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Abstrakt 
Syftet med denna undersökning var att ur ett lärstilsperspektiv utveckla kunskap om hur 
musikläraren kan möjliggöra lärande för elever i ämnet musik på låg- och mellanstadiet. 
Utifrån syftet hade två forskningsfrågor formulerats: Hur kan musiklärare anpassa 
undervisningen och möjliggöra lärande för alla elever? Och Hur arbetar lärare för att bedöma 
om eleven har lärt sig det som avses? 
 
Forskningsmetoden som användes var en kvalitativ intervjustudie där musiklärare som 
undervisade på låg - och mellanstadiet deltog. Resultatet analyserades ur ett lärstilsperspektiv 
och utifrån syftets två formulerade forskningsfrågor.  
 
Resultatet visar att i ämnet musik får eleverna tillfälle att använda sig av olika lärstilar då det 
ingår i undervisningen att spela, sjunga, röra sig, lyssna på och gestalta musik. De olika 
lärstilarna är dock representerade olika mycket i de olika momenten. Resultatet visar också att 
lärarna inte kan vara säkra på att de når ut till alla elever. Genom att arbeta med målsättningen 
att lärare ser alla elever och att de ger tydliga instruktioner ökar chanserna till att allas 
möjlighet att förstå betydligt.  
 
Resultatet visar att lärarna grundar sin bedömning på det de hör. Samtliga lärare påpekade 
dessutom att om eleverna är närvarande på lektionerna och gör sitt bästa uppnår de 
kunskapsmålen som finns i Skolverkets kursplan för musik.   
 
Sökord: Inlärningsstil, musikundervisning, inklusion, bedömning 
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1. Inledning 
Under min utbildning till musiklärare har jag varit ute och praktiserat på olika skolor inom 
ramen för Verksamhetsförlagd undervisning, VFU. Eftersom jag har valt att rikta in mig på 
musik och musikundervisning har jag oftast fått vara med en musiklärare under mina 
praktikperioder. Under de olika VFU- perioderna har jag upplevt att det kan vara svårt att nå 
ut till alla elever i en klass och olika frågor har växt fram, exempelvis: hur jag som blivande 
pedagog kan lägga upp min undervisning och hur jag som lärare kan anpassa min 
undervisning så att den passar alla elever. I klassmetodiken har vi lärt oss hur man kan 
undervisa musik men metodiklärarna har också sagt ”gör så här” och gett en lösning på hur 
undervisning ska gå till, vilket kanske inte passar alla. Eftersom jag som lärare vill ge så 
mycket jag kan till mina elever, känner jag att det är viktigt att ta reda på hur lärare arbetar för 
att nå ut till alla elever. lärningsstilar är något jag blivit presenterad för och blivit intresserad 
av under utbildningens gång, vilket gör att jag vill öka min kunskap inom området. Tidigare 
har det gjorts studier om hur lärare i allmänhet kan ta hjälp av olika inlärningsstilar i 
undervisningen, men inte hur musiklärare kan använda sig av inlärningsstilar i 
musikundervisningen i klass, denna kunskapslucka om hur musikläraren ska möjliggöra 
lärande för alla elever i ämnet musik hoppas jag delvis kunna fylla. Mycket av den forskning 
som finns idag inom musikpedagogiksområdet i Sverige bygger på studier av äldre elevers 
lärande och därför har jag valt att rikta in mig på de yngre åldrarna. 
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2. Syfte 
Syftet med arbetet är, att ur ett lärstilsperspektiv öka kunskaperna om hur musiklärare kan nå 
ut till alla elever i en klass och erbjuda dem musikalisk utveckling, på låg- och mellanstadiet.  
 
Utifrån detta syfte har följande frågor formulerats 
 

• Hur kan musiklärare anpassa undervisningen så att alla elever i en klass utvecklar 
musikalisk kunskap?  

• Hur arbetar lärare för att bedöma om eleven har lärt sig det som avses? 
 

3. Bakgrund 
I den följande texten kommer läsaren att guidas genom olika styrdokument som är relevanta 
för den verksamhet som undersökningen behandlar. Därefter kommer en historisk del av hur 
musikundervisningen har sett ut genom tiderna och hur olika pedagoger har försökt att 
förändra den. Innan vi går till musikämnet och inklusion kommer ett avsnitt där tidigare 
forskning om synen på lärande och vilken roll läraren har i undervisningen. Sist i bakgrunden 
redovisas olika synvinklar på bedömning och varför det kan vara svårt att bedöma ämnet 
musik. 
 

3.1 Styrdokument 
Att alla elever lär sig olika snabbt och på olika sätt uppmärksammas i läroplanen med 
följande ord: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo, 94. s 
4). 
 

När det gäller kunskapsbegreppet och mångfald står det vidare:  
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 
blir till en helhet (Lpo. 94, s6). 
 

Detta innebär att skolan behöver anpassa undervisningen till varje elev vilket i sin tur ställer 
krav på läraren att använda sig av en varierad undervisning med varierande inslag för att 
eleven ska få möjlighet att nå så långt som möjligt. Varje lärare bör alltså anpassa 
undervisningen och använda sig av olika metoder eftersom inte alla individer lär sig på 
samma sätt, vilket torde leda till att alla i en klass får möjlighet att förstå och utveckla 
kunskap. 
 

3.2	  Musikundervisningen	  genom	  tiderna	  
För att förstå varför musikundervisningen idag bedrivs på det sätt den gör, kan det vara 
relevant att titta på hur den har sett ut genom tiderna.  
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Under medeltiden bedrevs all undervisning i klosterskolor och det var först efter 
reformationen på 1500-talet som de allmänna skolorna fick ta över en del av undervisningen. 
Det var då främst sångundervisningen som ändrades, eftersom det ansågs viktigt att kunna 
sjunga i kyrkliga sammanhang. 1700-talet var en tid då musiken fick en ny funktion som 
innebar att den inte längre bara var i kyrkans tjänst utan den fanns även ute i samhället som en 
underhållande funktion. Kungliga Operan byggdes och den Kungliga Musikaliska Akademin 
bildades (Sundin, 1988). Undervisningsmässigt innebar det att musikämnet inte längre enbart 
innehöll sång utan att eleverna även skulle lära sig att spela olika instrument.  På 1800-talet 
kom i och med folkskolornas intåg, folkskolestadgan som innebar att vissa ämnen hade ett 
minimikrav på sig, musikundervisningen skulle koncentreras till kyrksång med syfte till att 
förbättra psalmsången i kyrkan. Under andra hälften av 1800-talet skulle sångerna inte bara 
handla om kyrkliga fenomen utan de skulle även stärka fosterlandskänslan. Undervisningens 
innehåll i folkskolan präglades av den tidens behov av förstärkning inom tron och ideologin, 
Den lutherska tron låg även till grund för folkskolans läroplan (Sandberg, 1996). Eleverna 
fick sjunga sånger med vuxna texter och det var inte förrän 1919 års skolplan som 
barnanpassade texter, enklare melodier och olika sånglekar kom in i undervisningen. De 
fosterländska och religiösa sångerna tågar där med sakta men säkert ut ur 
musikundervisningen på 1900-talet. Det har även visat sig att undervisningen skiljt sig åt runt 
om i Sverige, lärarnas kunskap har också varit olika, de formellt kompetenta lärarna fanns i 
storstäderna och det var också där som eleverna gick i skola flest antal timmar (Sundin, 
1988). Det var heller inte ovanligt att det var kantorn i kyrkan som hade musiklektionerna i 
skolan i sin tjänst. De utbildade musiklärarna som till en början inte var särskilt många och 
fick sin musiklärarutbildning på Kungliga musikaliska akademin i Stockholm (Gustafsson, 
2000).  
 
Efter andra världskriget kritiserades musikundervisningen för att den ansågs tråkig och 
ovidkommande, regeringen ansåg att den i stället skulle se till elevernas intressen och att den 
skulle tillmötesgå elevernas estetiska behov (Sundin, 1988). Jazzen var dessutom en musikstil 
som blev mer och mer aktuell i elevernas vardagsliv och den diskuterades flitigt eftersom den 
ansågs olämplig i skolsammanhang då den ansågs förstöra den goda musiken samt att den 
förstör möjligheten till ökat musikintresse hos eleverna. Det var först när rocken kom som 30 
och 40 tals jazzen sågs som historisk (Gustafsson, 2000). Musikämnet började även sakta men 
säkert innehålla andra moment än sång. Eleverna fick t.ex. lära sig att spela enklare 
instrument, göra rörelser till olika sånger, göra egen musik. Musikpedagogiken under 30 och 
40-talet gick ut på att eleverna hade självdiciplin som dominerade värden, återhållsamhet och 
normerna var klara och ifrågasattes inte. Eleverna skulle tämjas och lära sig det ädla och det 
rätta enligt vuxenrollerna. Att allt skulle vara fint och rätt berodde på den borgerliga kulturen 
som överklassen stod för. Sång skulle precis som läsning tränas och var inget som eleverna 
bara kan. Musiklärarna hade det dock inte lätt eftersom de ofta hade sämre 
anställningsförhållanden än andra lärare, de hade även större elevgrupper samt att ämnet inte 
längre ansågs lika viktigt eftersom det inte längre kunde motivera det med att sången var 
viktig för psalmsången i kyrkan (Sundin, 1988). I 1955 års läroplan blir musik ett ämne 
istället för sång som det tidigare kallades (Sundin, 1988). För musikämnets del bidrog 
läroplanerna 1969 och 1980 till att ämnet fick mer innehåll, som skapande samt att dörrarna 
öppnades mer mot samhället och världen (Sandberg, 1996). 
 

3.3 Några betydelsefulla musikpedagoger 
Pedagogerna som tas upp i den följande texten hade stort inflytande på musikundervisningen 
både i Europa och i Sverige. Pedagogerna nedan förde med sig nya perspektiv på hur 
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musikundervisningen kunde utformas. Metoderna kom till Sverige under 40 till 60-talet och 
ligger än i dag till grund för musikundervisningen och är därför relevanta att ta upp. 
 
Jaques Dalcroze var kompositör och arbetade vid sekelskiftet som lärare vid 
musikkonservatoriet i Genève (Hanken & Johansen, 1998). Han utvecklade en 
inlärningsmetod kallad Jaques- Dalcroze metoden som gick ut på att kroppen var musikens 
primära instrument och att rytmen hade rötter i fysiska rörelser. Han menade att man med 
hjälp av olika rörelseövningar kunde arbeta fram en ökad förmåga och känslighet vilket enligt 
honom gjorde att det blev lättare att arbeta med musikens olika element. Genom att eleverna 
fick gå omkring i rummet och göra olika klappövningar arbetade han med rytmen och pulsen, 
denna metod kallas rytmikmetoden och fick ett stort genombrott i Sverige, idag utbildas det 
rytmiklärare vid flera av landets musikhögskolor. Inom rytmiken är det också möjligt att 
arbeta med andra musikaliska aspekter ex. tempo, dynamik samt att barnet får använda den 
egna kroppen och bli av med energi. Läraren ska i denna tradition inte prata mer än 
nödvändigt och muntliga instruktioner ska användas så lite som möjligt eftersom det anses att 
eleverna lär sig bäst av att göra själv (Sundin, 1995). Jaques Dalcroze ville att elevernas 
personliga, konstnärliga och mänskliga uttryck skulle främjas med hjälp av musik, samt att 
eleverna skulle ta hjälp av sig själva och den egna kroppen när de lär sig. I och med att eleven 
använder kroppen övar den motorik och koordinationsförmåga samt blir uppmärksam på vad 
som händer runt omkring den. Musikundervisningen i Dalcroze- metoden innehåller främst 
tre delar, rytmik, improvisation och gehörsträning. I alla dessa moment har eleven möjlighet 
att använda sig av hela kroppen (Hanken & Johansen, 1998). 
 
Carl Orff var kompositör men intresserade sig även för musikpedagogik (Hanken & Johansen, 
1998). Carl Orff studerade under en period Jaques- Dalcroze- metoden men kom fram till att 
rytmen även finns i språket och sången. Syftet med denna metod som kallas Orff-metoden var 
att utveckla och återuppväcka en naturlig klang och formuppfattning hos barnen. Detta gjorde 
läraren genom samspel och improvisationsövningar på ett givet material i olika tonarter. Orff 
menade att tal, musik och rörelse hade en stor betydelse för barns upplevelse, 
musikuppfattning och sinneserfarenheter. Denna metod kom till Sverige på 60-talet (Sundin, 
1995). Carl Orff menade att precis som det var viktigt att eleverna lärde sig att spela var det 
viktigt att eleverna lärde sig att skriva musik. Han ansåg även att improvisation, dans och 
praktisk musicerande var viktiga delar då eleverna skulle lära sig musikens grundläggande 
beståndsdelar. Läraren skulle finnas som ett stöd för eleven men det var även viktigt att 
eleven utvecklar en självständighet i det egna musicerandet (Hanken & Johansson, 1998). 
 
Den Ungerska tonsättaren Zoltán Kodály var även han kompositör (Hanken & Johansen, 
1998). Zoltán Kodály utformade en metod som användes och används flitigt i Ungern. Denna 
metod kallad Kodály-metoden går ut på tydlig systematik och tydligt ställda krav vilket gör att 
barn redan från tidig ålder förväntas lära sig läsa och artikulera musik och melodisk notation. 
Risken med denna metod var att högt uppsatta politiker i Ungern redan hade bestämt vad som 
var bra musik och inte, vilket ledde till pedagogiska problem. Innan första världskriget föll 
den ungerska folkmusiken i glömska. Kodály såg då som sin uppgift att återuppliva denna, 
vilket blev möjligt efter Andra världskriget då Ungern byggde upp ett nytt pedagogiskt 
system, där musiken stod högt upp på schemat. Barnen fick sjunga varje dag i skolan, och 
sången lärdes först ut på gehör där efter arbetade läraren med rytmiska och melodiska element 
i sången, på det sättet lärde de sig noter och olika tidsvärlden innan de till sist förbinder dem 
med ljud. Till sin hjälp fick barnen lära sig olika stavelser att sjunga på och rytmramsor för att 
lära sig olika rytmer. På detta sätt kunde barnen efter ett par år läsa noter och då först får de 
börja spela något instrument (Sundin, 1995). Zoltán Kodály hävdade att alla barn föds med en 
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nedärvd musikalitet som kan vidareutvecklas, han ville även att musik som konstart skulle 
göras tillgänglig för barnen (Hanken & Johansen, 1998). 
 
Rudolf Steiner ansåg att de allmänna skolorna skulle vara mer än pedagogiska där det 
konstnärliga skulle ses som en vetenskaplig kunskapsform. Pedagogiken kom att kallas för 
Waldorfpedagogik och gick ut på att integrera de olika ämnena med varandra. Musiken var 
alltså mer integrerad än i vanliga skolor. Även i denna pedagogiska riktning bedrivs det 
instrumentalundervisning. Eleverna fick till en början spela på specialgjorda flöjter och lyror. 
Hur de fick möjlighet att lära sig spela kan liknas med Orff-metodens sätt. Eleverna fick även 
gestalta toner och ord vilket kallades för Eurytmin och är en viktig del i undervisningen 
(Sundin, 1995). 
 
En person som återinförde skapandet i den Svenska musikundervisningen var tysken Fritz 
Jöde. Målet var att ge eleverna en förståelse för den Europeiska musiktraditionen, men även 
att ge nytt liv åt visan samt att han starkt betonade musikens starka funktion som 
gemenskapsbildare. Improvisationen under denna tid skedde oftast inom en viss ram eller 
mönster och det var först när pop och rockmusiken gjorde ordentligt intåg i ungdomarnas liv 
under 60-talet som musikundervisningen gav upp sitt motstånd mot dessa genrer (Sundin, 
1995). 
 
I dagens musikundervisning finns det inspiration från både, Dalcroze-metoden och Orff-
metoden. Det dessa pedagoger gjorde var att de ville se nytänkande i den traditionella 
undervisningen, där skapande, kreativitet och fantasi var viktiga faktorer (Sundin, 1995). 
Skapande och kreativitet är något som finns i dagens musikundervisning inte minst eftersom 
Skolverket kräver att det skall finnas det. I kursplanen för musik står det bl.a. att musicerande 
och musikskapande ska vara centrala dela i musikundervisningen och att instrumentalt och 
vokalt musicerande ska utgöra kärnan i musikundervisningen. Eleverna ska dessutom få 
möjlighet att utvecklas personligt (Skolverket, kursplan för musik, 2000). 
 
Musikundervisningen har enligt Georgii- Hemming & Westvall (2010) utvecklats till att ta 
upp mer av elevernas idéer och musik i stället för som tidigare då musiktraditionen oftast bara 
handlade om klassisk musik.  På 60-talet handlade musikundervisningen mycket om att 
eleverna fick sjunga olika sånger, läsa musik och lära sig den västerländska musikhistorien. 
Under 70-talet fick eleverna även improvisera och erbjöds musikupplevelser genom att 
experimentera. På 80-talet utvecklades detta genom att eleverna även fick vara med och spela. 
De spelade då oftast olika populärlåtar. En stor skillnad är även enligt Georigii-Hemming & 
Westvall (2010) att klasserna nu för tiden är större och i med att den nya läroplanen och de 
nya kursplanerna i musik som kom 1994 betonas det att eleverna ska få uppleva musik, vara 
delaktiga samt att eleverna ska kunna spela olika instrument, eleverna skulle även ha kunskap 
i och förståelse för musik. År 2000 lades det även till i kursplanen för musik att eleverna 
skulle få utveckla en relation till musiken och att musikämnet skulle bidra till elevernas 
personliga och sociala utveckling (Georgii-Hemming & Westvall, 2010). 
 

3.4 Teorier om lärande 
I det följande avsnittet kommer det att presenteras tidigare studier och teorier med anknytning 
till arbetets syfte, som skiljer sig ifrån de praktiknära pedagogerna ovan. Först kommer synen 
på lärande att redovisas och där efter kommer ett avsnitt om lärarens roll och uppgifter. 
 
Vygotskij (Egedius, 2003) var en stor vetenskapsman inom pedagogiken. Han föddes i en 
judisk familj år 1896 i Vitryssland, och han hade tur som fick studera på universitetet och 
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intresserade sig tidigt för bl.a. psykologi. Han var okänd i väst och förbjuden i öst och det var 
först när hans texter blev uppmärksammade i USA som det påverkade beslutsfattare inom 
skolans värld. Vygotskij själv tyckte att det var särskilt intressant med neuropsykologi och 
kom att undersöka förståndshandikappade och psykiskt störda barn. Han kom att även 
utveckla teorier om barns utveckling (Egedius, 2003). 
 
Alla elever kan lära bara de får rätt hjälp och stöd anser Vygotskij i (Hwang & Nilsson, 2003) 
Han menar vidare att proximal utveckling är det bästa för eleven och handlar om området 
mellan vad eleven klarar av på egen hand och vad de klarar av med hjälp av en lärare. Den 
proximala utvecklingszonen går ut på att de vuxna fungerar som en byggnadsställning, dvs. 
de finns där som ett stöd för eleven när den ska lära sig nya saker. På det sättet främjas 
elevens lärande eftersom eleven gör nya saker som de ännu inte kan på egen hand, men som 
de klarar av med hjälp av de vuxnas stöd.  
 
Tiden på dygnet, miljö och inredning kan ha betydelse för inlärningen anser Dunn (2001) En 
del människor vill dessutom lyssna på musik eller ha ätit något för att inlärningsförmågan 
skall vara på topp. Holistiska människor vill oftast ha något att äta på eller lyssna på musik 
när de ska koncentrera sig, de koncentrerar sig helt enkelt bäst när de är avslappnade. De 
analytiska människorna koncentrerar sig bäst när de spänner sig, mat och mysbelysning får 
vänta tills de har koncentrerat sig färdigt. Boström (1998) påpekar att olika personer lär sig 
nya saker på olika sätt. En Hollistisk person lär sig nya saker genom att först studera helheten 
och där efter gå in på detaljerna. En analytisk person eller Sekventiell som det också kallas, 
lär sig genom att studera en bit i taget. 
 
Boström (2004) har i sin avhandling undersökt hur lärstilsanpassad grammatikundervisning i 
ämnet Svenska påverkade elevernas resultat jämfört med traditionellundervisning. Det visade 
sig att den lärstilsanpassade undervisningen påverkade eleverna positivt genom att de fick 
jobba i sin egen takt, eleverna kunde göra egna val samt jobba självständigt. Eleverna kunde 
dessutom välja arbetssätt och ibland även arbetsmiljö. Att eleverna fick ett anpassat material 
till just deras förmåga ledde till att ingen kände sig dålig eller mindre värd. 
 

3.5 Lärstilar 
”Begreppet inlärningsstilar handlar om våra livsstilar, hur olika vi är och ett erkännande av 
dessa olikheters lika värde” (Boström,1998, s. 17). Det Boström menar är att inlärningsstilar 
eller lärstilar som det också kallas egentligen inte är något nytt, men att teorierna har blivit 
aktuella igen när man skiftar perspektiv från undervisning till lärande, det innebär att fokus 
sätts på eleven och dens egen inlärningsstil som gör att de lär sig bäst. Inlärningsprocessen är 
enligt Boström (1998) som att bygga ett hus. ”Först läggs grunden. Den måste anpassas efter 
omständigheterna – dvs såväl sociokulturella förhållanden som kunskap om individernas sätt 
att lära sig. Där efter kan det riktiga husbygget växa fram” (Boström, 1998. s. 11) . För att 
eleven ska få ett effektivt lärande som möjligt hävdar Boström (1998) att eleven måste lära 
sig hur just den lär sig bäst och där efter hitta sin egen inlärningsstil. Beroende på en elevs 
miljömässiga, genetiska och biologiska drag påverkar det hjärnans arbetssätt, en inlärningsstil 
är alltså enligt Boström (1998) förankrad i hjärnan. I den högra delen av hjärnan bearbetas 
fakta, känslor, konst, färger och mönster. De kinestetiska eleverna jobbar mest med denna del 
av hjärnan. I den vänstra hjärnhalvan använder vi till läsning, språkkunskaper, det vi hör och 
för att minnas detaljer och fakta. De auditiva eleverna jobbar mest med denna del av hjärnan. 
Visuella elever jobbar med båda hjärnhalvorna (Boström & Wallenberg, 1997).  
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Kinestetisk lärstil 
De kinestetiska eleverna behöver röra på hela kroppen för att de ska lära sig, och gillar att 
göra verkliga saker t.ex. utflykter eller fysiska aktiviteter (Boström, 1998). Kinesteter tycker 
om att beröra andra och tycker själva att få fysisk beröring, de gestakulerar mycket när de 
pratar. De har gott minne och kommer framför allt ihåg sina intryck av en upplevelse. När de 
ska lära sig något vill de som sagt använda hela kroppen och olika gester. När de skriver 
känner de efter om det känns rätt och de har oftast inte den vackraste handstilen. När de läser 
vill de inte att hela boken ser lika dan ut utan de föredrar att böckerna har både bilder och text.  
De har stor fantasi som de gärna lever ut. Detaljer är inte deras starkaste sida (Boström & 
Wallenberg, 1997). Holistiska kinesteter vill uppleva saker för att minnas t.ex. spela teater, de 
analytiska eleverna vill istället röra på sig, t.ex. springa, gå eller röra sig till musik (Dunn, 
2001). 
 
 
Auditiv lärstil 
Auditiva elever föredrar muntliga instruktioner och lär sig ofta mycket under en föreläsning. 
Auditiva människor är även goda lyssnare och minns vad som sagts, samt deltar gärna i 
diskussioner och samtal för att förankra kunskap (Boström, 1998) De blir även väldigt lätt 
distraherade av omgivningen och pratar gärna högt för sig själv. Ämnen som språk har de lätt 
för medan matematik och stavning inte är deras starkaste sidor, de vill gärna stava som de 
pratar. Att lyssna på musik är något de tycker om, och de kommer ihåg röster och ljud. När de 
läser rör de gärna på läpparna och använder fonetiska tecken när de ska lära sig att stava. 
Auditiva elever är ofta klassens pratkvarnar och de gillar att diskutera och gärna ta över en 
diskussion (Boström & Wallenberg, 1997). De auditiva eleverna som är holistiska minns bäst 
genom att genom att lyssna på musik, sångtexter eller lyrik, medans de analytiska eleverna 
vill prata för sig själv eller upprepa saker högt (Dunn, 2001). 
 
Visuell lärstil 
En visuell elev kommer ihåg bäst när de ser på något t.ex. tittar på en bild eller läser en text. 
På lektionerna skriver de ofta minnesanteckningar för att komma ihåg och lära sig saker. 
Andra visuella elever ser inre bilder som gör att de minns (Boström, 1998). Visuella elever är 
oftast ordentliga, de vill ha rent och snyggt runt sig och är oftast väl organiserade.  De är goda 
stavare som hellre läser själva än att någon annan läser för dem. Muntliga instruktioner har de 
svårt att minnas. Visuella elever vill ha en tydlig plan och ett tydligt syfte när de ska lära sig 
saker. Fantasin är stor och de har ett sinne för att lägga märke till detaljer (Boström & 
Wallenberg, 1997). Visuella elever som är holistiska minns saker bäst om de får se saker t.ex. 
något som de ser på TV, medan de analytiska minns bäst genom att observera eller läsa 
(Dunn, 2001). 
 
Taktil lärstil 
De taktila eleverna behöver ”fingra” på något för att kunna koncentrera sig under 
inlärningsprocessen. Praktiskt arbete där händerna är involverade passar dem bäst (Boström, 
1998). Taktila elever är oftast lugna och tar tid på sig när de ska förklara saker och finslipar 
exempelvis på arbeten innan de känner sig nöjda. Vid inlärning kan de ha hjälp av en dator 
där fingrarna kan få springa över tangentbordet samtidigt som de lär sig något (Boström & 
Wallenberg, 1997). Taktila elever som är holistiska minns saker bäst genom att rita kartor, 
klottra eller teckna, medens de analytiska eleverna minns bäst om de får skriva eller föra 
anteckningar (Dunn, 2001). 
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Dunn (2001) skriver att många lärare undervisar alla elever på samma sätt, vilket enligt henne 
får konsekvenser för de elever som undervisningen inte passar, men istället för att skylla på 
sin lärare, skyller de på sig själva att de misslyckades. Dunn menar att lärare istället bör ta 
tillvara elevernas starka sidor och utgå ifrån dem när de ska lära sig någonting nytt, eftersom 
man lär sig bäst genom att använda sina starka sidor istället för att använda de svaga.  Alla 
kan enligt Dunn (2001) lära sig, men alla lär sig på olika sätt.  
 
Läraren är enligt Ferm (2004) en möjliggörare som kan gå in i olika roller beroende på 
situationen.  Hon beskriver undervisningen som klättrande längs en bergsled, det som är 
gemensamt för alla rollerna är att det är läraren som håller i allt ansvar, stöttar och finns hela 
tiden som en stöttepelare. Rollen som klätterinstruktör innebär att undervisningen är styrd mot 
ett visst mål, läraren har bestämt vad eleverna ska lära sig och med vilken metod eleverna ska 
lära sig det. Detta innebär att läraren är mer eller mindre öppen för förslag och diskussioner. 
När läraren tar på sig rollen som vägvisare är undervisningen mera öppen, dvs. läraren väljer 
metod och svårighetsgrad utifrån vad han eller hon anser att eleverna klarar av. Detta går att 
jämföra med den vägvisande klätterinstruktören som låter deltagarna välja mellan ett par olika 
vandringsleder som instruktören anser att gruppen klarar av. En annan roll som läraren kan gå 
in i är guiden som är ännu mer öppen än vägvisaren, här kan även både riktning och färdsätt 
ändras under resans gång. Det innebär att läraren har god kunskap om sitt område och låter 
eleverna komma med förslag och hjälper sedan eleverna vidare efter bästa förutsättning.  En 
sista roll som läraren kan gå in i är diskussionspartnern vilket innebär att läraren är flexibel 
och kan ändra efterhand. Händer det något kan läraren utan svårigheter göra någonting annat 
och inser under resans gång att något kanske måste förtydligas eller metoder måste ändras. 
Läraren möjliggör lärande på ett mer flexibelt sätt och eleven ses som en diskussionspartner 
(Ferm, 2004). 
 

3.6 Inklusion  
En skola för alla innebär att alla elever är delaktiga och lika värda, vilket gör att det i det här 
sammanhanget blir relevant att ha med ett avsnitt om inklusion. 
 
Enligt nationalencyklopedin beskrivs inklusion eller integrering som att två olika enheter förs 
samman till en enhet.  
 
”Vår människosyn grundar sig på kärnvärden där alla har rätt till tillhörighet, delaktighet och 
reell gemenskap” (Andersson & Thorsson, 2007). De menar vidare att i en skola för alla ska 
alla ha möjligheten till lärande och undervisning och ingen skall framför allt behöva känna sig 
bortvald.  Undervisning och miljö skall anpassas efter olika elevers behov så att alla får 
möjlighet att lära sig något i en skola för alla. I olika styrdokument står det tydligt hur en 
skola för alla skall uppnås, i bl.a läroplanen står det: ”Undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov” (LPO , 94. S.4). I Grundskoleförordningen står det ” Särskilt 
stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första 
hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör” (SFS 1994:1194). Kapitel 5 §5 
Kroksmark (1997) påpekar att undervisning måste ske i samspel mellan personer. Den som 
undervisar måste aktivt agera, undervisning kan därför inte ske isolerat. Kroksmark menar att 
i begreppet undervisning ingår det ett antal olika faktorer, som t.ex. noggrant utvalt innehåll, 
samt mellan olika individer och aktiviteter. Undervisning och inlärning är enligt Kroksmark 
två saker som hör ihop och som måste finnas med för att eleven ska lära sig något.  
 
Till skillnad från dagens skola, där alla ska få möjlighet att känna sig delaktiga, känna 
gemenskap och delta efter sin egen förmåga, löste dåtidens politiker intergreringsfrågan 
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genom att på 1800-talet flytta de svaga och stökiga eleverna till andra klasser för att de andra 
”normala” barnen inte skulle bli störda (Egelund, Haug & Persson, 2006). De påpekar även 
att Sverige och Norden jämfört med många andra länder var tidiga med att inkludering skulle 
ske och insåg också tidigt att en undervisningsmodell inte passade alla. Det var först på 1960-
talet som diagnostiseringen fick en negativ prägel eftersom det fick negativa sociala 
konsekvenser. Haug (1998) menar att dagens skola har vissa krav på vad eleverna ska kunna 
och inte och när detta är svårt får en expert på området bestämma vad som är bäst för den 
enskilda eleven, målet är dock alltid att eleven ska tillbaka till den klass som den togs ifrån 
och att eleven ska ha tillräcklig kunskap för att klara sig i samhället. Inkluderande integrering 
är enligt Haug (1998) när eleven får specialundervisning i den klass som eleven är inskriven i, 
denna inriktning har kommit mer och mer i den Svenska skolan eftersom eleven har rätt till 
lika deltagande utifrån demokratiska värderingar och rätt till social rättvisa.  
Haug (1998) beskriver skolan så här:  
 

Föreställningen om relationen mellan samhälle och utbildning präglas av dubbla 
budskap. Skolan är ett samhälle där deltagande i sig kvalificerar barnet för det stora 
samhället. Samtidigt måste enskilda barn kvalificera sig extra för att vara med i både det 
lilla samhället (skolan) och i det stora (Haug, 1998.s. 28). 

 
I en artikel skriver Ferm Torgersen (2010) att integration kan uppnås på olika sätt, dels genom 
att alla elever på en skola gör saker tillsammans, att särskolan finns i samma byggnad som 
den vanliga skolan eller att alla elever i samma ålder går i samma klass. Integration innebär 
dock att eleven bli delaktig i sitt eget lärande. Hon menar även att alla bör få möjlighet att 
delta i det demokratiska samhället och alla ska få möjlighet att uppleva saker och känna sig 
delaktiga. 
 
Egelund, Haug & Persson (2006) påpekar att dagens skola strävar så mycket efter att 
tillgodose alla elevers olika behov att lärarna har tappat sin auktoritet. De menar även att 
skolan nu för tiden är mer som en institution än en social plats och menar att prov inte är det 
rätta sättet för att minska segregeringen i skolan, eftersom det är de elever som har de sämsta 
förutsättningarna som kommer bli lidande. Det nuvarande målsystemet gör enligt Egelund, 
Haug & Persson (2006) att de elever som inte når upp till målen blir utstötta eftersom 
skolplikten tvingar alla elever till att gå i en skola där de inte har tillräckliga förutsättningar 
för att uppnå godkänt. Enligt Rivera (2010) måste hela skolan samverka för att inklusion skall 
vara möjlig. 
 

Positiva attityder räcker inte när läraren arbetar med olikheter i klass- rummet. Det är 
viktigt att hela skolans verksamhet präglas av samverkan för ett optimalt utnyttjande av 
all tillgänglig kompetens. I stället för att arbeta utifrån funktionsnedsättningen eller 
bakgrunden för sig, bör olika lärare utifrån sina specifika kunskaper samverka så att de 
insatser som görs stödjer varandra (Rivera, 2010.s.155). 

 
Sammanfattningsvis är inklusion när hela skolan är engagerad och eleverna deltar utifrån sina 
egna förutsättningar och är engagerade i sitt eget lärande. I en skola för alla har alla rätt att 
delta och vara med i gemenskapen och ingen ska känna sig utanför, utan alla ska vara 
delaktiga i den sociala gemenskapen vilket är en demokratisk rättighet (Egeluna, Haug & 
Persson, 2006). I musikavsnittet nedan kommer ett avsnitt om hur inkludering kan ske inom 
musikämnet och om hur lärande möjliggörs i ämnet musik. 
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3.7 Musik 
Musik härstammar ifrån grekiskan och betyder musernas konst. Musik var en av de sju fria 
konstarterna och muserna var Gudomliga väser kring Guden Apollon. Till en början fanns det 
två typer av musik, de som utövade och de som lyssnade och det var finare att lyssna på 
musiken än att vara den som spelade och roade andra (Nordström, 1999). För Grekerna var 
musiken inte bara det som vi upplever som musik, utan dikterna, språket och dansen kunde 
räknas in i deras musikbegrepp. Grekerna ansåg dessutom att musiken hade en betydelsefull 
roll i människans liv och där igenom formandet av människan, i fostran och pedagogisk 
verksamhet, samt en viktig del i deras livsvärld. Grekerna ansåg att utan det musiska var inte 
skapelsen fulländad. Enligt Nationalencyklopedin kan musik beskrivas som olika typer av 
organiserat ljud. Dessa kan bestå av puls, rörelse och olika rytmer. Precis som pedagogerna i 
början av bakgrunden påpekade, har musiken olika funktioner och betydelser för människan. I 
följande avsnitt kommer musik att presentera ur ett mer musikaliskt lärande perspektiv och 
hur musikundervisningen ser ut i dag. 
 

3.8 Musikaliskt lärande. 
I kursplanen för musik för årskurs 5 står det: 

• Att eleven skall kunna delta i unison sång, kunna spela enklare rytmer och 
ackordsspel, samt kunna förstå och använda olika musikaliska begrepp 

• Eleven skall dessutom kunna tillsammans med andra skapa musik  
• Samt att eleven skall kunna förstå musikens funktion i samhället (Skolverket, 2000). 

 
Musikämnet skall främja elevers personliga utveckling och lärande och kan dessutom hjälpa 
elever i andra ämnen. Genom att spela tillsammans lär sig eleven dessutom att samarbeta, 
lyssna och skapa musik. Detta innebär att läraren förutom att ge kunskap i ämnet musik även 
skall bidra till elevernas samarbetsförmåga och demokratiska fostran. Ulla Wiklund skriver i 
Sundins bok (1995) att människan och musiken hör samman: 
 

Musiken är fart och tempo, rytmik med sväng och rytmer, olika klanger av 
instrument och harmonik, visor med innehållsrika texter, kroppssväng och dans, 
motorik i kroppen och teknik med musikdataprogram, matematik i struktur och 
form… Musiken i skolan kan samla upp och utveckla många kompetenser hos 
människan (Viklund, 1995.s. 171). 
 

Viklund (1995) menar att lärarens roll i dagens musikundervisning är att hitta arbetsmetoder 
som utvecklar och frigör elevens kreativa tänkande, samt att läraren bör ha som mål att varje 
elevs individuella uttryck kommer fram. Genom skapande får eleven med sig kroppen, tanken 
och känslan samt att det omedvetna och det medvetna samspelar när eleven skapar. Eleven 
tränar även det finmotoriska och det grovmotoriska eftersom kroppens olika tekniker behövs 
för att elevens skapande skall få en personlig prägel. 
 
För att kunna ta till sig musiken och förstå den krävs det träning menar Lif (1997). Eleverna 
måste träna sig i att lyssna på musiken, precis som att förstå vad en bok handlar om, måste 
man lära sig att förstå musik för att kunna ta till sig den. Lif menar att läraren kan hjälpa 
eleverna att förstå musiken och lära dem att urskilja exempelvis melodier ifrån varandra.  
 
Ericsson (2002) har i sin avhandling där han intervjuar både lärare och elever, kommit fram 
till att eleverna lär sig bäst om de får lära sig musik i en praktisk verksamhet där de utvecklar 
kunskap i musik och inte lär sig om musik. Musikundervisningen kan gärna vara integrerat i 
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andra ämnen eftersom man då kan sätta det i ett sammanhang.. Exemplet som ges är 
musikhistoria och hur det kan integreras i den samhällsorienterade undervisningen. 
 

3.9 Lek och fantasi i musiksammanhang 
Barn i den tidigare åldern är fulla av energi och enligt Bjørkvold (1991) behövs det även 
fantasi i undervisningen för att barn ska utvecklas. Bjørkvold (1991) menar även att om lärare 
möter eleverna på deras egen nivå och tar tillvara på deras spontanitet och lekfulla livsform, 
har musiken en positiv effekt för inlärningen även i andra ämnen. Vygotskij (Lindqvist, 1999) 
anser att leken är viktig när barn ska lära sig eftersom den speglar barnets intressen, ålder och 
de olika saker som barnet håller på att lära sig. Leken är enligt Bjørkvold (1991) viktig vid 
inlärning eftersom den är inlärningens experimentella laboratorium. I leken utvecklar barn 
förmågan att behärska verkligheten. När ett barn lär sig måste det skrida över gränsen till det 
okända och svåra. I klassrummet blir fantasin ibland överflödig, eftersom det redan är bestämt 
vad eleverna skall lära sig och inte. Skolans förhållande till inlärning blir ett helt annat än 
barnets, men om musikläraren är tillräckligt musisk finns det möjlighet att eleven i de 
estetiska ämnena t.ex. musik kan utveckla fantasin (Bjørkvold, 1991). 
 
Sundin (1995) menar att det i musikundervisningen är viktigt att leka fram kunskapen genom 
att utforska instrumenten, röra sig till musik men även göra rörelserna utan musiken. 
Rörelserna tränar motoriken och sången tränar elevernas talröster. Att lyssna på musiken 
tränar upp eleverna uppmärksamhet enligt Sundin (1995) Fantasin är enligt Bjørkvold (1991) 
också väldigt viktig när ett barn skall lära sig eftersom barnet söker sig längre bort ifrån sina 
kunskapsgränser, fantasin driver även barnet till att prova nya saker vilket leder till ny 
kunskap och nya insikter. Detta innebär att även undervisningen behöver lek och fantasi. 
 

Undervisning behöver lek, innerlighet och fantasi. Undervisningen måste sporra 
barnets fantasiprocesser, och artikuleras som meningsfyllt behov. För i lekens 
magiska cirkel är allt tillåtet. I ett spel där alla kopplingar är möjliga kan nya 
insikter erövras (Bjørkvold 1991,s. 168). 

 
Fröbel i (Sundin, 1995) menar att barnet har en strävan efter fulländning, lärarens främsta 
uppgift är att skapa situationer där barnets medfödda krafter bäst kan utvecklas. Olika 
händelser i skolan kan även ge upphov till musikaliska aktiviteter. Läraren kanske hälsar 
sjungande på eleverna vilket leder till en lektion i sångens tecken där det är lätt att 
improvisera samt att eleverna lär sig genom att de får en erfarenhet av det som lektionen 
handlade om. 
 
Detta avsnitt har presenterat hur läraren kan ta tillvara elevernas fantasi och där igenom nå ut 
till elever. I avsnittet nedan beskrivs det ett annat sätt nämligen hur läraren kan nå ut till alla 
elever och få eleverna delaktiga i musiksammanhang. 
 

3.10 Inklusion i musikundervisningen. 
Eleverna behöver även i musikämnet känna att de är delaktiga, därför kommer det nu ett 
stycke om hur musikläraren kan använda sig av inklusion i musikundervisningen. Inklusion 
kan bl.a ske genom att läraren utgår ifrån elevernas musik eller genom att läraren använder sig 
av olika lärstilar för att nå ut till alla elever. 
	  
För att eleverna skall känna sig delaktiga menar Ferm Thorgersen (2010) att man i 
musikundervisningen behöver bygga på det som eleverna redan kan och att man kan ta hjälp 
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av musik eller känslouttryck som eleven känner igen, det kan t.ex. vara att musik som eleven 
har på sin egen spellista eller musik som finns runt om i samhället. Ett sätt för att eleverna ska 
bli delaktiga och förstå är enligt Calissendorff (2005) att använda sig av lärstilsanpassad 
musikundervisning. Hon menar att yngre barn oftast har utvecklat de taktila och kinestetiska 
sinnena under längre tid än de visuella och auditiva, vilket är något som läraren behöver tänka 
på i sin undervisning. Calissendorff menar vidare att lärare kan jobba utifrån Dunn & Dunns 
lärstilsmetod i musikämnet, men påpekar samtidigt att det är lätt att glömma bort det taktila 
sinnet eftersom det är naturligt att använda fingrarna när man spelar musik. Ofta får eleverna 
använda det visuella och auditiva sinnena i skolan, men Calissendorff  menar att det är lätt att 
läraren glömmer bort att eleverna måste få röra på sig.  Genom att ge lärarna mer kunskap om 
de olika lärstilarna kommer eleverna att få känna, uppleva och röra sig mer. I en studie som 
Calissendorff (2005) gjorde på fiolelever visade det sig att när läraren instruerade lyssnade en 
del av eleverna medens andra tittade, detta innebar att de använde de visuella eller de auditiva 
sinnena när de fick instruktioner för att sedan använda fingrarna och resten av kroppen när de 
spelade. En del elever kände vart de skulle sätta fingrarna, andra hörde det och en del ville 
först titta vart fingrarna skulle vara innan de satte dit dem.  Calissendorff (2005) anser i likhet 
med Dunn (2001) att faktorer som miljö, inredning, tiden på dygnet, hunger eller trötthet 
påverkar lärandet. 
 
Vidare påpekar Calissendorff (2005)  i sin avhandling även vikten av att läraren tycker att det 
är roligt med musik, för att sedan kunna inspirera eleverna. Hon menar vidare att det även är 
viktigt att läraren får eleverna att tycka att det är roligt, samt att eleverna måste få känna att de 
lyckas på lektionerna.  
 
Ferm (2004) trycker på att en förutsättning för att eleverna ska lära sig är att läraren ger dem 
beröm när de gör något bra, dels för att det stärker eleven som person samtidigt som det 
stärker eleven i sin musikaliska utveckling.  
 

Lärarens beröm kan bekräfta eleven som individ och mer specifikt som musikaliskt 
erfarande individ, genom sitt sätt att bemöta hans eller hennes sätt att uttrycka sig 
kring musik. Elevens upplevelse blir förmodligen ”mina tankar räknas” och ”jag kan 
en del om musik” (Ferm, 2004, s.150). 
 

Att alla elever känner sig sedda anser Ferm (2004) är viktigt och menar att det även är viktigt 
att läraren ser alla elever under lektionerna och att läraren kan ha ögonkontakt med alla.  
 

3.11 Bedömning 
Bedömning kan ske på olika sätt, läraren kan bedöma vad eleven kan på ett prov eller avslutat 
moment, eller se till hela inlärningsprocessen och anse att utvecklingen är viktigare än 
resultatet. Lindström (2002) skriver i en artikel att synen på vad som skall bedömas har 
ändrats genom tiderna. I dagens samhälle läggs det stor vikt vid vad eleverna har för starka 
respektive svaga sidor istället för att redovisa totalpoäng vid exempelvis prov.  
 

Bedömning av förmågor och förhållningssätt innebär en förskjutning av fokus från 
produkter (kunskaper och färdigheter) till processer (lärande, kunskapsbildning). Från 
att främst ha intresserat sig för om eleven besvarat lärarens fråga rätt, lägger man nu 
större vikt vid den studerandes förmåga att själva ställa fruktbara frågor och lära genom 
försök och misstag (Lindström, 2002, s. 20). 
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Vidare när det gäller bedömning anser Kroksmark (2002) att det är viktigt att läraren ser 
skillnad mellan strävansmålen, mål att uppnå samt betygskriterierna då de har olika syften 
med undervisningen och bedömningen. Han understryker att målen skall används för att visa 
vad eleven ska kunna och betygskriterierna skall användas för att bedöma vilka kvaliteter 
eleverna har tillägnat sig. Kroksmark anser vidare även att målen är för många och 
detaljerade, och olika höga krav ställs i de olika ämnena. Kriterierna för vad eleverna skall 
kunna menar han är för svagt utvecklade, allt detta leder till att de är svåra att använda i 
skolan. Han anser även att lärare inte skall tolka målen själv utan tillsammans med andra för 
att de skall kunna göra en så likvärdig och rättvis bedömning som möjligt (Kroksmark, 2002). 
Eisner (1979) betonar att det finns problem med bedömning i de estetiska ämnena. Dels kan 
lärare inte utan vidare betygssätta något, utan det måste finnas mål som eleven ska ha uppnått. 
Problemen med målen är att både eleven och läraren måste vara överrens om målen eftersom 
läraren annars kanske sätter för höga mål som eleverna inte klarar att uppnå. Enligt Ferm 
(2010)  behöver läraren kunna sätta ord på vad eleverna ska ha utvecklat för musikaliskt 
kunnande för att en bedömning ska vara möjlig att göra. Hon menar även att kommunikation 
är nödvändigt om eleverna ska kunna få likvärdiga betyg och att undervisningen skall ge 
eleverna möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Detta innebär att eleverna måste veta 
vad de kan och vad de behöver jobba mer med, samt att de kan värdera sig själva, den 
formativa bedömningen är därför en viktig del då det gäller bedömning i musikämnet.  
 
I sin artikel menar Lindström (1994) att det är svårt att bedöma de estetiska ämnena eftersom 
det handlar väldigt mycket om kreativitet och skapande. Ett sätt kan vara att eleverna får 
skriva loggbok, där eleven får utvärdera sig själv exempelvis vad de är nöjda med och vad 
som gick mindre bra och varför? Detta kan sedan läraren kommentera vilket leder till att 
läraren och eleverna får en bra och personlig kontakt samt att läraren kan få en inblick över 
vad eleverna har lärt sig.  

4. Metod 
I den följande texten kommer läsaren att få ta del av metodens olika delar nämligen, vad en 
intervjustudie är, hur urvalsprocessen har gått till och hur datan har bearbetats, samt vilka 
etiska överväganden jag som forskare ställts inför. För att undvika missförstånd görs det nu 
klart att den som blir intervjuad blir betecknad som ”intervjupersonen” i texten nedan.  
 

4.1 Intervjustudie. 
För att ta reda på hur musiklärare gör när de varierar och anpassar undervisningen till alla 
elever de möter, kom intervju att vara den mest relevanta metoden för att samla in material. 
 
Enligt Patel & Davidsson (2003) är föreliggande undersökning en kvalitativ studie där 
intervjuerna har låg grad av standardisering och hög grad av strukturering. Detta innebär att 
den som intervjuar har ett antal frågor som har formulerats på förhand och som sedan ställs i 
en viss ordning, frågorna är öppna vilket innebär att det inte finns några färdigformulerade 
svar på dem. Den som blir intervjuad har möjlighet att svara brett på dessa frågor, det vill 
säga svara med sina egna ord. Frågorna kommer i sin tur att vara utformade utifrån syftet för 
att det som arbetet avser att ta reda på blir besvarat.  
 
Först när syftet var klart och bakgrunden började ta form kunde intervjufrågorna skrivas. 
Innan intervjun genomförs är det enligt Kvale (2009) viktigt att den som intervjuar har god 
kunskap om ämnet, dels för att intervjuaren skulle kunna följa upp intervjupersonens svar och 
dels för att kunna ställa följdfrågor. Kvaliteten på den kvalitativa forskningsintervjun 
påverkas även av intervjuarens kunskap om ämnet (Kvale, 2009).  
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Tematiseringen av studien innebär att forskaren bestämmer temat dvs vad studien handlar om. 
Detta är enligt Kvale (2009) nödvändigt eftersom det då avgörs vilka frågor som blir relevanta 
att ha med i intervjun och vilka som inte är relevanta att ha med.  
 

4.2 Urval 
När frågorna var färdigskrivna började arbetet med att hitta intervjupersoner, där efter 
skickades det ut ett personligt mail till de olika intervjupersonerna där de ombads att ställa 
upp.  
 
Personerna som intervjuades var fyra musiklärare med olika lång erfarenhet av undervisning 
på låg- och mellanstadiet. För att kunna ta del av så breda kunskaper som möjligt var både 
män och kvinnor med i undersökningen. Kvale (2009) understryker att antalet personer som 
behöver intervjuas beror på undersökningens syfte. Det finns heller inget bestämt antal som 
måste intervjuas, enligt Kvale bör forskaren istället intervjua till dess att syftet blir besvarat. 
Efter att mailet hade skickats ut, var det tre kvinnor och en man som valde att ställa upp på 
intervjustudien, detta visade sig vara ett tillräckligt antal för att studiens syfte med tillhörande 
frågor skulle bli besvarat.  

4.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på en lugn plats ute på intervjupersonernas skolor. Kvale (1997) 
understryker även att ny kunskap uppstår i mötet mellan intervjuaren och intervjupersonen. 
 

I intervjun frambringas kunskap i möte mellan intervjuarens och intervjupersonens 
synpunkter. Själva intervjuandet är det mest engagerande stadiet i en 
intervjuundersökning. Den personliga kontakten och de ständigt nya insikterna i 
intervjupersonernas livsvärld gör intervjuandet till en spännande och berikande 
upplevelse (Kvale, 1997.s. 117). 
 

Intervjuaren har dessutom en stor betydelse i intervjusituationen eftersom det enligt Kvale 
(1997) är intervjuaren själv som är instrumentet då ny kunskap ska produceras. 
Trost (2010) anser att intervjuaren under intervjun ska ha rimliga kläder på sig och utan 
detaljer som exempelvis smycken som kan störa intervjupersonen. Det kan också anses 
störande för intervjupersonen om intervjuaren för anteckningar under intervjun. Trost  menar 
dock att anteckningarna kan vara till hjälp under själva analysen, eftersom intervjuaren kan 
minnas och behålla de intryck som uppkom under intervjun. I denna studie fördes det 
anteckningar, vilket inte verkade störa intervjupersonerna. Trost föredrar enskilda intervjuer 
eftersom situationen i en gruppintervju kan leda till att en tystlåten person inte kommer till 
tals vid en gruppintervju, i denna studie genomfördes intervjuerna enskilt och utan att 
intervjupersonerna kände till varandra, forskaren hade i det här fallet även rimliga kläder och 
smycken, vilket gjorde att störande moment undveks i möjligaste mån. Intervjuerna spelades 
även in eftersom det enligt Trost (2010) kan underlätta databearbetningen.  

4.4 Databearbetning  
Trost (2010) menar att det kan vara bra att spela in och skriva ner intervjun eftersom 
forskaren vid analysen kan lyssna igenom och utvärdera sig själv som intervjuare, samt att 
intervjuarens röstlägen och tonfall finns bevarade. Han menar dock att det tar lång tid att 
skriva ut en intervju och att intervjuarens ansiktsuttryck och mimik ändå inte finns bevarat om 
inte en videokamera används. När intervjuerna var genomförda transkriberades materialet 
vilket innebär att intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ner, detta gjordes dels för att inte 
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missa någon viktig detalj och dels som Kvale (1997) påpekar nedan, kan nya saker 
framkomma. Det intervjuerna visade kom senare att analyseras ur ett lärstilsperspektiv och 
utifrån syftets två ställda frågor. 
 

En intervjuare kan inhämta kunskaper under hela undersökningen. Samtalen med 
intervjupersonerna kan vidga och förändra forskarens uppfattning om de undersökta 
fenomenen. De intervjuade drar fram nya och oväntade aspekter av de studerade 
fenomenen, och under analysen av de utskrivna intervjuerna kan nya distinktioner 
upptäckas (Kvale, 1997.s. 96). 
 

De transkriberade intervjuerna lyssnades och läster igenom och låg till grund för själva 
analysen. Det transkriberade materialet analyserades sedan ur ett lärstilsperspektiv och utifrån 
syftets två ställda frågor. Trost (2010) påpekar att det är omöjligt att bara rakt upp och ner 
säga hur en analys ska gå till, men påpekar att det insamlade materialet kan analyseras och 
tolkas på olika sätt. Dels kan intervjuaren tolka under intervjun eller så kan det insamlade 
materialet tolkas och bearbetas i efterhand utifrån det transkriberade materialet. I detta fall 
analyserades och tolkades den insamlade datan utifrån de transkriberade intervjuerna. 

4.5 Etiskt övervägande 
I mailet som skickades ut blev intervjupersonerna informerade om att intervjun skulle spelas 
in för att intervjupersonen skulle kunna bearbeta resultatet på ett riktigt sätt och att 
intervjupersonerna skulle garanteras anonymitet. Kvale (1997) anser följande om etiska 
överväganden: ”Konfidentialitet i forskning betyder att privat data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas.” (Kvale, 1997.s. 108). Fortsättningsvis 
menar Kvale att det kan vara till god hjälp om intervjuaren har kunskap om etiska teorier och 
värderingsfrågor i situationer där etiska och vetenskapliga överväganden står mot varandra. 
Enligt Kvale (1997) har forskarens person en stor betydelse då den vetenskapliga kunskapen 
och det etiska avgörandets kvalité påverkar hela forskningsprojektet. 
 
Konfidentalitet är något som måste garanteras även då intervjuerna skrivs ut, 
intervjupersonerna måste också innan intervjun få reda på studiens syfte och under analysen 
måste forskaren noggrant ha övervägt om och hur vida intervjupersonerna ska få ta del av hur 
det som sagts under intervjun tolkas (Kvale, 1997). I detta fall skickades den sammanfattade 
intervjun som visas nedan ut till de olika intervjupersonerna, detta gjordes för att 
intervjupersonen skulle få en sista chans att rätta till eventuella missförstånd.  
 

5. Resultat 
I den följande texten kommer resultatet i form av fyra bearbetade och analyserade intervjuer 
att redovisas, för att där efter övergå i en sammanfattning av resultatet ur ett lärstilperspektiv 
och utifrån syftets två frågor. Det görs nu klart att det är författarens egen ”berättarröst” i 
texten nedan, utom i citaten då det är intervjupersonernas egna ord. 

5.1 Intervju med lärare 1. 
Lärare 1 har arbetat som musiklärare i ca 20 år och tog sin musiklärarexamen vid en av 
Sveriges musikhögskolor. 
 

Undervisning för alla 
Lärare 1 tror att alla elever har förmågan att lära sig musik eftersom det är ett kreativt ämne 
och just kreativiteten upplever hon är det som gör musikämnet roligt. Hon anser även att 
musiken har positiv inverkan på de andra skolämnena.  Lärare 1 vill få eleverna att tycka att 
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musik är roligt eftersom hon själv brinner för det. ”Jag vill hjälpa eleverna att komma in i 
musikens underbara värld där alla sinnen får vara med” 
 
För att nå ut till alla elever i de olika grupperna av varierande storlek anser lärare1 att läraren 
måste försöka ha ”koll” och se till att alla eleverna blir sedda. Även om hon har många klasser 
som en musiklärare oftast har ser hon till att lära känna eleverna och lära sig namnen på alla 
dels för att eleverna ska få känna sig sedda, men även för att det bidrar till ett positivt klimat 
som i sin tur gör lektionerna bättre. Lärare 1 menar att dagens elever behöver ha tydliga regler 
för när det är allvar och när man kan vara lite mer kompis med läraren. Tydlighet är något 
som lärare 1 anser är viktigt för att alla skall förstå. Det kan exempelvis gälla tydliga 
instruktioner och arbetsbeskrivningar. Sedan försöker lärare 1 ha koll på att eleverna gör vad 
de ska och att ingen springer runt och förstör för de andra.  
 
Den största utmaningen som pedagog anser lärare 1 är att få ihop planeringarna, dels är det 
många moment som styrdokumenten kräver att man tar upp samtidigt som hon vill lägga lite 
extra tid på de momenten som hon själv tycker är lite extra roliga. En annan stor utmaning 
som lärare 1 nämner är de så kallade bokstavsbarnen med olika diagnoser t.ex. ADHD eller 
andra typer av koncentrationssvårigheter vilket det finns betydligt fler av nu än när hon 
började arbeta som lärare för snart 20 år sedan. ”Dessa elever kräver mer av läraren vilket kan 
vara svårt för jag kan sällan gå iväg med bara några elever. Jag försöker att vara övertydlig 
när jag ger instruktioner till sådana elever och om det är möjligt försöker jag även ge dem lite 
mer tid.” Lärare 1 menar att har de eleverna med diagnoser ett intresse för musik blir det 
betydligt enklare samt att det brukar bli bättre när de blir äldre. 
 
”Learning by doing” är ett uttryck som lärare 1 använder sig av när hon ska beskriva hur 
lärande i musik går till. För henne är musik ett praktiskt ämne. Teori är något som lärare 1 har 
enbart bara för att eleverna skall förstå och kunna spela. Musik är: sång spelande, dans och 
rörelser, eleverna förväntar sig dessutom att musikämnet skall vara praktiskt. När eleverna 
skall lära sig något brukar lärare 1 visa och sedan får de härma eller att hon visar och eleverna 
får prova, de lär sig helt enkelt genom att göra.  
 

För mig är musik ett praktiskt ämne, jag har så lite teori som jag kan men vissa saker 
kommer man ju inte undan utan de måste kunna vissa saker för att kunna spela själv 
och allmänbildning. Utan att man spelar, man sjunger man dansar och rör sig, man 
klappar, eller vad man nu gör.  

 
Lärare 1 har inte musikklasseleverna1 eftersom hon ser det som en utmaning att låta de andra 
eleverna i de andra klasserna få chansen att utvecklas. I varje klass finns ett ”guldkorn” som 
både har talangen och intresset. Lärandet kan skilja sig mycket eftersom det finns olika typer 
av elever. Lärare1 nämner fyra olika grupper: först har vi de som är intresserade och vill lära 
sig, och kanske spelar något instrument eller har lärt sig på egen hand, sedan kommer 
kategorin med talangfulla som oftast inte kan något från en början, men de lär sig väldigt fort. 
En annan grupp är de som inte är intresserade utan gör för att de måste, men ändå försöker 
göra sitt bästa och sist har vi ”stöknissarna” som gör allt för att komma undan och förstör för 
de andra. Hon påpekar också att de som stökar och inte vill oftast har problem i andra ämnen 
också. Lärare 1 tycker att det är svårt att hitta en bra nivå som alla klarar av, och det som alla 
klarar av är oftast för lätt för de duktiga. De två sista kategorierna tar väldigt mycket energi 
och tid ifrån de intresserade och talangfulla, vilket lärare1 tycker är tråkigt.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Klass	  elever	  där	  eleverna	  har	  mer	  musik	  än	  andra	  klasser,	  oftast	  sker	  det	  på	  bekostnad	  
av	  mindre	  tid	  i	  andra	  estetiska	  ämnen	  (www.ne.se).	  
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En elev som inte har förstått vill oftast inte delta utan sitter tyst, gör sig osynlig eller är stökig. 
För att dessa elever skall förstå brukar lärare 1 bena upp och vara extra tydlig. Tillslut brukar 
alla förstå, men det viktigaste är enligt lärare 1 att alla är där och gör sitt bästa, ingen skall 
heller behöva känna att någon klankar ner på dem. Lärare 1 är även tydlig med att se 
människorna och möta dem på ett bra sätt, det är det som gör hennes arbete roligt, musiken är 
bara verktyget för att nå ut till alla. Att bygga upp relationerna till eleverna och få dem att 
känna sig sedda tror lärare 1 är nyckeln till framgång.  
 
Lärare 1 uttrycker att det är bra att barn har livlig fantasi, men att det inte är något som hon 
använder sig av i undervisningen mer än att de ibland får rita till musik eller att de får tänka 
på något när hon t.ex. spelar ett klassiskt stycke av Per Gynth. Ibland improviserar de på olika 
rytminstrument eller så får de gestalta ett stycke med kroppen och rörelser i olika grupper, 
oftast tjej och killgrupper. När eleverna får möjlighet att ta fram fantasin ser lärare 1 hur livlig 
den är. 
 

Bedömning 
Musiken på låg- och mellanstadiet är enligt lärare 1 så pass enkel att alla klarar av att uppnå 
målen. Det handlar oftast om att spela enkla saker, lyssna in och härma tonhöjer och melodi 
samt lära sig lite om puls och period. För att se vad de kan brukar lärare 1 vara uppmärksam 
på vad de gör samt se till att eleverna klarar av det som de skall göra. När eleverna får göra 
rytmramsor eller annat musikpussel ser lärare 1 tydligt om det är någon som inte förstår. Med 
lite extra hjälp anser lärare 1 att alla förstår rytmer och noter eftersom det egentligen handlar 
om matematik och att kunna räkna till fyra. Eleverna tycker oftast att teori är tråkigt men i och 
med att de får skriva själva och att det får en praktisk koppling tycker eleverna att även noter 
är roligt. De elever som har problem med noter och rytmer har även svårigheter i andra 
ämnen. Prov är ingenting hon använder sig utav, utan lärare 1 går på det som hon ser och hör 
och när de skriftliga omdömena skall skrivas brukar lärare 1 skriva ungefär samma sak till 
alla om det inte är någon elev som är väldigt duktig eller om det är något som behöver jobba 
mer på något moment. Först i åk 6 när eleverna börjar närma sig högstadiet och de börja nosa 
på lite svårare saker skriver lärare 1 lite mer ingående omdömen om varje elev.  
 

5.2 Intervju med lärare 2.  
 
Lärare 2 har arbetat i ca 20 år och fick sin tvåämnesutbildning vid en av Sveriges 
musikhögskolor. 
. 

Undervisning för alla 
Eftersom en musiklärare oftast har lite tid, oftast bara 40 min i veckan per klass och många 
elever menar lärare 2 att hon inte kan garantera att hon når ut till alla elever, men anser att det 
är viktigt att alla elever känner sig sedda. Lärare 2 tycker själv att hon är dålig på att lära sig 
namn, men löser detta genom att eleverna få ha bestämda platser som hon skriver ner. Under 
lektionerna har lärare 2 placeringslistan framme eftersom hon då åtminstone kan kalla dem 
vid namn, vilket lärare 2 anser är viktigt. Att ropa upp eleverna är en annan sak som lärare 2 
gör även om hon ser att alla är närvarande eftersom hon betonar vikten av att alla elever får 
höra sitt namn och få ögonkontakt med henne, ”det gör att alla känner sig sedda” säger lärare 
2. En annan sak som lärare 2 tar upp är att alla elever skall sitta så att de ser och kan ta del av 
undervisningen. 
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Genom att eleverna får sitta i en halvcirkel, så kan jag ha kontakt med alla, på det 
sättet så kan jag se alla när vi spelar, jag kan dessutom ha ögonkontakt med alla och 
hjälpa dem i form av blickar, stamp eller klappningar. När vi spelar så har jag 
dessutom alltid ett instrument i handen så att jag kan stötta upp det hela. 
 

De elever med trasslig bakgrund och som inte trivs i skolan menar lärare 2 är den största 
utmaningen. Lärare 2 vill att dessa elever ska få en betydelsefull stund på hennes lektioner, 
eftersom deras problem oftast är så stora att skolan är det minsta problemet i deras liv. ”jag 
vill att de ska känna sig välkomna och behövda på mina lektioner.” Lärare 2 brukar ge dessa 
elever lite extra beröm efter lektionen och verkligen ta fram det som gick bra, allt för att dessa 
elever skall känna sig sedda och behövda. Lärare 2 påpekar dock att hon inte fungerar som 
någon psykolog, men anser att det där lilla extra betyder mycket för dessa elever.  
 
Lärare 2 undervisar mycket på lågstadiet vilket innebär att de eleverna inte har kommit långt i 
sin läsning. Detta innebär att mycket av undervisningen går ut på att härma eller att själv göra. 
Dessa elever lär sig alltså genom att lyssna, härma, göra eller prova saker. Även om de äldre 
barnen kan läsa lite mer anser lärare 2 att de också lär sig genom, lyssning, härmning men 
framför allt genom att göra. En viktig sak som lärare 2 påpekar är att göra saker tillsammans 
på det sättet känner sig ingen utpekad samtidigt som eleverna vågar spela fel. ”Jag brukar 
säga att de får spela hur mycket fel som helst, det gör ingenting.” Lärare 2 anser även att det 
är bra med en varierad undervisning för att alla elevers behov skall bli tillgodo sedda.  
 
Musiken finns i kroppen, för lärare 2 är det viktigt att eleverna får röra sig på 
musiklektionerna, vilket kan ske i form av dans eller att de får gå i takt detta är oftast enklare 
än att klappa takten. Lärare 2 brukar alltid visa först för att sedan låta eleverna göra, detta görs 
för att erbjuda eleverna en verklighetsförankring. Lärare 2 påpekar dock att vissa saker som 
exempelvis symfoniorkesterns instrument är en omöjlighet att eleverna skall få prova på men i 
möjligaste mån jobbar lärare 2 med just att hon visar och sedan får eleverna göra.  
 
Eleverna är individer på olika nivåer och förutsättningar. Detta gör att en del elever behöver 
mer hjälp än andra.  

 
En del elever klarar av att lyssna på instruktioner och klarar sedan av att göra det 
som de ska, medens andra behöver mer hjälp i form av att jag går dit och visar och 
kanske sätter dit fingrarna där de skall vara. Andra elever måste jag visa kanske fyra 
till fem gånger innan de förstår, dessa elever försöker jag ge lite extra tid och hjälp 
om det går. 
 

På frågan om hur hon ser på barns fantasi svarar lärare 2 med ett stort leende att hon tycker att 
det är ”jätteskoj”. Emellanåt brukar de jobba med skapande i form av att eleverna får göra 
egna låtar, skriva nya texter till en färdig låt, de får improvisera på rytminstrument eller att 
eleverna får gestalta ett musikstycke i form av olika danssteg.  När de gör improvisationer 
med olika rytminstrument brukar klassen delas in i två grupper där den ena halvan får sjunga 
och den andra halvan får spela. Eleverna får då själva bestämma när de tycker att det passar 
att deras instrument spelar. Innan har lärare 2 gett dem lite ramar så att alla inte spelar 
samtidigt eller jätte starkt, sedan byter de   

Bedömning 
När det gäller bedömning påpekar lärare 2 att kraven inte är höga, utan om eleverna är med på 
lektionerna och gör sitt bästa får de godkänt. Lärare 2 lägger dessutom undervisningen på en 
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nivå att alla elever klarar av att delta. Efter en genomgång får eleverna prova själva och då ser 
hon vilka som kan och vilka som behöver lite mera tid och hjälp. Att iaktta tycker lärare 2 är 
det bästa sättet att se vad eleverna kan och inte, efter varje lektion tar hon sig dessutom tid att 
skriva ned vad de har gjort på lektionen, vad som gick bra och vad de behöver jobba vidare 
med. På detta sätt kommer hon ihåg vad de har gjort och hur det gick. 
 
Om en elev inte förstår märker lärare 2 det genom att eleven kan vara tyst eller stökig, men 
förvånansvärt ofta brukar eleverna säga till, annars hörs det när de spelar om det låter konstigt 
någonstans.  
 
Ibland kan en elev ha förstått men inte klarar av att göra och då anser lärare 2 att hon får 
hjälpa eleven lite extra. ”Jag brukar även göra så utan att tala om så klart att jag sätter en svag 
elev brevid en stark elev så kan de hjälpa varandra och den som inte är så stark får känna att 
den kan. Jag talar även om att det inte gör något om det blir fel.” 
 
De elever som har svårt med instruktioner brukar lärare 2 instruera enskilt. Dessa elever 
känner då att läraren talar till dem och inte till hela gruppen, vilket brukar hjälpa. Att ge dem 
lite tydligare instruktioner eller sitta i närheten av dem och hjälpa dem när de spelar är andra 
saker som lärare 2 tycker hjälper. Lärare 2 spelar alltid med när de spelar och på det sättet får 
eleverna lite extra stöd, de svaga brukar lärare 2 dessutom sätta tillsammans med andra elever 
eftersom de kan då ta hjälp av varandra Att visa att de är duktiga och visa att hon tycker om 
dem tror lärare 2 är viktiga bitar eftersom eleverna oftast tycker att det är roligare att 
anstränga sig då.  
 
De svaga eleverna i musik har ibland svårt i andra ämnen, men det kan också vara tvärt om. 
Eftersom eleverna inte behöver läsa eller skriva så mycket på musiklektionerna är det inga 
problem för de som exempelvis har dyslexi. ”Om jag inte vet om att en elev har svårt i andra 
ämnen så kan det hända att jag inte märker något.” 
 
Lärare 2 tycker att musiken är viktig för elevernas utveckling och att musiken hjälper dem i 
andra ämnen. Musiken börjar få en högre status i skolan anser lärare 2 dels för att betyget i 
slutändan är lika viktigt som exempelvis svenskbetyget och dels för att det är ett nödvändigt 
ämne. ”eleverna utvecklar sig själva på ett annat sätt än i de andra ämnena, och så ger det en 
annan aspekt på saker än vad de andra ämnena gör.” Lärare 2 tycker att det är ett roligt ämne 
och jobb eftersom hon hela tiden lär sig nya saker. 
 
 

5.3 Intervju med lärare 3.  
 
Lärare 3 är utbildad musiklärare och har arbetat i över 30 år. 

Undervisning för alla 
För att ha möjlighet att nå ut till alla elever anser lärare 3 att det är viktigt att hon lär sig deras 
namn, eleverna kan då bli kallade efter namn, dock påpekar hon att det kan ta lite tid eftersom 
lärare 3 har många elever. Hon försöker även se till att hon kan ha ögonkontakt med alla 
under lektionerna. Att rikta sig personligt till alla under en lektion tycker lärare 3 är svårt 
eftersom det är stora grupper och kort om tid, men hon gör så gott hon kan. Att hon vet lite 
om varje elev tror lärare 3 är viktigt för eleverna eftersom man får en lite mer personlig 
kontakt med eleverna, och det i sin tur gör lektionerna bättre. Varje lektion sjunger de olika 
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namnsånger, dels för att lärare 3 skall lära sig namnen men även för att eleverna skall känna 
sig sedda och få stå i centrum den korta stund när deras namn sjungs upp.  
 
Den största utmaningen en pedagog ställs inför är enligt lärare 3 att få alla elever intresserade 
av ämnet. Hon vill inspirera eleverna till fortsatt lärande och att de vill lära sig. De 
intresserade eleverna måste lärare 3 fortsätta att inspirera så att de vill lära sig mer och kanske 
börjar spela något instrument. Olika årskurser gör olika saker och då gäller det att motivera 
det som skall göras eftersom det finns vissa saker som man måste göra i musikämnet. Lärare 3 
tycker att de allra flesta elever ändå har en positiv inställning till ämnet. Det handlar heller 
inte om att hålla perfekta lektioner enligt lärare 3, utan menar istället att intresset är det som är 
viktigast. För att få eleverna intresserade tror lärare 3 att det är viktigt att hon visar att hon 
tycker att musik är roligt, hennes glädje får sedan smitta av sig på eleverna.  Lärare 3 tar även 
tillvara på elevernas spontana förslag.  

 
Om de kommer och vill ha en låt, att jag letar rätt på den för att visa att jag ser dem och 
tar tillvara på deras förslag. Sedan så har ju jag sånger och saker som jag också vill att 
vi sjunger och gör också, men jag tror att det är viktigt att man tar tillvara på deras 
spontana förslag. På våren sjunger vi t.ex. mycket melodifestivallåtar och när de ska 
välja låtar till examen och så, så är det nästan alltid med någon låt från melodifestivalen. 

 
Lärande i musik är enligt lärare 3 en process som hela tiden pågår, ibland kan hon se hur 
poletten trillar ner för en elev. ”När vi höll på med fjärdedels och åttondelsnoter kom en elev 
helt plötsligt på att det egentligen var matte de höll på med, eller att eleverna helt plötsligt 
förstår hur termer och musik hör ihop.” Lärare 3 brukar ibland genomföra olika teman med 
klassläraren för att eleverna skall få ämnesintegrering. Det kan röra sig om bokstavs eller 
räknesånger, de kan sjunga på engelska eller ha rymdtema. Lärare 3 anser att musiken kan 
hjälpa eleverna i andra ämnen.  ”Learning by doing” är en annan sak som lärare 3 nämner på 
frågan om hur lärande i musik går till. Eleverna får härma, lyssna eller prova på och ju fler 
sinnen som är inblandade desto bättre är det för inlärningen. En del elever vill enligt lärare 3 
prova direkt medan andra sitter tysta en stund för att sedan sätta sig ner och göra det de ska. 
Byter eleverna instrument får oftast den som spelat innan visa för den nya som skall spela hur 
de ska göra, de får lära varandra. Eleverna får även spela tillsammans, dels får de spela och 
sedan får de även lära sig att lyssna. De lär sig även att de måste vänta på sin tur och lyssna på 
varandra när de spelar tillsammans. Det viktigaste är enligt lärare 3 att hela kroppen är med 
och att eleverna inte bara får sitta still under en hel lektion. ”Med de mindre eleverna är vi 
uppe och rör oss flera gånger per lektion, det kan vara en dans eller att vi rör oss i takt på det 
sättet får de in puls och rytm i kroppen, de orkar helt enkelt inte sitta still och lyssna en hel 
lektion.” 
 
Lärare 3 har flera hundra elever och alla är olika individer, detta gör att alla lär sig på olika 
sätt och alla deltar efter sin förmåga. En del elever hon har, har svårt att röra sig och andra har 
andra svårigheter. Lärare 3 ser inga hinder i detta utan genomför alla moment som hon hade 
tänkt och sedan så får eleverna anpassa det till sin förmåga och göra sitt bästa. En del elever 
vill ta mer plats medan andra är mer försiktiga. De blyga och försiktiga eleverna peppar hon 
att prova att spela saker även om de spelar lite försiktigare, men hon tvingar ingen. Lärare 3 
ser även stora skillnader vad gäller elevernas mognadsgrad. 
 
Fantasi tycker lärare 3 är roligt och hon brukar ta tillvara på det genom att eleverna får skriva 
nya texter till en känd melodi, de får gestalta musiken med rörelser eller göra sig själv till 
olika statyer och ibland får de göra egna låtar. Lärare 3 brukar snappa upp vad eleverna gör, 
vad de har för idéer och vad de lyssnar på för musik och sedan ta med det i undervisningen. 
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När eleverna har skrivit dikter i svenskan brukar lärare 3 tonsätta dem och sedan sjunger de 
dikterna i klassen, vilket gör att eleverna blir stolta över sin dikt och stärker där igenom 
självkänslan. 
 

Bedömning 
Då det gäller bedömning försöker lärare 3 se vad eleverna gör just i stunden. ”Jag ser till vad 
eleverna gör och hur aktiva de är eller inte. Jag har inga prov utan jag får försöka göra en 
helhetsbedömning.” Lärare 3 menar att hon inte kan garantera att alla elever kan allt som det 
står i målen att de ska ha uppnått. ”Det här med bedömning är ju gaska nytt och i de nya 
kursplanerna som kommer så finns det även mål som eleverna skall ha uppnått i årskurs 3, de 
nya målen är tydligare vilket är bra. Bedömning är något som är svårt i alla ämnen, så det är 
ju lika för alla.” Lärare 3 har olika moment som exempelvis, rytm och rörelse, sång och spel, 
lyssnande och reflektion samt lite teori. Alla dessa moment finns med i kursplanen och lärare 
3 tycker alla moment är lika svåra att bedöma.  Kraven för vad eleverna skall kunna är på låg- 
och mellanstadiet låga att alla klarar av att uppnå dem. I samband med de skriftliga 
omdömena eller ett avslutat projekt kan eleverna ibland få skriva och reflektera över hur de 
anser att deras insatts i musikämnet har varit, lärare 3 kommenterar sedan detta. Lärare 3 
brukar även berätta för eleverna vad de skall göra och varför de måste göra vissa saker, vilket 
hon tror motiverar eleverna att fortsätta jobba. Musiken skall inte enligt lärare 3 vara ett skoj 
och lekämne utan det skall vara lika seriöst som exempelvis svenska.  
 
När en elev inte har förstått ser eller hör lärare 3 det och försöker då visa igen för att eleven 
skall förstå. För att ingen skall känna sig utpekad gör de saker tillsammans. Texter läser de 
tillsammans och sedan får eleverna härma, detta gör att eleverna med lässvårigheter inte har 
några problem med att hänga med. Om en elev har motoriska svårigheter brukar lärare 3 
förenkla eller ta bort toner från xylofonen för att det skall bli lättare för eleven att träffa. Det 
viktigaste för lärare 3 är att alla elever är med och gör sitt bästa samt att musiken blir en 
lustfylldupplevelse för dem.  
 
De lärare 3 tycker är roligt med sitt ämne är dels att hon tycker att musik är roligt, men också 
att eleverna tycker att musiklektionerna är roliga. Någon gång per termin ibland i samband 
med de skriftliga omdömena får eleverna fylla i en utvärdering som visar att eleverna gillar 
musiken.  
 

5.4 Intervju med lärare 4. 
 
Lärare 4 har arbetat som musiklärare i mer än 10 år och fick sin utbildning vid en av Sveriges 
musikhögskolor. 
 

Undervisning	  för	  alla	  	  
Det roligaste med sitt ämne tycker lärare 4 är att de spelar tillsammans, han betonar starkt 
vikten av att eleverna är en grupp och att man spelar tillsammans och påpekar även att 
musiken för många elever är en social sak där de gör saker tillsammans. 
 
För att nå ut till alla elever har lärare 4 köpt in instrument att det räcker till alla i klassen. 
Oftast spelar de tillsammans men ibland övar lärare 4 bara med gitarrerna och under tiden får 
de andra eleverna leka och improvisera på keyboardarna som finns.  De har även andra 
moment som sång eller att spela tillsammans. Lärare 4 brukar även ha en varierande 
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musikundervisning med olika moment, och på det sättet menar han att det finns något som 
passar alla.  Lärare 4 vill att eleverna under lektionerna ska få en musikalisk upplevelse samt 
att de får en allmän musikalisk träning eftersom de gör olika moment. 
 
Det svåraste tycker lärare 4 är att få klassen att fungera som en enhet och jobbar därför 
mycket med detta. För att få en klass sammansvetsad brukar de leka lekar, sjunger karioke i 
helklass, dvs. alla i klassen sjunger. På det sättet behöver ingen stå där framme själv och 
känna att den behöver prestera. De kan även göra andra kravlösa saker t.ex. problemlösning i 
grupper som alla klarar av eller att sätta text till olika rytmer som sedan läses eller sjungs upp 
i klassen.  
 
När det gäller lärande i musik anser lärare 4 att eleverna lär sig genom att lyssna, härma och 
att de själva får göra. Oftast lär de sig saker tillsammans genom att han visar alla. Lärare 4 
anser även att han måste ge eleverna vissa grunder inom musiken för att eleverna ska kunna 
klara av att spela eller göra andra saker tillsammans. Det eleverna lär sig på musiken anser 
lärare 4 ska vara något som eleverna ser att de har direkt nytta av att kunna, samt att eleverna 
måste kunna se resultatet av något. Lärare 4 brukar även dela upp samspelandet genom att 
eleverna bara spelar vissa delar, detta kan vara att några spelar ett visst ackord eller en viss 
rytm. Lärare 4 vill att alla ska vara delaktiga på lektionerna och alla måste spela, dels för att 
ingen ska komma undan och glida igenom musiken utan att ha gjort någonting och dels för att 
det blir mindre stökigt om alla är delaktiga eftersom lärare 4 anser att de ”stökiga” eleverna 
har svårare att förstöra om de är med. Oftast får eleverna själva välja vilket instrument de vill 
spela, många vill spela ackord, några spelar basgångar och ett fåtal brukar vilja sjunga. På 
detta sätt får eleverna fokusera på olika saker som t.ex. rytmer eller melodi. Under tiden som 
eleverna sitter och övar själva brukar lärare 4 gå runt och visa hur de ska göra.  
 
Fantasi är något som lärare 4 tycker är roligt och ibland leker de charader, spelar teater, eller 
dansar till musik.  Ibland delar de in klassen i olika grupper och eleverna får gestalta olika 
saker exempelvis ”Blinka lilla” och de andra i klassen får gissa vilken låt det är. Lärare 4 kan 
även snappa upp något i stunden, ”det kan vara en händelse eller något som en elev säger, 
detta kan vi spinna vidare på och göra en låt av som vi sedan sjunger tillsammans.” Lärare 4 
påpekar även att fantasi kan få en negativ prägel om någon elev hittar på något dumt, det kan 
till och med gå så långt att det stör lektionen.  
 

Bedömning 
Lärare 4 brukar under lektionerna hålla både ögon och öron öppna för att se och inte minst 
höra vad eleverna gör, på detta sätt får han en bild av vad eleverna kan och inte. Lärare 4 
brukar även låta eleverna göra en självbedömning där de får skriva vad de anser sig kunna om 
vissa moment. Lärare 4 kan t.ex. fråga hur eleverna uppfattar att de kan röra sig till musik, hur 
de tycker att det går att spela och sjunga olika melodier eller rytmer. Efteråt brukar lärare 4 
läsa dem, han ser då vilka som klarar av att bedöma sig själva och vilka som inte gör det. 
 
När en elev inte har förstått brukar den eleven bli okoncentrerad och inte göra det den ska. 
Detta brukar lärare 4 lägga märke till genom att han hör att eleven inte gör det den ska, att den 
sitter tyst eller att den inte spelar eller sjunger där den ska. ”sjunger vi en kanon och en elev 
skulle börja sjunga med första gruppen, men inte gör det utan sitter och gör annat eller inte 
hänger med så är det ett tecken på att eleven inte är koncentrerad, detta kan även leda till att 
den eleven förstör för alla andra.”  Målen är dock lätta att uppnå på låg- och mellanstadiet, om 
eleven är där och gör sitt bästa uppnår den i regel målen enligt lärare 4. ”Det är bara de 
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eleverna som är väldigt, väldigt svaga och inte klarar av att delta trotts att jag har förenklat 
och de som inte kommer till lektionen som inte uppnår målen.”  
 
Lärare 4 har svårt att se att musikundervisningen kan hjälpa elever i andra ämnen eftersom 
eleverna oftast bara har musik 40 minuter varje vecka vilket är för kort tid för att ge resultat i 
andra ämnen menar lärare 4. De elever som är omotiverade i andra ämnen brukar ha lätt för 
och tycka att musik är roligt. Han anser även att elever med läs och skrivsvårigheter även har 
det svårt i musik. Dessa elever brukar lärare 4 hjälpa genom att de får göra enklare saker t.ex. 
att eleven får spela ”fuskackord” på gitarr eller att de får spela/sjunga en lättare rytm. Genom 
att lärare 4 ger de svaga eleverna mer tid får alla det eftersom de alltid spelar tillsammans, och 
lärare 4 använder sig inte av enklare låtar bara för att alla ska klara av att spela eftersom de 
inte ger någon utmaning till de duktiga eleverna, istället så förenklar lärare 4 för de elever 
som tycker att det är svårt. Lärare 4 påpekar att han tycker att det är viktigt att även de duktiga 
eleverna utvecklas och får en utmaning. Om en elev inte förstår brukar han försöka förklara 
på olika sätt eller visa en del i taget för att sedan sätta ihop.  
 
För lärare 4 är det viktigaste att de gör saker tillsammans och han anser att variation är 
nyckeln till framgång. 
 

5.5 Sammanfattning 
Under detta parti sammanfattas de likheter som de intervjuade lärarna har sagt utifrån syftets 
två ställda frågor, hur en lärare kan möjliggöra lärande för alla elever i en klass, hur läraren 
arbetar med bedömning och ur ett lärstilsperspektiv. 
 
Tre av de intervjuade lärarna påpekar att det är viktigt att läraren ser alla eleverna och kan 
tilltala dem med namn. Dessa lärare brukar även se till att de har ögonkontakt med eleverna 
under lektionerna, på det sättet känner alla elever sig sedda även om läraren inte har hunnit ha 
en personlig kontakt med dem. Genom att ropa upp eller sjunga namnsånger, får eleven stå i 
centrum en kort stund samt att de känner att läraren ser dem. Tre av lärarna påpekar även att 
det är viktigt att bygga upp en personlig kontakt med eleven och prata några ord med dem när 
de ser dem exempelvis på raster. För att nå ut till alla elever påpekar alla intervjuade att det är 
viktigt med tydliga instruktioner, på det sättet vet eleven vad de ska göra. För alla intervjuade 
lärare är dessutom musik ett praktiskt ämne och syftar på att eleven lär sig genom att läraren 
visar och sedan får eleven göra, detta gör att eleverna får verklighetsförankring i det som de 
just har pratat om. Tre av de intervjuade anser att musik är ett viktigt ämne just för att det är 
praktiskt och många sinnen får vara med, vilket de intervjuade lärarna anser är bra vid 
inlärning. Alla påpekar dessutom att förenkling är bra för att alla ska förstå och kunna delta 
efter sin egen förmåga Att musikämnet har samma betydelse betygsmässigt och att det finns 
klara kriterier för vad eleverna ska ha gått igenom tror tre av fyra lärare är viktigt eftersom de 
på det sättet kan motivera elever till att kämpa vidare. De tror dessutom att det är viktigt att 
visa eleven vad som krävs av dem. Genom att läraren visar att de tycker att det är kul med 
musik tror tre av fyra lärare är viktigt för motivationen. Samtliga lärare påpekar dessutom att 
det är viktigt att ha en varierad undervisning, på det sättet blir alla elever tillgodosedda 
eftersom de gillar olika saker, två av lärarna menar dessutom att det är viktigt att ta tillvara på 
elevernas idéer och önskemål av t.ex. låtar som de vill spela. På det sättet får eleverna känna 
sig delaktig i undervisningen. 
 
Bedömning påpekar alla lärare är svårt och tre av fyra intervjuade säger att de skriver ett 
liknande omdöme till elever på låg- och mellanstadiet eftersom det är svårt att skriva något 
personligt när de har väldigt många elever. Alla lärare påpekar också att om eleven är 
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närvarande, gör det den ska, är aktiva på lektionen och gör sitt bästa når de målen. Det alla 
lärare har gemensamt är att de iakttar eleven under lektionerna och använder sig av vad de ser 
och hör, samt att de bedömer hur aktiva eleverna är. Två av lärarna använder sig av en sorts 
självbedömning där eleverna själva får utvärdera sina egna insatser, vilket lärarna sedan läser 
och kommenterar, en annan lärare skriver istället ned vad de gjort under lektionen och vad 
som gick bra och vad de måste träna mer på för att hålla koll.  
 
Ur ett lärstilsperspektiv i musikämnet finns olika lärstilar med, auditivt kan bli integrerat då 
eleverna ska lyssna på något eller när de spelar tillsammans, eleverna måste då även lyssna på 
varandra. Visuellt kan bli integrerat då eleven får skriva noter eller ser olika 
ackordbeteckningar på pappret, de visuella eleverna blir även tillfredsställda när de ritar eller 
skriver till musik. De kinestetiska eleverna blir stimulerade när eleverna får gestalta saker 
med sin fantasi, när de får gå eller klappa rytmer och när de dansar och gör olika rörelser till 
musiken. De taktila eleverna blir stimulerade när de spelar och använder fingrarna och 
händerna. Instruktionerna som eleverna får är både muntliga det vill säga auditiva och visuella 
när läraren visar hur de ska göra, sedan få eleverna göra själva vilket gör att både kroppen och 
fingrarna är delaktiga, Kinestetisk och taktil. På detta sätt är alla lärstilar integrerade, det som 
framgår av studien är att olika momenten kan ha mer eller mindre inslag av en lärstil, men 
eftersom alla lärare påpekar att det är viktigt att ha en varierad undervisning, gör det att 
elevernas lärstilar någon gång blir tillgodosedda.  

6. Diskussion 
Under detta avsitt har jag valt att diskutera två saker, metoddelen och resultatdelen. I 
metoddiskussionen kommer de olika delarna i metoddelen och arbetets trovärdighet att 
diskuteras. I resultatdiskussionen kommer säcken att knytas ihop då resultatet diskuteras 
utifrån syftets formulerade frågor, utifrån bakgrunden och ur ett lärstilsperspektiv. 
 

6.1 Metoddiskussion. 
Enligt Kvale (1997) måste forskaren granska och kontrollera sin analys av det ihopsamlade 
materialet. Detta kallas för att validera och innebär att forskaren ger sin syn på 
undersökningen, samt att forskaren kritiskt granskar analysmetoden och analysen av det 
insamlade materialet.  Som jag tidigare nämnde genomfördes intervjuerna enskilt, vilket 
gjorde att intervjupersonerna inte kunde påverka varandra eller varandras svar. I analysen som 
jag gjorde skrevs det som intervjupersonerna sades ner vilket innebär att jag inte har kunnat 
påverka eller lägga egna värderingar i resultatet. I och med att intervjuerna spelades in och 
sedan transkriberades har ingen viktig detalj gått till spillo utan allt som intervjupersonen sa 
under intervjuerna finns nedskrivet. De musiklärare som intervjuades är alla utbildade och 
hade dessutom många års erfarenhet, därför anser jag att intervjupersonerna hade den 
kompetensen som behövdes för denna studie. Jag anser även att syftet och dess 
forskningsfrågor blev besvarade i min undersökning vilket innebar att jag undersökte det jag 
ämnade undersöka. Utifrån de sakerna som jag nu har räknat upp anser jag att denna studie är 
trovärdig. Tillförlitligheten av denna studie skulle dock vara högre om jag hade intervjuat fler 
personer. Trost (2010) menar att det svåraste med en studie är just trovärdigheten. Forskaren 
behöver helt enkelt kunna visa för läsaren att datan som har samlats in är relevant, seriös och 
trovärdig för forskningen, analysen måste även den vara gjord på ett trovärdigt sett.  
	  
Utifrån syftet formulerade jag ett antal intervjufrågor. Eftersom jag skriver själv skickades 
dessa till min handledare som jag använde som bollplank under frågornas tillkomst. Detta 
anser jag har varit bra eftersom jag kände att mina idéer och tankar behövdes bollas med 
någon. När jag sedan var nöjd med frågornas utformning påbörjades arbetet med att hitta 
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intervjupersoner. Intervjupersonerna letade jag reda på, på de olika skolornas hemsidor, där 
stod bara intervjupersonernas e-mailadresser och därför togs den första kontakten via mail. 
Detta gjorde att intervjupersonerna kunde läsa och svara på mitt mail när de själva hade tid. 
Där efter kontaktade jag de olika personerna per telefon och tid och plats bestämdes. 
Förvånads värt nog ställde de fyra som jag kontaktade upp Den första kontakten är enligt 
Trost (2010) viktig och jag hade därför skrivit en kort presentation om mig och studiens syfte 
i de utskickade mailen. Jag tror i likhet med Trost (2010) att det påverkade studien positivt att 
de intervjuade personerna i förväg visst lite om vad studien handlade om, dels för att de kunde 
förbereda sig men även för att de inte behövde vara rädda för att jag skulle fråga dem något 
främmande som de inte har erfarenhet av. Insamlingsmetoden jag använde mig av var en 
kvalitativ intervjustudie vilket jag anser var en bra insamlingsmetod eftersom jag kunde sitta 
mitt emot intervjupersonen och se dem under hela intervjun. Detta innebar att jag kunde se 
ansiktsuttryck och hur intervjupersonen reagerade under intervjun. Jag hade dessutom 
möjlighet att följa upp intervjupersonens svar och ställa följdfrågor om det behövdes. 
 
Antalet personer som intervjuades var fyra stycken och grundat på Kvales (2009) resonemang 
om att det viktiga är att syftet eller målet med en undersökning blir besvarat och inte hur 
många som har intervjuats. Jag tror även att det påverkade studien positivt att både män och 
kvinnor deltog, dels för att få en bättre spridning på resultatet, men även för att visa att det 
finns manliga musiklärare som jobbar på låg- och mellanstadiet.  
 
Under själva intervjun upplevde jag att det var en lugn och avslappnad stämning, 
intervjupersonerna kontaktades via personliga mail, vilket gjorde att de inte visste vilka mer 
som skulle delta i studien. Att intervjupersonerna inte visste om varandra och att intervjuerna 
genomfördes enskilt gör att intervjupersonerna inte har haft någon möjlighet att påverka 
varandra. Frågorna som ställdes var enkla och raka vilket enligt Trost (2010) ger komplexa 
och innehållsrika svar som i slutändan ger en ett innehållsrikt och bra material. Detta är enligt 
Trost (2010) en kvalitativ studie. Att frågorna var enkelt ställda och innehöll låg grad av 
standardisering gjord att intervjupersonen fick utrymme för att ge sin bild och kunde 
dessutom svara med sina egna ord. Platsen där intervjuerna ägde rum var på intervjupersonens 
skola där vi hittade en lugn miljö.  
 
Inför analys - och databearbetning transkriberades intervjuerna, detta gjordes eftersom jag inte 
ville missa någon viktig detalj. Kvale (1997) anser att ett första steg i analysmetod kan vara 
att lyssna igenom intervjun. De olika lärarnas berättelser är en sammanfattning ifrån det 
transkriberade materialet och av mina minnesanteckningar som fördes under intervjuerna. 
Detta gjorde att jag kunde skriva de olika intervjuerna i berättarform, men samtidigt få 
korrekta citat och en korrekt och trovärdig analys. Att jag i förväg hade talat om att 
intervjuerna skulle spelas in tror jag var bra eftersom intervjupersonen kunde förbereda sig på 
detta, precis som Trost (2010) säger är ett nej ett nej och detta är något som intervjuaren 
måste acceptera. I mitt fall var detta inget problem utan alla gick med på att bli inspelade. 
Trost (2010) menar även att det finns både för -och nackdelar med att spela in intervjun. 
Fördelarna är att intervjuaren kan lyssna på sig själv och dra lärdom av det som gick bra och 
det som behöver förbättras till nästa intervju, forskaren har även möjlighet att lyssna på 
tonfall och hur saker sades när intervjun sedan analyseras, vilket jag kände att jag hade nytta 
av. Att lyssna på sig själv var en annan bra erfarenhet som jag fick. Nackdelarna enligt Trost 
är att det tar tid att transkribera och att mimik och gester ändå går till spillo. Jag tycker att jag 
fick fram ett trovärdigt resultat genom att spela in och skriva ner och kondensera intervjuerna, 
men jag håller med Trost om att det tog tid. 
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Skulle jag göra om studien, skulle jag även satsa på att göra några observationer. Observation 
är enligt Patell & Davidsson (2003) bra om man vill få information om olika beteenden och 
skeenden i ett naturligt sammanhang, eftersom man som observatör är där när de inträffar. Det 
är en sak att i en intervju beskriva vad man gör men jag tror att det hade varit intressant att 
även se hur läraren undervisade, detta hade gjort att jag hade fått se praktiska exempel på det 
som sades i intervjuerna.  
 

6.2 Resultatdiskussion. 
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån både syfte och bakgrund och ur ett 
lärstilsperspektiv. De teman som kommer att tas upp är: de betydelsefulla pedagogernas sätt 
att se på pedagogiken, leken och fantasins betydelse för lärande och betydelsen av att läraren 
ser alla elever. 
 
Det som kom fram i resultatet är jag nöjd med, men jag hade hoppats på att lärstilarna skulle 
ha genomsyrat undervisningen lite mer. Lärarna var dock medvetna om att varierad 
undervisning var nödvändigt, eftersom alla elever på det sättet någon gång fick något som 
passade dem lite bättre. Lärarna påpekade vikten av att elever blev sedda som en viktig 
komponent för lärande. Detta är något som Ferm (2004) påpekar och som jag även instämmer 
i. En av lärarna använde sig utav namnsång, för att eleverna skulle känna sig sedda medan två 
andra lärare istället brukade ropa upp eleverna. Jag tror att båda av sakerna är bra även om jag 
nog föredrar att använda namnsång, det är ju trots allt musik som eleverna ska ha. Precis som 
flera av de intervjuade lärarna tror jag att det är viktigt att lära känna eleverna och att man 
pratar med dem när det finns möjlighet för att lära känna dem lite bättre. En av de intervjuade 
lärarna anser att det är viktigt att rikta sig personligen till de elever som har en problematisk 
livssituation och ge dessa ett par extra uppmuntrande ord för att de ska känna sig behövda och 
viktiga, vilket jag helt instämmer i. All form av feedback och beröm anser jag bidrar till 
lärandet. 
 
Precis som Calissendorff (2005) nämner används auditiva och visuella instruktioner i stor 
omfattning i dagens skola, och det är först när eleven själv ska göra som han eller hon får 
aktivera det kinestetiska eller taktila sinnet. De intervjuade lärarna påpekar att musik är ett 
praktiskt ämne som eleverna lär sig genom att pröva på. De intervjuade lärarna påpekar att de 
brukar gå runt till eleverna för att ge ytterligare instruktioner eller för att visa igen hur 
eleverna skulle göra. På det sättet anser jag att de kinestetiska, taktila, visuella och auditiva 
sinnet blir aktiverat. Många utav de intervjuade lärarna menar att musiken är ett bra ämne just 
för att många sinnen är inblandade och för att eleverna får röra på sig. Att eleverna behöver 
röra på sig tror jag kan bero på att det kinestetiska och taktila sinnet är det som är mest 
utvecklat hos de yngre barnen precis som Calissendorff (2005) påpekade. Boström (2004) 
menar att ”Learning by doing” är ett bra sätt speciellt för de kinestetiska eleverna eftersom 
eleven lär sig genom att experimentera sig fram till det som den ska lära sig. Eleven lär sig 
genom att med hjälp av sitt intresse först göra något praktiskt för att sedan förstå det 
teoretiska. Teori och praktik samspelar vilket gör att eleven får använda sin kreativa sida samt 
att undervisningen blir verklighetsförankrad, vilket många av de intervjuade lärarna påpekade 
var viktigt. Eleverna måste alltså förstå varför de måste lära sig en sak och de måste få göra 
den praktiskt för att de ska tycka att det är meningsfullt. En av de intervjuade lärarna låter 
eleverna visa varandra när de byter instrument vilket jag tror är bra, dels slipper läraren 
stressa runt till alla för att visa och dels anser jag att eleverna lär sig genom att lära andra. Jag 
anser även att det var bra att Dalcroze och Orff  i (Sundin, 1995) tog med sig lite nytänkande 
till Sverige eftersom undervisningen i folkskolorna mest gick ut på att eleverna skulle sjunga. 
Jag tror dessutom att rent lärstilsmässigt att rytmiken som Dalcroze utvecklade är helt 
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fantastisk eftersom eleverna får möjlighet att röra sig samt göra och uppleva musiken med 
kroppen. Precis som Georgi Hemming &Westvall (2010) beskrev musikundervisningens 
utveckling tycker jag att det är bra att musikundervisningen idag går ut på att eleverna ska få 
uppleva musik och lära sig genom att göra. Dock tycker jag att det var tråkigt att strävan om 
den fina musiken alltså den klassiska konstmusiken låg kvar länge och att rocken och jazzen 
behövde revoltera för att det skulle bli ändring inom musikområdet. Något som jag framför 
allt är tacksam över är att dagens lärare inte skrämmer upp eleverna som de gjorde i 
folkskolan, eleverna i dagens skola tillåts att göra fel vilket en av de intervjuade lärarna 
påpekar, genom att hon berättar för eleverna att de får spela hur mycket fel som helst. 
Personligen anser jag att en blandning av de olika metoderna som presenteras i bakgrunden 
ex. Dalcroze-metoden och Orff-metoden samt ämnesintegreringen från Waldorf pedagogiken 
är en bra blandning. Jag håller även med Zoltán Kodály om hans teori att alla barn föds med 
en nedärvd musikalitet, det gäller bara att läraren lyckas plocka fram den, sedan tror jag att vi 
människor är mer eller mindre musikaliska. Musik är enligt min mening bra för alla och 
framför allt att musiken hjälper eleverna att utvecklas i andra ämnen.  
 
Lek och fantasi var något som jag hade trott att lärarna använde sig mer utav, dels för att 
eleverna i den åldern torde ha en väl utvecklad fantasi och dels för att jag själv har förstått att 
leken och fantasin har en viktig roll när de yngre eleverna ska lära sig nya saker. De saker 
som kom fram i intervjuerna om hur de olika lärarna tog tillvara och använde sig av fantasi i 
undervisningen stämde överrens med mina egna funderingar kring detta. Att eleverna får 
gestalta musiken på olika sätt genom statyer, charader eller att de får måla till musik gör att 
flera av de olika lärstilarna blir integrerade. Precis som Ferm Thorgersen (2010) påpekar att 
det är viktigt att ta tillvara på den musik som eleverna själva lyssnar på för att inspirera till 
lärande. Två av de intervjuade lärarna lyssnar till elevernas önskemål och plockar fram låtar 
som eleverna önskar att få spela och påpekar precis som Ferm att det är viktigt för att eleverna 
ska tycka att det är roligt med musik. Jag anser att en blandning mellan elevernas önskemål 
och lärarens måsten är en bra blandning. Många av lärarna menar precis som Calissendorff 
(2005) påpekar att det är viktigt att visa att de själva tycker att musik är ett intressant och 
roligt ämne, för att inspirera eleverna till att vilja lära sig. Detta håller jag helt med om, för 
hur kul är det att ha lektion med en tråkig och oinspirerande lärare? Jag anser att det inte är 
kul, utan jag vill att mina elever skall känna mitt engagemang, att jag tycker att det är roligt 
och att jag vill inspirera dem till fortsatt lärande. 
 
Samtliga intervjuade lärare är eniga om att bedömning är svårt, dels för att det är nytt och dels 
för att det är svårt att bedöma ett kreativt ämne. Lindström (1994) påpekar samma svårighet 
och anser att det kan underlätta om eleverna får skriva loggbok, dels för att eleverna då får 
reflektera över sig själva och dels för att lärare och elev får möjlighet att skapa en bättra 
relation. Två av de intervjuade lärarna använde sig ibland av självbedömning som de sedan 
kommenterade, jag tror att detta är bra eftersom eleverna lär sig att reflektera över sig själva 
och läraren kan se vad eleven kan och inte. Jag tror även att det är bra som lärarna gör, att de 
ser till hur aktiva eleverna är på lektionen och ser till så att alla är aktiva efter sin förmåga. I 
likhet med Ferm (2010) och två av de intervjuade lärarna tror jag att det är viktigt att eleven 
vet vad som krävs av dem, på det sättet är spelreglerna klara. Eftersom alla elever verkar 
uppnå målen, kan jag fråga mig om det är tänkt att målen ska vara låga från Skolverkets sida 
eller om det är så att lärarna bedömer eleverna för snällt? Dock anser jag att de intervjuade 
lärarna har god kompetens och precis som flera av de intervjuade lärarna sa, handlar musiken 
på låg- och mellanstadiet om att uppleva musiken och inte om att veta saker. Jag tror också att 
det är nödvändigt att skriva ett liknande omdöme till eleverna eftersom musiklärarens 
arbetssituation är sådan att de undervisar på flera skolor och därför har flera hundra elever.  
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7. Slutord och vidare forskning 
Till och börja med vill jag säga att jag har lärt mig oerhört mycket under detta arbete. Jag har 
fått en massa tips och nya infallsvinklar till min kommande lärarkarriär. Jag vill även passa på 
att säga att det här arbetet är det roligaste jag har gjort under mina 18 år på skolbänken.  
Arbetet anser jag motsvarade mina förväntningar och syftet och dess forskningsfrågor har 
blivit besvarade. Resultatet är något som jag anser mig nöjd över, men jag hade gärna sett att 
lärstilarna hade genomsyrat musiklärarnas undervisning ännu mer. 
 
Lärastilar är ett stort och relativt nytt område, därför skulle det vara intressant att göra en 
liknande undersökning fast på äldre elever, det skulle också vara intressant att titta på 
inlärningsstilar utifrån elevens perspektiv och vad de tycker om musikundervisningen. Att 
göra ett par observationer skulle även vara intressant för att ta reda på om lärarna gör som de 
säger att de gör. 
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Bilaga 1 : Intervjufrågor 
 

1. Till och börja med så är jag nyfiken på viken utbildning du har och hur länge du har 
jobbat? 

2. Har du bara undervisat i musik eller undervisar du I andra ämnen också? 
3. Hur ser du på musikämnet och vad är det som är så roligt med det? 
4. Under min praktik som jag har gjort under min utbildning så har det slagit mig att 

musikläraren har väldigt stora klasser, många elever och lite tid. Jag upplever det 
därför svårt att nå ut till alla. Hur gör du för att nå ut till alla elever I en klass? 

5. Vad är den största utmaningen som en musiklärare ställs inför? 
6. Hur ser du på elevers lärande i musik? 
7. Hur kan lärande I musik gå till och hur kan eleverna skilja sig ifrån varandra? 
8. Barn har ofta en livlig fantasi, hur ser du på det? 
9. På vilket sett kan man som musiklärare ta tillvara på deras fantasi I undervisningen? 
10. Hur vet du som lärare att eleven har lärt sig det som undervisningen avsåg? 
11. Vilken metod använder du vid bedömning av elever? 
12. Hur märker du att en elev inte har förstått? 
13. Vad gör du för att eleven skall förstå? 
14. Något annat som du vill tillägga? 

	  


