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Syftet med denna studie var att kartlägga användningen av musik som ett verk-
tyg för lärande inom naturvetenskap och teknik (NVT). I syftet ingick även att 
kartlägga på vilket sätt lärare använder detta verktyg i sin undervisning och om 
musikintresset skiljer sig mellan könen. Metoden baseras på en kvantitativ an-
sats med pappersenkäter till elever i årskurs 4-6 och en webbenkät till NO-
lärare verksamma mellan årskurs 1-6. Den kvalitativa metoden användes för att 
närmare få veta hur lärare använder musik inom NVT. Resultaten visar att ma-
joriteten av samplets lärare anser musikande förekomma till en viss grad i un-
dervisningen. Majoriteten av samplets elever menar dock motsatsen. Viljan att 
använda musik inom NVT är stor bland båda svarsgrupper. Bland eleverna visar 
tjejer ett större intresse än killar och bland lärarna visar data motsatsen. Bland 
lärare och elever visar resultatet att man i båda grupper har en stark tilltro till 
musikens effekter på kognitiv, emotionell och social utveckling. Utifrån tidigare 
forskning och egna slutsatser från denna studie skulle jag önska ett större äm-
nesöverskridande samarbete mellan musikämnet och NVT. Kunskaper och ut-
bildning borde utökas för att ge NVT-lärare en didaktisk grund för musikande 
inom NVT. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Lärande, Didaktik, Pedagogik, Musik, Naturvetenskap och teknik 
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1 Inledning  

Musik tycks ha en kraftig inverkan på oss människor och verkar dessutom vara 
ett bra hjälpmedel för att minnas olika saker och bearbeta känslor. För mig är 
musik, både som mottagare och utövare av den, mycket mer än bara en oändlig 
kombination av olika sorters ljud som sätts samman på ett mångfacetterat sätt. 
Musik fungerar även som ett verktyg för själva lärandet och det ger dessutom 
glädje i tillvaron. Musik i sig självt anses av fler än bara mig vara ett kunskaps-
bärande fenomen. Redan som liten lärde jag mig rim och ramsor med melodier 
som tilltalade på olika sätt. Jag lärde mig begreppen huvud, axlar, knä och tå 
och även hur begreppen kopplas till rätt kroppsdel genom att sjunga och göra 
passande rörelser. Vi lär oss olika begrepp och genom de olika sinnena förstärks 
och förankras dessa i vår mentala minnesbank. Musik har sedan lång tid tillba-
ka haft tillräcklig status för att vara ett ämne i skolan och där har elever fått 
möjlighet att utveckla sin musikaliska förmåga och lära om musik i sin helhet. 
Om nu musik inte bara är ett ämne i skolan utan även kan vara ett hjälpmedel 
och verktyg vid lärande och kunskaps- och emotionell utveckling, hur och i vil-
ken omfattning används då detta i de andra av skolans ämnen?  

 

Jag har under min utbildning på lärarprogrammet med naturvetenskaplig in-
riktning mot tidigare år varit intresserad av, utifrån ett didaktiskt perspektiv, 
musika som ett pedagogiskt verktyg vid undervisningen av de naturvetenskapli-
ga ämnena. Jag har själv använt musika som ett pedagogiskt verktyg i min egen 
planering och genomförande under den verksamhetsförlagda utbildningen. Ut-
ifrån en positiv respons från både lärare och elever har jag funderat ytterligare 
kring detta sätt att arbeta. Det jag bland annat har funderat över under verk-
samhetsförlagd utbildning är om det verkligen är önskvärt och fruktbart att an-
vända musika samt huruvida och i vilken omfattning man använder det i svens-
ka skolor som ett pedagogiskt verktyg. Det har varit svårt att finna tidigare 
forskning som visar på kopplingen mellan musik och NVT. Denna uppsats blir 
den första i Sverige som tar upp detta ämne, och min förhoppning är att den 
inte blir den sista. 
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1.1 Begrepp 

Musika (verbformen av musik) betyder för mig i detta sammanhang att man 
sjunger, skriver, lyssnar och eller spelar sånger, låtar eller stycken. Musikande 
syftar på en viss typ av aktivitet kopplat till musika. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att kartlägga användningen av musika som ett pedagogiskt 
verktyg i de naturvetenskapliga ämnenas undervisning i årskurs 1-6. 

1. I vilken grad1 använder lärare i årskurs 1-6 musika som ett pedagogiskt verk-
tyg i undervisningen av NVT-ämnen? 

 
2. I vilken grad uppfattar elever i årskurs 4-6 att musika används som ett peda-

gogiskt verktyg i NVT-undervisningen? 
 
3. Kan man se någon skillnad mellan könen hos elever i årskurs 4-6 och hos 

lärare i årskurs 1-6 när det kommet till huruvida man vill se mer av musika 
inom NVT? 

 
4. Hur använder lärare musika, som pedagogiskt verktyg, inom de naturveten-

skapliga ämnena och hur motiverar de denna användning? 

                                                   

 

 

 

 

 

 

1 Med ”grad” avses frekvens av förekomst av musikanvändning inom samplet, 
och således inte andel av population. 
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2 Bakgrund 

Här presenterar jag ett axplock av allt det stoff som går att finna gällande musik, 
naturvetenskap, lärande och kunskap. Det finns mycket mer som är relevant för 
kunskapsområdet än det som refereras i detta kapitel. 

2.1 Läroplaners ämnesöverskridning 

Olika läroplaner har kommit och gått genom åren (Brynolf mfl. 2007; Lgr 69; 
Lgr 80; Lpo 94; Lgr 11). Sedan slutet av 60-talet har svensk skola blivit dirigerad 
av 4st läroplaner. Läroplaner som tydligt satt riktlinjer och mål för den väg som 
samhället ska gå på. Läroplanerna har fungerat lite som en kartbok för lärare, 
för att veta att man är på rätt väg. Alla dessa läroplaner har förändrats i formu-
leringar av metoder, arbetssätt, kunskapsmål, kunskapsinnehåll m.m. Man ser 
en skiftning från de två tidigare som är mångordiga och mer detaljstyrda till de 
två senare som siktar fokus på mål- och resultatstyrning. Vad man kan läsa ut-
ifrån Lgr 69 och Lgr 80 är att det då önskades av lärarna ett tvärvetenskapligt 
arbetssätt. Att kunskaper som berördes skulle knytas an till andra av skolans 
ämnen. I Lgr 69 står att ”Samverkan med undervisningen i andra ämnen ger 
möjligheter att ta upp ett flertal moment i naturliga sammanhang.” (Lgr 69:191) 
Och I Lgr 80 läser vi att  

Alla människor – och i all synnerhet barn – upplever inte verkligheten systematiserad 
inom olika traditionella ämnen. De frågor vi ställer inför verkligheten, om t ex vår bostad, 
vår miljö, vår skola, vårt samliv med andra, berör flera traditionella ämnen. (a.a.:41)  

I Lpo 94 och Lgr 11 står det inget explicit om just ämnesintegrering. Där har 
man valt att vara lite mindre konkret och låta läraren få göra sin egen tolkning. I 
läroplanernas andra del läser vi att ”Lärarna ska sträva efter att i undervisning-
en balansera och integrera kunskaper i sina olika former”. (Lpo 94:9; Lgr 11:13). 
Förståelsen av detta är beroende av den tolkning och uppfattning man har om 
begreppen balansera, integrera och kunskapformer. I dessa två sista läroplaner 
har man i jämförelse med de tidigare lagt ett större ansvar på arbetslaget än på 
den enskilde läraren. I och med detta kan man nog säga att läroplanerna indi-
rekt önskar ett ämnesöverskridande samarbete. Vad gäller metoder och arbets-
sätt kan man övergripande se att detta är upp till varje lärare och skola att be-
stämma. Variation och motivation är några begrepp vi både implicit och explicit 
finner i läroplanerna. Utifrån en övergripande läroplansstudie inser man att 
lärarens professionalism består i att anpassa undervisningen för varje enskild 
elevs behov och förutsättningar och skapa ett positivt lärklimat, både enskilt och 
i grupp.  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Musika – ett pedagogiskt verktyg 

Keith Smolinski (2011) skriver i sin artikel om hur hans egna tester visade att 
musika i kombination med ordinarie undervisning i biologi skapade större möj-
ligheter för eleverna att minnas begrepp och förstå samband. Han har en stark 
tilltro till att musika är ett viktigt element i skolans undervisning och att peda-
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goger måste våga använda sig av olika metoder som kan vara elever till nytta för 
att minnas och förankra kunskaper. Under en fyra veckors period av biologistu-
dier med elever i årskurs 6 använde han musika som komplement till den ordi-
narie undervisningen. I kontrollklassen gavs undervisningen utan inslag av mu-
sika. Innan hans studie drog igång lät han eleverna göra samma prov i biologi 
om kroppen och cellerna i de båda klasserna. Resultaten skiljde sig inte nämn-
värt mellan de båda klasserna. Under de följande fyra veckorna fick testklassen 
ta del av och använda sånger som handlar om celler och kroppen. Dessa sånger 
hade Smolinski skrivit och tonsatt själv. I slutet fick de göra ett nytt prov, vilket 
visade på signifikanta skillnader. Testklassen visade mycket större förmåga att 
minnas begreppen och visa på förståelse kring begreppen och deras olika inne-
börd. Vidare skriver han: 

The majority of chorus students suggested that the song served as a learning or study tool 
and was helpful in terms of test taking, pronouncing terms, learning the cell parts, redu-
cing study time, and making classroom learning easier. (a.a.:44) 

Smolinski anser att man som lärare bör vara väl medveten om att musika i un-
dervisningen inte är effektivt för alla elever. Detta bör dock inte vara ett hinder 
för att använda det i undervisningen poängterar han. Det är viktigt att man lär 
känna eleverna och får kunskap om vilka inlärningsmetoder som kan passa just 
dem. Att använda musika i undervisningen är något som får alla att växa menar 
han, även om några kan tycka att det är larvigt och onödigt. Smolinski skriver 
att hans elever vid en första anblick tyckte att musikande var konstigt i samband 
med de naturvetenskapliga ämnena, men att de efter att ha upplevt det ville an-
vända det mer. I artikeln ger han exempel på flera olika sätt att arbeta med mu-
sika i undervisningen. Några exempel är även avsedda för lärare som anser sig 
vara mindre musikaliska. I slutet av hans artikel redogör han för musika som 
klimatförändrare i klassrummet och något som skapar en till dimension i klass-
rummet. 

Music changes the classroom climate, and once students get used to it, it becomes normal 
to them. Trying to use music in the scince classroom could be outside the comfort zone of 
many teachers; however, it could also add a new dimension to a classroom and excite stu-
dents about learning. (a.a.:45)  

Johan Hedlund och Petter Ohls (2013) kan genom sin kartläggning av musik 
som ett verktyg i undervisningen visa att många pedagoger använder sig av det-
ta. Resultatet som grundar sig på kvalitativa med inslag av kvantitativa metoder 
visar att pedagogerna i årskurs 1-3 sjunger, lyssnar, spelar och dansar med ele-
verna i sin undervisning. Hedlund och Ohls förklara också att resultatet visar att 
ju äldre pedagogen är desto mer benägen är den att använda sig av musik i sin 
undervisning. Som slutsats till sin studie förklarar man att musik används i un-
dervisningen för att främja och frambringa känslor. Men författarna förklara 
och tydliggör de nackdelar som finns. De refererar lärare som i djupintervju för-
klarar att inlärning kan försvåras av de elever som är i behov av andra typer av 
verktyg för inlärning. Andra nackdelar med musika i undervisningen menar 
några pedagoger är ökade ljudnivåer som kan försvåra koncentrationen. Hed-
lund och Ohls menar att alla barn är olika och lär sig på olika sätt, vilket innebär 
att i vissa fall försvåras inlärning och i andra fall förenklas den beroende av vil-
ket verktyg som gagnar det enskilda barnet.  
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Bertil Sundin (1995) tar avstamp från historisk forskning om musikpedagogik 
och gör skillnad på den traditionella och nya musikpedagogiken. Den traditio-
nella riktade in sin fokus på att musika är något ämnat för de barn som verkar 
ha tallang för ämnet. Bara de som redan från hemmet visade intresse och för-
mågor fick möjlighet att gå i musikklasserna. Man ansåg att musika inte var 
ämnat för förskolan, som snarare skulle vara en plats för lek och rörelse. Den 
nya musikpedagogiken ser däremot förskolan som den mest viktiga tidsperio-
den för musikaktivitet. Den betonar också att musikundervisning är en rättighet 
för alla, inte bara för de som anses vara musikbegåvade. Trots denna nya mu-
sikpedagogik har ämnet i grundskolan ännu inte fått samma status som 
kunskapsämnena.  

I den vanliga skolan har däremot praktiska och estetiska ämnen alltid varit i skymundan 
för kunskapsämnena. Med undantag av de lägsta klasserna blir musik ofta en specialitet 
som man sysslar med på bestämda timmar under ledning av en expert, musikläraren. 
Endas i undantagsfall blir musik en integrerad del i helheten, ett nödvändigt komplement 
till skolans övriga ämnen. (a.a.:149) 

Sundin refererar Jon-Roar Björkvold (1991) som menar att det finns en konflikt 
mellan den musiska barnkulturen och den omusiska skolkulturen. Han menar 
att denna konflikt skapar ett inlärningsbrott hos eleven. Detta skulle reduceras 
om barnkulturens former med sång, rytmer, lek och dans i funktionella sam-
manhang knöts an till skolans verksamhet. 

2.2.2 Musikämnet och genus 

Bertil Sundin (1988) refererar forskning som visar att intresset för musikämnet 
är i regel mycket större bland flickor än pojkar. Detta beror på en köns-specifik 
socialisation, menar han. Något som sker tidigt i förskolor och skolor, där musik 
får en feminin anstrykning. Ett frågeformulär som i början av 1980-talet gick ut 
till nära 4000 utvalda elever i årskurs 2-3 i grundskolan gav resultatet att 53% 
av flickorna hade större intresse för musikämnet än motsvarande 30% bland 
killarna. Sundin klargör att detta gäller för musik i skolan och inte utanför. Han 
menar att man utanför skolan inte kan se några tydliga samband mellan musik-
intresse och kön. 

2.2.3 Mozarteffekten 

Don Campbell (1997) beskriver i sin bok Mozarteffekten om hur musik kan 
skärpa den kognitiva förmågan, bidra till välmående och minska stressen. Han 
syftar då först och främst på den klassiska musiken där Mozarts verk för 
stråkorkester är att föredra. I boken delger han sin egen personliga erfarenhet 
av hur han blev helt frisk från en koagulering av blod i hjärnan efter att ha an-
vänt sig av ljud i form av toner som påverkade hans kropp på ett positivt sätt.  
Man läser också om flertalet studier på förtidigt födda spädbarn där Mozarts 
verk för stråkorkester blivit uppspelade medan de legat i kuvös och visat att des-
sa spädbarn jämfört med kontrollgrupper följt den fysiska utvecklingskurvan. 
Campbell hänvisar till Tomatis experiment med mammors röster som blivit in-
spelade och filtrerade för att efterlikna hur det skulle låta om man varit inne i 
deras magar. Dessa ljud spelades sedan upp för mammornas barn, som hade 
någon form av dysfunktion, och det visade sig att barnens beteendemönster blev 
helt annorlunda och de visade en tydlig tillgivenhet och flera kröp ner i foster-
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ställning. Deras mammors röster påminde dem om fosterstadiet och detta gjor-
de dem lugna. Campbell gör tydligt för läsaren att ljud och musik påverkar oss 
på ett eller annat sätt. Hörseln är avgörande för hur vi tar till oss ljud och musik. 
Han menar att det är en stor skillnad på att höra och lyssna. Höra innebär att 
passivt ta till sig av den ström av ljud som vi ständigt omges av. Lyssna är där-
emot en aktiv process som innefattar reflektion och där den kognitiva förmågan 
utvecklas, menar han. 

Lynn Waterhous (2006) är en av flera som är starkt kritiska till de teorier som 
bygger på upptäckter och studier kring Mozarteffekten (ME) och andra teorier 
om utvecklingspsykologiska effekter av musik. I artikeln förklarar hon att det 
saknas empiriska bevis för att göra upptäckterna generaliserbara. Hon går så 
långt och menar att ME har gjort mer skada än nytta ute bland skolor. I en ta-
bell (Tabel 1 i Waterhous 2006:208) visar hon skillnaden mellan ME-sökningar 
på Google och akademiska artiklar som kritiskt granskat ME. Detta har att göra 
med Internets otroliga tillväxt senaste decenniet, menar hon. Kunskapen om 
ME har ökat i mycket större grad än kunskapen om kritiken kring ME. Flera 
forskare är eniga om att de genomförda ME-experimet som visat på förbättrade 
kognitiva resultat har inte gett liknande resultat när experimenten upprepats. 
Hennes granskning av tidigare och nyare forskning gav slutsatsen: 

Because MI (multiple intelligence) theory, the ME theory, and EI (emotional intelligence) 
theory are not supported by sound or consistent validating empirical evidence, and beca-
use these theories do not respect the constraints provided by cumulative empirical evi-
dence from cognitive neuroscience research, these theories should not be taught without 
providing the context of their existing empirical support. Enthusiasm for their application 
to classroom practice should be tempered by an awareness that their lack of sound empi-
rical support makes it likely that their application will have little real power to enhance 
student learning beyond that stimulated by the initial excitement of something new. 
(a.a.:222) 

Ulf Jederlund (2002) hänvisar till Pythagoras, geometrins och harmonilärans 
fader, som för mer än 2500 år sedan skrev att människan kunde enbart vara 
frisk i en sund värld om det rådde harmoni mellan musica humana (männi-
skans musik) och musica mondana (sfärernas musik). Denna store tänkare och 
filosof, liksom Platon och Aristoteles, använde musiken aktivt och medvetet i sin 
undervisning och vetenskap samt som i terapi.  Jederlund refererar även till 
studien, som fått namnet Mozarteffekten, kring sambandet mellan studieresul-
tat och musiklyssnande och musikutövande. Han menar att denna studie under 
senare år har varit av intresse för forskning inom inlärningspsykologi, en forsk-
ning som utmynnat i hård kritik till tidigare slutsatser.  

2.3 Lärande 

Det traditionella sättet att se på kunskap och inlärning sammanfattar Lars-Ove 
Dahlgren m.fl (1999) som kvantitativ, reproduktiv och av en antingen-eller-
karaktär. Dessa teorier om kunskap och inlärning kommer från Ebbinghaus 
(1850-1909) och hans efterföljande kollegors psykologistudier där man stude-
rade förhållandet mellan insatt arbete och minnets förmåga att plocka fram det-
ta efter förfluten tid. Kunskap, menade man, kunde mätas i hur många svar 
man kunde ge på ett visst antal olika frågor. Denna syn på kunskap satte stort 
fokus på minnets kapacitet och förmågan att bevara det man en gång läst eller 
hört. Den reproduktiva sidan av kunskap handlade om att kunna återge eller 
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återberätta det inlärda. Här spelade det alltså en stor roll i hur nära ursprunget 
man var i sin återgivning. Återigen var minnets kapacitet avgörande för repro-
ducerad kunskap. Antingen-eller-karaktären handlade om att synen på kunskap 
var entydig. Visste man något så gjorde man det genom att kunna visa på detta, 
annars gjorde man det inte. Det fanns inga utrymmen för tolkningar eller försök 
till att nästan svara rätt, menade man. Detta sätt att mäta kunskap kom att inte 
bara påverka dåtidens forskning om inlärning utan har även satt sina spår ända 
in i vår tid, förklara Dahlgren m.fl.  

Dahlgren m.fl. (1999) förklara att meningsfullheten i det material man lär sig 
har betydelse för minnesbehållningen. Om det är intressant och om man dess-
utom vet syftet ökar chanserna att minnas och kunna ta fram det när man väl 
behöver det. Tillvägagångssättet vid behandling av inlärningsmaterialet och hur 
uppmärksamheten riktas är också av betydelse.  

Dahlgren mfl. (1999) beskriver utifrån en förändrad syn på lärandet att det idag 
är ett större fokus på inre faktorer för lärande än motsatsens yttre. Behavioris-
mens teorier om lärande syftar på att det är de yttre faktorer såsom belöning 
och bestraffning som motiverar till inlärning. Detta menade dåtidens kännare 
inom psykosociologi bevisades genom Skinners råttexperiment. Dagens socio-
konstruktivistiska syn på lärande som John Dewey och Lev Vygotskij var före-
språkare av handlar mer om inre motivation och att lärande sker i sociala sam-
manhang. På senare tid har man inom pedagogiken börjat intressera sig mer för 
frågan om hur undervisningen går till. Frågor om metod och praktisk pedagogik 
har lyfts fram än mer och man menar att detta har en avgörande roll för den 
inre motivationen och lärandet. Ramfaktorer såsom läroplaner och kursplaner, 
gruppens sammansättning och tiden som står till förfogande för undervisningen 
spelar också en viktig roll.  

En person som haft en stor inverkan på den moderna människans sätt att se på 
lärande och utveckling är John Dewey, menar Annett Törnqvist och Lena Hu-
lander (2011). Dewey förklarade barns lärprocesser i relation till verklighetsan-
knytning, att uppleva saker praktiskt och att man som pedagog utgår från bar-
nets utvecklingsnivå och erfarenheter. Det myntade slagordet learning by doing 
har en stark koppling till Deweys utvecklingsteori, menar författarna. Törnqvist 
och Hulander hänvisar till Forssells bok Boken om pedagogerna (Forssell, 
2005) där Deweys teorier beskrivs i termer av verksamhetsbegreppet och aktivi-
tetsbegreppet. Även erfarenhetsbegreppet är centralt för lärandet, menar de. 
Kopplingen mellan skola och samhälle utgör själv grunden för ett gott lärande-
klimat. Skolan skall inte vara en isolerad ö i samhället utan i motsats skall det 
som sker i skolan vara väl förankrat i samhällets utveckling och skeenden. En av 
Deweys grundtankar för skolan var att bygga broar mellan skolans verklighet 
och samhällets verklighet. På så sätt får barn och elever en helhetsförståelse och 
blir utrustade för det liv de senare ska möta utanför skolan. 

2.3.1 Lärande och musik 

Lorentz Edberg (2012) fokuserar i sin bok på skolämnet musik. Han menar att 
musik är ett för eleven intressant och lustfyllt ämne som de känner igen sig i och 
enkelt kan koppla till sina egna erfarenheter. Edberg tar avstamp från den so-
ciokonstruktivistiska synen på lärande och menar att musikämnet är som gjort 
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för att lära i samspelet med andra. Ämnet är också lätt att koppla till de andra 
av skolans ämnen menar han och önskar ett ännu bredare samarbete och star-
kare koppling mellan ämnena. Det vidgade textbegreppet har en central bety-
delse i detta sammanhang. Då musik har ett stort värde i människors liv utgör 
det en viktig plats och roll i skolan. Musik fungerar även som en brobyggare i 
detta mångkulturella samhälle, menar han.  

Nicolette Campabello m.fl. (2002) har i sin studie av barn och elever i grund-
skolan påvisat förbättrade resultat genom att använda musik i undervisningen. 
Man kan se tydliga samband mellan ökad IQ och musika, menar de. Elever i 15 
års ålder, som har mycket erfarenhet av musik i sina liv, kunde vid tester visa 
bättre läs- och matematikförmåga jämfört med elever med liten musikerfaren-
het. Järnskanning visar att musik aktiverar och skapar kopplingar i hjärnan som 
gör att fördjupad kognitiv förståelse kan äga rum. Man refererar över 50 förfat-
tare som skriver om musik och dess effekt på människan och lärande. Man gör 
en kort resumé och skriver: ”These reaserchers supports the benefits of music to 
enhance memory and learning by stating that learning facts put to music accele-
rates the memory and retention of the facts.” (Campabello m.fl. 2002:35) De 
författare man refererar till hävdar alltså att lärande och minnets kapacitet för-
bättras och stärks med hjälp av musika. Campabello m.fl. beskriver hur en stu-
die med 13,000 barn på 42 skolor visar att när musikundervisningen ökat under 
en längre period förbättrade barnen sina resultat i matematik med 50%. 

Roland Cox (2009) förespråkar mer musik, konst, design, dans och annan este-
tika i skolan. Det nämns om och om igen av både forskare och lärare att lärande 
gynnas av en helhetssyn på människan. Det är genom de konstnärliga uttrycken 
som skolan blir roligare, lugnare och effektivare, menar Cox. Musik kan vara en 
nyckel som öppnar dörrar till kunskaper och färdigheter. De estetiska lärproces-
serna sker genom de konstnärliga uttrycken och fördjupar och utvecklar förstå-
else. Cox förklarar att inlärning består av en process med två poler. Den ena ut-
gör perception där man tar in något som läraren säger eller som står i boken. 
Den andra änden består av produktion då man visar att man förstått genom att 
producera ett svar. Men Cox poängterar att lärandet har en tredje pol som 
handlar om reflektion. Ett sätt att reflektera, menar Cox, är att använda sig av 
gestaltning. Att säga något med andra ord är ett exempel på gestaltning. Ett an-
nat är när man inom fysik, biologi och kemi utför olika experiment, vilket också 
är en form av gestaltning, för att skapa förståelse. Här sker en tydlig reflektion 
och lärprocessen får stöd. 

Maria B Spychigers, refererad i Olle Tivenius (2005), stressforskningsrapport 
som genom ett schweiziskt projekt förklarar följande fyra rationella huvudar-
gument för behov av utökad musikundervisning i skolan: ”1) Dess emotionella 
koppling, 2) dess kognitiva funktion, 3) dess sociala betydelse, 4) dess imperati-
va inlärningskrav” (Tivenius 2005:7) 

Ilona Antal Lundström (1996) menar att barn behöver en pedagogisk ledning 
som fostrar dem till demokratiska värderingar. Fostransprocessen baseras på 
aktivitet, i form av estetika och gemenskap, förklara Lundström.  

Jag menar att kvalitativa estetiska upplevelser och deras känslomässiga påverkan funge-
rar som katalysatorer på individens etiska förståelse och beteende. (a.a.:28) 
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Lundström refererar till estetikforskare från Ungern (Béla Jausz och Dénes Zol-
tai) som menar att det är i den konstnärligt skapade processen som etiska vär-
deringar danas. Där formas den mänskliga människan. 

Ulf Jederlund (2002) beskriver europeiska länders studier av en utökad musik-
undervisning i skolan och vilka konsekvenser det ger på barns utveckling. Stu-
dierna har tydligen svårt att visa exakt vad i undervisningen som påverkat resul-
taten. Vissa av studierna har också svårigheter att påvisa något samband mellan 
utökad musikundervisning och skolresultat eller en allmänt positiv utveckling 
hos eleverna. Ernst Weber (i Björkvold 1991) menar dock att det finns klara 
tendenser i det studerade materialet: 

- bättre utvecklad kreativitet 

- bättre utvecklad koncentrationsförmåga 

- stärkt tankeförmåga 

- ökad inlärningsmotivation 

- förbättrade skolprestationer 

- stärkt gruppkänsla 

- generell personlighetsutveckling 

- ökad känslostabilitet 

- rikare känsloliv (a.a.:160). 

Ulf Jederlund (2002) refererar till forskarna Anthony DeCasper m.fl. som gjort 
omfattande studier för att försöka finna ett samband mellan språkinlärning och 
musik. Resultaten visar ett klart samband mellan språkinlärning och musik. 
Ramsor, dikter och sagor som tillsammans med toner, klanger och rytmer ökar 
möjligheten att minnas och tränar den kognitiva förmågan.  

Talpedagoger, logopeder, neurologer, musikterapeuter med flera rapporterar i litteratu-
ren hur musik framgångsrikt tagits till hjälp i arbete med hjärnskadepatienter (t.ex. vid 
minnesförlust, talrubbning, afasi), barn med sen språkutveckling och dyslektiker. Dessa 
arbeten bygger framförallt på hjärnfunktionsteori och tar fasta på musikens förmåga att 
aktivera delar av hjärnan samtidigt. (a.a.:104) 

2.4 Musikteori – en naturvetenskap 

Ulf Jederlund (2002) beskriver fenomenet musik i termer av rörelse, ljud och 
puls (rytm). Rörelse syftar till den fysiska aspekten av ljud där det handlar om 
vågrörelser och vibrationer i luften som fortplantar sig fram till en mottagare. 
Hos mottagaren omformas rörelser inne i örat till elektrokemiska impulser som 
går via nervsystemet till hjärnan. Vidare kan dessa impulser skapa muskelrörel-
ser i former av en sorts dans eller diggande. Grundelementet ljud består i den 
enskilda tonen från en ljudkälla. Alstras flera ljud/toner brukar man tala om 
ljudets klang. Flera klanger skapar i sin tur något som kallas för harmonier. Pul-
sen har ett samband med tiden då dessa ljud och rörelser sker. Om ljud, klang 
och harmoni berör musiken vertikal struktur så utgör pulsen den horisontella. I 
denna horisontella linje urskiljer man tempot i musiken, vilket innebär hur lju-
det och rörelserna förhåller sig till varandra över en viss tid. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

Jag använder mig av en metodkombination med olika typer av surveyundersök-
ning som forskningsstrategi (Denscombe 2009:26,149). Denna strategi efter-
strävar att i stor omfattning och med så fullständiga data som möjligt söka efter 
detaljer i konkreta saker – saker som går att mäta och registrera. Denscombe 
menar att frågeformuläret, som metod inom surveyundersökningar, är mycket 
användbart (via e-post och Internet): 

- när ett stort antal respondenter från olika platser ska delta; 

- när det som efterfrågas tenderar att vara ganska okomplicerad information – re-

lativt kortfattad och okontroversiell; 

- när det sociala klimatet är tillräckligt öppet för att möjliggöra fullständiga och är-

liga svar; 

- när det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor – utan krav 

på personlig interaktion ansikte mot ansikte; 

- när respondenterna kan förväntas vara i stånd att läsa och förstå frågorna – fak-

torer som ålder, intellekt och synförmåga måste beaktas. (a.a.:208) 

Den kvantitativa ansatsen kombineras med den kvalitativa. Jag använder mig 
därför av den kvalitativa ansatsen för att få en mer fullständig bild utifrån den 
fjärde forskningsfrågan (Denscombe 2009:152). En av frågorna i webbenkäten 
ges informanten möjlighet att visa sitt intresse och delge kontaktinformation för 
en fördjupad intervjuenkät.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Jag använder mig av det strukturerade frågeformuläret (se bilaga 1 och 2) som 
datainsamlingsmetod (Stukát 2005:44). Dessa frågeformulär består av slutna 
frågor med fastställda svarsalternativ. Enkäten utgår självklart från undersök-
ningens syfte och dess frågeställningar. Webbenkäten utgår från webbenka-
ter.com och skickas till ett stort antal rektorer runt om i landet. Jag kontaktade 
olika kommuner från norr till söder och bad om att få e-post adress till rektorer 
verksamma mot åk 1-6. Skolorna som rektorerna var verksamma på var blanda-
de kommunala skolor och friskolor. I missivbrevet (se bilaga 4) finns informa-
tion till rektorn om forskningens syfte och frågeställning. Etiska regler vid 
rapportskrivning redogörs också i detta brev. I brevet ges rektorn valmöjlighet 
att skicka vidare missivbrevet till NO-lärare på skolan. Utskicket sker i 
omgångar och med påminnelser för att fånga upp så många informanter som 
möjligt. I enkäten får informanten möjlighet att visa sitt intresse för en 
eventuell djupintervju. Informanten gör detta genom att delge sin e-postadress i 
enkäten. På så vis kan jag kontakta informanten för vidare djupintervju.  

Ett frågeformulär (se bilaga 1) går ut till elever i årskurs 4-6 på tre olika skolor. 
Frågorna är språkmässigt anpassade efter eleverna för att svarsfrekvensen ska 
bli så stor som möjlig. Jag kontaktar först rektorn för att få tillåtelse att komma 
med formulären till skolan. Därefter tar jag kontakt med berörd lärare och 
klass. I två fall lämnar jag enkäten till läraren som själv läser upp missivbrevet 



 14 

för eleverna. I det tredje fallet träffar jag eleverna själv under lektionstid och 
berätta om syfte och de etiska reglerna.  

Jag skickar även ut via e-post en fördjupningenkät (se bilaga 3) till de informan-
ter som visat intresse för djupintervju. Frågarna i denna enkät är öppna. 

3.3 Urval 

Mitt urval grundar sig på sannolikhetsurvalet med kvotering, där jag kategoriskt 
valt en viss grupp beroende av mitt problemområde (Denscombe 2009, Stukát 
2005). Med sannolikhetsurval menar man att människor som ingår i urvalet är 
med hög sannolikhet ett representativt tvärsnitt i hela den population som stu-
deras. Stukát menar att kvoturval är en vanlig urvalsprocess vid en större kvan-
titativ studie. Då utgår forskaren från givna kriterier som styrs av syfte och frå-
geställning. Det ena urvalet är lärare, helst med behörighet inom NVT, runt om i 
Sverige med verksamhet mot årskurserna 1-6. Andra urvalet inkluderar elever i 
årskurs 4-6 som går i tre olika grundskolor. Två av grundskolorna är friskolor 
och den tredje är en kommunal skola.  

Av totalt 553 e-postutskick till rektorer runt om i landet med 3 påminnelser ef-
ter det första utskicket får jag in 62st besvarade enkäter (bilaga 2 och 7). Av des-
sa genereras 985 svar. Eftersom informanten får avsluta sin delaktighet när så 
önskas sker flera bortfall. Totalt blir bortfallet 14st. 

Av 8st utskickade fördjupningsenkäter (se bilaga 3) till lärare runt om i landet 
får jag tillbaka 3 besvarade. 

Av 152 enkäter som går ut till elever i åk 4-6 på tre olika skolor får jag tillbaka 
150 enkäter med svar. Ett bortfallet på ca 1,3%. 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 

3.4.1 Tolkning av statistik   

Alla enkätsvar, både från elevenkäten och lärarnas webbenkät, överförs till sta-
tistikprogrammet SPSS, där rader i datamatrisen innehåller informanter och 
kolumner de olika variabler som utgörs av svaren på enkätens olika frågor. Vär-
dena representerar informanternas grad av instämmande i olika påstående på 
en likertskala. Korrelationsanalys genomförs i SPSS. De korrelationer som lig-
ger på en godtagbar signifikansnivå, ≤0,05 (dvs. maximalt 5 % inverkan av 
slumpen), noteras och tolkas, utifrån att en korrelation kan innebära ett direkt 
eller indirekt samband mellan de korrelerande variablerna. Variablernas värden 
görs om till grupper där svaren får nya värden. Medelvärdesanalys genomförs 
där medelvärden för de olika grupperna noteras för de fall där signifikanta 
skillnader – på signifikansnivån 0,05) – föreligger. Alla variablers fördelning av 
de olika svaren, liksom fördelning av kön m.fl, noteras, dels som frekvenstabel-
ler, dels som histogram.  
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3.4.2 Analys av svar på fördjupningsenkät 

Det frågeformulär som går ut till de informanter som visar intresse för en djup-
intervju analyseras och tolkas i relation till webbenkätens analys. Denna analys 
blir i första hand ett komplement för att få en mer fullständig bild av forsk-
ningsområdet. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Denna studie saknar en hög reliabilitet eftersom vissa frågor i enkäterna kan 
tyckas ledande, vilket påverkats av mitt genuina intresse för ämnet, och att det 
finns brister i själva datainsamlingen. Viss reliabilitet kan ändå ses utifrån sam-
stämmighet i resultatet mellan olika delar i enkäterna. Reliabilitet inom den 
kvantitativa ansatsen innebär att samma studie skulle kunna upprepas och få 
liknande resultat. Detta är svårt med tanke på valet av metod för datainsamling. 
Likaledes saknar studien en hög validitet eftersom studien saknar en hög relia-
bilitet. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet (Mdh, 2003). 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Forskningsetik och forskaretik rör frågor om hur man som forskare behandlar 
informationen om deltagare eller försökspersoner (Vetenskapsrådet, 2011; 
Denscombe, 2009). Det är väsentligt att se till deltagarnas trygghet och att de 
upplever deras deltagande som säkert och inte riskerar dem några olägenheter. 
Även om begreppen forskningsetik och forskaretik är svåra att avgränsa finns 
det fyra grundkrav att ta hänsyn till inför ett forskningsarbete, vilka medvetet 
ligger som grund för denna studie. 

Informationskravet: Grundläggande för att vilja delta är att information om 
projektets syfte, innehåll, villkor och deltagarens uppgift delges (Vetenskapsrå-
det, 2011; Denscombe, 2009). Det framgår tydligt att det är frivilligt att delta 
och att man när som helst får avbryta sitt deltagande. I missivbrevet (se bilaga 
4), som går ut till rektorer, lärare och elever finns information om studien. 

Samtyckeskravet: Innan forskningsprojektet drar igång krävs ett samtycke 
från deltagaren (Vetenskapsrådet, 2011; Denscombe, 2009). I webbenkätens 
missivbrev till rektorer och lärare delges information om att det är fritt att avstå 
om så önskas. Inför överlämnandet av elevenkäten har skolornas rektor, lärare 
och även eleverna informerats om att det står dem fritt att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet: Kravet på konfidentialitet är ett viktigt skydd för 
deltagaren (Vetenskapsrådet, 2011; Denscombe, 2009). Obehöriga skall inte 
kunna få tillgång till uppgifter som kan sätta deltagaren i någon risk. Det hand-
lar om att man endast får uppge namn på respondenter eller namn på verksam-
het om ett medgivande getts av samtliga medverkande. I missivbrevet till lärare 
och elever klargörs att svaren är anonymiserade. Inga namn behöver delges i 
någon av de enkäter som ges ut. 

Nyttjandekravet: Kommersiella eller icke vetenskapliga intressen får inte ta 
del av uppgifter gällande deltagare eller forskningsresultaten från densamme 
(Vetenskapsrådet, 2011; Denscombe, 2009).  
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4 Resultat 

Resultatet av denna studie sammanställs med tabeller, histogram och tolkning-
ar av dessa. Eftersom dataanalysen kräver tolkning för att kunna redovisas vill 
jag göra klart för läsaren att det är mina tolkningar som ligger till grund för stu-
dien. Hade någon annan gjort samma studie och fått liknande data, hade den-
nes tolkning varit avgörande för resultatet. Jag förbehåller mig därför rätten att 
påstå att resultatet grundar sig på mina tolkningar av de analyserade data som 
programmet (SPSS) räknat fram.  

En del av analyserad data tas inte med under dessa avsnitt eftersom de förefal-
ler ointressanta och inte ger några signifikanta likheter. Jag väljer därför att re-
dovisa analys av data som påvisar signifikanta korrelationer och som har en 
större sannolikhet att vara valid. 

Ord angivna med fet stil är datamatrisens olika variabler. Dessa korresponderar 
med enkätens frågor, vars exakta formulering anges med fotnoter. 

4.1 Webbenkät – Musik inom NVT 

4.1.1 Samband med kön 

Kön korrelerar relativt starkt positivt med musikandefrekvens2, svagt nega-
tivt med musikanvändningsfrekvens3 och svagt negativt med gammal-
låtsanvändning4 (,394, -,335 och -,283). Sambanden tolkas som att infor-
manter har en hög frekvens av musikliknande aktiviteter i sina liv och att män 
visar lite högre frekvens än kvinnor och att av dem som använder musika i sin 
undervisning inom NVT tenderar kvinnorna att i högre frekvens än männen 
jobba multimodalt. Den majoritet av kvinnor som använder musika i undervis-
ningen gör det på sådant sätt att man spelar eller sjunger befintliga sånger om 
ämnet som studeras (gamla låtar). 

                                                   

 

 

 

 

 

 

2 Handlar om musikintresset, då det svarar på hur ofta informanten spelar ett 
instrument och/eller lyssnar på musik.  
3 Detta beskriver frekvensen av musika som inslag i undervisningen 
4 Handlar om att spela/sjunga redan befintliga sånger som handlar om ämnet 
som studeras. 
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Diagram 1 (tv), visar könsfördelning mellan man och kvinna (22st män och 40st kvinnor). 
Diagram 2 (th) visar informanternas olika befattning. 6st NO-lärare mot åk1-3, 28st NO-
lärare mot åk4-6 och 28st lärare med annan ämnesutbildning. 

 

 

 

 

 

 
Diagram 3 (tv), visar hur frekvensen ser ut gälland musika inom NVT. 28st använder aldrig 
musika i undervisningen. 23st använder musika 1-3ggr per termin. 7st använder musika 1-
3ggr per månad och 4st menar att de använder det 1-3ggr per vecka. Diagram 4 (th), visar 
hur ofta de 58 (bortfall 4) informanterna spelar eller lyssnar på musik i veckan. 32st menar 
att detta sker mycket ofta. 16st menar att det sker ganska ofta. 10st menar att det sker sällan 
eller ganska sällan. 
 

4.1.2 Samband med musikandefrekvens  

Musikandefrekvens korrelerar relativt starkt positivt med musikanvänd-
ningsåsikt5 (,369). Denna korrelationer mellan de 58 informanterna (bortfall 

                                                   

 

 

 

 

 

 

5 Svarar på frågan om musik kan användas i undervisningen inom NVT. 
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4st) skulle kunna tolkas som om att de informanter som har ett stort musikin-
tresse (se diagram 4) också är positiva till att använda musik inom NVT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diagram 4, visar i % andelen som svarade nej eller ja på frågan om musik kan användas 
inom NO-undervisningen. 51st anser att musik kan användas och 7st menar att det inte kan 
användas. 

4.1.3 Samband med musikanvändningsåsikt 

Musikanvändningsåsikt korrelerar svagt positivt med tilltro till kognitiva 
effekter och tilltro till emotionell/social effekter (,350 och ,334). De som 
tycks anse att musik går bra att kombinera inom NVT har en relativt stark tilltro 
till effekterna av musika. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Diagram 5 (tv) visar hur stor tilltron är på musikens kognitiva effekter (bortfall 26). 30st an-
ser att musika har ganska eller mycket positiva effekter på kognitiva processer. 6st har mind-
re, liten eller ingen alls tilltro till musikens effekter. Diagram 6 (th) visar tilltro till emotionel-
la/sociala effekter av musik. 29st anser att musika har ganska eller mycket positiva effekter 
på barnens emotionella/sociala sidor. 7st har mindre, liten eller ingen alls tilltro till musikens 
effekter.  

4.1.4 Samband med musikanvändningsfrekvens 

Musikanvändningsfrekvens korrelerar relativt starkt positivt med tilltro 
till kognitiva effekter och tilltro till emotionella/sociala effekter (,457 
och ,457). Det kan verka logiskt att om man är positiv till musik inom NVT och 
om man dessutom använder det i sin pedagogiska verksamhet även har en rela-
tivt stark tilltro till effekterna av metod/arbetssätt då man i större grad har möj-
lighet att upptäcka dem i sitt arbete. (se diagram 3, 5 och 6)  
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4.1.5 Samband med tilltro till kognitiv effekt 

Tilltro till kognitiva effekter korrelerar starkt positivt med tilltro till emo-
tionella/sociala effekter (,799). Detta starka samband har ingen annan tolk-
ning än att tilltron till de olika effekterna av musik har ett ömsesidigt beroende. 

4.2.6 Kunskapssyn, läromedelstillgång och negativismens bakgrund 

De informanter som vid fråga 8 svarade att man inte använde musik i NO-
undervisningen blev hänvisade att hoppa till frågorna 13-15. Dessa frågor berör 
synen på musik i relation till kunskap, informanternas åsikter kring tillgång av 
läromedel med musik inom NVT och orsak till varför musik inte används i un-
dervisningen. I diagram 7 (tv) tolkar jag som att det finns en positiv kunskaps-
syn på musik som antingen bärare av kunskap eller också som ett verktyg som 
kan användas i undervisningen. Diagram 8 (th) ger en fingervisning om att det 
tycks saknas didaktiskt läromedel där musika är kopplat till NO-
undervisningen, eller att man helt enkelt inte sökt information då detta för 
många är ett okänt område, vilket kan kopplas till diagram 9. Diagram 9 (nere 
tv) visar på en klar majoritet som anser att det saknas didaktisk kunskap, resur-
ser och idéer för att koppla musik till NVT.  

 

 

 

 

 

Diagram 7 (tv) visar antalet svar på frågan om musikens väsen (bortfall 14). 21st menar att 
musik i sig självt är bärare av kunskap. 15st anser att det mest fungerar som ett verktyg och 
12st vet inte. Diagram 8 (th) visar svaren på frågan om mängden läromedel som kopplar mu-
sik till NVT (bortfall 13). 26st vet inte om det finns någon. 8st har inte sett någon. 15st menar 
att det finn sparsamt av det. 1st anser att det finns mycket. Diagram 9 (nere tv) visar svar på 
frågan om varför man inte kan använda musik inom NVT (bortfall 14). 27st anser att det sak-
nas didaktiska kunskaper. 9st menar att det saknas resurser och idéer och 2st tycker inte att 
det passar till ämnena. 
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4.1.7 Fördjupningsenkäten 

Svaren från fördjupningsenkäten har analyserats och jag har valt att kategorise-
ra dem efter följande kategorier: Musikanvändning – hur? och Musik för 
lärande - motivering. Följande informanters namn är fiktiva. Adam är en 40-
årig man som tagit examen 2003. Eva är en 47-årig kvinna som tog examen 
1994 och Rut är kvinna, 57 år och tog examen 1986.  

Musikanvändning – hur? 

Informanterna arbetar med musika på lite olika sätt. Adam berättar att han 
skriver egna texter som handlar om ämnet. Eleverna får inledningsvis lyssna på 
sången och därefter får de träna på den med hjälp av upptryckt sångtext. Han 
menar att arbetssättet med experiment, dokumentation och musika är varie-
rande och att många förmågor och olika lärstilar tillgodoses.  

Till större arbetsområden har jag en sång jag skrivit. Varje sådan lektion inleds med att 
eleverna får lyssna på sången. De får också träna på sången, så småningom inleds lektio-
nerna med att eleverna sjunger sången. Sedan genomför vi experiment och övningar som 
belyser det sången handlar om. Vi skriver och diskuterar om experimenten och övningar-
nas resultat. Sammantaget blir detta ett mycket varierande arbetssätt där många förmå-
gor och olika lärstilar tillgodoses. (Adam) 

I Evas fall så menar hon att det finns mycket okunskap gällande detta område, 
men att hon ändå anser att musik finns med som ett inslag när man exempelvis 
jobbar med biologi och fåglar och deras olika läten.  

Nej – okunskap. Lyssnar på fåglar på ljud CD. (Eva) 

Rut hävdar att hon försöker som musiklärare koppla sin undervisning till de 
övriga ämnena och deras teman. Hon förklarar att hon som klasslärare använde 
musika för förklara, fördjupa och hjälpa barnen att komma ihåg kunskap och 
begrepp. 

Just nu jobbar jag som musiklärare och försöker koppla undervisningen till de teman 
klasserna arbetar med på olika sätt. När jag var klasslärare använde jag musiken i alla 
ämnen både för att förklara vissa saker, för att fördjupa kunskapen och för att få eleverna 
att komma ihåg. (Rut) 

 

Musik för lärande - motivering 

Adam motiverar sitt arbetssätt med musika inom NVT genom att förklara hur 
svaren från elevenkäter visat att majoriteten tycker att de lär sig mycket eller 
ganska mycket. Han ser dock ingen skillnad mellan könen. Han motiverar också 
genom att säga att det varit till stor hjälp för elever med knapphändiga kunska-
per i svenska. Andra effekter som motiverar är att musika i undervisningen ger 
glädje, är lustfyllt och är ett starkt stöd för minnet över tid. Några direkta nega-
tiva konsekvenser eller sidor har han svårt att se. Det ända är att vissa kanske 
har en negativ attityd till att delta i sången, men det ska inte påverka så mycket. 
Att ändå lyssna och höra sången kan påverka, menar han. Han tror dock att det 
i högstadiet och gymnasiet kanske inte passar fullt lika bra som mot de yngre 
åldrarna. Pinsamhetskänslor uppstår lätt hos elever i dessa stadier tror han. 
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Adam motiverar också genom att prata om hjärnans olika halvor och deras 
funktioner. Han hävdar att hela hjärnan behöver aktiveras och därför kan musi-
ka vara en bidragande faktor för att så ska ske. 

Varje termin brukar jag genomföra en enkätundersökning med mina elever. Den handlar 
om trivsel i klassen och på skolan men också om elevernas lärande. En återkommande 
fråga är om eleverna upplever att de lär sig mer genom att använda musik och sång så 
som vi gör. Till frågan finns fyra svarsalternativ: Jag lär mig mycket, jag lär mig ganska 
mycket, jag lär mig ganska lite, jag lär mig lite. Jag har genomgående fått hög svarsfre-
kvens på de två första svaren. Jag arbetar på mellanstadiet, årskurs 4-6. Kan inte se några 
skillnader mellan kön. Har tidigare arbetat på en skola där många elever kunde lite 
svenska och där också många hade knapphändiga förkunskaper i NO-ämnena. Min erfa-
renhet är att musik och sång varvat med mycket experiment gav eleverna mycket. (Adam)  

Positiva effekter. Det upplevs av många som roligt och lustfyllt vilket inte är oviktigt i in-
lärningssituationer. Det är också starkt stöd till minnet över tid. (Adam)  

Kan inte se några direkta nackdelar eller hinder. Vissa elever gillar inte att själva delta i 
sång vilket kanske då är en nackdel. Å andra sidan tycker jag inte det gör så mycket, de får 
trots allt lyssna på sången och berörs då på något vis av den. Jag gissar att lusten eller vil-
jan till att delta i sång är mindre på högstadiet och i gymnasiet då många elever upplever 
det som pinsamt att sjunga i klassen. I ett sådant läger blir det svårare att genomföra un-
dervisningen som jag beskrivit. (Adam) 

Musik, rytm (praktiska förmågor) styrs av höger hjärnhalva. Språk (tala, läsa, skriva) och 
logiskt tänkande (teoretiska förmågor) styrs av vänster hjärnhalva. Jag tycker att hela 
hjärnan behöver utmanas och aktiveras. Musik är ett sätt att nå detta. (Adam) 

Eva motiverar genom att musik aktiverar flera sinne, vilket förstärker inlärning. 
Rut menar i motsats till Adam att det finns en liten skillnad mellan könen. Hon 
upplever att flickor är mer aktiva. Hon menar liksom Eva och Adam att fler ak-
tiva sinnen hjälper till och att eleverna vidgar sin förmåga och uppmärksamhet. 
Rut ser dock inga hinder förutom sin egen okunskap och avsaknad av lämpligt 
musikmaterial.   

Eleverna brukar tycka det är roligt att koppla ihop det de läser med musiken. Jag arbetar i 
huvudsak med elever åk 1-3 och det går hem hos alla. Flickorna blir ofta mer aktiva. Poj-
karna blir oftare förvånade att musik kan höra ihop med andra ämnen, kan förklara något 
som varit svårt. (Rut) 

Jag anser att mitt arbetssätt och mina metoder har en positiv effekt på elevernas utveck-
ling. De får använda fler sinnen och vidgar sin förmåga och sin uppmärksamhet. (Rut) 

Nackdelar skulle vara om man inte har funderat igenom vad man vill med musiken i äm-
net och det bara blir ”en rolig paus”. Fast å andra sidan är det ingen nackdel egentligen, 
för pausen kan göra att eleverna orkar med mer och får större lust att lära mer. Möjliga 
hinder? Inga, om jag inte ser svårigheten att hitta lämpligt musikmaterial och min egen 
okunskap som ett hinder. (Rut) 

Förstärker inlärningen då fler sinnen används! (Eva) 

Musik är ännu ett inlärningssätt som gör att det både kan vara roligare och lättare för 
många elever. (Rut) 

4.1.8 Sammanfattning webb- och fördjupningsenkät 

Vad som framgår av data är att majoriteten av informanterna har en hög fre-
kvens av lyssnande och utövande av musik i sina liv, och där samplets män tycks 
visa ett större intresse än kvinnorna (positiv korrelation visar maskulinitet). 
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Variabeln musikanvändningsfrekvens visar att mer än hälften (29/53, efter visst 
bortfall) kopplar musik till NO-undervisningen på olika sätt och i olika hög fre-
kvens under terminen. Dessa i sin tur tycks ha en positiv inställning till musik-
användning inom NVT och stark tilltro till dess olika effekter på kognitiv, emo-
tionell och social förmåga.  

Fördjupningsenkäten visar hur specifika lärare reflekterar kring och arbetar 
med musik inom NVT, vilket styrks av variablerna musikandefrekvens, musik-
användningsåsikt och musikanvändningsfrekvens. Resultatet visar också att 
informanterna är positiva till de effekter musika har på elevernas lärande och 
utveckling och klimatet i klassrummet. 

Det som också framgår av diagram är tilltron till musikens kunskapande olika 
faktorer och att det finns en avsaknad av kunskapande material för lärare att 
kunna använda i sin verksamhet. Många av dem som visar en positiv inställning 
till musik i vardagen men också till musik inom NVT menar att det saknas di-
daktiska kunskaper, resurser och idéer. 

4.2 Elevenkät – Musik inom NVT 

Vad som följer är datanalys i form av korstabeller och försök till godtyckliga 
tolkningar av dessa. Bland data har signifikanta korrelationer uppkommit, vilka 
jag riktat större fokus på än där data inte korrelerat.  

4.2.1 Samband med kön  

Variabeln kön korrelerar svagt negativt med variabeln musikintresse (korre-
lationskoefficient -,222). Detta tolkar jag som att samplets tjejer verkar ha ett 
större musikintresse än killarna.  

Kön korrelerar svagt negativt med musikanvändning (-,202). Detta skulle 
kunna tolkas som om tjejer i högre grad än killar uppfattar att musik används 
inom NO-undervisningen. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att de borde 
ha blivit utsatta för samma undervisning, men detta går inte att veta då köns-
fördelningen inom de olika klasserna är okänd.  Korstabell 2 visar hela samplets 
könsfördelning. Den höga frekvensen av nej-svar i relation till ja-svar visar 
samplets validitet. Ca 82% av 149 elever anser att musik i NO-undervisningen 
aldrig förekommer.  

Korstabell Kön*Musikanvändning – tabell 2 
Kön  
Tjej Killar Total 

Antal 60 62 122 Nej/Aldrig 
% inom Kön 75,0% 89,9% 81,9% 
Antal 18 7 25 Ibland 
% inom Kön 22,5% 10,1% 16,8% 
Antal 2 0 2 

Musikanvänd-
ning 

Ja 
% inom Kön 2,5% ,0% 1,3% 
Antal 80 69 149 Total 
% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 



 24 

På frågan om musik förekommer i undervisningen av NO svarade 82% eleverna nej (tabell 2). 
17% svarade ibland och 1% svarade ja. Majoriteten av de som svarade ibland eller ja var tje-
jer.  

4.2.2 Samband med musikintresse  

Musikintresse korrelerar starkt positivt med musikaktiv (,524). Utövar man 
något instrument på sin fritid borde man, anser jag, även ha ett stort 
musikintresse.  

Variabeln musikintresse visar på ett starkt positivt samband med musik-
önskan (,475). De som svarat att de har ett stort musikintresse på fråga 2 ten-
derar att svara att man önskar mer musikliknande aktiviteter i skolan. Korsta-
bell 4 visar sambandet stort musikintresse och önskan om mer musik i skolan. 
Graderingen 1-4 visar på litet eller stort musikintresse (1=tycker inte alls om 
musik, 4=tycker mycket om musik) 

Korstabell Musikintresse*Musikönskan – tabell 4 
 

Musikintresse  
1 2 3 4 Total 

Nej/Aldri
g 

5 11 25 11 52 Musiköns-
kan 

Ja 0 5 27 61 93 
Total 5 16 52 72 145 

Musikintresse korrelerar även starkt positivt med musiklärhjälp (,449). 
Här kan tolkas att musikintresse skapar en positiv inställning till vad musik i sig 
själv eller som verktyg kan göra med den kognitiva förmågan.  

Musikintresse korrelerar relativt starkt med musiklärhjälpstilltro (,300). 
Detta samband och sambandet mellan musikintresse och NO-intresse tolkar jag 
som att de tillsammans visar att eleverna ställer sig positiva till mer musika i 
NO-undervisningen (tabell 5). 

Korstabell Musikintresse*Musiklärhjälpstilltro – tabell 5 
 

Musikintresse  
1 2 3 4 Total 

Nej/Aldri
g 

5 7 15 14 41 

Ibland 0 0 0 2 2 

Musiklär-
hjälpstilltro 

Ja 0 9 35 57 101 
Total 5 16 50 73 144 
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På frågan om musik kan göra NO-lektioner roligare menar 75% med ganska eller stort musik-
intresse att de blir roligare. Man kan se att även om eleven har ett litet musikintresse så tror 
den också på att musik kan göra NO roligare. 

4.2.3 Samband med musikönskan 

Musikönskan korrelerar starkt positivt med musiklärhjälp och musiklär-
hjälpstilltro (,429 och ,438). Jag tolkar detta som att elever som önskar mer 
musik har tilltro till musik som lärhjälp och dessutom inte bara önskar mer av 
det i skolan i allmänhet utan specifikt i NO-undervisningen (tabell 8 & 9).  

Korstabell Musikönskan*Musiklärhjälp – tabell 8  
 
 Musikönskan Total 

 Nej/Aldri
g Ja  

Musiklär-
hjälp 

Nej/Aldri
g 

20 5 25 

 Ibland 30 65 95 
 Ja 3 26 29 
Total 53 96 149 
Korstabell Musikönskan*Musiklärhjälpstilltro – 
tabell 9  
 

 
Musikönskan 

To-
tal 

 Nej/Aldri
g Ja  

Musiklär-
hjälpstilltro 

Nej/Aldri
g 

29 12 41 

 Ibland 0 2 2 
 Ja 24 80 104 
Total 53 94 147 

Tabell 8 visar en hög svarsfrekvens mellan en önskan om mer musik i skolan och en positiv 
inställning till musik som lärhjälp (91/149). Tabell 9 visar liknande höga frekvens mellan 
musikönskan och tilltro till musik i NO kan göra undervisningen roligare (80/147).  

4.2.4 Samband med musiklärhjälp 

Musiklärhjälp korrelerar starkt positivt med musiklärhjälpstilltro (,404). 
De elever som svarar att man tror på musik som ett hjälpmedel i sitt lärande 
tror dessutom att musik inom NVT gör undervisningen roligare. Detta är min 
tolkning av data. 

4.2.5 Sammanfattning – Elevenkät 

Musikintresset och inställningen till musik som lärverktyg inom NVT tycks i 
stor utsträckning påverka flera av de resterande variablerna som i sin tur ömse-
sidigt påverkar varandra. Allt detta kan verka logiskt eftersom samtliga katego-
rier berör musik och där musikintresset, eller själva utövandet av musik på fri-
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tiden, är grunden. Tolkningar av analysen, inom den grupp som berörs av studi-
en, är att elever med en positiv inställning till eller stort intresse för musik anser 
att detta är något som bör finnas mer av i skolans undervisning, att det hjälper 
dem vid inlärning, att man i större utsträckning musicerar och att musik är nå-
got som kan göra NO-undervisningen roligare. Det tycks även vara ett större 
intresse bland tjejer än killar, vilket också visar att tjejer som har en positiv in-
ställning till musik i större grad än killar anser att musik är något som före-
kommer i NO-undervisningen. Det råder en konsensus bland testgrupperna om 
att det finns brist på musik i NO-undervisningen. Vad som dock inte får glöm-
mas bort är att det finns en relativt stor andel som inte tror på en utökad musik-
aktivitet i skolan och särskilt i NO-undervisningen.  

 

4.3 Sammanfattning 

Korrelationer visar att elever och lärare, tjejer i huvudsak bland elever och män 
i huvudsak bland lärarna, har ett stort musikintresse och en positiv inställning 
till musika, vilken syns genom svar på frågor om musiklyssnande och musice-
rande på fritiden och dess effekter på kognitiv, emotionell och social förmåga. 
En jämförelse av frekvensen musika inom NVT mellan grupperna elev och lära-
re visar att elever ser mindre av detta än vad lärarinformanterna ger uttryck för. 
En övervägande stor andel elever och lärare tycks vilja önska mer av detta i un-
dervisningen, men brister så som kunskap, läromedelstillgång, resurser och idé-
er är hindrande faktorer. Från fördjupningsintervjun klarnar bilden kring hur 
vissa lärare använder musika inom NVT, och man menar att musika har goda 
effekter på elevernas lärande och utveckling. Elevernas respons på deras arbets-
sätt med musika inom NVT är varierande men överlag positiv. Man anser också 
att musika har positiva effekter på elevernas lärande och utveckling.  
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5. Diskussion 

Hur har mina metoder fungerat för att få svar på mina forskningsfrågor och hur 
speglas resultatet mot syfte, frågeställningar, mina egna tolkningar och den lit-
teratur som studien bygger på? Jag börjar detta kapitel med att diskutera min 
metod och avslutar med en diskussionsanalys av resultatet jag fått utifrån me-
toden. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Forskningsstrategi 

Valet att använda mig av en kvantitativ metod för att få svar på forskningsfrå-
gorna grundade sig till stor del på vad litteraturen (Backman 2008; Denscombe 
2009; Stukát 2005) rekommenderar kopplat till studiens syfte och frågor. Själv 
hade jag tidigt innan studien började reflekterat över lämplig metod och kom 
fram till samma slutsatser som jag fann i litteraturen. Därför anser jag att fråge-
formulären, som gått ut till elev- och lärarinformanter, är väl lämpade för min 
studie.  

Vad jag sett som problem i min metod är att jag kunde ha finslipat ytterligare på 
frågorna i webbenkäten genom att testköra den före slutdistribution. På så sätt 
hade jag kunnat omformulera frågorna i enkäten och gjort den enklare att ana-
lysera och utifrån det få säkrare data. Nu i efterhand visade det sig att några frå-
gor vara svåranalyserade och svåra att finna signifikanta korrelationer på. 
Samma gäller för enkäten till eleverna.  

Jag anser att det har besparat mig mycket tid att kunna genomföra en webbase-
rad enkät där det dessutom fanns tillgång till att få data till en färdig Excelfil för 
vidare analys. Hade jag gjort enkäten så som med elevenkäten hade det funnits 
stora problem med att få tillräckligt med informanter och tillräcklig svarsfre-
kvens. Det hade också gått åt mycket tid till att få ner alla data från svarsenkä-
terna. 

5.1.2 Datainsamlingsmetod 

När man kritiskt granskar webbenkäten till lärare runt om i landet ser jag att 
bortfallet har varit svårt att notera då jag inte med säkerhet vetat mottagaren 
och antalet. Jag har via min e-post fått svar från webbenkater.com om hur 
många rektorsadresser som enkäten gått ut till. Svårigheten har varit att se vilka 
lärare på skolan som fått eller inte fått det vidarebefordrat till sig. På grund av 
svårigheter i att säkerställa bortfallet är studien svår att generalisera och där-
med inte valid. Under några veckor gjorde jag fler nya utskick med en påmin-
nelse till rektorerna. Detta gjorde att bortfallet minskade något. 

Tidsaspekten är ett hinder i en studie som denna. Jag hade gärna sett att jag 
haft mer tid på mig för att göra en än mer gedigen undersökning med ett större 
deltagande och större möjlighet att få ännu fler signifikanta korrelationer. Hade 
jag haft mer tid på mig hade antalet svar på fördjupningsenkäten nog blivit fler, 
vilket i sin tur kanske gett mer substans åt studien. Nu fick jag bara svar från 3st 
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informanter av totalt 8st tillfrågade. Eftersom jag fick få svar var jag tvungen att 
be om att få använda samtligas utsagor till denna studie.  

I fallet med elevenkäten var det till fördel att jag i något av fallen kunde vara på 
plats när eleverna mottog enkäten. På så vis fick jag snabbt tillbaka dem och 
bortfallen kunde då också minska. I de andra fallen hade jag en liten bekantskap 
med läraren som skulle delge den till sina elever. Detta gjorde nog att svarsfre-
kvensen blev större än om jag bara räckt över enkäten till en helt okänd lärare 
som kanske utan större intresse bara låtit de som var mest intresserade få göra 
den.  

5.1.3 Urval 

För att få en större spridning och säkrare data hade jag gärna sett att elevenkä-
ten gick ut till fler elever i olika årskurser och från olika klasser och skolor. Då 
det var elever från hela klasser som svarade ökade risken för samsvar och san-
nolikheten blev då stor att eleverna svarade samma sak beroende på fråga. Or-
saken till att jag bara valde elever i årskurs 4-6 var att jag ansåg att dessa hade 
en större förmåga att kunna läsa, förstå och svara på mina frågor. En och sam-
ma elevenkät hade inte fungerat och gett lika bra svar om den gått ut till elever 
från årskurs 1-6.   

I enkäten som gick ut till lärarna fanns frågan om vilken befattning hen har ( 
bilaga 3, fråga 4). Då jag medvetet skrev ”Annan” som ett svarsalternativ råkade 
jag få in ett oönskat urval. Detta har gjort att jag fått in svar som är svåranalyse-
rade i förhållande till resten. Hade jag gjort om enkäten idag hade jag bara frå-
gat efter de två första svarsförslagen i den frågan. Det var ett svårt och kompli-
cerat jobb att få tag på alla e-postadresser till NO-lärare i årskurs 1-6 runt om i 
landet. Eftersom tiden var knapp blev jag tvungen att avgränsa mig och be om 
rektorers e-postadresser i de större kommunerna i landet. 

5.1.4 Databearbetning och analysmetoder 

Den databearbetning och analys som programmen genomfört har avlastat mig 
mycket tid. Jag inser att detta inte hade varit genomförbart utan handledarens 
kunskaper och erfarenheter på området. Vad som också gjorts klart för mig är 
att analysen kräver en tolkning. Denna tolkning är något mänskligt, inget som 
datorn klarar av, och den har jag blivit tvungen att göra. En annan hade kunnat 
tolka analysen annorlunda och nått fram till en annan slutsats och sammanfatt-
ning.  

5.1.5 Etiska ställningstaganden 

Jag har följt de etiska reglerna för samhällsvetenskaplig forskning och tagit 
hänsyn till informanters vilja till anonymitet. Det har inte uppstått några pro-
blem under arbetets gång som direkt eller indirekt är kopplat till detta. Tydlig-
heten i missivbreven anser jag har gjort informanter trygga i sitt deltagande, 
vilket visas genom det relativt höga deltagande utan några större bortfall. Vad 
som däremot kan ha påverkat svarsfrekvensen i webbenkäten är att det för flera 
inte känns bekvämt att delge information kring sin praxis och sin inställning till 
något. Detta kan förklaras av det bortfall som registrerats i ljuset av enkätanaly-
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sen. Det finns en sårbarhetsfaktor i alla enkätförfaranden som påverkar delta-
gandet. 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

Vilka resultat kan nu kopplas till studiens syfte och frågor? Hur kan tidigare 
forskning styrka eller stryka resultaten som jag fått fram? I detta avsnitt ska re-
sultaten stöpas och blötas i mina egna reflektioner och i det som kan läsas om i 
litteraturen och tidigare forskning. 

5.2.1 Musik inom NVT – utifrån elev- och lärarperspektiv 

Musikanvändning utifrån lärarperspektiv – forskningsfråga 1 & 4.  

Vad gäller lärarnas syn på saken menar en majoritet att musik används inom 
NVT (55%, Diagram 3). Här menar informanterna att man använder det från 1-
3gg/termin till 1-3ggr/vecka. Hedlund och Ohls (2013) hävdar att flera av de 
lärare, som studerades och intervjuades i årskurs 1-3, ju äldre de är, ofta använ-
der musik som en del i den pedagogiska verksamheten. Hur man arbetar med 
musik inom NVT varierar, mycket beroende av förkunskaper och musikalitet. 
Bland de lärare som besvarat fördjupningsenkäten ser man att de ofta använder 
sig av befintliga sånger och låtar som handlar om ämnet i fråga. I ett av svaren 
får vi veta att läraren skriver egna sånger som handlar om ämnet som ska stude-
ras. Denna sång får eleverna sedan lära sig och enligt läraren ser han hur ele-
verna blir hjälpta i att minnas begrepp och se helhet och sammanhang. Sången 
hör ofta ihop med experimenten. På liknande sätt arbetar Keith Smolinski 
(2011) som i sin rapport tydligt visar på fördelarna med musik inom NVT.  

Bertil Sundin (1995) förklarar att det bor kvar en uppfattning i skolan om att 
kunskapsämnena går före de estetiska ämnena, och att dessa därmed har en 
högre status. Denna uppfattning tror jag indirekt skulle kunna påverka inslaget 
av estetika i NO-undervisningen. Detta gäller nog i större utsträckning de högre 
årskurserna där det teoretiska kunskapsstoffet är mer omfattande och avance-
rat. Den nya musikpedagogiken, som Sundin beskriver, har ännu inte lyckats slå 
rot i skolan och går därför inte parallellt med kunskapsämnenas status och lär-
metoder. Smolinski (2011) tror också att avsaknaden beror på ingrodda arbets-
mönster, ovilja att pröva nya saker, okunskap och brist på läromedel och resur-
ser. Detta kan understrykas av de resultat som webbenkäten gett, där flera me-
nar att dessa faktorer försvårar musik inom NVT. Dessa faktorer anser jag är 
underliggande orsaker till de resultat jag fått fram. Smolinski (2011) förklarar 
att man som lärare inte nödvändigtvis måste vara musikalisk eller vidare intres-
serad av musik för att ändå kunna arbeta med det till en viss grad i sin under-
visning. Men det tycks ändå finnas vissa fallgropar att hamna i med mer musika 
i NO-undervisningen. Johan Hedlund och Petter Ohls (2013) anser att höjda 
ljudnivåer kan skapa koncentrationssvårigheter och därmed problem med in-
lärning för vissa. Smolinski (2011) menar att det ändå skapar ett positivt klimat 
i klassrummet. Skulle läraren våga gå utanför sin trygghetszon tror han att detta 
kan påverka barns sätt att lära, oavsett metoder och verktyg.  

De resultat jag fått fram av enkäterna visar på signifikanta korrelationer mellan 
musikintresset och flera av de frågor som berör musik. Jag tolkar allt detta som 
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att den majoritet av informanterna (bland elever ca 86% och lärare ca 83%) som 
gillar musik ganska mycket eller mycket dessutom ställer sig positiva till mer 
musikaktiviteter i skolan och inom NVT (bland elever ca 64% och bland lärare 
88%). De som även har en positiv inställning till musik är musikaktiva och har 
en större tilltro till musikens kognitiva, emotionella och sociala effekter. Lorentz 
Edberg (2012) menar att musikämnet är något som är lustfullt och intressant 
för eleven och att det finns nära elevens erfarenhetsvärld. Edberg och Roland 
Cox (2009) talar om flera argument för en utökad estetika i skolan. Men även 
om en majoritet har en positiv inställning finns det de som inte har det. Dessa 
blir då inte hjälpta av att använda musik som lärhjälp i skolan, något som Johan 
Hedlund och Petter Ohls (2013) kan se i sina studier. De slår fast att alla barn är 
olika och lär sig på olika sätt. Musik som pedagogsikt verktyg behöver därför 
inte vara något positivt för alla. Keith Smolinski (2011) ser i sina resultat att en 
majoritet av hans elever ställer sig positiva till musik som lärhjälp, vilket vi ock-
så ser i svaren från fördjupningsenkäten. Läraren Adam menar att han får en 
mycket positiv respons från sina elever genom sitt arbete där musik är intimt 
förknippat med NVT-undervisningen. Smolinski och Adam förklarar också att 
några till en början kan tycka att arbetssättet är obekvämt, men att de vänjer sig 
med tiden.  

En stor majoritet av informanterna anser att musik till stor del kan fungera som 
en lärhjälp. Ca 83% utgjorde denna skara bland eleverna och bland de lärare 
som använder musik inom NVT var det 81-84% som anser att musika har stor 
eller relativt stor inverkan på kognitiva, emotionella och sociala effekter. Lika 
stor andel av informanterna har mycket eller ganska mycket intresse för musik. 
Vad säger då dessa resultat? Min tolkning är att de som har intresse för musik 
även är positiva till att musik kan vara till hjälp när nya saker ska läras. Tidigare 
studier och forskning (Björkvold 1991; Cambell 1997; Campabello 2002; Cox 
2009; Hedlund & Ohls 2013; Jederlund 2002; Lundström 1996; Smolinski 
2011; Sundin 1995; Tivinius 2005) talar om musika och dess positiva effekter på 
både kognitiva och emotionella plan. Om man tittar närmare på studier kring 
olika lärandeteorier visar det sig att estetik har en viktig roll i lärandet och den 
personliga utvecklingen. Detta hävdas bland annat av Dahlgren mfl. (1999), 
Törnqvist och Hulander (2011), Cox (2009), Lundström (1996) och Jederlund 
(2002). Björkvold (1991) menar att en konflikt råder mellan musisk barnkultur 
och omusisk skolkultur. Eftersom mycket forskning talar för en utökad estetik 
inom skolan kanske denna konflikt bör tas på allvar. Waterhouse (2006) är en 
av de stora kritikerna till att tidigare forskning skapat en ohämmad utökad till-
tro till musika. Hon kritiserar tidigare forskare och menar att de står handfallna 
med sina icke välgrundade empiriska undersökningar. Hon menar att vissa po-
sitiva effekter säkert syns i de specifika fallen, men att den generalisering som 
gjorts har skapat mer skada än nytta. Waterhouse poängterar att motivation och 
träning är viktiga faktorer för lärande. Även om man bör vara kritiskt till tren-
der och modeflugor verkar det som att en majoritet av studierna visa på att mu-
sik kan vara en lärhjälp för många. Detta kan säkert först och främst gälla för 
dem som redan har en positiv attityd till musik som kunskapsfenomen. 

Musikanvändning utifrån elevperspektiv – forskningsfråga 2.  

Bland de testgrupper som besvarade elevenkäten var 82% enhälliga om att mu-
sik är något sällan förekommande i NO-undervisningen. Bland könen fanns det 
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ingen skillnad i denna fråga. Detta tydliga resultat beror säkert till stor del på att 
enkäten gick ut klassvis. Om nu lärarna i varje klass inte känner sig bekväm 
med eller saknar kunskap om och arbetsmetoder för musikanvändning är det 
inte konstigt att elever som har just den läraren svarar Nej på frågan. Några ele-
ver (16%) hade svarat Ibland på frågan. Bland dessa var det på frågan en över-
vägande stor andel tjejer som hade svarat. Detta kan då kopplas till att tjejer 
med ett stort musikintresse uppmärksammar och ser i högre grad de inslag i 
NO-undervisningen som kan tänkas vara musiska.  

Musikintresse och kön – forskningsfråga 3.  

Tidigare forskning visar att musik i skolan till viss del är genusbetingat. Bertil 
Sundin (1988) visar att man i kvantitativa studier av 4000 elever hittat ett signi-
fikant större intresse för musik inom gruppen tjejer (53%) än motsvarande kil-
lar (30%). Liknande resultat fick då även jag fram i ljuset av elevenkätanalysen. 
En större andel av tjejerna (59%) hade mycket eller ganska mycket intresse för 
musik än vad som kan jämföras med killarna (39%). Jag har dessvärre inte hit-
tat nyare forskning kring detta och måste därför vara försiktig med att generali-
sera och säga att denna skillnad mellan genus och musikintresse är något som 
gäller i svensk skola. Adam, som besvarar fördjupningsenkäten, menar att han 
inte kan se någon skillnad mellan könen i årskurs 4-6 där han jobbar, men Rut 
menar dock att hon kan se en skillnad där tjejer visar större intresse för musik i 
undervisningen jämfört med killar. Webbenkäten visar däremot ett positivt kor-
relationsvärde, vilket antyder att musikintresset nu blivit mer maskulint. Det 
skulle kunna tänkas att musikintresse med åren övergår från något feminint till 
något mera maskulint. Detta är bara min egen hypotes som grundar sig på min 
uppfattning av att det finns fler killar/män i musikvärlden än tjejer/kvinnor. 
Musikanvändning inom NVT är däremot mer feminint, vilket inte är konstigt 
med tanke på att kvinnor utgör 65% av informanterna.  

5.3 Slutsatser 

Att det finns olika inställningar till musik inom NVT visar resultaten. Bland in-
formanterna har en stor majoritet positiv inställning med ett stort musikintres-
se som grund. En relativt stor andel av lärarna (oavsett befattning) som svarat 
på enkäten menar att man använder musik i undervisningen på ett eller annat 
sätt. Frekvensen, vilken besvarar forskningens första fråga, ser olika ut med en 
majoritet som sällan använder det, men flertalet av informanterna är ändå posi-
tiva till att använda musik inom NVT. Vad majoriteten av lärarna saknar är för-
djupade kunskaper inom detta område. Även läromedel tycks vara något som 
saknas. Vad som framgått av elevenkäten gällande musik inom NVT, vilket be-
svara fråga två och där enligt eleverna detta är något sällan förekommande, får 
man ta med en nypa salt. Metoden har inte varit tillräckligt bra i detta avseende. 
Hade elevenkäten istället gått ut till en större grupp elever från olika åldrar, oli-
ka klasser och olika skolor hade resultatet nog sett annorlunda ut. Forskningens 
tredje fråga om musikintresse och kön besvaras genom att resultaten visar ett 
större musikintresse hos tjejer bland eleverna och att bland lärarna visar resul-
taten motsatsen. Tjejerna visar också genom elevenkäten att de uppmärksam-
mar musikanvändning inom NVT i större utsträckning än killarna. Musikan-
vändningen bland lärarna verkar dock inte direkt påverkas av kön. Majoriteten 
bland såväl lärare och elever har en tilltro till musikens kognitiva, emotionella 



 32 

och sociala påverkan på individen. Detta visar även tidigare forskning och den 
litteraturstudie som denna rapport vilar på. De få lärare som flitigt använder 
musik inom NVT menar att man använder (lyssnar på eller sjunger) färdiga lå-
tar som handlar om just det ämne man ska gå igenom, skriver egna låtar med 
ämnesinnehåll eller samarbetar med musikläraren om det ämne man berör. 
Motiveringen till musika är positiva reaktioner från elever, tilltro till de kogniti-
va och sociala effekterna och att det bidrar till lust och glädje i undervisningen. 
Detta besvara alltså forsknings fjärde fråga om hur lärare använder musik inom 
NVT och hur de motiverar det. 

5.4 Pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor 

Att barn lär sig, skapar förståelse och lagrar i minnet på olika sätt framgår av 
forskning och min egen pratiska erfarenhet inom skolan. Av den anledning an-
ser jag att undervisning bör planeras och genomföras för att så långt som möj-
ligt tillgodose varje enskilt barns behov. Arbetsformerna bör vara varierande 
och motiverande. Tydlighet i syfte, innehåll och mål bör framgå, oavsett vilka 
metoder man väljer att arbeta med. Då en övervägande stor del av forskningen 
talar om musikens fördelar tror jag att detta är något som inte bara bör stanna 
inom musikämnet som sådant. Musika eller estetiken bör bli en större och än 
mer integrerad del i skolans verksamhet. Det teoretiska tillsammans med det 
praktiska skapar helhetssyn och förståelse. Det stora intresse som finns för mu-
sik borde kanske inom NVT kunna ges ett större utrymme. Vad som verkar sak-
nas är didaktiska kunskaper och kreativitet men också läromedel. Detta är en 
underliggande orsak till de resultat jag fått utifrån mina metoder.  

För vidare studier föreslår jag att undersöka om det finns ett generellt intresse 
bland lärare och elever för läromedel där estetik blir mer synlig, gestaltad och 
använd ihop med det teoretiska inom NVT. Eftersom mängden av läromedel 
tycks vara sparsam hade det varit intressant om någon skulle vilja utveckla ett 
material som ger svenska lärare, oavsett grad av musikalisk förmåga, större 
möjlighet att jobba varierat och tvärvetenskapligt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Elevenkät, Musik inom NVT 

 

En enkätstudie till elever i åk4-6 
Läraren läser följande högt för eleverna: 

Hej, mitt namn är Anton Arnlund och jag går sista terminen på lärarprogram-
met. Jag genomför just nu en studie om musik kopplat till NO-ämnena. Det är 
helt fritt att delta och vill man inte mer under tiden man svarar på frågorna får 
man avsluta. Syftet med studien är att undersöka lärare och elevers inställning 
till musik som ett hjälpmedel i undervisningen och hur man använder det. Sva-
ren är anonyma. 

Kontaktuppgifter 

Studerande: Anton Arnlund  Handledare: Olle Tivenius 

Tel: 073-7623058   Tel: 073-6952744 

e-post: aad10003@student.mdh.se  e-post: olle.tivenius@mdh.se  

Kryssa i eller stryk under det som passar bäst in på dig. 

Jag är 

O Tjej 

O Kille  

Så här mycket tycker jag om musik (lyssna, dansa, sjunga, spela instrument) 
1 = inte alls 2 = lite 3 = ganska mycket 4 = mycket  

 
Så här mycket tycker jag om NO (experimentera, undersöka, utforska) 

1 = inte alls 2 = lite 3 = ganska mycket 4 = mycket  
 
Jag sjunger och/eller spelar ett instrument 

O Ja 
O Nej  
 

Jag tycker att vi borde lyssna, sjunga, dansa eller spela mer musik i skolan 
O Ja 
O Nej 
 

Jag har lättare att lära mig nya saker genom att använda musik 
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O Ja 
O Ibland 
O Nej 
 

Vi använder musik (sjunger, lyssnar, dansar, spelar) under lektionerna när vi har NO 
O Ja, ganska ofta 
O Ibland 
O Aldrig 
 

Jag tror att lektionerna kan bli roligare om vi har mer musik i NO 
O Ja 
O Nej 

TACK! 
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Bilaga 2 – Webbenkät, Musik inom NVT 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor, intresserad informant 

Intervjufrågor vid djupintervju om Musik inom NVT 

Informant #x: Ålder, kön och examensår 

Vilken attityd har du till musik som verktyg inom NVT? Varför? 

 

 

 

Arbetar du med detta i din egen undervisning? Hur, när, var och varför? 

 

 

 

Vilken respons och feedback får du från eleverna? Är responsen olika beroende 
på ålder, kön, förkunskaper? 

 

 

Vilken effekt anser du att dina metoder och arbetssätt har på elevernas utveck-
ling? 

 

 

 

Kan du beskriva för- och nackdelar av att använda musik i NO-undervisningen? 
Vilka hinder och möjligheter kan du se? 
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Bilaga 4 – Missivbrev till rektorer 

Hej, 
 
mitt namn är Anton Arnlund och är lärarstuderande på Mälardalens Högskola. Jag 
skriver nu min C-uppsats där jag forskar om musik som ett pedagogiskt verktyg inom 
de naturvetenskapliga ämnena i årskurserna 1-6. Jag söker nu villiga NO-lärare som 
informanter till min undersökning. Tacksam om ni vill vidarebefordra detta till era 
NO-lärare. 
 
Syftet med studien är att undersöka lärares och elevers attityder till musik som ett 
pedagogsikt verktyg och hur man använder detta inom de naturvetenskapliga ämnena 
i årskurs 1-6. Enkäten tar ca 3 min att besvara och består av 15 frågor.  
 
Det är helt fritt att delta i denna undersökning och det är fritt att avsluta när så öns-
kas. Uppgifterna behandlas enligt etiska regler för rapportskrivning och svaren är 
fullständigt anonymiserade. Uppsatsen kommer att kunna ses i sin helhet på 
DIVA.se. Klicka här [ENKATLINK] för att starta enkäten. 
 
Vid frågor kontakta mig på tel. 0737-623058 eller handledare Olle Tivenius på 
olle.tivenius@mdh.se 
 
Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 5 – Korrelationstabell (elevenkät) 

Korrelationstabell  

 

Kön 

Musi-
kin-
tresseB 

Musik-
intresse 

NOin-
tresse 

Mu-
sikak-
tiv 

Musik-
önskan 

Musik-
lärhjälp 

Musik-
använd
ning 

Musiklä
rhjälp-
stilltro 

Pearson 
Correla-
tion 

1 -,207* -,222** ,012 -,117 -,079 -,153 -,202* -,143 

Sig. (2-
tailed)  

,012 ,007 ,885 ,155 ,337 ,062 ,014 ,084 

Kön 

N 150 146 146 146 149 149 150 149 148 

Pearson 
Correla-
tion 

-,207* 1 ,846** ,099 ,442** ,426** ,344** ,019 ,194* 

Sig. (2-
tailed) 

,012 
 

,000 ,239 ,000 ,000 ,000 ,820 ,020 

Musikin-
tresseB 

N 146 146 146 143 145 145 146 145 144 

Pearson 
Correla-
tion 

-
,222** 

,846** 1 ,235** ,524** ,475** ,449** ,075 ,300** 

Sig. (2-
tailed) 

,007 ,000 
 

,005 ,000 ,000 ,000 ,367 ,000 

Musikin-
tresse 

N 146 146 146 143 145 145 146 145 144 

Pearson 
Correla-
tion 

,012 ,099 ,235** 1 ,009 ,018 ,138 -,059 ,016 

Sig. (2-
tailed) 

,885 ,239 ,005 
 

,910 ,826 ,098 ,483 ,847 

NOintres-
se 

N 146 143 143 146 145 145 146 145 145 

Pearson 
Correla-
tion 

-,117 ,442** ,524** ,009 1 ,280** ,219** ,062 ,110 

Sig. (2-
tailed) 

,155 ,000 ,000 ,910 
 

,001 ,007 ,451 ,184 

Musikak-
tiv 

N 149 145 145 145 149 148 149 148 147 
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Pearson 
Correla-
tion 

-,079 ,426** ,475** ,018 ,280** 1 ,429** ,078 ,438** 

Sig. (2-
tailed) 

,337 ,000 ,000 ,826 ,001 
 

,000 ,345 ,000 

Musik-
önskan 

N 149 145 145 145 148 149 149 148 147 

Pearson 
Correla-
tion 

-,153 ,344** ,449** ,138 ,219** ,429** 1 -,068 ,404** 

Sig. (2-
tailed) 

,062 ,000 ,000 ,098 ,007 ,000 
 

,411 ,000 

Musiklär-
hjälp 

N 150 146 146 146 149 149 150 149 148 

Pearson 
Correla-
tion 

-,202* ,019 ,075 -,059 ,062 ,078 -,068 1 ,046 

Sig. (2-
tailed) 

,014 ,820 ,367 ,483 ,451 ,345 ,411 
 

,583 

Musikan-
vändning 

N 149 145 145 145 148 148 149 149 147 

Pearson 
Correla-
tion 

-,143 ,194* ,300** ,016 ,110 ,438** ,404** ,046 1 

Sig. (2-
tailed) 

,084 ,020 ,000 ,847 ,184 ,000 ,000 ,583 
 

Musiklär-
hjälpstill-
tro 

N 148 144 144 145 147 147 148 147 148 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); **. Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 
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Bilaga 6 – Dataanalys elevenkät 

FREQUENCIES VARIABLES=Kön Musikintresse NOintresse Musikaktiv Mu-
sikönskan Musiklärhjälp Musikanvändning Musiklärhjälpstilltro 

  /STATISTICS=MEAN MEDIAN 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 
Output Created 24-apr-2014 13:07:43 
Comments   

Data C:\Users\ots01\Documents\Exa
mensarbeten VT-
14\Grund\Anton\Antons Elev-
enkät.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 

150 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Missing Value Hand-
ling 

Cases Used Statistics are based on all cases 
with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=Kön Musikintresse 
NOintresse Musikaktiv Musik-
önskan Musiklärhjälp Musikan-
vändning Musiklärhjälpstilltro 

  /STATISTICS=MEAN MEDIAN 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
Processor Time 00 00:00:02,684 Resources 
Elapsed Time 00 00:00:01,809 
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[DataSet1] C:\Users\ots01\Documents\Examensarbeten VT-
14\Grund\Anton\Antons Elevenkät.sav 

Statistics 

 

Kön 
Musikin-
tresse 

NOin-
tresse 

Musik
aktiv Musik-

önskan 
Musiklä
rhjälp 

Musik-
använd-
ning 

Musiklär
hjälp-
stilltro 

Valid 150 146 146 149 149 150 149 148 N 
Mis-
sing 

0 4 4 1 1 0 1 2 

Mean 1,46 3,32 2,74 2,17 2,29 2,03 1,19 2,43 
Median 1,00 3,50 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 

 

Frequency Table 

Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Tjej 81 54,0 54,0 54,0 
Killar 69 46,0 46,0 100,0 

Valid 

Total 150 100,0 100,0  
Musikintresse 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

1 5 3,3 3,4 3,4 
2 16 10,7 11,0 14,4 
3 52 34,7 35,6 50,0 
4 73 48,7 50,0 100,0 

Valid 

Total 146 97,3 100,0  
Missing System 4 2,7   
Total 150 100,0   
NOintresse 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

1 6 4,0 4,1 4,1 
2 52 34,7 35,6 39,7 
3 62 41,3 42,5 82,2 
4 26 17,3 17,8 100,0 

Valid 

Total 146 97,3 100,0  
Missing System 4 2,7   
Total 150 100,0   
Musikaktiv 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nej/Aldrig 62 41,3 41,6 41,6 
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Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Tjej 81 54,0 54,0 54,0 
Killar 69 46,0 46,0 100,0 

Ja 87 58,0 58,4 100,0  
Total 149 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   
Total 150 100,0   
Musikönskan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Nej/Aldrig 53 35,3 35,6 35,6 
Ja 96 64,0 64,4 100,0 

Valid 

Total 149 99,3 100,0  
Missing System 1 ,7   
Total 150 100,0   
Musiklärhjälp 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Nej/Aldrig 25 16,7 16,7 16,7 
Ibland 96 64,0 64,0 80,7 
Ja 29 19,3 19,3 100,0 

Valid 

Total 150 100,0 100,0  
Musikanvändning 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Nej/Aldrig 122 81,3 81,9 81,9 
Ibland 25 16,7 16,8 98,7 
Ja 2 1,3 1,3 100,0 

Valid 

Total 149 99,3 100,0  
Missing System 1 ,7   
Total 150 100,0   

 

Musiklärhjälpstilltro 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Nej/Aldrig 41 27,3 27,7 27,7 
Ibland 2 1,3 1,4 29,1 
Ja 105 70,0 70,9 100,0 

Valid 

Total 148 98,7 100,0  
Missing System 2 1,3   
Total 150 100,0   

Bar Chart 
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Bilaga 7 – Dataanalys webbenkät 
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