årskurs 1-3). 

 
Nackdelar är att det kan bli lite "stojigt" om man inte håller strukturen och ramen.; ; Fördelar är 
glädjen, samverkan, tillägnar sig kunskap från många områden, lätt att känna igen sig och 
känna sig delaktig i gruppen. Stärker självkänslan osv. (Förskoleklasslärare & Klasslärare, 
årskurs 1-3). 
 
Fördelar: eleverna blir ofta mer engagerade och glada.; Nackdelar: ljudnivån kan öka. 
(Idrottslärare, årskurs 2-6). 
 
En del barn blir lugnare och lär sig snabbare med hjälp av musik.; Bra sätt att komma ihåg 
engelska ord om de finns i en sång.; Bra att röra sig till musik om man suttit still och arbetat 
länge; ; En del barn tycker att de blir störda om det är musik runt dem. (Resurslärare, årskurs 1-
3). 
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5 Analys 
Nedan följer analysen av studiens resultat. Först visas analysen av det kvantitativa 
resultatet och sedan visas analysen av det kvalitativa resultatet som är strukturerad 
utifrån studiens forskningsfrågor. 

5.1 Analys av det kvantitativa resultatet 

5.1.1 Ju äldre man är desto mer använder man sig av musik i undervisningen  

Resultatet i vår studie visar att mängden utav användandet av musik i 
undervisningen inte har någon betydelse om du är kvinna eller man. Utifrån 
statistikprogrammet SPSS kunde vi istället utläsa att:  
Följande variabler visar korrelationer på signifikansnivån 0,01 (1 % chans för 
inverkan av slumpen): Åldersgrupper korrelerar måttligt (0,274) med fråga 4 ”Hur 
mycket använder du dig av musik i undervisningen”. Vi kan konstatera att det i vår 
studie verkar att ju äldre man är desto mer använder man sig av musik i 
undervisningen. Detta resultat kan bero på att pedagogerna har tagit examen under 
olika årtionden, där de äldre informanterna kan ha gått en lärarutbildning som 
fortfarande gav obligatoriska kurser i musik, vilket den inte gör idag. Att lärarna har 
kunskaper inom det musiska är viktigt eftersom det underlättar för att elever ska ta 
till sig kunskaper inom musik. För att utveckla dessa kunskaper skulle 
lärarutbildningen kunna utbilda studenter i musik som i sin tur kan utbilda sina 
kommande elever. En betydande faktor för resultatet kan vara att de äldre 
informanterna kan ha haft mer sång och musik när de själva gick i grundskolan då 
det var vanligt att sjunga psalmer, vilket kan speglas av i deras egna 
undervisningssätt och tillämpning av musik. Resultatet kan också uppfattas som att 
desto äldre man är, ju mer erfarenhet har man, vilket kan resultera i en ökad trygghet 
för läraryrket och medför att man som lärare vågar ta för sig och använda sig av 
varierande undervisningsformer. Nedan visas några av informanternas svar på hur 
mycket de använder sig av musik i undervisningen där det framförallt är äldre 
pedagoger som tillämpar musik mer i sin undervisning. 

 

5.2 Analys av det kvalitativa resultatet 
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5.2.1 I vilken utsträckning, och hur, använder pedagoger musik som ett verktyg för att 
lära in andra skolämnen?  

Utifrån vår empiri visar resultatet i vår studie att många pedagoger använder musik 
som ett verktyg till att lära in andra skolämnen genom att sjunga/spela sånger och 
ramsor som anknyter till det aktuella ämnet eller arbetsområdet pedagogen 
undervisar i. Många informanter har uppgett att sångerna och ramsorna som de 
sjunger handlar om bokstäver, matematiska begrepp och ord på engelska. Många 
informanter har uppgett att de lyssnar på inspelad musik i sin undervisning. 
Majoriteten av informanterna tillämpar både sång och lyssnande av inspelad musik 
för att lära in andra skolämnen. Några pedagoger använder musik för att dansa. 
Några informanter skrev: 
 

Vi lyssnar på musik som barnen tycker, och ibland rör vi oss lite till musik sen brukar vi sjunga 
ibland också! 
 
Vi sjunger sånger som är kopplade till olika ämnen; bokstavssånger, mattesånger, 
årstidsbaserade sånger. Vi använder oss av musik och rörelse på idrotten. Vi har sångsamlingar 
i arbetslaget med flera klasser tillsammans.  
 
Vi sjunger i min klass varje dag. Alla elever dansar också varje vecka.  

 
Dessa utsagor kan tyda på att lyssning av musik och sång allmänt betraktas som en 
lustfylld och effektiv metod till lärande. De flesta barnen har haft sång och musik i 
bagaget redan innan födseln och är en naturlig del i deras vardag. Många barn har 
favoritlåtar/artister vilket pedagogerna kan ta tillvara på olika sätt. Anledningen till 
att några svar var att musik används genom dans kan vara för att barnen behöver 
röra på sig och genom dans blir det en lustfylld aktivitet där lärande sker på ett 
varierande sätt där de får röra på sig och "komma bort från skolans inlärningskrav" 
ett tag.  

5.2.2 Vilka skäl ser pedagoger som använder musik i sin undervisning att integrera 
musik i undervisningen? 

Empirin/Insamlade data visar att många pedagoger anser att musik frambringar 
positiva känslor. Många anser att det är ett roligt verktyg för att inta ny kunskap. 
Många pedagoger hävdar att musik skapar en lugn atmosfär där det alstras glädje och 
gemenskap. Ett stort antal pedagoger vill integrera musik i skolans undervisning för 
att de anser att de främjar inlärningen av ny kunskap. Några pedagoger menar att 
musik är bra för minneskunskap och att många menar att man lär sig med hjälp av 
alla sinnen, vilket musik tar fram eftersom man bland annat lyssnar, sjunger, känner 
och ser.  En del pedagoger anser att musik skapar intresse och leder därför till lust att 
lära i andra ämnen. Några informanter skrev: 
 

Jag tror att vi kan lära oss mycket genom musik! Språk, socialträning, matematik och GLÄDJE. 
 
Jag använder musik och sång som stöd för inlärning i svenska, matematik och engelska samt vid 
"Röris" (pausgympa som Friskis & Svettis tagit fram) för jag anser att inlärning som sker med 
musik stimulerar flera sinnen och underlättar inlärning samt. Röris använder jag som "avbrott" 
i undervisningen för detta stimulerar hela hjärnan. 
 
Att sjunga tillsammans skapar gemenskap i gruppen.; Ofta har sångerna vi sjunger anknytning 
till ett ämne och då används sångerna för att befästa kunskaper. När vi sjunger sånger på 
engelska är det för att befästa ord och fraser på engelska. Genom att sjunga svenska sånger 
befäster vi det svenska språket. Sånger kan också föra vidare traditioner, ex. runt högtider. Vi 
sjunger sånger som har ett budskap t.ex. vänskap. Vi lyssnar på musik för att träna oss att 
associera och skapa inre bilder, fantisera. Associationer som kan leda till bildskapande och 
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skapande av texter. Vi använder musik vid massage som avslappning och association. Vi lyssnar 
på musik från andra delar av världen, olika tiders musik för att få mångfald. Vi lyssnar på musik 
för att öva koncentration och uppmärksamhet när vi t.ex. lyssnar efter olika slags instrument. Vi 
dansar till musik för att känna gemenskap och leka lekar. Vi dansar till musik och använder oss 
av rytminstrument för att känna puls, rytm och takt i musiken.  
 
Befästa kunskaper och för att barnen lär sig på olika sätt. En del minns bättre med hjälp av 
musik.  

 
Dessa utsagor tyder på att pedagoger gärna tar hjälp av olika estetiska 
uttrycksformer, och att de använder ett helhetligt kunskapsbegrepp. 
Att många pedagoger vill integrera musik i skolans undervisning för att frambringa 
positiva känslor kan bero på att de anser att det gynnar inlärningen av ny kunskap 
och att de använder musiken för att de själva påverkas positivt av musik. En annan 
kan vara att de själva intog kunskap lättare genom att uppleva och känna känslor som 
glädje, engagemang och gemenskap. Musiken är ett sätt för både barn och vuxna att 
kunna stimulera och uttrycka sina känslor. Förklaringen till att många pedagoger 
hävdar att en del barn lär sig bättre genom musik kan vara för att de har den 
erfarenheten och kunskapen av att ha använt sig av olika inlärningsmetoder under 
sin tid som lärare.  Att ett fåtal pedagoger menar att musik skapar lugn och ro och 
sänker ljudnivån kan bero på att de vill skapa en stillsam miljö och att hög volym är 
något de anser vara negativt. En tänkbar förklaring till varför många pedagoger anser 
att musik främjar inlärningen kan vara för att de själva har ett stort intresse för 
ämnet och har positiva känslor och erfarenheter från att lära med hjälp av musik. 
Många förknippar musik med positiva känslor och ord som exempelvis glädje, 
gemenskap och nostalgi men också att somliga förknippar det med negativitet. Av 
resultatet framgår det att nästan alla informanter har positiva erfarenheter till musik. 
Nedan följer några av dem: 
 

Min övertygelse är att alla kan utöva musik. Instrument som sång. Engagerar man sig så når 
man också framgång.  
 
Jag ser väl egentligen bara fördelar med musik eftersom det är bra när man behöver röra på sig 
och jag tror att somliga lär sig exempelvis språk bättre! 
 
Man använder sig av de olika intelligenserna, varav musik är en. En del barn lär sig bättre om de 
får sjunga eller röra sig i takt med musik. 

5.2.3 Nackdelar med musik i undervisningen 

Utifrån vår empiri visar resultatet i vår studie att de framförallt bara är fördelar med 
musik i undervisningen. De nackdelar som framkom är att många pedagoger anser 
att ljudnivån kan öka och att många anser att de inte har tillräckligt med kunskap för 
att använda sig av musik i undervisningen.  
 

En nackdel är att jag inte är så kunnig, annars hade jag använt det mer än vad jag gör idag! 
 
Jag använder mig inte av bakgrundsmusik. Det höjer bara barnens röster och de barn som har 
svårt med motoriken blir; splittrade i koncentrationen och får sämre resultat i noggrannheten. 
 
Nackdelar: ljudnivån kan öka. 
 
Nackdelen är att man själv inte har kunskaper i det. 

 
Att många pedagoger anser att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna 
använda sig av musik i undervisningen kan bero på att informanterna i fråga inte gått 
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någon lärarutbildning med musik eller att de är nyexaminerade och inte har 
tillräckligt med erfarenhet och mod för att använda sig av musiken. Det kan också 
bero på att det inte finns något intresse för att använda sig av musik i sin 
undervisning. En förklaring till att många pedagoger anser att musik kan öka 
ljudnivån kan vara för att de använder sig av musik som inte passar syftet. En 
tolkning av att många pedagoger kom på någon form av nackdel kan bero på att 
musiken har två sidor där den frambringar trygghet men också oro.  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag har upplevts bra eftersom vårt 
syfte med studien var att ta reda på pedagogers upplevda erfarenheter och till viss del 
föra statistik över användandet av musik i undervisningen. Att ta reda på pedagogers 
upplevda erfarenheter genom datainsamlingsmetoden enkätundersökning anser vi 
var en bra metod eftersom vi på detta sätt kunde få en bredare empiri och fler 
upplevda erfarenheter inom det aktuella ämnet. Det var även ett väldigt smidigt och 
miljövänligt alternativ då vi inte behövde skriva ut några papper. Genom några enkla 
knapptryck skickades enkäten till alla informanter.  
 
Anledningen till det stora bortfallet kan ha berott på en ointressant rubrik på enkäten 
eller att mottagaren av enkäten såg att den handlade om musik och valde därför att 
inte delta. Denna tolkning grundar sig i att ett fåtal av de mottagare som fick enkäten 
men inte deltog skickade istället ett mejl och förklarade att de valde att inte delta 
eftersom de inte använder sig av musik i sin undervisning. Det stora bortfallet kan 
även tyda på att många mottagare inte kollar sin e-post regelbundet eller att e-
posttjänsten har en funktion som markerar dessa typer av mejl som skräppost. För 
att få mer svar på enkäterna hade vi antingen kunnat ringa till rektorn för varje skola 
som i sin tur kunnat meddela lärarna, vi kunde också besökt de valda skolorna och 
informerat om vår studie. Vi kunde även använt en mer lockande layout, exempelvis 
en tilltalande startbild och/eller mer bilder i själva enkäten. Om vi skulle göra en 
liknande studie vid ett annat tillfälle skulle vi genomgöra de åtgärder vi redan 
spekulerat i och formulera om en del av enkätfrågorna för att skapa en mer omfattad 
tydlighet. Frågorna som innehöll två frågor i en hade vi separerat och istället använt 
fler frågor. Vi anser att det var svårt att formulera bra frågor som inte går att 
misstolka eftersom med denna metod får man bara en chans att få informantens 
uppfattningar. Vi upplevde att fler informanter hade svarat varför när vi ville veta 
hur, detta för att frågan var otydligt formulerad och att informanterna inte hade 
vetskap om att en ”varför-fråga” kom direkt efter. Vi anser att detta metodval var det 
bästa för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Även om många svar på de 
öppna frågorna var snarlika är det ändå svårt att generalisera resultatet eftersom vi 
inte vet om våra tolkningar av informanternas tankar överensstämmer med deras 
verkliga uppfattningar. Eftersom vi framförallt söker kvaliteterna är 
generaliserbarheten inte det primära. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Kvantitativt resultat 

Att resultatet av studien visar att ju äldre man är desto mer använder man sig av musik i 
undervisningen kan resultera i minskad tillämpning av musik i undervisningen eftersom 
musiken försvinner mer och mer i skolan då dagens lärarutbildningar inte längre 
utbildar musikkunskaper. När de äldre pedagogerna som fick musik på sin 
lärarutbildning går i pension försvinner många kunskapsbärare inom ämnet musik. Vilka 
åtgärder krävs för att inte musiken ska minska i undervisningen? Ett enkelt svar vore att 
säga att återinföra obligatoriska kurser i musik igen till lärarutbildningen, vilket 
Bjørkvold (2005) hävdar eftersom lärare bör ha kunskap inom musik för att använda sig 
av det i undervisningen. De yngre och oerfarna pedagogerna kan även ta hjälp av de mer 
erfarna och se hur de arbetar. Utifrån vårt resultat ser vi även att musikanvändandet i 
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undervisningen är ett vinnande koncept eftersom det främjar inlärningen, vilket 
Bjørkvold (1998, 2005), Fagius (2007) Lundström (1996) och Gottberg (2009) styrker. 
För att visa musikens betydelse för lärande kan kunniga pedagoger inom ämnet arbeta 
mycket med musik så att övriga får se hur uppskattat och effektivt det är. Dock går det åt 
rätt håll eftersom mycket forskning visar att musik har betydelse för lärandet och det är 
mycket diskussioner om de estetiska ämnenas roll i dagens undervisning.  

6.2.2 Kvalitativt resultat 

6.2.2.1 I vilken utsträckning, och hur, använder pedagoger musik som ett verktyg för att 
lära in andra skolämnen? 

I utsagorna synliggörs det att i princip alla pedagoger använder musik i sin 
undervisning genom att sjunga, lyssna eller dansa vilket kan resultera i att lärande 
uppnås på ett bättre sätt genom att använda sig av flera sinnen, vilket man gör med 
hjälp av musik. Detta är något Tivenius (2013) styrker eftersom man med hjälp av 
estetiska lärprocesser använder sig av fler sinnen och olika kognitionsformer. Att 
några pedagoger använder sig av sång som ett verktyg till att lära in andra skolämnen 
kan få konsekvenserna att fler barn blir intresserade, eftersom alla lär sig på olika 
sätt. Sång i undervisningen kan också skapa gemenskap och trygghet, vilket 
Engström (2007) styrker och vilket i sin tur kan leda till ett ökat självförtroende hos 
varje individ och är en bra utgångspunkt för lärande. Att tillämpa sång i 
undervisningen för att lära in andra skolämnen kan också leda till en motsatt effekt, 
eftersom av utsagorna framgår det att somliga förknippar sång med att de inte kan 
sjunga och det skapas därför en otillfredsställelse och utsatthet istället för lust och 
inkludering. Det handlar om vilken attityd man har till musik från allra första början. 
Det är viktigt som pedagog att förmedla synen att alla kan sjunga och att det viktiga 
är inte hur det låter. Det är av betydande värde att skapa intresse för sång och musik 
och utgå från varje individ. Av uttalandena framgår det också att många pedagoger 
anser att en nackdel med musik i undervisningen är att lyssning av musik kan leda till 
ökad ljudnivå, stökigt klassrum och nedsatt hörsel, vilket styrks av Sundin (1995) 
som menar att musik även kan skapa oro. Detta kan medföra att 
inlärningsmotivationen minskar eftersom det är svårt att koncentrera sig under 
obekväma förhållanden och att synen på skolan kan ses som en lekstuga istället för 
en plats där kunskap intas. En åtgärd på det problem med att musik kan skapa ett 
stökigt och kaotiskt klimat i klassrummet kan vara att kommunicera och diskutera 
med eleverna om de vill ha musik, och vad för sorts musik för att framkalla den 
stämning som överensstämmer med pedagogens avsikt. Pedagogen kan också prova 
olika musikgenrer och se vilken genre som skapar den stämning som denne vill ha, 
emellertid bör pedagogen ställa sig själv frågan, vad är syftet med att lyssna på 
musik? Vad vill jag uppnå med detta? Har pedagogen som syfte att producera ett tyst 
klassrum? Dock framgår det även av yttrandena att majoriteten menar att lyssning av 
musik frambringar positiva känslor, exempelvis avslappning, motivation och glädje, 
vilket kan styrkas av bland annat Bjursell (2011) som menar att musik utlöser en stor 
mängd dopaminer av belöningar och lyckokänslor. Sundberg (2007) menar också att 
musik är ett sätt för att uttrycka och stimulera sina känslor. Detta kan tolkas som att 
pedagogerna menar att positiva känslor främjar inlärningen. Många pedagoger 
sjunger och dansar med barnen och detta kan resultera i att barnen intar kunskap 
utan att de egentligen tänker på det. Detta är ett lustfyllt sätt, vilket är en 
förutsättning för att lära. Om dansen inte är styrd, alltså fri där barnet får 
improvisera gynnas den kreativa förmågan att tänka, vilket Boijner Horwitz (2013) 
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styrker. Bergström (1992) menar att kreativitet eventuellt är det högsta hjälpmedlet 
en människa kan ha och är en förutsättning för överlevnad.  

6.2.2.2 Vilka skäl ser pedagoger som använder musik i sin undervisning att integrera 
musik i undervisningen? 

Pedagogerna i studien har till stor del samma upplevda erfarenheter om musikens 
fördelar och dess betydelse i skolans undervisning. De menar att musiken medför 
glädje, motivation, avslappning, inbjuder till rörelse och framförallt gynnar 
inlärningen. I resultatet framgår det att majoriteten av pedagogerna vill integrera 
musik i undervisningen eftersom de anser att det främjar och ökar inlärningen. Detta 
kan tolkas som att en undervisning utan musik inte är lika resultatrik och 
stimulerande. Bjørkvold (2005) menar att musik är betydelsefullt för lärandet. Musik 
ger glädje, livslust och energi och han hävdar att ett barn måste ha tillgång till 
samtliga metoder att uttrycka sig på för att utvecklas till fullo. När pedagogerna 
menar att musik gagnar inlärningen hävdar många att det är språkinlärningen som 
gynnas. Detta kan styrkas genom att Lundström (1996), Bjørkvold (2005) och 
Gottberg (2009) som menar att språkutvecklingen utvecklas med hjälp av musik 
eftersom man använder sig av rytmen, melodin och hela kroppen för att förstärka 
inlärningen. Andra pedagoger i studien menar att musik underlättar 
minnesinlärningen vilket Wiklund (2001) styrker som menar att somliga har med 
hjälp av musik lättare att lära sig kunskaper utantill. Fagius & Lagercrantz (2007) 
hävdar också att minnet förstärks med hjälp av musik. En hel del av pedagogerna 
menar att de vill integrera musik i undervisningen för att det medför avslappning 
som i sin tur leder till ökad koncentration och ny energi. Detta kan tolkas som att en 
undervisning utan musik försvårar möjligheten till att slappna av, dock har några 
pedagoger uppgett att musik också kan medföra en ökad ljudnivå, vilket kan förstås 
som att det är av betydelse vilken typ av musik som spelas.  

6.3 Egna reflektioner 
Något vi anser vara anmärkningsvärt med resultatet av studien är att ju äldre man är 
desto mer använder man sig av musik i undervisningen. Om detta resultat är 
generaliserbart inom Västerås stad, hur påverkar det i så fall den framtida 
undervisningen? Kommer tillämpningen av musik att minska ännu mer och tillslut 
försvinna? Vi kan ställa oss frågan om musiken i undervisningen har minskat eller 
om musiken praktiseras mer när man som pedagog har byggt upp mer erfarenhet? 
Kanske kommer de pedagoger tillhörande den yngre generationen använda sig mer 
av musik i undervisningen när de har blivit äldre? Något annat som vi betraktar som 
beaktansvärt är dessa pedagoger som vill tillämpa musik men saknar kunskapen. Hur 
ska dessa pedagoger få möjlighet att utveckla dessa kunskaper? Bör dessa pedagoger 
ta egna initiativ till att frambringa dessa lärdomar eller ska de få möjlighet till 
fortbildning inom musik. Men är verkligen allting positivt med musik? Av studien 
framgår det att inlärningen för vissa försvåras, men bör inte möjligheten ges till alla 
barn i skolans verksamhet att kunna välja att lära sig med hjälp av musik eller inte? 
Är detta ett effektivt sätt att nå fler barn i skolan? Hur ska barnen som vill använda 
sig av musik få möjlighet om den undervisande pedagogen inte besitter kunskapen?  

6.4 Framtida forskning 
Att forskning visar att musik gagnar inlärningen är något som överensstämmer med 
pedagogernas uppfattningar i vår studie. Syftet med denna studie är att kartlägga 
användningen av musik som ett verktyg till att stimulera kunskapsbildning inom 
skolämnen i årskurs 1-3 i Västerås Stad. Några pedagoger i studien anser att en 
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problematik är att det kan öka ljudnivån och att många är i brist av kunskap inom 
detta ämne. Vi anser därför att framtida forskning skulle kunna fokusera på aspekter 
som får kunskapsnivån inom detta ämne att öka. Utifrån vår studie kan vi dock se att 
ju äldre man är desto mer använder man sig av musik i undervisningen. Det vore 
intressant att forska kring användandet av musik i undervisningen på en större 
bredd, exempelvis i hela Sverige och inte bara i Västerås Stad. Det torde vara 
fascinerande att se om vårt resultat: ju äldre man är desto mer använder man sig av 
musik i undervisningen gäller generellt. Om det är fallet skulle det vara tänkvärt att 
forska mer kring varför det är så. Om det beror på våra spekulationer, att musik 
används i undervisningen på grund av att de som tillämpar musik mest i 
undervisningen har gått en lärarutbildning med en obligatorisk kurs i musik är detta 
oerhört intressant. Eftersom aktuell forskning visar att musik främjar lärandet är det 
av betydelse att undervisande pedagoger får mer kunskaper inom det. Som tidigare 
nämnt menar några pedagoger att musik kan försvåra inlärningen, framförallt för 
barn som har någon typ av diagnos. Det vore därför intressant för framtida forskning 
att undersöka om musiken har någon betydelse för utvecklingen och inlärningen för 
barn med exempelvis någon av diagnoserna ADHD, asperger eller autism. Om 
musiken skulle hjälpa eller stjälpa barnens lärande och utveckling. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nästan samtliga pedagoger i vår studie 
använder sig av musik i undervisningen men samtidigt att några anser att de inte har 
tillräckligt med kunskap. Eftersom musik är bra för inlärningen är det inte mer än 
rätt att ämnet tar större plats i skolans undervisning. Men hur kan vi då öka 
kunskapen och få fler pedagoger att tillämpa det i undervisningen?  
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Bilaga 1 – Webbenkät – Musik, mer än bara musik? 
 
Vi är två studenter som heter Petter Ohls & Johan Hedlund. Vi läser 
Lärarprogrammet på Mälardalens Högskola i Västerås/Eskilstuna och är inne på vår 
sista termin. Denna enkät är ett underlag för vår studie om pedagogers användning 
av musik i undervisningen och riktar sig till undervisande pedagoger i skolans 
tidigare år. Syftet med denna forskning är att undersöka samt problematisera musik 
som hjälpmedel i undervisningen. Enkäten innehåller 9 frågor och svaren kommer 
endast behandlas inom vårt examensarbete. Denna enkät är helt och hållet frivillig 
och du kan avsluta den när du vill! 
 
För att påbörja enkätundersökningen var vänlig tryck på den röda symbolen! 
 
1. Kön? 
o Man 
o Kvinna 
o Annat 

 
2. Ålder? 
o 18-25 år 
o 26-35 år 
o 36-45 år 
o 46-55 år 
o 56-65 år 
o 65 + år 

 
3. Vilken befattning har du på din arbetsplats? 

Fler alternativ kan väljas. 
 

o Klasslärare årskurs 1-3 
o Engelska årskurs 1-3 
o Svenska årskurs 1-3 
o Idrott 1-3 
o Svenska som andraspråk 1-3 
o Specialpedagog 
o Annat alternativ ________________ 

 
Följande frågor handlar om användandet av musik i undervisningen. 
 
4. Hur mycket använder du dig av musik i undervisningen?  

 

 
5. På vilket sätt använder du dig av musik i din undervisning? 

 
Om du inte använder dig av musik i din undervisning, se fråga 7. 
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6. Varför använder du dig av musik i din undervisning? 
 
7. Om du inte tillämpar musik i din undervisning, skulle du kunna tänka 

dig att tillämpa det? I så fall hur? 
 

Om du inte skulle kunna tänka dig att tillämpa musik i undervisningen, se fråga 8. 
 
8. Varför skulle du kunna tänka dig att tillämpa musik i undervisningen? 

Eller varför skulle du INTE kunna tänka dig? 
 
9. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att använda sig av 

musik i undervisningen?  
 
 
Du har nu slutfört enkäten. Tack så mycket för att du deltog. 
 
Du kan nu stänga fönstret.  
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Petter Ohls & Johan Hedlund. Vi läser 
Lärarprogrammet på Mälardalens Högskola i Västerås/Eskilstuna och är inne på vår 
sista termin. Vi skriver vårt examensarbete som handlar om musik som ett verktyg 
till att frambringa kunskap inom skolämnen i skolans tidigare år.  
 
Vi har skapat en enkät som är ett underlag för vår studie om pedagogers användning 
av musik i undervisningen och riktar sig till undervisande pedagoger i skolans 
tidigare år. Enkäten innehåller 9 frågor och svaren ni uppger i enkätundersökningen 
kommer endast att användas inom vetenskapliga syften och kommer inte att 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga avsikter. 
Denna enkät är helt och hållet frivillig och du kan avsluta den när du vill! Genom att 
du startar samt avslutar godkänner du samtyckeskravet, vilket innebär att du 
godkänner ditt deltagande i enkätundersökningen! Ett icke-deltagade påverkar INTE 
resultatet eller samhället! För att komma vidare till webbenkäten var gott tryck på 
denna länk: [ENKATLINK]  
 
 
 
Tack för din tid 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petter Ohls                                                                           
076x-xx xx xx 
pbn10002@student.mdh.se  

Johan Hedlund 
073x-xx xx xx 
jhd10002@student.mdh.se 
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Bilaga 3 – Arbetsfördelning 
 
Under processens gång har vi samarbetat, stöttat och motiverat varandra i alla lägen. 
I början satte vi oss vid en dator och diskuterade fram hur vi skulle jobba och vad vi 
ansåg vara relevant för vårt arbete samt vilken väsentligt litteratur som var essentiell. 
Vi har under arbetes gång haft en ständig dialog om vad vi ska ha med, hur och varför 
vi vill ha med det. Under processens gång har vi bott i olika städer och detta löste vi 
genom att använda kommunikationsverktyget skype och att vi träffades i det riktiga 
livet. Vi gav ofta beröm och konstruktiv feedback till varandra. Vi båda har hjälps åt 
med allting, allt ifrån skapandet av webbenkäten, kommit fram till vilken litteratur 
som skall behandlas till att sammanställa enkäten och skrivandet samt 
färdigställandet av hela examensarbetet. 
 


