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Abstract 
 
Lätt Nyboe, A. & Svensson, M. 
 
Title:  A case study of the value of music education in a 
Scandinavian school 
 
 
The purpose of this study is to obtain new knowledge on the perceived and given value of the 

subject music from different points of views. The study also intends to investigate the effect 

of music on a school environment and to examine its value in school. The study was made at 

a Norwegian school in Spain and it is based on qualitative interviews with focus groups 

including students from different grades and interviews with a music teacher and the 

headmaster. The results of the study show what the different informants think about music 

and how they value the subject based on their own experiences and opinions. The results 

show that music creates community and that it has an effect on the entire school climate. It 

also shows that the informants think of music as a fun and creative subject.  All informants 

emphasize the value of music in school and in which ways music can contribute to progress, 

both individually and as a group. The results show that all informants think of music as an 

essential and valuable subject in school.  

 

Keywords: advocacy for music, case study, international, music education, school 

environment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sammanfattning 
 
 
Lätt Nyboe, A. & Svensson, M. 
 
Titel: - En fallstudie av musikundervisningens värde i en 
skandinavisk skolverksamhet 
 
 
 
Syftet med denna studie är att nå nya kunskaper gällande värdering av ämnet musik, sett 

utifrån olika infallsvinklar. Studien syftar även till att belysa musikens påverkan på en 

skolmiljö och att understryka musikens värde i skolan. Studien utfördes vid en norsk 

grundskola i Spanien och bygger på kvalitativa intervjuer av fokusgrupper bestående av 

elever från olika årskurser, samt intervjuer med musiklärare och rektor. Resultatet av studien 

visar hur de olika informanterna ser på ämnet musik och hur de värderar det utifrån egna 

erfarenheter och åsikter. Resultatet visar att musik skapar samhörighet och har en påverkan på 

hela skolklimatet, samt att informanterna ser musik som ett roligt och kreativt ämne. 

Gemensamt för informanterna är att de betonar vikten av musik i skolan och hur musik kan 

bidra till utveckling, både individuellt och i grupp. Resultatet visar att samtliga informanter 

ser musik som ett väsentligt och värdefullt ämne i skolan.  

 
Nyckelord: fallstudie, internationell, musikens status, musikundervisning, skolmiljö   
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1. Inledning 
- 

Argentina

Argentina växte vårt intresse för olika typer av undervisningsformer, samt för vilken betydelse 

musiken har i samhället och i undervisningssammanhang. När det var dags att hitta ett 

område för denna studie insåg vi båda att vi tillsammans ville vidareutveckla vårt delade 

intresse för musik och kultur i andra länder och skolformer. 

 

Då vi fick kännedom om en norsk grundskola i Alfaz del Pi, Spanien, såg vi det som en 

spännande möjlighet till att ytterligare vidga och utveckla våra pedagogiska vyer. Vi sökte 

information om skolan och fann att denna skolverksamhet sade sig lägga stor vikt vid ämnet 

musik, vilket gjorde oss nyfikna på hur detta tillämpas och förverkligas i den vardagliga 

musikundervisningen. Vi ser detta arbete som en möjlighet till att vidareutveckla våra 

pedagogiska kunskaper, samt ett tillfälle till att möta människor i andra skolkulturer och ta del 

av deras perspektiv och erfarenheter. Vi besökte vald skolverksamhet under vecka 39-40, 

höstterminen 2013. Väl på plats kunde vi bekanta oss med skolan och den lokala miljön. Vi 

fick möjlighet att delta på lektioner, samtala med skolpersonal och lärare samt göra intervjuer. 

Även utanför skolan fick vi uppleva kultur i området, som till exempel den lokala och 

sceniska uppvisningar och är det mest centrala i staden under hela året. Under de två veckorna 

som vi besökte Alfaz del Pi fick vi uppleva musikkulturens värde både i skolan och i 

lokalmiljön. Detta bidrog i högsta grad till utformningen av denna studie. 

 

redovisa vår frågeställning. I kapitle

att få svar på vår frågeställning. 

forskningen. Slutl

även funnit nya intressanta frågeställningar och ämnen. Studien har tagit oss på många resor 

tillsammans och de har berikat oss på många olika plan. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie på en icke-svensk skola med tillhörande 

läroplaner för att vidga våra pedagogiska vyer och få insyn i ett utav våra skandinaviska 

grannländers kursplaner och undervisning. Syftet är att på djupet undersöka vikten och 

betydelsen av musikundervisningen i vald skolverksamhet och på vilket sätt den påverkar 

både lärare, ledning och elever.  Då musikundervisningen har fått en alltmer undanskymd plats 

i den svenska grundskolan är vi intresserade av att ta reda på hur det ligger till med 

musikundervisning i en annan kultur.  Genom att bedriva en fallstudie på en utvald skola 

hoppades vi kunna nå fram till ett resultat som genererar användbar kunskap om vårt 

ämnesområde.  

Vi fick kännedom om en norsk i Spanien där musik sägs ha en betydande roll för hela 

skolverksamheten och bestämde oss för att undersöka detta. Då vi valt att utföra studien i en 

främmande kultur, får vi även kunskap om hur andra länders läroplaner kan se ut. Vårt arbete 

går dock inte ut på att jämföra kursplaner. Vi använder den norska kursplanen främst som 

referens, för att vi ska få förståelse för hur undervisningen är uppbyggd i vald skandinavisk 

skolverksamhet. Vi vill fokusera på vikten av musik i skolan för individer och grupper och 

därigenom förhoppningsvis belysa musikens betydelse i skolan generellt. Då vi själva är 

lärarkandidater i ämnet musik, känns det som ett relevant och viktigt ämne att undersöka och 

styrka.  

2. 1 Frågeställningar 

 Vilka grundläggande föreställningar och värderingar styr musikundervisningen vid 

vald norsk skolverksamhet? 

 På vilket sätt är de viktiga för: 

a. elever 

b. lärare 

c. skolledning/rektor 
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2. 2 Avgränsning 

Vi har funnit att det finns ett behov av att avgränsa vår frågeställning, då det är en stor fråga 

som kan ses ur många olika aspekter och synvinklar. Det är lätt att hamna på sidospår och 

vilja gå djupare in på dem, men då hade denna studie blivit avsevärt större. Därför har vi valt 

att noga smalna av beröringsområdet för vår uppsats. Vi har lagt fokus på de individer som vi 

intervjuat och deras upplevelse och åsikter om musikundervisning. Vi har valt ut ett antal 

intervjufrågor som stöd för detta. Vi har inte jämfört ämnet musik med övriga ämnen och 

övrig undervisning, utan håller oss inom musikens ramar. Vi har valt att vara genreneutrala 

gällande våra intervjufrågor. Vi har använt oss av utdrag ur den norska läroplanen i musik, 

som stöd för resultat och argument. Syftet är dock inte att jämföra skandinaviska läroplaner 

eller att undersöka hur den norska läroplanen fungerar i det norska skolväsendet generellt. Då 

detta är en fallstudie har inga jämförelser gjorts med andra skolverksamheter. Vi har valt att 

studera en specifik skola och dess undervisning. Att den norska skolan ligger i Spanien är en 

tillfällighet och vi har enbart utgått från den norska synvinkeln och medvetet uteslutit 

påverkan från den spanska kulturen. Vi har berört musikens påverkan på människan som 

individ, men inte gått in på mer djupgående psykologi. Målet är att skapa en helhetsbild av 

vad musik kan innebära som undervisningsform.  
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3. Teoretisk bakgrund 
Det finns ett stort antal källor med anknytning till den valda frågeställningen. Då vårt arbete 

går ut på att ta reda på och belysa de argument, upplevelser och åsikter som gör musik till ett 

särskilt ämne, väljer vi att bland annat gå in på hur musiken påverkar individen och gruppen 

innan vi börjar beröra själva musikundervisningen mer grundligt. Detta då musik har visat sig 

ha en stor påverkan på människans känslor och identitetsskapande, vilket omnämns i 

majoriteten av den litteratur som genomsökts.  I följande kapitel kommer vi att redogöra för 

forskning och andra källor med anknytning till vår frågeställning. Vi presenterar här resultat 

från tidigare studier, citat ur litteratur och utdrag ur den norska läroplanen i musik, då vår 

studie har utförts på en norsk skola. Följande teman kommer att presenteras: Individen, 

gemenskap, värderingar, läroplaner och skolklimat. 

3.1 Individuell påverkan 

Musikens påverkan på individen har länge varit ett populärt ämne att diskutera och forska 

kring. Mycket av den forskning som bedrivits om musik har varit riktad mot detta specifika 

ämne och variationsbredden på olika infallsvinklar är stor. Den enskilda människans 

förhållande till musik är komplext och högst individuellt och kan bestå av flera aspekter. 

Bossius och Lilliestam (2011) menar att det är kombinationen utav olika faktorer som berör 

lyssnaren: 

 ...det är svårt att skilja ut enskilda faktorer, som text, röst, musik och sammanhang när man 
försöker förstå vad det är som berör människor emotionellt, eftersom alla de nämnda faktorerna 
i praktiken samverkar och hänger ihop.  (s. 162)  
 

Vilken betydelse och vilken påverkan musik har för människors identitet och känslor har 

diskuterats inom forskning. Det tycks vara en kombination av musikens olika byggstenar som 

gemensamt skapar ett intryck hos individen.  Det har ställts diverse olika frågor, men 

gemensamt för forskningen är att den kommit fram till att musiken berör människan och är en 

viktig del av en människas liv, vardag och person. Lilliestam (2009) väljer att skriva om ett 

radioprogram för att belysa hur olika musik påverkar individer:  
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Det beskrivs och framgår här att musik påverkar oss alla på olika, men högst individuella sätt.    

3.2 Gemenskap genom musik 

Genom historien har musik varit ett sätt för människor att samverka och samarbeta med 

varandra. Det har varit sätt att kunna sprida sin egen kunskap och sina egna intryck och 

kombinera dem med andra i ett musicerande.  

Musikens koppling till individers identitet har redan beskrivits i föregående avsnitt, men 

musikens koppling till en grupps identitet är minst lika påtaglig. Detta gäller för grupper i 

diverse olika åldrar.  Bossius och Lilliestam (2011) betonar musikens starka koppling till en 

identitetsdimensionen i högsta grad är gällande även bland unga vuxna, medelålders och äldre 

mt för samtliga åldergrupper är att de alla påverkas på olika sätt 

utav den musik som de hör eller spelar. Genom att tycka som samma musik, ha samma smak, 

spela samma musik eller skriva musik tillsammans skapas en känsla av samhörighet och 

gemenskap i en grupp. Gruppen har valt sin musik och valt att spela tillsammans och valt att 

visa det som just en grupp. Genom detta tillvägagångssätt kan musik stärka en grupps 

sammanhållning och gemenskap. När exempelvis elever i en skola spelar musik av olika 

genrer visar de gruppen vad de tycker om och vilken grupptillhörighet de har. Detta beskriver 

Ericsson och Lindgren (2011):  

När eleverna i min avhandlingsstudie spelar musik, rock, pop, ballader, soul, hiphop, 
deathmetal, grunge, jazz, folkmusik eller någon annan genre, ger de uttryck för sina åsikter, 
värderingar och grupptillhörigheter, kort sagt sin identitet. Det sker i korridorer när de 
delar varandras musik via ipod och mobiltelefon och i musiksalen när de spelar musik som 
de själva har valt. (s. 49)  

På detta sätt visar individen vilken grupp denne tillhör eller önskar att tillhöra och kan genom 

detta sätt hitta gemensamma nämnare med andra individer med liknande smak. Det skall 

också nämnas att även motsatser kan dras till varandra. Individer med olika musiksmak och 

stil kan välja att börja samarbeta som grupp för att utveckla en ny slags gemenskap över olika 

genrer. Även detta kan bidra till en känsla av samhörighet trots olikheter och musiken kan 

med fördel spelas på ett flertal olika sätt, något som nämns av Grundstam-Thurin (1996): 
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Något annat som är en gemensam nämnare för all slags musikutövande i grupp är att man ska 

ha roligt. Detta betonas som minst lika viktigt som att ha den rätta kunskapen. Detta ingår i ett 

råd för grupper som återfinns på hemsidan Musikakuten, Studiefrämjandet: Det viktigaste är 

dock att man har roligt när man spelar och att man själv tror på sin musik och sitt band. Detta 

 

Ett lustfyllt lärande och en positiv gemenskap verkar vara av största vikt för gruppers funktion 

och utveckling. Var grupp och individ skall känna en känsla av meningsfullhet i det 

gemensamma verkandet. Detta stärker gruppens identitet och bidrar till bättre sammanhållning 

även i andra sammanhang. Bergsten och Melander (2009) undersökte i sitt examensarbete vad 

som sker med musikstudenters relationer till varandra och till musiken när de spelar 

tillsammans. De ställde frågan om när det är roligast att musicera tillsammans och svaret blev 

följande:  

Samtliga informanter svarar att om lärandet är lustfyllt blir eleverna mer engagerade och 
konstruktiva inför sina uppgifter. Att det just hänger samman med känslan av 
meningsfullhet blir mycket tydligt. Den lustfyllda känslan har sin uppkomst i 
musicerandet och det musiska sammanhanget.  (s. 26)  

Det framgår här att musik kan vara källa till personlig värdering och ge en känsla av 

samhörighet i ett forum där alla parter kan samverka och tillsammans känna en lust i sitt 

musicerande. 

3.3 Värdering av musikundervisningen 

Att musik påverkar både individer och grupper är något som framgått tydligt i vår genomgång 

av tidigare forskning. Många studier och resultat visar på att musik har en betydande roll för 

människors identitet, både enskilt och i gruppsammanhang. Att visa vem man är och vad man 

tycker om genom sitt val av musik, förekommer ofta i olika sammanhang. Med dagens sociala 

medier finns nästintill oändliga möjligheter för en individ att visa vilken musik denne tycker 

om och vilken grupp denne önskas tillhöra.  

När det kommer till själva hantverket, det vill säga att kunna spela musik på ett instrument, så 

finns det idag mängder av tutorials tillgängliga på internet för den som önskar att lära sig 

spela i sin hemmiljö. Detta är något som var långt ifrån en självklarhet för bara några år sedan:  
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Elever har idag via internet fler möjligheter att lära och utveckla sig musikaliskt än vad 
som var möjligt för låt oss säga tio år sedan. Men antalet platser att spela tillsammans på 
har inte ökat i samma omfattning. Här utgör, som jag ser det, musikämnet i skolan en arena 
att agera på. (Ericsson och Lindgren 2011, s. 50)  

Det finns lättillgängliga interaktiva lektioner att söka efter via internet på det önskade 

instrumentet och kvalitén på dessa går vi inte in på i denna uppsats. Däremot, som Ericsson 

och Lindgren (2011) betonar, finns det få sammanhang där människan erbjuds en chans att 

musicera tillsammans i en musikalisk miljö. Det är här som musikundervisningen kommer in i 

bilden som en väsentlig faktor för musik och musicerande. Genom lektioner med planerat 

upplägg tillåts elever att pröva sin musikalitet på ett varierat sätt tillsammans med sina 

klasskamrater i en miljö där det finns möjlighet till uttryck och skapande.  

Musikundervisningen kan även ge elever tillfällen att visa ansvar och initiativ vid exempelvis 

konserter eller dylika framträdanden. När Ericsson och Lindgren (2011) gjorde sin studie fann 

de något väldigt sällsynt gällande arbetet med ett skolprojekt i musik:  

Att under ett påsklov komma till skolan för att arbeta vidare med ett skolprojekt är något som 
eleverna säger aldrig skulle ske i något annat ämne än musik. Belöningen är kicken när man 
framför det som man arbetat så hårt med. (s. 51) 

Här har eleverna använt sig av sin fritid för att arbeta med ett musikaliskt skolprojekt och 

hävdar att detta baseras på att det är musik det handlar om. Att musiken skiljer sig från andra 

ämnen är något som eleverna ser som självklart. När det gäller musik vill de repetera och 

bearbeta för att göra så bra som möjligt ifrån sig när det är dags för framförandet. 

Musikundervisningen bidrar här till att utveckla individers och gruppers konstnärlighet, 

ansvarskänsla, självkännedom, självständighet och utveckling. Att elever genom lärares 

instruktioner själva tar initiativ för sin undervisning och sitt framförande är något som gör 

musikämnet till något unikt.  

3.4 Koppling mellan läroplan och undervisning 

Musikundervisningens värde är något som är sprunget ur ämnets uppbyggnad och planering 

gjord av läraren i ämnet. För att kunna bygga upp en lämplig undervisning behövs det 

riktlinjer att gå efter. Det är här som läroplanen kommer in i bilden som en utav de viktigaste 

grundstenarna i undervisningssituationen. Det är läroplanen som sätter riktlinjer för utförande, 

mål och bedömning av elever i ämnet. Det är denna som bestämmer vilken kunskap elever bör 

ha med sig efter sin skolgång och vad dessa förhoppningsvis kan föra vidare för att berika 
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samhället.  

Den norska läroplanen i musik belyser tre viktiga beståndsdelar inom ämnet, nämligen 

mmer i samtliga läroplaner i musik 

för de olika årskurserna i den norska grundskolan. Sammanlagt finns det fyra stycken olika 

läroplaner skapade utifrån åldersgrupper och klasser, men gemensamt för samtliga är att de 

alla utgår ifrån de tre rubrikerna. Det som skiljer sig mellan de fyra olika läroplanerna är att 

det finns olika bedömningskriterier beroende på årskurser, men kontentan av huvudrubrikerna 

läroplanen på följande sätt: 

 Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og 
eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, 
spill på ulike instrumenter og dans, innenfor ulike musikalske sjangere og uttrykk på alle 
årstrinn. (Læreplan i Musikk - Kompetansemål) 

Här betonas att musikundervisningen skall innebära en musikalisk upplevelse såväl som ett 

praktiskt ämne med bland annat instrumentspel. Olika genrer skall representeras för att bidra 

till elevens ökade kännedom om olika sorters musik och musikens byggstenar ska förklaras 

för att eleven skall få ökad förståelse för hur musik byggs upp från grunden. Detta förklaras 

vidare:  

Dette innebærer bruk av musikkens grunnelementer (puls, rytme, tempo, klang, melodi, 
dynamikk, harmoni og form), trening av musikalsk hukommelse og forestillingsevne og 
musikkorientering i praksis. Sentralt i dette hovedområdet står øving, musikalsk 
kommunikasjon, samspill, samhandling og formidling. (Læreplan i Musikk  
Kompetansemål) 

Det framgår att musikundervisningen skall vara ett sätt för elever att öva sig på just att öva, 

spela tillsammans och träna sitt gehör. Mycket av detta handlar om kommunikation och som 

nämnt under tidigare rubriker så är musikämnet i skolan ett unikt forum för just detta samspel.  

När det kommer till rubriken komponera, eller komponere på norska, betonas återigen det 

viktiga med en musikalisk upplevelse i undervisningen. Här läggs fokus på elevers eget 

skapande när det gäller både musik och dans och målet är att uppmana eleverna till att 

experimentera med musik och ljudbilder för att skapa egna uttryck. Eleven ges ett forum för 

att kunna skapa och verka på ett fritt och individuellt sätt: 

Hovedområdet komponere har musikkopplevelse og musikalsk skaping som faglig fokus 
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og omfatter skapende arbeid med musikk og dans innenfor varierte uttrykk. Her inngår å 
utforske og eksperimentere med musikkens grunnelementer, utforske stemmen, sette 
sammen musikalske forløp i lyd og bevegelse og skape egne musikalske uttrykk. 
(Læreplan i Musikk - Kompetansemål) 

Här betonas vikten av att hitta ett eget uttryck, våga prova och vara kreativ under 

musikundervisningen. Genom att ha detta som mål kan eleverna få en chans att vara delaktiga 

till större del i den undervisning som bedrivs och därav känna ett eventuellt ansvar för både 

utformningen av undervisningen och för eventuella framträdanden som tidigare nämnts i detta 

 

musikkinstrumenter og digitale verktøy anvendes både i musikalsk skaping og til opptak og 

æreplan i Musikk  

Kompetansemål) Eleven skall ha utrymme till att skapa och bearbeta sin musik eller en 

musikalisk upplevelse, men också utrymme för reflektion kring de erfarenheter som denne 

 

æreplan i Musikk - 

Kompetansemål) 

Rubriken lyssna, eller lytte på norska, har även en stor del i ovanstående i rubriker. Att lyssna, 

höra och kunna reflektera är av största vikt för all verksamhet som har med musik att göra, 

inte minst för musikundervisning. Under denna rubrik spelar själva intrycket av musik stor 

lytte har musikkopplevelse 

og refleksjon som faglig fokus. Å kunne lytte er en grunnleggende forutsetning både for 

æreplan i Musikk - 

Kompetansemål) Här betonas vikten av samspel med andra elever, ett ämne som vi berört 

tidigare i detta kapitel, men även vikten av den egna övningen. Eleven skall ges tid till 

reflektion över sin egen och gruppens prestation och intryck under lektionerna. Elever skall 

ges verktyg för att kunna analysera och värdera den musik som de exponeras för i 

lektionssammanhanget. De ska kunna ta till sig olika former av musik på ett genomtänkt sätt: 

æreplan i Musikk  

Kompetansemål) En ökad förståelse för olika genrer inom musik är vad som skall eftersträvas 

i musikundervisningen enligt läroplanen. Detta gäller musik med olika ursprung, barnmusik, 

konstmusik improvisation och rytmisk musik. Läroplanen syftar till att undervisningen skall 
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planeras på ett sådant sätt att elever får en ökad kännedom om olika genrer, musikteori och 

sjangerbredde som ivaretar hovedlinjer innenfor ulike musikalske sjangere, utgjør således en 

æreplan i Musikk  Kompetansemål) 

Musikens vikt och roll i både nutid och dåtid är också en relevant del av läroplanen och den 

undervisning som skall bedrivas inom ämnet. Läroplanen belyser även vikten av musik som 

ett redskap för kunskapsutveckling: 

 Slik kan hovedområdet lytting bidra til å gi dybde og perspektiv til arbeid med å musisere 
og komponere, og hovedområdene i musikkfaget utfyllerhverandre i en dynamisk helhet, 
der måloppnåelse på ett område samtidig utvikler kompetanse på et annet. (Læreplan i 
Musikk  Kompetansemål) 

3.5 Påverkan på skolklimatet 

Att musik påverkar människor både individuellt och i grupp är något som har berörts under 

tidigare rubriker. Hur ser det då ut i skolmiljön där olika grupperingar finns och individen 

samverkar med andra individer med olika preferenser? Det har framgått att olika människors 

förhållande till musik kan smitta av sig på omgivningen. Werner (2009) skriver i sin studie om 

inte fältarbetat särskilt länge förrän jag förstod vilka låtar som tjejerna tyckte var rätt och vilka 

låtar man fick skämmas för, vilka artister som ansågs coola och vilka man inte erkände att 

som tidigare nämnt, musik förknippas med identitet och grupptillhörighet.  

Olika projektformer inom ämnet musik kan tillföra något som påverkar klimatet på skolan. 

Det kan röra sig om konserter, presentationer, shower och dylikt. Att erbjuda elever olika typer 

av musicerande i olika former är något som Grundstam-Thurin (1996) tagit fasta på i sin 

undervisning och förklarar ingående i sin bok. Grundstam-

och att varje elev skall ges en chans till att uppleva musik i olika former.  

Musikämnet kan också vara en kanal för samarbete mellan elever och påverka känslan av 

grupptillhörighet, som nämnt under tidigare kapitel. Detta kan ha en direkt påverkan på 

skolklimatet, då sammanhållning är en bidragande faktor till en funktionell miljö. Detta 

framgår under föregående kapitel och stärks ytterligare av det som Bossius och Lilliestam 
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(2011) kom fram till med sin studie:  

Sammantaget genom hela vår studie kan vi se hur musiken i skiftande grad är med och 
ackompanjerar det vardagliga livet för våra informanter. Musiken har varit med dem från 
den tidiga barndomen, och den finns kvar hos dem än idag. (s. 290) 

Som nämnt ovan, så kan musik ses som en ständigt närvarande faktor i livet för eleverna och 

som en källa till påverkan för både skolklimat och skolmiljö, samt för övriga miljöer i elevens 

vardag. 

3.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi redogjort för musikens påverkan på individer, grupper och i olika miljöer, 

samt värdet och uppbyggnaden av musikundervisning i skolan.  

Vi har tagit upp olika faktorer om på vilka sätt musiken kan påverka en individ eller grupp 

fysiskt och psykiskt och hur detta kan vara relevant för undervisning och klimatet på en skola. 

Vi har valt att härmed knyta samman detta kapitel med ett citat från Bossius och Lilliestam 

(2011): 

För flera av informanterna utgör musiken en central del i deras existentiella 
meningskapande sfärer och är därmed ett viktigt redskap för dem vad gäller att skapa och 
upprätthålla inte bara fysisk och psykisk, utan även existentiell hälsa. (s. 290) 
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4. Metod 
I detta kapitel förklaras närmre vilka tillvägagångssätt som har tillämpats under studien 

samt hur den insamlade datamängden har analyserats. Vår datainsamling ägde rum på en 

norsk skola i Spanien. Denna norska skola är en kvalitativ fallstudie i vår forskning där 

insamling av data har skett via intervjuer och observation. De intervjudeltagare som har 

blivit intervjuade i denna fallstudie är rektor, lärare och grundskoleelever från årskurs 6 

och 9. 

4. 1 Metodologi 

I denna studie ville vi med valda frågeställningar inhämta data på en skola under ett 

tillfälle. Vårt fokus låg på att studera elevers, lärarens och rektorns upplevelse och 

tankar kring musikundervisningens betydelse på skolan. Vi valde efter noga avväganden 

att tillvägagångssättet för att samla in data skulle bestå av kvalitativa intervjuer. 

Forskningsdesignen, det vill säga ramen för insamling och analys av data, har därmed 

utformats som en fallstudie där fallet i vår studie är en norsk skola i Spanien. Bryman 

(2013) beskriver en fallstudie som ett ingående och detaljerat studium av ett enda fall. 

Fallet kan bland annat vara en viss del av ett samhälle, en specifik skola, en viss 

organisation eller en person. Fallstudiedesignen förespråkar oftast för en kvalitativ 

forskning men kan likväl tillämpas av kvantitativa insamlingsmetoder. Enligt Bryman 

(2013) kan termen fallstudie i vissa studier vara felaktig då fallet av egen kraft utgör 

fokus för intresset. Detta kan ske i en studie där man till exempel betraktar arbetslöshet i 

en stad och där staden snarare utgör en kuliss eller en bakgrund för resultaten. Fallet 

ska, enligt fallstudiedesignen, vara ett fokus för undersökningen. I vissa fall kan 

designen av en fallstudie liknas vid tvärsnittsdesignen (Bryman, 2013). 

Tvärsnittsdesignen av en studie innebär att forskaren samlar in data från mer än ett enda 

fall. Forskaren kan därmed studera relationerna mellan variablerna för att se ett 

sambandsmönster (Bryman, 2013). Då vi valde att samla in data från ett enda fall i vår 

studie och inte hade för avsikt att jämföra data från olika fall, kunde vi välja bort denna 

typ av metod. 
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att generalisering i kvalitativ forskning ofta har 

behandlats i relation till fallstudier. Han visar på att det finns tre stycken olika typer av 

fallstudier där forskaren mer eller mindre kan generalisera från ett fall till ett annat: 

 

 Den egentliga fallstudien  Forskaren vill få förståelse av detta särskilda fall 

 Den instrumentella fallstudien  Forskaren vill få mer insikt i mer generella 

frågor 

 Den multipla eller kollektiva fallstudien  Forskaren har utformat en 

instrumentell studie som utvidgats till flera fall 

 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att egentliga fallstudier ofta inom humaniora 

anses inneha ett värde i sig, där man sällan ifrågasätter betydelsen av att förstå ett enskilt 

fall. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) behöver kanske inte intervjuresultatet i en 

fallstudie generaliseras i allmänhet utan kan istället överföras till andra relevanta 

situationer. Hur kan man generalisera resultaten i en fallstudie? Den naturalistiska 

generaliseringen utgår ifrån forskarens personliga erfarenhet. Tyst kunskap verbaliseras 

av forskaren och övergår till explicit påståendekunskap. Den statistiska generaliseringen 

kännetecknas som formell och explicit där undersökningspersoner har valts ut 

slumpmässigt från ett område.  När forskaren gör en uppskattning om vad resultaten i 

studien kan ge för vägledning om möjliga händelseförlopp i en annan situation, kallas 

detta för en analytisk generalisering. Likheter och olikheter analyseras av forskaren från 

de båda situationerna och bygger därifrån generaliseringen på en påståendelogik. För 

denna studie har data således valts att generaliseras genom den naturalistiska 

generaliseringen. 

 

Datainsamlingen på skolan utfördes genom kvalitativa intervjuer med lärare och 

skolledning. Intervjuerna med eleverna gjordes i så kallade fokusgrupper. Läraren och 

rektorn på skolan intervjuades genom så kallade semistrukturerade intervjuer. Detta 

kommer att beskrivas mer utförligt i nästa avsnitt. Fallstudien och dess data har 

generaliserats genom den naturalistiska generaliseringen och kan därigenom ge mer 

förståelse av musikundervisningens betydelse på den norska skolan. 



14 

4. 2 Fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer 

Vid datainsamlingstillfällena valde vi att intervjua en lärare samt en ansvarig skolledare. 

Detta skedde genom så kallade semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2013). En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren sammanställer en intervjuguide (se 

bilaga 3) med specifika teman som ska beröras. Intervjudeltagaren har en stor frihet att 

kunna utforma svaren och frågorna behöver inte ställas i samma ordning som i 

intervjuguiden. Forskaren får också ställa frågor utanför intervjuguiden för att till 

exempel följa upp något som intervjupersonen svarat. Dessa kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer passar bra när forskaren vill ha fylliga och detaljerade svar 

kring ett ämne. Kvalitativa intervjuer tillåter också intervjun att röra sig i olika 

riktningar, beroende på vad intervjupersonen upplever vara viktigt och relevant - till 

skillnad från så kallade kvantitativa undersökningar (Bryman, 2013).  

 

Att välja semistrukturerade intervjuer i studien, vid intervjuer med lärare och rektor, 

passade bra då vi gärna välkomnade nya tankar och idéer kring valda frågeställningar. 

Vid avvägandet av att göra enskilda intervjuer med eleverna på skolan eller i grupp föll 

valet på det senare alternativet. Bryman (2013) beskriver att den ursprungliga idén med 

fokusgrupper är att människor med en viss erfarenhet tillsammans intervjuas om just 

denna erfarenhet på ett relativt ostrukturerat sätt. En viktig fördel i tillvägagångssättet 

vid fokusgruppsintervjuer är att forskaren kan få veta hur människor i grupp uppfattar 

och resonerar kring valda frågeställningar. En vanlig fokusgruppsintervju går ut på att 

intervjupersonerna ställs inför frågeställningar som de i sin tur ska diskutera och 

argumentera med varandra. Enligt Bryman (2013) innebär argumentationen i sin tur att 

beskrivningarna bli mer realistiska i vad intervjupersonerna tycker - detta eftersom de 

tvingas till att reflektera över sina uppfattningar. Forskare har, enligt Bryman, olika 

uppfattningar över hur många antalet intervjupersoner som bör ingå i grupperna. En 

större grupp passar bra då intervjupersonernas engagemang är lågt eller då forskaren vill 

ha många men kortfattade synpunkter. Bryman (2013) menar på att det som talar för ett 

mindre antal personer i fokusgruppen är att personliga uppfattningar lättare kommer 

fram och där medlemmarna förväntas säga mycket om frågeställningarna.  
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Vi ansåg att temat för studien var såpass bekant för eleverna att personliga åsikter och 

uppfattningar skulle vara av värde från varje enskild elev. Med en för stor grupp skulle 

kanske några av dessa viktiga synpunkter från intervjupersonerna aldrig komma fram. 

Gruppstorleken i dessa fokusgrupper blev därför fyra deltagare i var grupp. Eleverna i 

den ena gruppen gick i årskurs 6 och i den andra gruppen årskurs 9. Urvalet av studiens 

informanter i fokusgrupperna har gjorts slumpmässigt av koordinatorn på den norska 

skolan. Enligt Bryman (2013) är alla deltagare som finner temat och frågeställningarna 

relevanta, logiskt sett lämpliga intervjupersoner. Om dessa deltagare är bekanta med 

varandra sedan innan kan detta påverka samspelsmönstret. Statusskillnader kan 

därigenom inverka på gruppdiskussionen. Vissa forskare anser att naturliga grupper, det 

vill säga personer i grupper som redan känner varandra, är att föredra då diskussionerna 

kan uppstå mer naturligare (Bryman, 2013). Urvalet vid de semistrukturerade 

intervjuerna var enklare då det var önskvärt med en skolledares synpunkt på valda 

teman i studien och där rektorn på den utvalda skolan kunde delta. En lärare som var 

insatt i musikundervisningen och hade erfarenhet av den i praktiken skulle vara av vikt 

då studiens syfte är att presentera så många olika tankar och argumentationer kring 

frågeställningarna. 

4. 3 Genomförande 

Under planeringsstadiet av vår studie hade vi fysiska träffar där vi bollade idéer, 

problemställningar, val av forskningsområde och upplägg av studien. Under dessa 

möten kom vi fram till att ett verktyg som skulle fungera som hjälpmedel i 

 hårddisk över internet, där vi kunde lägga upp litteratur, 

artiklar, planering av arbetet och utkast av de olika delarna i studien. Med detta verktyg 

kunde vi snabbt få en överblick över vad vi hade för material och vad vi saknade. Detta 

underlättade praktiskt då vi kunde sitta och skriva tillsammans parallellt och med ett 

knapptryck dela med oss av texter till varandra. Efter en tid bjöds även handledaren för 

tankar under skrivprocessen för att kunna ge feedback under arbetets gång. Detta 

digitala hjälpmedel har underlättat kommunikationen och samtidigt bidragit till en större 

helhet över studien och på så vis ramat in studiens tema ytterligare. Genom att samla 
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inspiration, litteratur och artiklar tillsammans med den egna planeringen av studien har 

det konkret gett ett nytt ljus över vilken riktning studien skulle ta. Detta sätt, att samla 

all relevant data, kan liknas vid en så kallad moodboard  ett kollage av material. Detta 

kommunikativa tillvägagångssätt har gett en möjlighet att tillsammans kunna se samma 

saker fast på olika sätt. Vi har träffats flera gånger i veckan och har därigenom kunnat 

komm

studien vidare. 

 

Kommunikationen med skolan har skett via mejlkorrespondens samt ett möte på plats 

med skolan i Spanien under planeringsstadiet. Under detta möte fick vi utarbeta exakt 

vad som skulle hända under intervjutillfällena, vilka vi skulle träffa och vid vilken 

tidpunkt detta skulle ske. Vi fick också en presentation av skolan samt möta skolans 

rektor och lärare. Vår kontakt på den norska skolan är huvudansvarig för praktiken på 

skolan och blev därigenom vår kontakt och koordinator för vistelsen på skolan. 

 

Att ha en fungerande kommunikation sinsemellan har också visat sig vara viktigt under 

arbetets gång och under intervjutillfällena. Yin (2011) menar att personkemin i ett 

forskarlag är betydande så att man till exempel inte avbryter varandra under ett 

intervjutillfälle när frågor ska följas upp. Enligt Yin (2011) är gemensamma 

förberedelser nödvändiga för att fältarbetet ska bli enhetligt. Forskning i lag kräver 

mycket samarbete men har många fördelar som kompenserar  mer om detta under 

både enskilt och tillsammans. Vi har också redigerat varandras avsnitt just för att få en 

röd tråd i skriftspråk och utformning. 

4. 4 Analys och transkription 

Vid analys av studiens insamlade data valde vi att använda oss av intervjuanalysen i 

form av bricolage. Bricolage beskrivs kortfattat av Kvale och Brinkmann (2009) som en 

kombination av olika verktyg som till exempel att hitta teman eller räkna yttranden i 

transkriptionen. Dessa så kallade verktyg behöver inte vara avsedda för uppgiften och 

råkar finnas till hands just vid analystillfället. När forskaren tolkar datan genom 
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bricolage kan forskaren röra sig fritt mellan begrepp och olika analytiska tekniker. Till 

skillnad från mer systematiskt analytiska tekniker är bricolage en mer stilblandad 

analytisk teknik:   

 
Forskaren kan således läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan 
gå tillbaka till specifika intressanta avsnitt, kanske räkna yttranden som anger olika 
attityder till ett fenomen, omvandla delar av intervjun till en berättelse, utarbeta metaforer 
för att fånga materialet, försöka visualisera resultatet i flödesdiagram och så vidare. 
(Kvale 2009, s. 251) 
Bricolage tillåter forskaren att fritt finna förbindelser och sammanhang i den 

insamlade datan. Dessa sammanhang och meningsskapande kan därefter uttryckas 

genom siffror, ord, figurer eller till och med i kombination av varandra.  

 

Transkriptionen av den insamlade datamängden är enligt Kvale (2009) en viktig och 

tolkande process i forskningsarbetet. Utskriftsarbetet kräver en rad olika beslut och 

bedömningar, då muntligt tal transformerat till en skriftlig form helt enkelt är en ren 

översättning. Vi har betraktat det norska språket som skandinaviska, det vill säga vi 

anser att vi har tillräckliga språkkunskaper i det skandinaviska språket för att 

transformera muntligt tal till skriftlig form. Vi har varit noggranna och lyssnat igenom 

intervjuerna och läst igenom transkriptionerna flera gånger just för att inget ska ha 

pauser, skratt och osammanhängande stakningar. Vi har likaså valt att inte tolka in 

tonfall, gestikuleringar och ironi. 

4. 5 Tillförlitlighet och etiska överväganden 

Tidigare nämndes att forskning i lagarbete kan ge klara fördelar i en studie. Två stora 

fördelar är, enligt Yin (2013), att studiens tillförlitlighet kan stärkas samt ge ökad 

uppmärksamhet på triangulering. Triangulering kan konkret förklaras som navigation av 

ett föremål med hjälp av tre olika referenspunkter. På ett forskningsfält innebär detta att 

forskaren söker efter olika sätt att styrka och verifiera en specifik händelse eller 

redovisning i en studie. Triangulering kan tillämpas under hela studiens gång, även om 

den oftast kan förknippas med insamlingen av data (Yin, 2013). Under 

insamlingstillfället söker inte forskaren bara efter tre olika referenspunkter/källor utan 

också efter olika typer av källor. Det kan till exempel vara direkt observation, 

dokumentering och verbal rapportering i form av muntliga samtal. Under studiens gång 
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har vi antecknat, gjort ljudupptagningar och samtalat  just för att styrka studiens 

tillförlitlighet med fokus på triangulering. Att vara två stycken i ett forskningsprojekt 

ger också möjlighet till en ständig kritisk granskning av arbetet vilket kan generera till 

ett mer objektivt förhållningssätt gentemot forskningsfältet och insamlad data. 

 

Innan studien skulle äga rum skickade vi ut samtyckeslappar (se bilaga 1 och 2) till 

elever och deras föräldrar, lärare samt rektor. Där kunde de få ta del av information om 

när studien skulle äga rum, vad som var syftet med studien, att deltagarna förblir helt 

anonyma samt hur intervjuerna skulle dokumenteras. Att intervjun var konfidentiell och 

intervjudeltagarna var anonyma underströks också på plats vid intervjutillfällena. När 

transkriptionerna var utskrivna skickades dessa tillbaka till skolan för att få ett 

godkännande, just så att intervjuerna inte hade blivit felaktigt utskrivna. 

 

För att stärka reliabiliteten hos oss i egenskap av intervjuare hade vi innan 

intervjutillfällena läst och diskuterat vilka egenskaper en god intervjuare bör ha. Bryman 

(2013) beskriver i ett kapitel hur ett tema kan belysas med hjälp av olika frågekategorier. 

Något vi fann intressant och matnyttigt var att lyssnandet effektivt tillåter intervjuaren 

att vara aktiv utan att vara påträngande. Att helt enkelt vara lyhörd och intresserad av 

vad intervjudeltagarna har att säga är A och O under en intervju, vilket vi också fick 

erfara på plats. Något vi också uppmärksammade, för att stärka reliabiliteten, var att 

undvika ledande frågor. Vi ville på så vis försäkra oss om att på minsta möjliga sätt 

inverka på vad intervjudeltagarna skulle svara under intervjuerna. Transkriptionerna 

lyssnades och lästes igenom flera gånger av oss båda för att få en kvantifierad 

reliabilitetskontroll (Kvale och Brinkmann, 2009). 
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5. Resultat 
 

I följande kapitel har vi redogjort för de resultat som visats efter studiens genomförande. 

Vi har använt intervjuexempel och citat för att presentera och belysa vårt resultat. Vi har 

beskrivit väsentliga resultat, men också motstridiga resultat gentemot vårt syfte med 

denna uppsats. I kapitlet presenterar vi resultat som vi anser väsentliga för besvarandet 

av vår frågeställning gällande vilka grundläggande föreställningar och värderingar som 

styr undervisningen i vald skolverksamhet. Detta för att belysa samtliga faktorer som 

påverkat arbetets resultat och slutgiltiga form. Vi har även presenterat observationer 

utöver de resultat som intervjuerna har gett. Vi har selektivt valt ut relevant data för att 

behålla validiteten i vår studie. Vi har valt att avsluta detta kapitel med en 

sammanfattning för att ge en sammanhängande bild utav detta kapitel och dess innehåll. 

Följande teman kommer att presenteras: Individen, gemenskap, påverkan på skolklimat 

och värderingar. 

5.1 Ett sätt att knyta band 

Det har framgått att musikundervisningen påverkar den sociala miljön och klimatet i en 

skolverksamhet. Detta återspeglas i de resultat som vi har fått under de intervjuer som 

genomförts. Musik ger en känsla av samhörighet och en sammanhållning, inte minst när 

det kommer till arbeten med konserter och produktioner i skolmiljön. När vi ställde 

frågan till våra fokusgrupper om hur det är att arbeta i grupp på musiklektionerna, så 

blir trevligt 

istället för lite ensamt och tråkigt. Om du gör det tillsammans med vänner så blir det 

tillsammans med andra får chans att arbeta med musik och skapa musik så skapas det en 

tillåtande miljö att samverka i. Detta är något som flera av våra informanter belyser som 

en viktig del av musikundervisningen.  

Att kunna arbeta i grupp i ett kreativt ämne är också något som upplevs som ett avbrott i 

det vardagliga skolschemat. Det beskrivs som en avstickare från andra mer teoretiska 

och mindre kreativa ämnen. Vi kan dra paralleller från den allmänna vardagen till den 

vardagliga miljön i skolan. Musik kan och används som ett forum för personlig 



20 

kreativitet och musiklektionerna är inget undantag. Under flera av våra intervjuer 

återkommer det faktum att musiken ger eleverna ett tillfälle att skapa och att ta eget 

ansvar både för sig själva och för gruppen. Musikundervisningen ger, enligt 

informanterna, eleverna en stund av avkoppling och njutning. De ansåg att musik ska 

musiken, inte bara ha tråkigt. Musik ska vara ett ämne som du tycker är trevligt och du 

 (Informant i åk 9). 

Musikens förmåga att knyta band gäller inte bara eleverna. Det framgick att musik var 

en viktig del när det kom till känslan av samhörighet mellan elever, föräldrar och 

personal. Skolan har under året ett flertal uppvisningar och konserter, där föräldrar bjuds 

in och får ta del utav det eleverna har arbetat med under en period. Tanken är att alla ska 

samarbeta och få möjlighet att visa vad de kan, både för deras egen och andras skull. 

ag tycker att alla bör inkluderas och 

 (Musiklärare) 

Den sociala aspekten i musikundervisningen är något som är återkommande under 

intervjuerna. Musik är en viktig faktor när det kommer till individens 

anpassningsförmåga till gruppen. Genom att arbeta tillsammans, lär man känna sina 

klasskamrater och musiken blir en kanal för detta. Detta är något som den musiklärare 

som vi intervjuat har tagit fasta på. Musik är ett bra forum för gruppuppgifter och  

rent socialt så är det fint att jobba med musik i sociala sammanhang och det är ju 

 

Skolan har en stark koppling till musiken och använder den till att knyta band med både 

anhöriga, men också med föreningar och kulturforum i närmiljön. Konserter arrangeras 

på andra platser än enbart på skolan och detta bidrar till att nya kontakter skapas mellan 

skolan och omgivningen. Rektorn belyste att konserter är också bidragande faktorer till 

att elever och föräldrar lär känna varandra i ett annat sammanhang än det vardagliga. 

de 
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Innan intervjun skulle sätta igång tillsammans med rektorn på skolan, berättade han för 

oss att han och några kollegor från skolan precis hade varit nere i l'Alfaz de Pi och 

förberett några praktiska detaljer inför Alexander Rybaks besök i november. Det var då 

två månader kvar tills Norges stora Eurovision-artist skulle flyga ner till Spanien för att 

göra en show tillsammans med eleverna på den norska skolan. Bland annat skulle 

hjälp av en körinstuderare som likaså skulle flygas dit. När väl intervjun skulle spelas in 

gick vi igenom formalia en sista gång som bland annat berörde rektorns anonymitet, 

ljudupptagning samt att det inspelade materialet är konfidentiellt. Rektorn menade att 

det inte var några alls problem med att bli inspelad då de ofta får besök av journalister 

sociala medier och i sammanhang utanför skolverksamheten, till skillnad från andra 

skolor som helst skulle föredra en lägre profil. Under intervjun framgick det tydligt att 

rektorn var positiv till musikämnet och till musik i allmänhet. Han berättade, med en 

viss stolthet, om alla arrangemangen som sker årligen och där musiken är en central del 

i tillställningarna. Den 

föräldrar tillsammans har en fiesta och där underhållningen består av sammansatta 

rockband av eleverna. Föreställningen i februari är också ett annat exempel på en stor 

tillställning som engagerar hela skolan under en månad.  

 

ganska krävande då, både för eleverna som ska uppträda och inte minst för lärarna, de 
lägger mycket tid på det. (Rektor) 
 

Rektorn förtydligade att även om de gjort föreställningar varje år, gång på gång, så krävs 

det mycket arbete av eleverna men inte minst av skolans lärare. 

När vi frågade hur musikundervisningen såg ut på skolan svarade rektorn att det skedde 

mycket i band  samspel, och att det är så de profilerar sig musikaliskt sett utåt på de 

egna arrangemangen. Rektorn gick samtidigt in på den norska läroplanen och uttryckte 

att det är lite musikundervisning i den norska skolan. En lektion i veckan på högstadiet 

och två lektioner i veckan på lågstadiet. Det är ungefär som det ser ut för 

musikundervisningen i Sverige. Huruvida rektorn konstaterade att det allmänt är få 
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musiklektioner i det norska skolväsendet eller om det är för lite musikundervisning på 

schemat, kan man endast spekulera i. 

När vi intervjuade en av musiklärarna på skolan tydliggjorde han rektorns intresse 

och attityd till musikundervisningen: 

 
Vi har en rektor som är väldigt positiv till musikämnet och till kultur, så jag har fått 
köpa in instrument och byggt upp en rimligt stor musikinstrumentsamling, 
förstärkare och utrustning. Då blir det ju använt i de arrangemangen vi har på skolan 
 på så sätt profilerar vi oss på ett positivt sätt. Inte bara på skolan, utan också ute i 

den lokala miljön i och med att vi har konserter på Casa de Cultura i Alfaz. 
(Musiklärare) 
 

Musikläraren berättade att rektorns inställning till musikämnet har möjliggjort inköp 

av instrument och utrustning till undervisningen. De skapar på så vis en slags 

musikprofil som fokuserar mycket på musik i band, samspel. Detta medför i sig 

möjligheter till att skapa speltillfällen ute i den lokala miljön. Musikläraren berättade 

också att det hade tagit år att bygga upp den musikaliska profil som skolan besitter 

idag. 

 

När vi frågade rektorn om kunskapsmålen i musik och hur de brukade dessa i 

praktiken menade han att datorerna möjliggjorde musikproduktion i 

musikundervisningen, vilket går in på kunskapsmålet komponere. För 

musikproduktion på datorer krävdes, enligt rektorn, en kraftigare dator och detta 

hade de införskaffat på skolan för eleverna och deras musikskapande. 

När vi gick in på hur musikundervisningen påverkar eleverna på skolan vidhöll 

rektorn att eleverna gärna ville uppträda, även de som går på gymnasiet  fastän 

musikundervisningen inte ingick i deras utbildning.  

 
Men musik är viktigt. Inte minst när det gäller omdöme, omdömesbyggande, bygga 
upp ett gott rykte så är musik väldigt fint att använda sig av. Att du kan visa upp dig i 
lokalmiljö så föräldrar eller andra vuxna som bor här kan se hur duktiga de är på den 
norska skolan, för att de sätter upp föreställningar. (Rektor) 
 

Rektorn menade att musiken på skolan fungerar som en länk utåt till den lokala 

miljön och omvärlden. Genom att ha föreställningar och etablissemang utanför 

lektionssalarna kan skolan på så vis bygga upp ett gott rykte och skapa ett gott 

omdöme. Efter att intervjun hade avslutats berättade rektorn att det ofta skrivs om 

skolan i olika medier och att skolan är rätt välkänd i Norge. Vi utgår ifrån att de 
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aktivt jobbar med att vara en skola som inte bara sticker ut genom sitt geografiska 

en musikprofil är musik något som används flitigt på interna tillställningar, som till 

exempel Tapasfesten, samt konserter och shower utanför skolan, vilka är öppna för 

allmänheten.  

5.3 En skola utan musik 

Under fokusgruppsintervjuerna ställde vi en fråga som skulle kunna vända upp och 

ner på gruppernas åsikter för att få fram olika syn från elevernas förhållningssätt till 

musikundervisningen. Hur skulle en skola utan något musikämne se ut? När vi 

ställde frågan var elevernas reaktioner tydligt märkbara och de hade många tankar 

och åsikter kring ämnet. En informant i årskurs 6 menade att en skola utan 

musikundervisning skulle vara tyst och tråkig och där elever med ett intresse för 

musik och sång inte skulle få möjlighet att ge utlopp för musiken. 

 
Ja för om vi får sjunga så är det säkert någon som älskar att sjunga. Om man inte 
sjunger så blir det så tyst och tråkigt, så då är det säkert inte så många som vill vara 
på den och den skolan - om det inte är så. (Informant 2 Åk 6) 

 
Informanten kom fram till att avsaknaden av musikämnet på en skola skulle kunna 

leda till att elever valde bort just den skolan. Valet kanske istället skulle falla på 

någon lämpligare skola där musikundervisningen existerar. En annan informant i 

samma fokusgrupp problematiserade hur avsaknaden av musikundervisningen skulle 

kunna avspegla sig utanför den schemalagda undervisningen. 

Det hade varit lite konstigt för det är ju vanligt att sjunga när vi har till exempel en 
massa olika saker. På sådana kvällar när vi ska sjunga  ska vi liksom bara stå där 
utan någonting att underhålla oss med? (Informant 1 Åk 6) 

 
Skulle musiken kunna ersättas på tillställningarna för föräldrar och lärare, undrar 

informanten. Samtidigt påstår informanten att musiken inte enbart är till för att 

underhålla andra, utan också de som framför den  eleverna. Kort därpå uttalade sig 

samma informant att det inte hade blivit så extremt mycket tråkigare i skolan om 

musikämnet skulle försvinna. Den kollektiva åsikten i fokusgruppen med elever från 

årskurs 6 var att skolan skulle bli tråkigare och konstigt. 
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När vi ställde frågan i fokusgruppen med elever från årskurs 9 kunde vi urskilja olika 

problematiseringar av temat. En informant menade att om musikundervisningen 

skulle försvinna permanent skulle de som nu går på lågstadiet inte få möjlighet att 

lära sig om de stora kompositörerna och musikhistorien. En annan informant menade 

att popmusiken skulle vara det enda som eleverna skulle lyssna på  det som spelas 

på radion.   

 
Man hade väl aldrig fått tillgång till den via föräldrarna. Det är nog för att folk hellre 
lyssnar på radio för att det är mycket enklare än att gå ut och faktiskt lyssna på 
klassisk musik  men det får du göra på musiklektionen. (Informant i Åk 9) 

 
 

Här uttrycks det att musik som eleverna får tillgång till i musikundervisningen på 

skolan inte erbjuds i samma utsträckning hemma och på andra sätt. Det är enligt 

informanten enklare att lyssna på det som spelas på radio än att gå ut och lyssna på 

annan musik, som till exempel klassisk musik. Senare problematiserar samma 

informant hur avsaknaden av musikundervisningen skulle resultera i det vardagliga 

livet. 

någon skulle prata om någon musikaliskt känd företeelse, som alla bör ha kännedom 

om, skulle eleven kunna ha missat denna kunskap på grund av att 

musikundervisningen hade försvunnit från schemat. Informanten menade att den 

musikaliska allmänbildningen som skolan, enligt egen mening, står för skulle kunna 

gå förbi eleverna.  

 

När vi talade om avsaknaden av en musikundervisning på en skola gick 

informanterna i årskurs 9 in på vilken funktion musiken fyller under en vanlig 

skoldag. En informant beskrev musiken som ett fritt ämne. Musiklektionerna ansågs 

älldes i detta sammanhang med ämnet 

idrott och hälsa. Detta stod i kontrast till de mer teoretiska ämnena, vilka 

informanten ansåg kunde bli tungt att ha i ett helt sjok under en hel dag. Musiken 

beskrevs som ett kreativt ämne där eleverna kan få släppa ut allt det kreativa. 

Informanterna var också eniga om att musiken var ett ämne där man kan slappna av, 

koppla av och få en paus. 

ämnen och då får vi lite pauser från det väldigt svåra. Så det hade varit väldigt 
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Citatet kommer från en informant från årskurs 6 i den 

andra fokusgruppen. Här kunde vi likaså se att musikämnet tydligt uppfattades som 

ett annorlunda ämne, gentemot de andra ämnena som till exempel matematik. 

Informanten tyckte att det inte var så betungande med musikämnet och att 

avsaknaden av musikundervisningen hade resulterat i att det övriga arbetet i skolan 

hade blivit mer tröttsamt. Samtidigt som musikundervisningen fungerar som en 

kreativ språngbräda ansåg informanterna att musiklektionerna fungerar som en slags 

paus från övrig skolundervisning. 

5.4 Musik är ett kul ämne  eller? 

 

Detta är en vanlig uppfattning bland eleverna på skolan som vi har besökt. Musiken ska 

vara ett ämne där man har kul, både enskilt och tillsammans. I våra intervjuer framkom 

det att musik ses som en form av avslappning. Musiklektionen ger eleverna möjlighet 

till att koppla bort mer teoretiska ämnen en stund och musiklektionen blir då ett forum 

att vara kreativ i.  

 
tråkigt. Musik ska vara ett ämne som du tycker är trevligt och du kan njuta av 
tillsammans med vänner. (Informant i åk 9) 

Att arbeta tillsammans med vänner under musiklektionen är något som ses som en stor 

fördel och som enligt eleverna gör lektionerna roligare. De påstod att eget arbeta lätt 

blev tråkigt och kunde påverka elevens inställning till musiken den arbetade med och 

musikämnet som helhet. Musik ska vara ett roligt ämne, men är inte alltid det enligt 

informanterna. När vi frågade en av fokusgrupperna om hur det var att arbeta ensam på 

lektionerna, så fick vi svaret att om man arbetar själv så är det tråkigare och då orkar 

man inte lyssna på lektionen längre och tappar sitt fokus. Fokusgruppen bestående av 

informanter från årskurs nio ser en stor fördel i att jobba och musicera tillsammans. De 

betonar detta särskilt under intervjutillfället. De ser även musiken som ett tillfälle att 

koppla av och koppla bort övriga lektioner under dagen. Du liksom sitter med nåt 

akademiskt i flera timmar, så är det fint att vara lite kreativ efteråt, ja på nåt sätt släppa 

t att eleverna ser musik som något 

positivt och roligt i deras skolvardag och att det är viktigt för dem att musikämnet är just 
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kul.  

När vi intervjuade eleverna i årskurs 6 så märkte vi ett annat synsätt angående huruvida 

musikämnet var roligt eller borde vara roligt. En informant beskrev musik som ett ämne 

som är lite 

eleverna fick syssla med sådant de tyckte om eller inte. Vi märkte att elevernas 

personliga åsikter om vad som var bra och dålig musik, påverkade deras åsikter gällande 

musikämnet i helhet. De berättade också att de inte alltid hade lust att ha musik, 

inte gillar att göra. Om vi v

(Informant i åk 6). Den generella uppfattningen i fokusgruppen är ändå att musik är ett 

roligt ämne, men med undantag för vissa delar och moment.  

Vi har märkt att åsikterna skiljer sig i de olika fokusgrupperna när det kommer till på 

vilket sätt musiken är rolig kontra tråkig och vad det beror på. Båda grupperna anser 

dock att musik bör vara roligt och när det väl är roligt, så anses det som ett värdefullt 

och kreativt ämne. Avgörande för detta är hur lektionerna är uppbyggda, vad de 

innehåller och hur arbetssättet ser ut. Redovisningar av ett teoretiskt arbete i musik var 

tycker musik är ett ganska tråkigt ämne på grund av de här redovisningarna och sånt. 

 

Under intervjun med årskurs nio märkte vi att informanterna hade en bild av varför de 

skulle ha musik. De såg att det fanns ett värde i att ha kunskaper i ämnet, även om de 

inte alltid tyckte att det var så kul på lektionerna. Informanterna i årskurs 6 hade inte 

samma synsätt gällande varför de skulle hålla på med musik, utan utgick mestadels från 

om de tyckte att det var kul eller tråk

åk 6). Båda fokusgrupperna ansåg att musik ska vara ett kul ämne.  
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5.5 Sammanfattning 

Det framgick under intervjuerna att musiken skapade samhörighet sinsemellan eleverna. 

Musiken på skolan fungerade också som ett sätt att knyta band mellan lärare, elever, 

föräldrar och lokalmiljön. Rektorns attityd och inställning till musikämnet var positivt 

vilket hade genererat inköp av instrument, datorer och utrustning. Likaså hade 

musikföreställningar utanför skolan blivit en viktig del av skolans profilering samt ett 

Skoldagarna hade enligt informanterna blivit tunga utan en chans till att koppla av och 

få en paus från de övriga akademiska ämnena. Musiklektionerna var också en stund till 

att få släppa ut allt det kreativa. Om musikämnet hade försvunnit hade också den 

musikaliska allmänbildningen inte fått chans att växa. Det fanns en gemensam åsikt att 

musik ska vara ett kul ämne. Här skilde sig dock uppfattningen om vad som är kul, 

beroende på lektionsupplägget. I den ena fokusgruppen ansåg de att musik är roligt 

tillsammans, och inte själv. I den andra gruppen berodde det på vad som är kul och inte, 

vilket kunde styras av den personliga musiksmaken. Även när musikämnet inte var kul 

de ändå se ett framtida värde av den genererade kunskapen. 
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6. Resultatdiskussion 
I detta avslutande kapitel diskuterar och reflekterar vi kring de data och resultat som vi 

har samlat in och nått fram till med stöd av våra intervjuer. Vi hänvisar till data, samt till 

vår frågeställning och tidigare forskning. Vår frågeställning syftar till att undersöka 

vilka grundläggande föreställningar och värderingar som styr musikundervisningen vid 

vald norsk skolverksamhet och på vilket sätt de är viktiga för elever, lärare och 

skolledning/rektor. Kapitlet är baserat på följande teman: musikundervisningens värde, 

gemenskap, individuell utveckling, musiklärarens syn på musikämnet, läroplanens 

påverkan och fördelarna med en framträdande undervisning. Vi har valt att avsluta 

denna uppsats med att diskutera vad vi anser bör undersökas vidare, samt med några 

avslutande slutsatser. 

6.1 Att ge musikundervisningen en betydelse 

Något som vi fann utmärkande under intervjuerna och besöket på den norska skolan var 

rektorns inställning och attityd till musikämnet. Rektorns positiva inställning till 

musiken underströks också under intervjun med musikläraren. I enlighet med 

Grundstam-Thurin (1996) som menar att varje elev ska få chans att uppleva musik i 

olika former, har rektorn och musiklärare på den norska skolan gett elever möjligheten 

att få uppleva musik i olika sammanhang såsom musikaler, shower och konserter. Den 

norska läroplanen i musik beskriver att eleverna ska ha möjlighet att komponera genom 

digitala verktyg (Læreplan i Musikk  Kompetansemål). Rektorn hade sett till att 

införskaffa tillräckligt starka datorer för att klara av musikskapandet. Annan utrustning, 

såsom instrument och förstärkare, hade möjliggjort musicerande utanför skolan. De 

verktyg och förnödenheter som behövdes för att göra en musikundervisning baserad på 

läroplanen möjlig, såg rektorn till att införskaffa.  

 

Därigenom tror vi att det har skapats en så kallad positiv spiral där musiken har inverkat 

positivt på eleverna och den lokala miljön. Detta genererade en positiv inställning till 

musikämnet bland eleverna. När vi i intervjuerna frågade hur de såg på en skolmiljö 

utan musik kunde eleverna ge olika exempel på vad som skulle gått förlorat: ett ämne 

där man kan få släppa ut det kreativa och en allmän musikalisk kännedom. Skolan hade, 
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m på 

exempelvis skolföreställningar. Genom dessa problematiseringar kunde vi urskilja att 

musikämnet var betydande på olika sätt för eleverna, men den gemensamma nämnaren 

är att musiken faktiskt betyder något för alla. 

Rektorn har inte bara sett att musiken inte bara är ett verktyg för eleverna till att skapa 

samhörighet med varandra, utan också tillsammans med föräldrar. Liksom Bossius och 

Lilliestam (2011) menar att musikens koppling till en grupps identitet är gällande 

oavsett ålder, tror vi att detta har påverkat elever, lärare och föräldrar positivt. Rektorn 

har också erfarit att musiken har en betydelse för skolans omdöme och rykte. Genom 

musikundervisningen kan skolan profilera sig utåt och skilja ut sig bland andra skolor, 

vilket under åren hade lett till uppmärksamhet i media. Musikundervisningen har via 

dessa öppna föreställningar och konserter blivit synlig, både i och utanför skolan. 

Eleverna får chans att själva ta initiativ för undervisningen i samband med 

föreställningarna, och detta kan liknas vid situationer i Ericssons och Lindgrens studie 

(2011) där elever vid skolkonserter fått ansvar i musikprojekt och själva tagit initiativ 

över sin musikundervisning. Ett konsertprojekt med Alexander Rybak och skolans 

elever anser vi lägger ribban för hur betydelsefull musikundervisningen är för 

skolledningen. I grund och botten kan det tänkas vara en skolledning som avgör hur 

mycket ekonomiska medel som får användas och till vad. Denna studie avser inte 

behandla hur en budget påverkar musikundervisningen, utan snarare inställningen till 

skolämnet musik vilket, som i detta fall, kan resultera i finansierade projekt och 

undervisningsmaterial. Att en rektor på en skola är intresserad för musikämnet och 

faktiskt ser musikämnet som en viktig roll i olika sammanhang anser vi oss tro att 

musiken får en större betydelse i skolverksamheten. Om en skolledning har en 

uppfattning om att någonting är viktigt, kan denna uppfattning säkerligen avspegla sig 

på lärare, elever och föräldrar. Vi tror att rektorns vetskap och positiva inställning till att 

musikundervisningen gynnar elever och skolmiljö, ger musikundervisningen en verklig 

och synlig betydelse i skolverksamheten. 

6.2 Samhörighet genom musik 

llsammans med 
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När det kommer till vad som är viktigt för eleverna i vår studie, gällande 

musikundervisningen, pekar våra färska intervjusvar och tidigare forskning på samma 

sak, nämligen gemenskap. Denna faktor är en viktig del av elevens värdering av ämnet 

musik och är något som får eleverna att vilja utvecklas och medverka på ämnesbaserade 

uppvisningar och dylikt.  

Det råder överlag en väldigt positiv inställning till musik, enligt insamlad data och det 

gäller inte bara bland eleverna. Detta återspeglas även i de intervjuer som gjorts med 

lärare och rektor. Att elever, lärare och rektor har en gemensam, positiv föreställning om 

ämnet musik och musikens värde för hela skolmiljön, är något som visat sig ha effekt på 

känslan av samhörighet i vald skolverksamhet.   

Om man sätter musik i ett historiskt perspektiv, så har den alltid varit ett forum för 

samverkan och kommunikation mellan människor. Bossius och Lilliestam (2011) menar 

att musik påverkar identitet, oavsett gruppering, då deras studie visade att 

identitetsdimensionen är högst påtaglig både bland unga och äldre. Att skapa identitet 

genom musik är något som förekommer regelbundet, vare sig det gäller en individ eller 

en hel grupp. Det som är gemensamt för båda faktorerna är att musik faktiskt påverkar 

på flera plan och det är just detta som behöver belysas och värderas i större utsträckning 

i dagens skolor/skolpolitik. Detta har påverkan på hela skolmiljön. Att eleverna får 

arbeta tillsammans, är något som både lärare och elever ser som en tillgång. En 

fortsätter och berättar om att det lätt kan bli tråkigt och ensamt om man jobbar enskilt 

och att arbete tillsammans med vänner är trevligare och underlättar inlärningen.  Att 

miljön är tillåtande och rolig är något som är viktigt enligt Musikakuten, 

Studiefrämjandet. De menar att det viktigaste när det kommer till musicerande är att ha 

roligt och att tro på sig själv och gruppen. De anser detta vara minst lika viktigt som att 

vara duktig på sitt instrument.   

Att musicera och att skapa tillsammans är något som värderas högt enligt de svar vi fått 

under våra intervjuer. I dagens snabba samhälle med oändligt utbud av musik via sociala 

medier, så står ämnet musik i skolan kvar som ett relativt ensamt forum för ungdomar 

att musicera på.  
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Ericsson och Lindgren (2011) skriver i sin text om vilka möjligheter elever i dagens 

samhälle har till att lära sig och utveckla när det kommer till musik och musikalitet. 

Möjligheter som inte fanns för ungefär tio år sedan. Dock poängterar de att antalet 

platser att spela tillsammans på inte har ökat i samma utsträckning. Därför blir 

musikämnet i skolan en viktig arena att agera på, enligt författarna. 

Bara detta faktum belyser att musik i skolan blir allt viktigare. Att spela tillsammans 

med sina vänner och klasskamrater är något som ses som positivt och roligt och som 

samtidigt bidrar till identitetsskapande i olika grupper. Musikundervisningen ger 

eleverna tillfälle, att genom musik, visa vad de tycker om och värderar. Ericsson och 

Lindgren (2011) belyser detta i sin text, där de skriver om hur ungdomar genom musik 

ger uttryck för sina värderingar, åsikter och grupptillhörigheter, i korthet sin identitet. På 

detta sätt kan gemenskap bildas genom gemensamma nämnare, åsikter och intressen. En 

positiv gemenskap ger näring åt en god skolmiljö och vi ser i vår studie att samverkan 

genom musik har en påverkan på just detta. Werner (2009) skriver i sin avhandling om 

hur hon uppfattade sina informanters inställning till musik och dess påverkan på 

skolklimatet. Werner hade inte fältarbetet länge innan hon kunde urskilja grupperingar 

och vad som ansågs rätt eller fel i sammanhanget gällande musik. Genom detta bildades 

gemenskap och sammanhållning inom de olika grupperna och detta är nog ett vanligt 

förekommande fenomen i skolor och har en påverkan på skolmiljön. Bergsten och 

Melander (2009) undersökte musikstudenters inställning och förhållande till musik när 

de spelade i grupp. Informanterna fick frågan om när det är roligast att spela 

tillsammans och samtliga svarade att om lärandet är lustfyllt så blir man mer engagerad i 

sina uppgifter. Tydligt blir då att detta hänger samman med känslan av meningsfullhet. 

Den lustfyllda känslan uppstår i det musiska sammanhanget.  

Musikundervisningen ger eleverna tillfälle att i grupp visa ansvar och initiativ och att 

skapa något tillsammans. Det som behövs är stöd, ledning och uppmuntran, inte bara 

från musikläraren, utan också ifrån skolledningen. Då kan eleverna ta större ansvar för 

sin undervisning, konstnärlighet, sitt samarbete och sitt framförande. Detta är faktorer 

som visats i denna studie och enligt oss är det är just dessa som understryker 

musikämnet som unikt och värdefullt. 
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6.3 Musikens värde ur en musiklärares perspektiv 

Musikläraren på den norska skolan ansåg att musikundervisningen är ett ämne där alla 

bör inkluderas. Detta gällde även vid konserter och framträdanden där eleverna utifrån 

sin nivå skulle få möjlighet att få visa vad de kunde. Musikläraren hade, just som 

Lilliestam (2009) beskrev i sin studie, upplevt att musiken påverkar och berör 

människan på ett högst individuellt plan och att den musikaliska nivån inte skulle 

påverka huruvida eleverna skulle delta i konserter eller ej. Liksom Ericsson och 

Lindgren (2011) beskriver att musikaliska skolprojekt bidrar till att utveckla individens 

och gruppens ansvarskänsla, självkännedom och utveckling  såg musikläraren att 

eleverna på skolan kunde växa genom musicerandet tillsammans. 

Den sociala vinsten i musikundervisningen var ett ständigt återkommande tema i 

intervjun med musikläraren. Musiken kunde vara ett verktyg för att utveckla de sociala 

förmågorna hos eleverna. Genom gruppuppgifter kunde eleverna också lära känna 

varandra och få anpassa sig till gruppen. Ericsson och Lindgren (2011) beskriver att 

musiken kan vara en gemensam nämnare för elever att visa vilken grupptillhörighet 

eleven har eller vill ha. Olika musiksmak leder också till en samhörighet då elever 

samarbetar över genrerna (Grundstam-Thurin, 1996). Musikläraren hade, för oss, sett 

och förstått att musikens värde spelar stor roll på olika plan. Eleverna får lov att 

inkluderas, växa och samarbeta genom olika gruppuppgifter och skolprojekt. Att 

arrangera och planera shower och föreställningar är arbetsamt för lärarna, vilket också 

påpekades av skolans rektor. Men vi tror att om en musiklärare på en skola väl få 

genomföra musikprojekt och få uppleva de olika vinsterna, både musikpedagogiska men 

också rent sociala, är det värt det. 

6.4 Läroplanens påverkan 

 Den norska läroplanen i musik består av tre huvudsakliga delar som handlar om 

komposition, lyssning och att musicera. Dessa tydliga planer ger läraren 

förhållningsregler, men också en stor frihet för egen tolkning. Skolan som vi utfört vår 

studie på är väl medvetna om läroplanens innehåll och detta gäller både lärare och 

ledning, vilket vi tror är en väldigt viktig del när det kommer till musikämnets 

utveckling och till viss del värdering. Kompetansemålen i Læreplan i Musikk belyser att 
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under huvudområdet musisere så ska musiken upplevas och erfaras. Detta står i fokus, 

samt praktiskt arbete gällande sång, instrument och dans i olika genrer. Detta är 

genomgående som en röd tråd i läroplanen oavsett årskurs.  

Vi har märk tydliga spår i samtliga intervjuer från detta huvudområde i läroplanen. 

Fokusgrupperna talar om hur de upplever musiken och hur den ska vara, enligt dem 

själva. Detta gäller både årskurs nio och sex. Vi har märkt att informanterna i årskurs nio 

har en relativt stor eftertanke när det kommer till deras svar på intervjufrågorna. De 

knyter an till upplevelser, minnen och kunskaper och ger svar på ett djupare plan än de 

yngre informanterna, eftersom de äldre haft ämnet musik i några fler år. En informant i 

åk 9 berättar att det är många som tycker att musik kan vara ett relativt tråkigt ämne, på 

grund av redovisningar och andra dylika uppgifter. Informanten poängterar dock att 

kunskapen i musiken är väldigt fin att ha till senare i livet. 

Vi tror att denna insikt kan vara en effekt av en tydlig och tillåtande läroplan. I själva 

texten framhävs ord som upplevelse och existentiell erfarenhet. Detta syftar på en 

musikundervisning som ska gå på ett djupare plan än enbart det teoretiska och fysiska. I 

våra intervjuer ser vi att de äldre eleverna visar exempel på en förståelse för detta och att 

de yngre, antagligen, också kommer att göra det om några år.  I kursplanen ingår 

nämligen reflektion och det är just detta som vi tror är en grundläggande faktor för de 

mer djupgående svar som informanterna i årskurs nio ger. Under huvudområdet 

komponere i Læreplan i Musikk  Kompetansemål, så beskrivs det hur undervisningen 

skall innehålla musikorientering och reflektion kring musik och egna musikaliska 

erfarenheter. Detta är ett moment som ingår i alla årskurser, men vi tror att det är först 

på senare år som kunskapen förankras och kan bidra till en större reflektion kring ämnet 

och individens egna insatser.  Tyvärr är musiken dock ett ämne som har en tendens att 

hamna i skymundan. Det krävs tid för eftertanke och det är inte alltid optimalt att hinna 

med att reflektera när man enbart har en timmes musik i veckan. Rektorn på skolan 

konstaterade att det överlag är lite musik i den norska skolan. Något vi känner igen i den 

svenska skolan och den svenska skolpolitiken. Dock var rektorn på denna skola en 

förespråkare för musik och lät den därför ta plats i skolmiljön. Resurser för att nå 

kunskapsmålen i läroplanen i musik köptes med glädje in till undervisningen. Det kunde 

röra sig om verktyg för eget komponerande till inköp av olika instrument. Enligt 

läroplanen ska eleverna ges möjlighet till att få uppleva och lära känna olika sorters 
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musik, något som framhävs under huvudområdet lytte i Læreplan i Musikk  

Kompetansemål. Detta område omfattar ett utvecklande av förståelsen för musik och 

hur man kan använda sig av den, samt kännedom om musik i olika genrer.  För att 

kunna uppfylla dessa mål krävs resurser och på skolan där vi utfört vår studie har vi sett 

att det finns en förståelse för detta och det är en av anledningarna till att vi tror att allt 

rörande musikämnet fungerar så bra på skolan.  För att läroplanen ska kunna följas och 

ha den påverkan som den ska ha på musikundervisningen, så krävs det vissa hjälpmedel 

och vi har sett att det behövs någon som är villig att tillgodose och framförallt förstå 

behovet av dem. 

6.5 Vidare forskning 

Efter resultatet av vår studie har vi upplevt att det finns mycket kvar att undersöka 

gällande ämnet. Något som vi fann centralt var hur viktig den sociala aspekten i 

musikundervisningen upplevdes av elever, rektor och lärare. Det hade varit intressant att 

gå in på vilka de gruppsykologiska vinsterna är med musikundervisning på ett djupare 

plan. Vi har också sett att det finns ett behov av att undersöka hur förankrade 

läroplanerna i musik är generellt för skolledning och hur detta i sådana fall skulle kunna 

påverka musikundervisning. Skulle en ökad vetskap om läroplaner och syftet med 

musikundervisning ge en tyngdpunkt åt ämnet? Att undersöka värdering av ämnet 

vidare är något som vi ser och intressant och väsentligt för musikundervisningens 

överlevnad i skolan. Hur hindrar dagens skolpolitik musikämnet till att få plats och 

betydelse i en skolkontext? Till sist vill vi starkt rekommendera musikstudenter, 

musiklärare och forskare att studera och observera andra länders skolverksamheter samt 

läroplaner. En ökad kunskap och förståelse för musikundervisning i andra kulturer ger, 

enligt oss, en stor vinst både pedagogiskt och humanistiskt. 

6.6 Slutsatser 

När vi hade jämfört data med den teoretiska bakgrunden fann vi att 

musikundervisningen har en viktig roll och betydelse i vald skolverksamhet för samtliga 

informanter, både i denna studie samt i tidigare forskning. Musikundervisningen har 

visat sig vara ett forum för socialt samspel, men också för individuell utveckling och 

självständigt lärande.  
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Musiken på skolan bidrar till en välmående skolmiljö och ett tillåtande musikaliskt 

klimat. Detta har vi sett i de formella intervjuerna, men också via informella 

observationer under vår tid på skolan. Skolan är väldigt utåtriktad och synlig på orten, 

men också känd i hemlandet. Den har profilerat sig genom musikaliska evenemang och 

produktioner, både för föräldrar och för offentlig publik. Detta har möjliggjorts tack vare 

en stöttande skolledning, drivande lärare och ett fungerande, socialt klimat elever 

emellan. Denna positiva spiral ger en mer självklar plats för musik i skolan.  

Samtliga informanter ser ett syfte med ämnet musik, dock skiljer sig dessa synsätt åt. 

Informanterna i årskurs 6 har föreställningen att musikämnet ska vara roligt i första 

hand, medan informanterna i årskurs 9 på ett mer reflektivt och djupgående sätt kan tala 

om musik. Musikläraren har ett pedagogiskt synsätt på ämnet musik, men ser också 

vinsten med musik för individen och gruppen även utanför musiksalen. Rektorns 

inställning till och stöd för musikämnet är synligt och bidrar till ämnets betydelse. 

Gemensamt för alla informanter är att alla upplever musik som ett betydelsefullt och 

värdefullt ämne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

7. Referenslista 
 

Bergsten, A. Melander, L. (2009). Vad händer när vi spelar tillsammans? - en kvalitativ 

studie av musikstuderande gymnasieelevers relationer med musik och med varandra. 

Göteborgs Universitet. 

 

Bossius, T. Lilliestam, L. (2011). Musiken och jag: rapport från forskningsprojektet 

Musik i människors liv. Göteborg: Bo Ejeby Förlag 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Ericsson, Claes. Lindgren, M. (2011). Perspektiv på populärmusik och skola. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Grundstam-Thurin, B. (1996). Låt lusten leva! -Bild-musik-fantasi i skola och förskola. 

Stockholm: Förlagshuset Gothia AB 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lilliestam, L. (2009.) Musikliv: vad människor gör med musik  och musik med 

människor. Göteborg: Bo Ejeby Förlag 

 

Studiefrämjandet, Riksförbundet. (1999). Musikakuten, Grupp. Hämtad 2013-09-

10, från http://www.musikakuten.se/grupp/index.html



 

 

Utdanningsdirektoratet. (2006). Laereplan i Musikk  Kompetansemål. Hämtad från 

http://www.udir.no/kl06/MUS1--

1/Kompetansemaal/?arst=372029323&kmsn=189205472 

 

Werner, A. (2009). Smittsamt - en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer. Umeå: 

H:ström  Text & Kultur 

 

Yin, K. R. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal/?arst=372029323&kmsn=189205472
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal/?arst=372029323&kmsn=189205472


 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 
för intervjuer av fokusgrupper åk 6 och 9 

 
 

 Vad brukar ni göra på era musiklektioner? 
 

 Hur tycker ni det är att arbeta ensamma/allene på musiklektionerna? 
 

 Hur tycker ni det är att arbeta tillsammans i grupp på musiklektionerna? 
 

 Hur påverkar musiklektionerna stämningen på hela skolan? 
 

 Hur tror ni att skolan skulle vara om man tog bort musikämnet helt? 
 
 
 

Intervjuguide 
för intervjuer av lärare/rektor 

 
 

 Beskriv hur musikundervisningen ser ut på er skola 

 Den norska läroplanen i m

musikundervisningen på er skola? 

 Hur upplever du att eleverna påverkas som individer av er musikundervisning? 

 Hur påverkas eleverna i grupp av musikundervisningen på er skola? 

 På vilket sätt är musikundervisningen märkbar/synbar i hela skolmiljön? 

 

 

 


