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Sammanfattning  
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En	kvalitativ	 intervjustudie	om	musikundervisningens	betydelse	 för	elevers	
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Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
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Syftet med denna uppsats är att utifrån sociokulturellt perspektiv utforska tre 
lärares syn på hur musikundervisning kan bidra till elevers välbefinnande. 
Forskningsfrågorna är: På vilka sätt anser musiklärarna att de skapar ett gynnsamt 
intersubjektivt rum? Hur arbetar musiklärarna för att stärka elevernas identitet? 
Vad anser lärarna att de gör för att eleverna ska utvecklas? Som bakgrund 
presenteras musik som ämne i skolan, grupper i skolan samt forskning kring 
musikens påverkan på det intersubjektiva rummet och elevers välbefinnande. Den 
teoretiska bakgrunden ger en bild av det sociokulturella perspektivet innan en 
genomgång av metodvalet görs. I resultatdelen redovisas analysen av intervjuerna 
där tre stora teman framträder, relationers betydelse för välbefinnandet, prövande 
av roller i grupp samt personlig utveckling. Uppsatsen avslutas med en diskussion 
av resultatet i relation till den presenterade bakgrunden och det teoretiska 
perspektivet under rubrikerna Musik och rörelse som medierande redskap, 
Personlig identitet och gruppidentitet samt Sammanhållning och välbefinnande.  

  
Nyckelord: musikundervisning, välbefinnande, musikterapi sociokulturellt 
perspektiv, det intersubjektiva rummet, kvalitativa intervjuer 
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Abstract		
 
Thesis on advanced level in music therapy 
Title: ... we did it together. It's outstanding! 
Author: Lena Risdal 
Semester and year: Spring 2019 
Course coordinator institution: Royal College of Music in Stockholm, Inst. Music 
education  
Supervisor: Ann-Sofie Paulander 
Examiner: David Thyrén 
 
The purpose of this essay is to explore, from a socio-cultural perspective, three 
teachers' views on how music education can contribute to students' well-being. 
The research questions are: In what ways does music teachers consider that they 
create a favorable intersubjective room? How does music teachers work to 
strengthen students' identity? What does the teachers think they do to help 
students develop? As a background, music is presented as a subject in school, 
groups in school and research on the influence of music on the intersubjective 
room and pupils' well-being. The theoretical background gives a picture of the 
sociocultural perspective before a review of the method is made. The results 
section presents the analysis of the interviews where three major themes appear; 
the importance of relationships for well-being, testing of roles in groups and 
personal development. In the last chapter the result are discussed in relation to the 
presented background as well as the theoretical perspective; Music and movement 
as mediating tools, Personal and group identity as well as Cohesion and well-
being. 
  
Keywords: music education, well-being, music therapy, sociocultural perspective, 
qualitative interviews 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till mitt val av ämne; 
musikundervisning och elevers välbefinnande. Därefter presenteras studiens 
problemområde samt uppsatsens disposition. 

1.1 Inledning 
Under de senaste åren har jag börjat intressera mig mer och mer för 
grupprocesser och samspel. Vad är det som skapar en grupp? Hur förhåller 
vi oss människor till varandra i en grupp? Hur kan det komma sig att det 
bildas en specifik stämning i en grupp och vad är det som gör att en enda 
person kan förändra den stämningen? Och på vilka sätt påverkar detta 
deltagarnas välbefinnande? Jag har befunnit mig på arbetsplatser inom 
skolvärlden där arbetslaget har fungerat bra, jag har sett exempel på grupper 
som haft dysfunktionell gruppdynamik och jag har själv arbetat med klasser 
där ett dåligt fungerande samspel i gruppen har inverkat negativt på 
undervisningssituationen. Dock har jag själv sällan arbetat vid eller stött på 
en arbetsplats där det funnits en tydlig metod eller ett uttalat sätt att arbeta 
med gruppdynamik. En arbetsplats försökte lösa en dålig stämning med 
hjälp av samtal som enligt mig inte ledde någonstans och inom skolvärlden 
verkar det satsas mycket på olika åtgärder mot regelrätt mobbning, men jag 
upplever att ett mer utarbetat förebyggande arbete ofta missas. 
 
I skollagen 3§ står det att "Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att 
alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero". 
Trots detta visar skolenkäten från Skolinspektionen 2015-2016 att mer än 
var tionde elev i årskurs 9 inte känner sig trygg i skolan och 14 % av 
eleverna i årskurs 5 uppger att de är rädda för någon eller några andra elever 
på skolan. År 2015 såg Skolinspektionen brister i trygghet och studiero på 
en tredjedel av de skolor som granskades (www.skolinspektionen.se).  
 
Trots att alla skolor är ålagda att arbeta med elevers välbefinnande i form av 
trivsel, arbetsro och skydd mot mobbning och kränkande behandling visar 
siffrorna ovan att det arbete som görs inte är tillräckligt, alternativt 
ineffektivt på något sätt. Själv gör jag en koppling mellan elevers känsla av 
otrygghet, bristande studiero och upplevelser av kränkningar, med brister 
och problem i samspelet eleverna emellan. I litteraturen kring grupprocesser 
som presenteras nedan i denna text och även i det material med 
upplevelsebaserade övningar som Friends föreslår, ligger fokus nästan 
uteslutande på samtal i arbetet med att utveckla och fördjupa samspel och 
grupprocesser. Något säger mig att de flesta elever vet vad som ska sägas i 
ett samtal, vad som så att säga är "rätt svar". I Skolverkets rapport 
Utvärdering av metoder mot mobbing från 2011 står det att läsa: 
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Särskilda	 lektioner	 för	 att	 utveckla	 elevers	 sociala	
kompetens,	 empati	 och	 stärka	 skolans	 värdegrundsarbete,	
till	 exempel	 i	 form	 av	 livskunskap,	 värdegrundslektioner,	
Olweuslektioner	eller	Tillsammanslektioner	som	är	schema-	
lagda	för	alla	klasser	upplevs	som	tjatigt	av	både	lärare	och	
elever.	 Eleverna	 kan	 uppleva	 de	 manualbaserade	
övningarna	 som	 larviga	 och	 konstruerade	 och	 när	 de	 är	
ständigt	 återkommande	 blir	 effekten	motsatt	 den	 avsedda.	
Vissa	 övningar	 kan	 göra	 att	 elever	 känner	 sig	 utsatta	 och	
lektionerna	riskerar	att	bli	stökiga.	En	del	lärare	känner	att	
de	inte	har	tillräcklig	kompetens	för	att	genomföra	de	svåra	
samtal	som	föreskrivs.	(Rapport	353,	2011	sid.	15)		
	

För mig står det tydligt att det behövs någon form av komplement till 
samtal, värdegrundsövningar och samarbetslekar för att elever ska erfara 
välbefinnande i skolan. Här tänker jag då närmast på musik, med sin 
inneboende förmåga att nå bortom ord. Med musikens hjälp kan människor 
våga prova olika roller i en grupp, de kan spela solo, ta paus, anta en 
ledande roll eller följa andra på många olika sätt i till exempel en gemensam 
improvisation. När människor spelar tillsammans delar de också en 
gemensam upplevelse som kan bidra till en känsla av samhörighet menar 
jag. Min tro är också att detta kan vara en hjälp till ett tryggare gruppklimat 
och bidra till en god dynamisk grupprocess. Frågan är dock om 
musikundervisning i sig bidrar till elevers välbefinnande?  

1.2 Problemområde  
Skolan är enligt skollagen ålagd att utforma utbildningen så att alla elever 
får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Siffror visar dock att 
skolan i många fall inte lyckas vilket påverkar elevers välbefinnande 
negativt (www.skolinspektionen.se; www.friends.se). Elever i skolan möter 
dagligen en mängd olika typer av grupper, primärgrupper, sekundärgrupper, 
referensgrupper och formella grupper (Nilsson, 2016; Svedberg, 2016; 
Thornberg, 2013). Den roll en elev får i gruppen befäst snabbt och kan vara 
svår att ta sig ur enligt Hundeide (2006) vilket kan påverka välbefinnandet. 
Den stämning och det klimat som bildas i en grupp, det intersubjektiva rum 
som uppstår, kan vara svårt att upptäcka och förändra (Hundeide, 2003).  
 
Musik har länge spelat en viktig roll som sammanhållande kraft i 
människans historia och är ett av de mest kraftfulla redskap som bidrar till 
samhörighet och gemenskap (Malloch & Trevarthen, 2009; Theorell, 2010). 
Vårt välmående påverkas på en mängd positiva sätt av musik (Västfjäll, 
Juslin & Hartig, 2012; Theorell, 2009) och i grupper kan musik bland annat 
stimulera samarbetsförmåga och sammanhållning, skapa emapti och kontakt 
samt minska konflikter (Koelsch & Stegemann, 2012). Med tanke på att 
musik kan bidra till så pass positiva saker, borde frågan om på vilka sätt 
även musikundervisning påverkar elevers välbefinnande i det 
intersubjektiva rummet vara av intresse. I föreliggande studie utforskas 
därför några musiklärares syn på hur deras undervisning kan bidra till 



8 

elevers välbefinnande. Genom att ta del av deras tankar, exempel och 
synpunkter kan förhoppningsvis kunskapen om musikens roll i bildandet av 
fungerande grupper lyftas så att elever ges det välbefinnande de behöver.    

1.3 Arbetets disposition 
För att ge läsaren en förståelse för texten och ett sammanhang att sätta in 
den i beskrivs i bakgrundskapitlet områden av relevans. Skolverkets mål för 
undervisningen i skolan generellt och musikämnet specifikt gås igenom. En 
förklaring av de grupper som går att finna i skolan görs innan forskning om 
musikens påverkan på elevers välbefinnande och det intersubjektiva rummet 
presenteras. I kapitlet Teoretisk utgångspunkt ges en kort beskrivning av 
Sociokulturellt perspektiv och i metodkapitlet lämnas en redovisning av 
arbetets metodologiska utgångspunkt samt val av metod. Här finns också 
information kring studiens informanter, arbetets genomförande samt 
trovärdighet och giltighet. I uppsatsens resultatdel läggs en sammanfattning 
av intervjuerna fram innan arbetet avslutas med en diskussionsdel där 
resultatet kopplas ihop med presenterad litteratur, forskning och teoretisk 
utgångspunkt.  
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2 Bakgrund	

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrundsbild till områdena musik som 
ämne i skolan, begreppet välbefinnande samt hur en grupp i skolan kan 
beskrivas. Efter detta följer tidigare forskning inom området varvid kapitlet 
avslutas med studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor.   

2.1 Områdesorientering  
Områdesorienteringen berör musikens roll som ämne i skolan följt av en 
kort definition av begreppet välbefinnande. Därefter följer en redogörelse 
och en problematisering av hur fenomenet grupp betraktas i skolan. 
Områdesorienteringen innehåller även en presentation av tidigare forskning 
inom det aktuella ämnesområdet.  

2.1.1 Musik i skolan 

Skolans läroplan utarbetad av Skolverket ligger till grund för verksamheter 
inom de olika skolformerna. Läroplanen beskriver inledningsvis skolans 
värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer för utbildning. 
I skolans mål ingår att varje elev ska respektera andra människors 
egenvärde, ta avstånd från att människor utsätts för förtryck eller kränkande 
behandling, medverka till att hjälpa andra samt att leva sig in i och förstå 
andra människors situation och även utveckla en vilja att handla med andras 
bästa för ögonen. Vidare läser vi att skolan ska främja förståelse för andra 
människor genom förmåga till inlevelse, att skolan ska främja elevers 
harmoniska utveckling och medverka till att de visar att en känsla för 
samhörighet utvecklas, samt att solidaritet och ansvar för människor också 
visas utanför den närmaste gruppen. Dessutom ska omsorg om den 
enskildes välbefinnande prägla verksamheten (Skolverket, 2017).  
 
I inledningen till Kursplanen i musik (Skolverket, 2017) motiveras varför 
ämnet finns i skolan. Där konstateras att musik finns i alla kulturer och 
berör människor både kroppsligt och känslomässigt, att musik som estetisk 
uttrycksform används i en mängd olika sammanhang, har olika funktioner 
och betyder olika saker för oss alla. Det står vidare att musik är en viktig del 
i människors sociala gemenskap och att den kan påverka en individs 
identitetsutveckling.  Genom kunskaper om och i musik ökar möjligheterna 
att delta i samhällets kulturliv.  

2.1.2 Välbefinnande 

En definition av begreppet välbefinnande är enligt Folkhälsomyndigheten 
(www.folkhalsomyndigheten.se) att det är ett tillstånd där en individ kan 
förverkliga sina egna möjligheter, klara av viss påfrestning, arbeta 
produktivt och bidra till samhället. Det innebär allltså något mer än frånvaro 
av psykisk ohälsa och inbergriper både den egna upplevelsen och relationen 
mellan individen och dennes sociala sammanhang. Ansdell och DeNora 
(2012) påpekar att hälsa och välbefinnande är fenomen med en mängd olika 
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dimensioner som påverkas av biologiska, psykiska, kognitiva, emotionella, 
sociala och kulturella förhållanden. Det är möjligt att definiera god hälsa 
genom att betrakta ett antal av dessa förhållanden menar de, likaväl som det 
går att definiera sjukdom och ohälsa genom att titta på andra. Välbefinnande 
innebär dock för många att vara tillsammans med andra i en fungerande 
social miljö och denna miljö kan uppstå i mötet mellan människor och 
musik uppger de. 

2.1.3 Grupper i skolan 

Hela skolans värld präglas av grupper i olika storlekar och på olika nivåer. 
Här följer därför en kort beskrivning av begreppet ”grupp” och en förklaring 
ges av de olika typer av grupper en elev kan ingå i under skoldagen.  
 
Begreppet grupp kan definieras på en rad olika sätt. Nationalencyklopedin 
beskriver en grupp som en "samling personer som lätt kan överblickas eller 
har en viss samhörighet under en längre eller kortare tid" (www.ne.se). 
Svedberg (2016) listar en rad exempel på vad som skiljer en grupp från en 
samling eller en hop av människor, som att det i en grupp finns relationer, 
normer och roller mellan medlemmarna. Hos Thornberg (2013) står det att 
läsa ett flertal exempel på vad som kan definiera en grupp; som att två eller 
fler personer samspelar, påverkar och är beroende av varandra, att några 
personer uppfattar sig själva som en grupp och att denna grupp erkänns av 
minst en annan individ, eller att några personer arbetar mot samma mål eller 
ska utföra en gemensam uppgift. Nilsson (2016) ger i sin tur några konkreta 
exempel på vad som kan definieras som en grupp, som en familj, ett 
kompisgäng, en grupp arbetskamrater, ett fotbollslag eller en skolklass.  
 
Beskrivningen ovan gäller själva definitionen av begreppet grupp. Tittar vi 
på grupp som ett fenomen framträder en rad olika typer av grupper. Den 
allra första gruppen som vi möter i livet är enligt Svedberg (2016) i de flesta 
fall en så kallad primärgrupp. Det är en grupp som präglas av nära och 
långvariga relationer, med en gemensam historia och där deltagarna möts 
ansikte mot ansikte. Primärgruppen spelar en viktig roll vad gäller ideal, 
identitet, världsbild och överlevnad och är en grupp där vi känner oss 
hemma och kan slappna av tillsammans med. Familjen och de närmaste 
vännerna är exempel på primärgrupper. I en sekundärgrupp ingår ett större 
antal personer och relationerna blir inte lika täta som i en primärgrupp. 
Samhörigheten är vanligtvis inte lika stark och relationerna blir därmed mer 
opersonliga och mindre känslobetonade. En sekundärgrupp bygger i större 
grad på frivillighet och det är lättare att gå i och ur en sådan grupp än i en 
primärgrupp. Exempel på sekundärgrupp är enligt Nilsson (2016) idrottslag, 
föreningar eller en större kamratgrupp. Svedberg (2016) talar vidare om 
referensgrupper. Med detta menas en grupp som det föreligger en önskan 
om att tillhöra eller som någon identifierar sig med. En referensgrupp 
representerar de för någon rätta värderingarna och normerna och fungerar 
som en måttstock i fråga om den egna eller andras sociala status.  
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Inom skolan är en klass ett exempel på en så kallad formell grupp menar 
Thornberg (2013). Det är en grupp där deltagarna som regel inte har valt 
varandra frivilligt, gruppen har tydliga regler och rutiner samt ett formellt 
ledarskap i form av en lärare. I skolan uppstår utöver detta ofta spontana 
gruppbildningar utifrån barnens gemensamma intressen eller relationsbehov. 
Ledarskapet i sådana så kallade informella grupper är outtalat och skiftande, 
och gruppen präglas då av underförstådda normer genom att medlemmarna 
har valt varandra av fri vilja, till exempel i form av en grupp barn som leker 
tillsammans. 
 
Tittar vi på en enskild skolelev möter hen olika typer av grupper i och 
utanför skolan. En elev kommer till skolan från sin primärgrupp, familjen, 
men kan också ha en primärgrupp i skolan i form av nära vänner. En 
skolklass eller en fritidsgrupp är en sekundärgrupp, men också en formell 
grupp. Tillfälliga arbetsgrupper, lekgrupper, kamratgäng eller andra 
uppdelningar kan bli till informella grupper eller undergrupper. En elev kan 
också enligt Thornberg (2013) vara påverkad av olika typer av 
referensgrupper som inte är fysiskt närvarande på skolan, men ändå 
influerar elevens agerande och åsikter, som familjen, idrottslaget, 
trossamfund eller folkslag. 
 
Värt att notera är också antalet relationer en elev hanterar under sin skoldag: 
I en grupp på tre personer, A, B och C, finns en relation mellan A och B, en 
mellan A och C och en relation mellan alla tre tillsammans, alltså totalt tre 
relationer. Räknar vi med alla tänkbara relationer och undergrupper utökas 
antalet till sex relationer. Förutom de tre ovan kan det finnas en relation 
mellan B och C, en mellan A+B och C samt en mellan B+C och A. Tänker 
vi oss då en skolklass på 30 elever finns det 435 antal relationer. Om vi 
också räknar in antalet potentiella relationer och undergrupper stiger 
siffrorna dramatiskt. Redan i en grupp med 7 medlemmar kan det finnas 966 
potentiella relationer.  Detta medför en stor och nästan oöverskådlig mängd 
iakttagelser och upplevelser för den enskilde medlemmen att tolka och 
bearbeta menar Svedberg (2016). I ljuset av detta är det inte konstigt att 
Nilsson (2016) påtalar att det finns en gräns för hur stor en grupp kan bli 
innan den försvagas. Med ett gruppantal på över femton eller tjugo personer 
blir det svårt för den enskilde gruppmedlemmen att överblicka allt som sker 
och gruppen får svårigheter att hålla det gemensamma samspelet igång, 
vilket gör att undergrupper bildas. Nilsson skriver att en konsekvens av 
detta kan vara att gruppen till slut upplöses. Intressant är att detta dock inte 
torde vara aktuellt när det gäller en skolklass då eleverna där till stor del inte 
själva kan välja vilken klass de ska gå i eller vilka andra elever som ska 
ingå.  

2.1.4 Musikens påverkan på elevers välbefinnande i det 
intersubjektiva rummet  

Enligt Malloch och Trevarthen (2009) har musik sedan länge spelat en stor 
roll som sammanhållande kraft i människans historia. De menar att vi 
människor alltid har haft en tendens att söka oss till varandra under svåra 
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omständigheter, eller när faror hotar. Förmodligen upptäckte våra förfäder 
redan för länge sedan att musik kan vara lugnande och minska stress i en 
hotfull situation. Malloch och Trevarthen berättar att det finns beskrivet hur 
grupper av människor i det som nu är Papua Nya Guinea använde musik för 
att försöka minska hotet från annalkande stormar. Att sysselsätta sig med 
något tillsammans med andra i en stressfull situation, synes varit både 
tryggare och säkrare än att var och en gav sig av åt olika håll.   
 
Även Theorell (2010) talar om att musik kan sägas ha en basal funktion i att 
stärka gruppsammanhållning och socialt samspel och att den sociala 
funktionen förmodligen har haft ett överlevnadsvärde redan i människans 
tidiga historia. Musik är enligt Theorell (2010) ett av de mest kraftfulla 
redskap som människan har uppfunnit för att ”koppla hjärnor” till varandra 
och troligen spelade riter, dans och musik en stor roll för att skapa 
samhörighet i grupper i det tidiga, primitiva samhället. Vidare berättar 
Theorell (2010) om ett experiment under ett läsår i årskurs 5 och 6 där en 
skolklass fick extra musikundervisning vilket skulle stimulera barnen att 
samarbeta och ”se” varandra. Bland annat mättes stresshormonet kortisol i 
elevernas saliv. Vid läsårets slut uppmättes en statistiskt säkerställd 
sänkning av kortisol hos musikgruppen och lärarna bekräftade att det var en 
lugn stämning i klassen. Theorell (2010) konstaterar att det kanske inte är så 
överraskande att det går att uppnå en förbättrad sammanhållning med rätt 
sorts "social" musikundervisning med tanke på vilken roll musiken har haft i 
människans historia. I boken Noter om musik och hälsa ponerar Theorell 
(2009) att det är så att vi är genetiskt programmerade att känna stark 
samhörighet när vi gör ljud tillsammans. Kanske är det just musikens 
gruppsammanhållande kraft som innehar den viktigaste rollen i musikens 
tänkbara hälsofrämjande effekt, då gruppsammanhållning visat sig vara en 
hälsofaktor i sig. Theorell (2009) påpekar även att det i allt musicerande 
tillkommer inslag av koncentration, vilket gör att vi tenderar att glömma allt 
annat än musiken. På så sätt kan vi få en stunds vila från vardagslivets stress 
och bekymmer eftersom vi är tvungna att koncentrera oss på musiken som 
skapas tillsammans. Detta skriver han i ett resonemang kring vilka effekter 
körsång har på det känslomässiga tillståndet. En annan faktor som skulle 
kunna spela stor roll, men som inte har belysts systematiskt, är vilka effekter 
det har att kollektivt ställas inför en utmaning vi inte är säkra på att kunna 
genomföra, men som vi efter en tids repetition klarar med gott resultat, 
exempelvis att som kör repetera in ett svårt musikstycke (Theorell, 2009). 
 
De allra flesta människor har en medfödd förmåga till intersubjektivitet 
(kunna samspela med andra) och mentalisering (leva sig in och förstå andra 
personers tanke- och känslovärld) (Havnesköld & Mothander, 2009). På 
senare år har upptäckten av spegelneuroner kastat nytt ljus över dessa 
förmågor. Professor Rizzolatti berättar i en artikel i Forskning och Framsteg 
från 2006 om den slumpartade upptäckten. Han och hans kollegor bedrev 
forskning på apor och ville mäta den elektriska aktiviteten i en del av 
hjärnbarken som arbetar med att planera och utföra rörelser. Plötsligt såg de 
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att det skapades elektrisk aktivitet i nervcellerna även när apan inte själv 
utförde rörelsen, utan enbart såg någon annan utföra den (www.fof.se).  
 
Theorell (2009) menar att den kollektiva effekten av musik har fått en 
förklaring genom dessa spegelneuroner. Han berättar att de i studier av vad 
som händer i hjärnan på en pianist som lyssnar till inspelningen av ett stycke 
pianisten har övat in, har upptäckt att samma delar av hjärnan aktiveras som 
när pianisten spelar själv. Det är alltså inte bara de delar av hjärnan som har 
med själva lyssnandet att göra som är aktiva, utan även sådana delar som 
har att göra med att vi själva utför ett stycke. Jederlund (2017) skriver att 
imitation spelar en nyckelroll för människors sociala och kommunikativa 
utveckling och att vi har en medfödd förmåga att dela upplevelser på icke-
verbala nivåer. Detta är en förutsättning för vår förmåga att på en verbal 
kognitiv nivå senare utveckla en empatisk förståelse menar han, det kallas 
mentaliseringsförmåga. Spegelneuronerna gör att även andra människors 
känslor påverkar oss, så kallad affektsmitta. Vi blir påverkade när vi ser 
andra uttrycka exempelvis glädje eller sorg och tack vare våra sinnen 
behöver vi inte tänka oss in i hur andra känner sig, vi gör och känner oss 
som andra gör och känner sig om vi är i nära samspel. Även Bojner Horwitz 
(2012) talar om spegelneuroner och nämner att dans kan vara ett sätt att 
stärka människors empati. Det är också samma mekanismer som Ansdell 
(2014) och Juslin (2019) talar om när de beskriver den känslomässiga smitta 
som kan uppstå när en grupp gemensamt responderar på något utanför dem 
själva, som musik. Alla upplever musik individuellt, men ändå i 
samförstånd och även om gruppen upplever en gemenskap sker inte någon 
form av social eller talad interaktion.  
 
Gabrielsson (2008) skriver i Starka musikupplevelser att behovet av att 
känna sig bekräftad, sedd, accepterad och behövd är fundamentalt hos oss 
alla för att vi ska kunna utveckla en god självkänsla och bygga upp en stabil 
identitet. Detta sker i samspel med människorna runt omkring oss. Vår 
självbild och vår identitet blir till och formas till stor del genom möten med 
andra, den attityd de har och deras reaktioner gentemot oss. Musik kan spela 
en roll i denna process genom att vara identitetsskapande på så sätt att den 
speglar tankar och känslor, den blir en samtalspartner. Människor kan 
uppleva att musik talar till dem specifikt, att de är utvalda och kan ta emot 
musikens budskap. Musik kan även ge bekräftelse när utövarna får 
uppskattning genom åhörarnas positiva reaktioner, som till exempel vid 
applåder och jubel. Att framföra musik kan vara ett sätt att bli sedd och 
uppmärksammad, ge en möjlighet att prova gränser, våga mer och hitta sätt 
att uttrycka det som finns inom oss, alltså att förverkliga en del av oss 
själva. De positiva effekterna på självförtroende och den egna identiteten 
blir ännu större om den musik vi framför samtidigt speglar den egna 
personen menar Gabrielsson (2008).   
 
Forskning har visat att musik påverkar vårt välbefinnande på ett antal olika 
sätt. Det har gjorts studier både om expressiv och receptiv 
musikanvändning, det vill säga att utöva och lyssna på musik. Någon 
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djupare inblick i dessa effekter kommer inte att ges här, men det handlar 
bland annat om en fysiologisk påverkan, som förändringar i dopamin, 
serotonin, kortisol, endorfiner och andra hormoner som styr bland annat 
stress, känslor och trötthet samt påvisad förändrad andningsfrekvens och 
puls, men också studier som visar människors upplevelse av förbättrat 
välmående efter musiklyssning eller musicerande (Västfjäll, Juslin & 
Hartig, 2012; Theorell, 2009). Vid bruket av musik, även här gäller det både 
expressiv och receptiv användning, går det att se aktiviteter i många 
områden i hjärnan, bland annat belönings- och njutningssystemet och det 
område som styr känslan av glädje och lycka (Koelsch & Stegemann, 2012).  
 
Att skapa musik tillsammans är en aktivitet som involverar flera sociala 
funktioner och vår förmåga att använda dessa funktioner är en del av det 
som gör oss mänskliga skriver Koelsch och Stegemann (2012). De områden 
i hjärnan som aktiveras vid musikanvändning involverar bland annat 
belöningssystemet och känslan av glädje och lycka (Koelsch, 2010). 
Känslomässig stress som orsakar skadliga effekter på vår hälsa kan uppstå 
om vi inte får använda eller träna dessa förmågor enligt Koelsch och 
Stegemann (2012). De nämner ett antal olika orsaker som kan vara en del av 
förklaringen till varför det kan upplevas som så positivt att spela musik 
tillsammans. När vi utövar musik skapas kontakt med andra, vilket är ett 
grundläggande behov hos människan. Musik involverar alltid någon form av 
kommunikation. I musik blir vi tvungna att koordinera våra handlingar 
(exempelvis spela i samma puls eller dansa samma danssteg samtidigt) och 
detta verkar vara associerat med välmående. Förmågan att kunna 
synkronisera sitt spel eller sin rörelse till en extern puls är en mänsklig 
förmåga som få andra arter besitter menar Koelsch och Stegemann. Även 
förmågan att samarbeta mot ett gemensamt mål nämns som en 
förklaringsmodell. Vid ett gemensamt framträdande krävs att alla parter 
samarbetar vilket skapar ökat förtroende och en större sannolikhet även till 
framtida kontakt och interaktion mellan deltagarna i gruppen. Musik kan 
också leda till en känsla av ökat socialt sammanhang och de allra flesta har 
ett stort behov av att känna tillhörighet vilket ger motivation att skapa och 
upprätthålla sociala relationer. Koelsch och Stegemann tar även de upp den 
påverkan musik har på mentaliseringsförmågan och sympati. Musik bidrar 
till skapande av samstämmiga känslor i en grupp vilket ger effekter på 
sammanhållningen och kan minska konflikter vilket ger ökat välbefinnande 
menar de. 
 
Det är dock svårt att hitta aktuell forskning som explicit visar på sambandet 
mellan gemensamt musikutövande, förbättrat samspel i grupp och 
välbefinnande, viss forskning som tangerar ämnet finns dock. I en 
magisteruppsats av Kedhammar (2017) beskrivs ett musikprojekt som med 
entreprenörskap i fokus genomfördes för att förbättra elevers psykosociala 
hälsa. Där konstateras att det med musikens hjälp gick att påverka och 
belysa de maktstrukturer som rådde på skolan och att synliga och osynliga 
normer och hierarkier blev mer uppenbara. Dessutom upplevde eleverna i 
projektet en ökad känsla av sammanhang och ökat välmående. Uppsatsen 
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har begreppet KASAM i fokus, ett begrepp som myntats av Antonovsky 
(2005) och som innebär att människor mår bäst om de upplever tillvaron 
som begriplig, hanterbar och meningsfull, alltså det som skapar en känsla av 
sammanhang. Eleverna i Kedhammars (2017) studie intervjuades efter 
deltagandet i projektet och uttryckte åsikter som att gruppkänslan och 
vissheten om att vara del av något var påtaglig och viktig för många av 
eleverna. Kedhammar drar slutsatsen att denna typ av musikalisk 
verksamhet kan ha potential att forma värderingar och förhållningssätt som 
håller långt utanför skolans väggar.   
 
I en artikel för Skolporten artikelserie av Roald (2017), beskrivs ett projekt 
för att förbättra språkutveckling och integration av ensamkommande och 
nyanlända barn i skolan med hjälp av musikterapi. Artikelförfattaren arbetar 
som musiklärare och musikterapeut på en skola i Nacka. Som många andra 
skolor fick de under höstterminen 2015 ta emot en stor mängd 
ensamkommande och nyanlända elever. Roald bestämde sig för att starta ett 
projekt med syfte att genom musik integrera eleverna snabbare så att de 
kunde tillgodogöra sig övriga skolämnen på ett bättre sätt. Eleverna bjöds in 
till projektet och delades in i mindre grupper efter ungefärlig ålder och 
ursprungsland. Lektionerna innehöll bland annat sånger, rytmer, ramsor, 
improvisationer och uttalsövningar. Bland annat utvecklades elevernas 
kommunikation, koncentrationsförmåga och språkförståelse. Eleverna 
kunde genom musik träna på att ta plats, utveckla samarbetsförmågan och 
stärka sin identitet. Musikterapin hjälpte dem också att bearbeta trauman 
och svåra upplevelser vilket minskade deras stress och ökade 
välbefinnandet. Musikaktiviteterna hade även en positiv inverkan på 
elevernas kognitiva förmågor och självkänsla vilket gjorde att lusten och 
motivationen till skolan ökade.   
 
Under fem år i slutet av 1980-talet genomfördes en stor studie av Spychiger 
(2001) i Schweiz där ungefär 50 skolklasser i olika delar av landet fick extra 
musikundervisning. Klasserna jämfördes med kontrollklasser på samma 
skolor vilka enbart erhöll ordinarie undervisning. Tiden för den extra 
musikundervisningen togs främst från matematik- och språkundervisning. 
Genom skolbetyg, lärares rapportering och intervjuer med deltagande barn 
mättes resultatet. Testgruppen försämrade inte kunskapsresultaten trots 
minskad undervisningstid, och markanta förbättringar kunde ses vad gällde 
sociala parametrar som bättre ordning, minskad mobbning och skolk samt 
ökad trivsel. I en analys presenteras några argument kring varför musiken 
hade denna inverkan, bland annat uppmärksammas musikens emotionella 
koppling, kognitiva funktion och sociala betydelse.   

2.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Det finns tecken på att de åtgärder som görs inom skolan för att förbättra 
samspel, minska mobbning och kränkningar, och på så sätt få ökad studiero 
och ökat välbefinnande inte har den effekt som önskas. Friendsrapporten 
från 2017 visar att 25% av de tillfrågade ca 43 000 eleverna har blivit utsatta 
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för kränkningar av andra elever och att 10% uppger att de blivit utsatta för 
mobbning. Dessutom hävdar 23% av barnen i årskurs F-3 att de är oroliga 
för att bli ensamma på rasten (www.friends.se). Med dessa siffror i åtanke 
kan det vara aktuellt att utforska huruvida musikundervisning kan bidra till 
ökat välmående och förbättrat samspel i skolklasser vilket på sikt skulle 
kunna resultera i minskad mobbning.  
  
Syftet med denna uppsats är att utifrån sociokulturellt perspektiv utforska 
några lärares syn på hur musikundervisning kan bidra till elevers 
välbefinnande. Forskningsfrågorna är:  

1. På vilka sätt anser musiklärarna att de skapar ett gynnsamt 
intersubjektivt rum?  

2. Hur arbetar musiklärarna för att stärka elevernas identitet?  

3. Vad anser lärarna att de gör för att eleverna ska utvecklas?  
Min förhoppning med denna uppsats är att den ska inspirera lärare till att ge 
elever möjlighet att prova olika roller i musikundervisningen och på så sätt 
utveckla andra sidor av sig själva och öka sitt välbefinnande. 
Förhoppningsvis är studien av relevans och intresse för musiklärare såväl 
som skolledare och andra som möter barn och ungdomar. Min förhoppning 
är även att sprida kunskap om musik som verktyg i skolors 
värdegrundsarbete och i arbetet för att öka elevers välbefinnande.   
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3 Teoretisk utgångspunkt  

I detta kapitel presenteras arbetes teoretiska utgångspunkt, sociokulturellt 
perspektiv. Inledningsvis ges en kort historik och en översiktlig beskrivning 
av perspektivet, därefter följer ett antal sociokulturella begrepp av vikt för 
uppsatsen. Avslutningsvis kopplas perspektivet till skolan och dess 
verksamhet.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet kommer enligt Lundgren, Säljö och Liberg, 
(2014), ursprungligen från Vygotskijs tankar om utveckling, lärande och 
språk. Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog, som även studerat 
litteratur, juridik, medicin, konst samt etik, och som intresserade sig för 
människors utveckling ur ett samhällsperspektiv. Eftersom han dog 
förhållandevis ung fick han inte möjlighet att bygga upp en systematisk teori 
på samma sätt som exempelvis den samtida Piaget. Dock var han starkt 
engagerad i skolutveckling och skrev ett flertal böcker. Två år efter 
Vygotskijs död förbjöds hans texter och en av hans böcker, Pedagogisk 
psykologi, kunde fram till 1988 enbart läsas på ett bibliotek i Moskva med 
särskilt tillstånd från säkerhetspolisen. I samband med perestrojkan i slutet 
av 1980-talet kunde idéerna börja föras fram och de fick då spridning i ett 
flertal länder, däribland Sverige. I Läroplanskommitténs betänkande Skola 
för bildning från 1992 bildar dessa idéer grunden för en ny pedagogisk 
inriktning i svensk skola (Lindqvist, 1999).  
 
I det sociokulturella perspektivet läggs enligt Hundeide (2006) stor vikt vid 
att vi föds in i en social värld utformad av historiska och kulturella 
skeenden, en värld som alltså har funnits innan vår födelse och kommer att 
fortsätta att bestå efter vår död. Denna kontext styr och utgör modell för hur 
barns utveckling sker. I andra utvecklingsteorier, exempelvis Piagets 
stadieteori, beskrivs mer universella drag i barns utveckling. Det 
sociokulturella perspektivet tar enligt Hundeide istället fasta på mångfalden 
i barnets utveckling under olika sociokulturella och ekologiska villkor. Det 
krävs, för att förstå ett barns utveckling, att barnet inte enbart ses som en 
individ utan också att barnets sociokulturella landskap tas i betraktande. Ett 
barns utveckling ses i det sociokulturella perspektivet inte enbart som en 
process som uppstår spontant i barnet självt, utan även som en utveckling i 
samspel med en eller flera omsorgspersoner, föräldrar eller kamrater som 
stöttar och styr barnet in i en gemenskap. Denna styrning sker inte medvetet, 
men eftersom alla är del av en gemenskap och ett kulturellt samhälle med en 
historia, bär vi med oss normer och uppfattningar som automatiskt 
förmedlas till barnet menar Hundeide.  
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3.2 Centrala begrepp 
Inom det sociokulturella perspektivet förekommer en del grundläggande och 
centrala begrepp, här följer därför en kort redogörelse för några av dem.   

3.2.1 Mediering 

Med begreppet mediering avses enligt Lundgren et al. (2014), att när vi 
människor ska förstå vår omvärld och agera i den använder vi oss av 
språkliga (även kallade intellektuella eller mentala) redskap. Språkliga, 
intellektuella eller mentala redskap utgörs av de symboler, tecken eller 
teckensystem vi använder oss av för att tänka eller kommunicera. Det rör sig 
till exempel om bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp (exempelvis 
inflation, triangel, procent). Dessa redskap springer ur den kulturella 
utvecklingen och har alltid en historia. Exempelvis använde vi oss av 
begrepp som fot och tum för att mäta avstånd innan det metriska systemet 
kom att råda. Sedan har detta system utvecklats till att vi nu kan använda 
begrepp och mått som nanometer (en miljondels millimeter) och pictometer 
(en tusendels nanometer). För att förstå och uppleva världen använder vi oss 
av alla dessa kulturella redskap (av vilka språket är det viktigaste), vilket så 
att säga gör att upplevelsen blir indirekt, den tar omvägen via våra 
medierande redskap.  
 
Vi förstår omvärlden utifrån våra kulturella erfarenheter och den värld vi har 
socialiserats in i. De språkliga redskapen utvecklas inom olika kulturella 
gemenskaper, formas av traditioner, ändras och förändras. I en annan del av 
världen används exempelvis helt andra måttsystem än vad vi kanske är vana 
vid, begrepp som har förmedlats från generation till generation. Många 
språk har länge inte haft någon skrift och vårt eget alfabet har utvecklats och 
förändrats från latinet (Lundgren et al., 2014). Språket innehar en 
särställning som medierande redskap inom sociokulturellt perspektiv då 
språket anses styra över hur vi tänker och även utgöra en del av det mesta vi 
gör. Vi talar här om en vidare syn på begreppet språk som inrymmer inte 
enbart en nations språk, utan även bilder, punktskrift, teckenspråk och 
kroppsspråk, alltså allt som hjälper oss att kommunicera och skapa en 
gemensam förståelse. Genom kommunikation, språklig mediering, formas 
vi som tänkande varelser och blir delaktiga i en kulturs eller samhälles sätt 
att se på, tolka och förstå omvärlden. Viktigt att belysa är också att språket 
så att säga finns och fungerar på två plan, dels inom oss, i våra egna tankar 
och när vi resonerar med oss själva, och mellan oss människor när vi 
samtalar och interagerar. I ett barns utveckling uppträder språk först på den 
sociala nivån, interpsykologiskt, människor i barnets närhet talar till det, och 
sedan inom barnet, intrapsykologiskt. Med detta synsätt har alla våra 
funktioner sitt ursprung i relationer mellan andra människor enligt Lundgren 
et al. (2014).  

3.2.2 Appropriering 

Appropriering är ett uttryck som enligt Lundgren et al. (2014) används för 
att inom sociokulturellt perspektiv beskriva och förstå lärande. Det innebär 
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att en person anses bli bekant med, och lär sig använda kulturella redskap 
och förstå hur dessa medierar världen. Under en sådan process görs 
kunskapen så att säga till ens egen, det uppstår en inlärning, de kulturella 
redskapen approprieras. En stor del av denna inlärning sker i vardagen 
genom vanliga samtal, samspel, lek och andra aktiviteter. En sådan 
appropriering sker tidigt i livet, den kallas primär socialisation och ses som 
betydelsefull. Barnet utvecklar med stöd av primär socialisation sitt första 
språk, det lär sig att förstå socialt samspel och utvecklar en identitet. 
Sekundär socialisation sker i samband med inlärning av mer vetenskapliga 
begrepp, alltså de begrepp som kan sägas vara mer abstrakta och som 
kommer från vetenskapen, som exempelvis matematiska, grammatiska eller 
medicinska begrepp. Dessa begrepp möter barnet inte i vardagen och de är 
därför inte lätta att tillägna sig om barnet inte får dem förklarade för sig. Här 
blir alltså undervisning och lärare förutsättningar för en mer principiell 
förståelse av samhälle och natur. För att nå en djupare förståelse för dessa 
begrepp är vi beroende av en person med mer kompetens än oss själva 
menar Lundgren et al. Hundeide (2006) skriver att det också innebär att 
barnet anses formas in i en kultur utan att vara medveten om det, beroende 
på hur den sociala och kulturella kontexten se ut där det befinner sig. 
Sammanhanget utgör grunden för hur ett barn ser på världen, vad hen tycker 
är viktigt, vilka värden som stärks och får tyngd, vad som uppfattas som 
naturligt och liknande. För att förstå vår existens och människors handlande 
måste vi alltså utgå från denna kontext menar Hundeide.  

3.2.3 Den närmaste proximala utvecklingszonen 

Med den proximala utvecklingszonen menas det område mellan det en 
människa kan klara ensam och det samma människa klarar med hjälp av 
någon annan, en lärare eller någon annan med mer kunskap eller kompetens 
menar Lindqvist (1999). Det som en person klarar med hjälp kommer den 
till slut också att klara själv är tanken, alltså visar oss det som barnet eller 
personen kan göra med hjälp av läraren dess närmaste utvecklingszon. Till 
slut kommer också barnet att klara detta utan hjälp och barnet har då befäst 
kunskaperna i sig själv. På ett sätt blir det som om kunskaperna och 
stadierna i utvecklingen träder fram två gånger, först som en kollektiv och 
social förmåga, interpsykiskt och sedan som en individuell funktion, 
intrapsykiskt. Ett exempel är talet, som först uppstår som kommunikation 
mellan barnet och människor runt omkring det och som sedan blir till ett 
inre tal, eget tänkande och psykisk funktion. I den närmaste 
utvecklingszonen kan barnets inre utvecklingsprocesser därefter väckas till 
liv och aktiveras enligt Lindqvist (1999).  

3.3 Det sociokulturella perspektivet på skolan och dess 
verksamhet 
Vygotskij (1999) skriver i Pedagogisk psykologi att hur en människa agerar 
och uppför sig formas av både biologiska och sociala villkor. De biologiska 
villkoren lägger grunden för medfödda reaktioner vilka vi inte kan styra 
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över och de sociala faktorerna bestäms av strukturen på miljön vi lever och 
utvecklas i. All fostran ses i och med detta ha en viss social karaktär. 
Utveckling anses ske först då erfarenheterna blivit personliga och när de 
befästs inne i det egna ”jaget”. Alltså utgör personliga erfarenheter 
tillsammans med de biologiska villkoren, grunden för det pedagogiska 
arbetet. Till grund för elevernas utveckling ligger att de reagerar i tre led; tar 
emot information, bearbetar den och handlar efter den (Lindqvist, 1999).  
 
Det pedagogen kan påverka och organisera är den sociala miljön skriver 
Lindqvist (1999), en lärare måste därför kontrollera att miljön samverkar 
med eleven. En lärares uppgift är att se till att miljön är så gynnsam som 
möjligt och på så sätt har läraren ett indirekt inflytande på elevers 
läroprocesser. I den sociala miljön ingår människor vilket gör att det blir en 
ständigt pågående process då varje reaktion eller förändring i en person 
påverkar hela den sociala miljön. Detta beskrivs som en tredelad process 
med en aktiv elev, en aktiv pedagog och en aktiv miljö. Vygotskij 
sammanfattar situationen på följande sätt: 
  

Därför	kan	man	minst	av	allt	uppfatta	uppfostringprocessen	
som	 lugn	 och	 jämn.	 Tvärtom	 avslöjar	 dess	 psykologiska	
natur	att	den	är	en	högst	komplicerad	kamp	med	tusentals	
komplicerade	 och	 olikartade	 krafter	 och	 att	 den	 utgör	 en	
dynamisk,	 aktiv	 och	 dialektisk	 process,	 som	 inte	 liknar	 en	
långsam,	 evolutionär	 växtprocess	 utan	 en	 språngvis,	
revolutionär,	 oupphörlig	 kampprocess	 mellan	 människan	
och	världen.	(Vygotskij,	1999	sid.	26)		

 
Denna beskrivning visar på det komplicerade system som den sociala miljön 
inom skolan är enligt sociokulturellt perspektiv, med många olika 
parametrar som spelar in och har betydelse.  

3.3.2 Samspel och identitet/ Den sociala miljön 

Så fort vi möter och umgås med andra försöker vi definiera dem och 
tillskriva dem egenskaper som gör dem begripliga menar Hundeide (2006). 
Detta sker väldigt snabbt och undermedvetet då vi har approprierat modeller 
via vår socialisering för hur samspelet i vår kultur och hur våra sociala 
ritualer ser ut. I modellerna ligger olika "manus" för hur vi bör förhålla oss 
till olika personer beroende på om de är vänner, ovänner eller del av 
familjen, vilken status den andre har och i vilken situation det är, om den är 
formell eller informell. Hundeide menar att vi snabbt upprättar vad som kan 
kallas ett kontrakt med den andre och att detta kontrakt innehåller vissa 
förväntningar på den andre, vad hen bör bidra med, men också vad som kan 
krävas och vilka rättigheter och plikter som finns. Underförstått följer vi 
dessa kulturella manus eller procedurer vilka vi utformar och specificerar 
beroende på person och situation. Genom att vi gör detta kan vi också 
legitimera ett visst förhållningssätt och hur vi handlar gentemot andra, vilket 
snabbt kan bli en självuppfyllande profetia menar Hundeide (2006). Om jag 
omedelbart bildar mig en negativ uppfattning om personen jag möter agerar 
jag förmodligen på ett sätt som får personen att i sin tur att agera negativt 
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tillbaka, vilket får mig att bli ännu mer säker på att detta är en person jag 
ogillar. Dessa vardagliga och omedvetna tolkningar som vi själva gör och 
som vi också blir utsatta för, kan få stor betydelse eftersom de utlöser 
handlingar som påverkar vår självförståelse, självbild och identitet anser 
Hundeide. I en grupp eller en skolklass är det enligt Hundeide (2003) 
vanligt att roller outtalat fördelas eller förhandlas fram och att det sedan är 
mycket svårt att ta sig ur dessa roller. Klassens clown, den duktigaste, den 
starkaste, den som är sämst på matte och den som har svårt att läsa, 
uppfyller snabbt sina givna roller vilket får tydliga konsekvenser för dennes 
skolprestationer. Elevers självuppfattning, uppträdande och prestationer blir 
ett resultat av en förhandling om roller och positioner där elev, lärare, 
vänner och familj medverkar. Den "misslyckade" eleven formar sig in i och 
anpassar sig till rollen som förlorare menar Hundeide. Det eleven blir bra på 
är att vara dålig. Eleven skapar sig en identitet som gör att denne agerar på 
ett visst sätt, omgivningen svarar på elevens signaler och på så sätt befästs 
elevens identitet. Genom institutionella koder anpassar sig på så sätt alla 
deltagare till situationen. På samma sätt kan en person axla rollen som 
syndabock i en grupp.   

3.3.3 Det intersubjektiva rummet 

Med det intersubjektiva rummet avses inget fysiskt rum, utan det klimat 
som uppstår mellan lärare och elever i ett klassrum berättar Hundeide 
(2003). Detta interpersonliga klimat är inte enbart beroende av lärarens 
kvaliteter utan är en del av den ömsesidiga anpassningen och 
framförhandlandet av roller mellan lärare och elever. De kommer fram till 
en tyst och ömsesidig definition av relationerna sinsemellan vilket skapar en 
ram eller ett "metakontrakt" av ömsesidiga förväntningar kring positioner, 
ansvar, engagemang, rätt sätt att tala, vilka roller var och en har, vilka 
rättigheter eller skyldigheter de har i kollektivet. Outtalat bestämmer detta 
rum vad som är naturligt och rimligt att uttrycka och vilka slags samspel 
som bör försiggå inom det. För att förstå, problematisera och analysera de 
tysta, subtila band och styrningar som uppstår när människor möts kan det 
vara till hjälp att hålla detta rum i minnet. En elevs svar behöver exempelvis 
inte enbart vara en återspegling av dess egen, inre kompetens utan även en 
reflektion av lyhördheten och färdigheten i att bemästra de koder för vad 
som är rimligt och passande att uttrycka i det intersubjektiva rummet mellan 
elev, lärare och klasskamrater. Detta synsätt kan också ge en förklaring till 
varför vissa elever blir utanför en grupp. Om någon elev kommer från en 
annan kulturell bakgrund kan denne misslyckas då den inte känner till och 
förstår vilka som är de rätta sätten att svara och agera på. De subtila signaler 
i gruppen, som samtalston eller kroppsspråk kan avgöra vilka som 
inkluderas eller exkluderas. För att få till en lyckad emotionell inkludering 
och bekräftelse av alla elever i en klass krävs en känslighet för denna 
ordlösa och subtila sida av kommunikationen uppger Hundeide (2003).  
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4 Metod  

I detta kapitel presenteras uppsatsens metodologiska utgångspunkter och 
dess design. Kapitlet tar även upp en bakgrund till urvalet av informanter, 
hur datainsamlingen skedde samt hur den bearbetades och analyserades, 
vilka etiska övervägandes som gjordes samt uppsatsens giltighet och 
tillförlitlighet.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I denna uppsats har syftet varit att utifrån sociokulturellt perspektiv utforska 
några lärares syn på hur musikundervisning kan bidra till elevers 
välbefinnande. För att undersöka detta behövdes samtal föras med ett antal 
musiklärare. Då intresset låg i musiklärarnas tankar kring ämnet i motsats 
till en tydligt formulerad hypotes föll det sig naturligt att använda kvalitativa 
intervjuer. I kvalitativ forskning finns enligt Bryman (2008) ett intresse för 
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Denna typ av forskning 
bygger på förståelse och tolkning och kallas interpretativism, uppsatsen ska 
alltså med detta fånga den subjektiva innebörden av människors sociala liv. 
Detta till skillnad från positivismens ståndpunkt som säger att 
naturvetenskapens metoder ska tillämpas på studiet av den sociala 
verkligheten samt vara objektiv. I denna uppsats ligger istället fokus på 
förståelse och tolkning av den verklighet intervjupersonerna upplever.    

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens design, den kvalitativa intervjun, urval 
av informanter, hur datainsamlingen gick till, bearbetades och analyserades, 
vilka etiska överväganden som gjordes samt uppsatsens giltighet och 
tillförlitlighet. 

4.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Föreliggande arbete söker genom kvalitativa forskningsintervjuer skapa en 
förståelse för informanternas synsätt samt hur mening utvecklas ur deras 
erfarenheter. En sådan typ av intervju kan enligt Kvale och Brinkmann 
(2014)  inte likställas med ett vanligt samtal då det är forskaren som 
definierar, kontrollerar och egentligen råder över situationen. Forskaren 
följer också många gånger kritiskt upp och tolkar svaren som informanterna 
avger.  
 
I de allra flesta intervjuer ingår enligt Bryman (2008) nio frågekategorier; 
inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor, 
direkta frågor, indirekta frågor, strukturerade frågor, tystnad och tolkande 
frågor. Ett mycket viktigt inslag i intervjuer är enligt Bryman lyssnandet och 
att forskare som intervjuar är uppmärksamma både på det som sägs och vad 
som inte sägs. Intervjuerna som genomfördes i föreliggande fall var 
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semistrukturerade vilket innebar att jag som Bryman menar, på förhand 
konstruerade en intervjuguide innehållandes teman med stödfrågor som 
syftade till att personen som intervjuades skulle ges relativt stor frihet att 
utforma svaren själv. De teman med stöd frågor av öppen karaktär jag 
utgick från var: Sättet musiklärarna arbetade generellt på i skolan och under 
lektioner; Vad de tyckte sig se ifråga om elevers välmående och roller i 
grupp; På vilka sätt de hade upplevt förändringar i grupper; Vilka 
förändringar i elevers välbefinnande de hade tyckt sig uppleva efter 
musikundervisning; Eller om de hade erfarenhet av att kollegor påtalat 
något. Jag var också intresserad av viken kunskapsgrund informanterna 
hade och om de byggde sin pedagogik på någon speciell idé. Som inledande 
fråga fick de berätta om arbetet med skolans värdegrund och jag fyllde i 
med uppföljningsfrågor där jag ansåg att det behövdes. Jag styrde in 
frågorna på elevers välmående och förändringar i gruppen genom 
sonderingsfrågor och följde upp med att precisera frågorna till att handla om 
enskilda lektioner såväl som över längre tid. Med direkta frågor fick jag 
reda på synpunkter från kollegor. Jag tänkte medvetet på att ge utrymme för 
informanterna att fördjupa och utveckla sina svar genom att jag själv var 
tyst. För att göra mig vinn om att jag inte missförstått något använde jag mig 
ibland av tolkande frågor.  

4.2.2 Urval av informanter 

Valet av informanter till denna uppsats gjordes genom ett så kallat 
målinriktat eller målstyrt urval. Urvalet gjordes baserat på en önskan om att 
intervjua personer relevanta för problemformuleringen. Denna typ av teknik 
är av strategiskt slag genom sitt försök att skapa överensstämmelse mellan 
forskningsfrågorna och urval enligt Bryman (2008). Fyra musiklärare jag 
kände till sedan tidigare kontaktades därför via mail med en förfrågan om de 
ville delta i studien. Av dessa svarade tre omgående jakande medan det 
fjärde svaret uteblev. Två intervjuer genomfördes sedan med två av dessa, 
medan en tredje informant skapades kontakt med genom en allmän 
förfrågan till musiklärarkollegiet i den kommun där jag arbetar. En kort 
beskrivning kring tankarna om studien mailades till det kollegiet och svar 
kom då från en kollega som var villig att delta. Det säkerställdes att 
informanterna kom från olika skolformer och hade olika bakgrund för att få 
en så stor bredd av information som möjligt. Informanterna är i denna text 
avidentifierade och har fått fingerade namn. Det är inte möjligt genom 
texten att utläsa vilka skolor de arbetar vid. Informanterna har olika 
bakgrund, arbetar i olika skolformer samt är av olika kön och ålder.  
 
Informanterna är följande: 
Lisa (fingerat namn) är musiklärare, specialpedagog samt musikterapeut och 
undervisar elever från skolår 1 till 5 samt träffar ett antal elever för enskilda 
musikstunder. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta inom särskolan. 
Varit yrkesverksam inom skolan i ca 20 år.   
 
Sofie (fingerat namn) är musiklärare och musikterapeut och arbetar inom 
träningsskolan (en inriktning inom grundsärskolan) med elever skolår 1 till 
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9 både enskilt och i grupp. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta inom 
grundskolan. Varit yrkesverksam inom skolan i ca 14 år.  
 
Per (fingerat namn) är musiklärare och undervisar elever från skolår 1 till 9 
samt några klasser i grundsärskolan. Han har tidigare erfarenhet från att ha 
arbetat inom gymnasieskolan. Varit yrkesverksam inom skolan i ca 27 år. 

4.2.3 Datainsamling 

Två av instrevjuerna skedde på informanternas arbetsplatser i anslutning till 
deras arbetsdag. Vi höll till i musiksalen och kunde prata ostört då det inte 
pågick någon verksamhet varken där eller i angränsande rum. Den tredje 
intrevjun skedde i en lokal som informanten hade tillgång till. Inte heller där 
var det andra personer närvarande i rummet eller angränsande rum. Ett antal 
öppna teman med stödfrågor hade förberetts vilka samtalet kretsade kring. 
Intervjuerna spelades in på en iPad och korta minnesanteckningar fördes 
under själva intervjun. Jag informerade om att samtalen skulle vara ungefär 
40-60 minuter långa och att jag själv skulle försöka att inte säga så mycket 
då det var informanternas erfarenheter som var intressanta. Innan intervjun 
startade fick deltagarna skriva på en samtyckesblankett (se bilaga). 
 
Intervjuerna kretsade kring de teman jag hade bestämt och fokus riktades 
mot dessa med hjälp av stödfrågor. Jag försökte under intervjuerna lyfta 
fram det som bedömdes vara av vikt vilket ledde informanterna fram mot de 
utvalda temana, dock inte till bestämda uppfattningar vilket Kvale och 
Brinkman (2014) påpekar är av vikt. Viktigt att påpeka är också här att de 
svar som kom måste betraktas utifrån sin kontext. Mänskligt liv och 
mänsklig förståelse måste sättas i sitt sammanhang både här och nu och 
historiskt. Den kunskap som erhålls, eller de samtal som uppstår i en 
situation är inte automatiskt överförbara eller jämförbara med andra 
situationer. På samma sätt är det med intervjuer. De äger rum i en 
interpersonell kontext och de uttalanden som görs sker i samband med den 
kontexten hävdar Kvale och Brinkman (2014).   
 
Intervjuerna inleddes med att jag informerade om syftet med uppsatsen, 
därefter ombads informanterna berätta om på vilka sätt arbetsplatsen 
arbetade med välbefinnande, värdegrund och likabehandling. Informanterna 
fick sedan stort utrymme att berätta fritt kring sina tankar. Jag ställde ibland 
följdfrågor eller öppna frågor kring de teman jag på förhand hade skrivit 
ner. Det jag försökte tänka på som intervjuare var bland annat att inte ställa 
ledande frågor, att använda ett begripligt språk, att vara flexibel under 
intervjun, men ändå hålla en viss ordning för att underlätta analysen. Två av 
intervjuerna kom att ta ca 42 minuter och den tredje ca 70 minuter.    

4.2.4 Bearbetning och analys 

Kort efter att intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom dem i sin 
helhet samtidigt som jag förde anteckningar om det jag hörde. Jag skrev ner 
teman, associationer och tankar som uppkom under lyssnandet. Därefter 
inleddes arbetet med att transkribera intervjuerna. Enligt Bryman (2008) är 
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det viktigt att den transkriberade texten är så exakt återgiven som möjligt av 
vad intervjupersonen har sagt. Dock är det så att människor sällan pratar i 
hela meningar, de kan upprepa sig, eller ofta använda småord som "liksom" 
eller "va" vilket gör att texten kan behöva redigeras för att bli begriplig. 
Håller en forskare sig för nära fonetiskt tal i en skriven text kan 
intervjupersonen te sig snudd på korkad skriver Bryman. Transkribering av 
intervjuer tar mycket tid i anspråk och Bryman påpekar att det inte är idé att 
känna sig tvingad att transkribera allt insamlat material som uppenbarligen 
inte är fruktbart. Detta fick mig att välja att inte transkribera inledningen på 
intervjuerna där jag förklarade min bakgrund och uppsatsens syfte samt ett 
fåtal avsnitt mitt i samtalen vilka jag efter upprepade genomlyssningar inte 
fann relevanta.  
 
När transkriberingen var gjord lästes den igenom ett antal gånger och några 
teman började framträda. Dessa teman färgmarkerades och kopierades in ett 
nytt dokument med hänvisning till vem som sagt vad. Det framkom under 
analysens gång att informanterna kretsade kring liknande teman och tankar 
vilka redovisas i denna uppsats resultat.  

4.2.5 Etiska överväganden 

I samband med att intervjuerna gjordes fick informanterna skriva på ett 
samtycke där det tydliggjordes att de garanterades anonymitet (se bilaga). 
Ytterligare hänsyn togs till Vetenskapsrådets etiska regler och principer 
genom att informanterna försäkrades om att deltagandet var frivilligt och att 
de kunde välja att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 
2017). Alla namn är fingerade och det är inte möjligt att genom texten 
identifiera vilka skolor informanterna arbetar eller har arbetat vid. Jag har 
inte sökt information kring vad enskilda elever gjort eller hur det har agerat 
utan jag har varit intresserad av grupper och att olika roller i grupp kan 
påverka välbefinnandet.   

4.2.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Ett problem med kvalitativ forskning generellt kan vara validiteten, alltså 
om man mäter det man har för avsikt att mäta i sin undersökning och 
huruvida slutsatserna hänger ihop eller ej, då det inte är fråga om mätning. 
Det finns därför de som anser att detta begrepp och reliabilitetsbegreppet 
mest kan tillämpas på kvantitativ forskning och att de är oanvändbara eller 
direkt olämpliga i kvalitativa sammanhang. Följande begrepp skulle då vara 
mer relevanta för min studie; trovärdighet (hur trovärdiga eller sannolika är 
slutsatserna), överförbarhet (går det att tillämpa slutsatserna i andra 
kontexter), pålitlighet (uppnås liknande slutsatser vid ett annat 
undersökningstillfälle) samt konfirmering (har jag som forskare haft kontroll 
över mina egna värderingar så att det inte påverkat undersökningen). 
Gällande trovärdigheten anser jag att den kan betraktas som hög, då mycket 
av det som framkom överensstämde eller tangerande tidigare forskning. Vad 
gäller överförbarheten är det möjligt att slutsatserna även kan gälla andra 
skolformer eller arbetsplatser. Beträffande pålitligheten är det möjligt att 
andra slutsatser hade dragits vid ett annat undersökningstillfälle och med 
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andra intervjupersoner, men då åsikterna och tankarna visade stora likheter 
får det förmodas att slutsatserna kan var tämligen allmängiltiga. Det samma 
gäller konfirmeringen. 
 
En vanlig kritik av forskningsstudier byggda på intervjuer likt denna, är att 
resultatet kan ses som ogiltigt därför att intervjupersonernas redogörelser 
kan vara falska menar Kvale och Brinkman (2014). Dock finner jag det 
mindre trovärdigt att informanterna i föreliggande studie skulle fara med 
direkt osanning, däremot finns ju risken att de eller jag tolkat händelser på 
fel sätt, övertolkat eller missförstått olika berättade skeenden. Värt att 
beakta är ändå informanternas sammanlagda år i yrket vilket gör att 
reliabiliteten förmodligen kan sägas vara förhållandevis riktig.  
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5 Analysresultat  

I detta kapitel redovisas vad som framkom under analyserna av de 
genomförda intervjuerna. Tre betydelsefulla teman framträdde; Goda 
relationer skapar trygghet och främjar den sociala miljön, Prövande av 
roller och Personlig utveckling. Varje tema följs av underteman som 
presenterar olika aspekter av varje huvudtema. Kapitlet avslutas med en 
resultatsammanfattning. De intervjuade musiklärarna har fingerade namn:  
Per, Lisa och Sofie.  

5.1 Goda relationer skapar trygghet och främjar den 
sociala miljön 
I detta första avsnitt tar jag upp på vilka sätt informanterna talar om hur de 
skapar goda relationer mellan sig själva och sina elever samt hur de ser att 
relationerna eleverna sinsemellan kan utvecklas. De belyser även samspelets 
betydelse för goda relationer och hur det medvetet och omedvetet tränas 
under musiklektionerna.  

5.1.1 Relationer mellan lärare och elev 

För att skapa en god social miljö och i och med det ett gynnsamt 
intersubjektivt rum under lektionerna nämner informanterna vikten av att 
skapa goda relationer med sina elever. Både Per och Lisa tar upp att det är 
mycket viktigt att kunna elevernas namn och de berättar att de arbetar aktivt 
med det. Lisa använder musikaliska inslag genom att låta eleverna 
improvisera rytmer eller rörelser kring sina namn och hon upplever att 
eleverna blir mer engagerade på detta sätt jämfört med att enbart få säga sitt 
namn. I musiksalen har alla sina bestämda platser i en cirkel och Lisa sitter 
även hon i den cirkeln. På så sätt kan hon se alla elever, alla kan se henne 
och alla elever ser varandra. Detta skapar trygghet menar hon. Lisa är också 
noga med att ha samma rutiner på sina lektioner, en rytm som hon kallar 
det, framförallt vid start och avslut och hon upplever att eleverna blir lugna 
och trygga när de känner igen sig och vet vad som gäller. Per talar om att se 
och uppmärksamma eleverna i skolans korridorer, att vara uppmärksam på 
vad de berättar för att sedan kunna fråga och visa intresse för eleverna, just 
för att skapa en relation. I musiksalen strävar Per efter att försöka skapa ett 
"bra, skönt och lugnt klassrumsklimat" genom lågaffektivt bemötande. Han 
drar en parallell till sin egen erfarenhet som musiker om hur lusten att spela 
försvinner om det blir dålig stämning för att någon är sur. För att kunna 
prestera bäst i ett så kreativt ämne som musik krävs att eleverna mår bra och 
känner sig trygga säger han. Hans önskan är att eleverna ska komma till 
musiklektionen och känna att det är en trevlig stund som inte är 
skrämmande. Därför försöker Per också spela tillsammans med eleverna, så 
att eleverna inte ska känna att de spelar för Per utan att musiken är något de 
skapar tillsammans.   
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Per använder sig av taktiken att istället för att bli arg på elever som stör eller 
är okoncentrerade så vänder han sig till deras kompetens. Han kan be om 
hjälp genom att säga exempelvis: "Nu är det så här att vi behöver öva på den 
här och den här delen och då är det jätteviktigt att du är superkoncentrerad 
för att du sätter det här bra. Kan du hjälpa mig med det?" På detta sätt 
upplever han att stämningen i gruppen blir bättre och det är lättare att få 
med sig alla. 
 
Lisa använder musiklyssning både i start och avslut på sina lektioner och 
hon upplever att det händer något speciellt när hon och eleverna lyssnar på 
musik tillsammans. Hon tror att det spelar in att alla får dela en och samma 
upplevelse och menar att musiklyssningen stärker gemenskapen. Eleverna 
själva verkar anse att det är ett viktigt moment då de blir mycket besvikna 
om momentet skulle utgå av någon anledning berättar Lisa. Eleverna blir 
också trygga av att känna igen rytmen i Lisas lektioner genom att hon alltid 
inleder och avslutar sina lektioner med musiklyssning.  

5.1.2 Relationer mellan elev och elev 

Alla informanter är överens om att för att skapa goda relationer mellan 
eleverna krävs att de får tillfällen att se varandra, ge varandra plats och 
vänta på sin tur. Musik kan också skapa tillfällen att uppleva något 
tillsammans eller samtala kring ämnen som inte vanligtvis tas upp i skolan.  
 
Sofie berättar att hennes skola aktivt arbetar för att eleverna från särskolan 
och grundskolan ska träffas och se varandra genom att anordna ett 
gemensamt luciatåg. Detta skapar relationer eleverna emellan och det finns 
en vinning både för individen och hela gruppen som blir stärkt. Framförallt 
för eleverna från grundskolan skapar det en möjlighet att träffa barn med 
funktionsnedsättningar och få en annan bild av dem. Sofie tycker sig se en 
förändring i relationerna, en del elever är något avvaktande inledningsvis, 
men tycker sedan att samarbetet är givande. De får en annan uppfattning om 
särskoleeleverna och kan förhoppningsvis sprida den vidare till sina andra 
kamrater säger Sofie. 
 
Även Per har arbetat med att förbättra relationerna mellan elever genom att 
använda musik. Vid ett tillfälle fick han ett uttalat uppdrag att starta en 
fritidsverksamhet med elever från ett par klasser som hade 
samarbetssvårigheter. Per bildade då en musikklubb där eleverna fick sjunga 
karaoke, spela tillsammans och hjälpas åt med arbetet. Eleverna fick själva 
ansvara för och bevaka att tiden fördelades rättvist mellan dem och att alla 
fick vara med, samtidigt som de deltog i en gemensam aktivitet och delade 
en positiv upplevelse. När detta pågått en tid upplevde både Per och hans 
kollegor att stämningen var lugnare i den korridoren där eleverna höll till 
och att de umgicks mer över skolklassgränserna.  
 
Per talar om att musik kan vara ett sätt att se och upptäcka andra sidor av 
sina kamrater. Han tror att orsaken till att arbetet med musikklubben under 
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fritidstid föll så väl ut berodde mycket på att eleverna fick möjlighet att dela 
en upplevelse som både var glädjefull, men också skrämmande. Han säger:  
 

...för	 att	 stå	 och	 sjunga,	 de	 flesta	 tycker	 ju	 att	 det	 är	
jätteroligt,	 det	 är	 ju	 lite	 läskigt	 också.	 Man	 ger	 ju	 bort	
någonting	av	sig	 själv	på	ett	 sätt	 som	man	 inte	gör	 i	 andra	
situationer.	Det	är	ju	väldigt,	alltså	sångrösten	är	ju	otroligt	
personlig.	Och	att	samtidigt	visa	den	svagheten	och	ha	roligt	
med	andra	och	att	våga,	det	tror	jag,	det	gör	saker	med	folk.	
På	 ett	 bra	 sätt,	 man	 ser	 att	 andra	 kan	 och	 att	 andra	 är	
duktiga.	Och	en	del	var	ju	väldigt	duktiga	och	fick	en	plats	på	
det	sättet	och	någon	som	är	försiktigare	annars,	växte	av	att	
få	uppskattning	från	kamraterna.	(Per)	
	

Han talar här om både det glädjefyllda i att framföra musik tillsammans, 
men också det skrämmande i att blotta sig själv inför andra. Relationerna 
mellan eleverna fördjupas och aktiviteten gör att eleverna i viss mån får en 
annan bild av varandra menar han. 
 
Lisa brukar tillsammans med sina elever muntligt reflektera över musik de 
lyssnar på och uppmuntrar alla att dela med sig av sina tankar och känslor. 
Då är hon mycket tydlig med att allas åsikter är välkomna och gör alla 
medvetna om att det måste vara högt i tak. Hon säger att hon hela tiden 
poängterar att det inte finns rätt eller fel svar i en sådan övning och att det 
inte är tillåtet att döma någon eller skratta åt någon annan. Att tycka olika 
om musik är precis som att tycka olika om mat eller kläder säger hon till 
eleverna. Hon berättar att de första gångerna eleverna gör en sådan övning 
kan många vara obekväma, vissa vill inte säga något och andra upprepar 
bara något kamraten sagt, men efter en tid kan hon se en tydlig progression 
och eleverna blir mer trygga i att uttrycka sig. Det händer också att musiken 
väcker starka känslor och minnen om exempelvis begravningar eleven varit 
på eller på annat sätt påminner om avlidna släktingar som eleven berättar 
om vilket kan skapa givande samtal i klassrummet och fördjupa elevernas 
relationer enligt Lisas erfarenhet.  
 
Ett annat sätt att utveckla relationerna mellan eleverna kan vara att låta dem 
imitera eller spegla varandra. Lisa berättar att det sker något med eleverna 
när de blir speglade av sina kamrater. Hon låter ofta eleverna improvisera en 
kort rytm eller en rörelse som gruppen sedan upprepar. Många elever har 
höga krav på sig själva, en del har svårt att hitta på något och behöver hjälp, 
men trots detta märks det att de blir stolta när kamraterna härmar det de 
hittat på. Hon upplever även att de som är mer tystlåtna i vanliga fall blir 
hörda på ett annat sätt i en sådan övning.  

5.1.3 Samspel  

I alla tre intervjuer samtalar vi på olika sätt kring samspel och hur detta 
utvecklas mer eller mindre uttalat under musiklektionerna.  
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Sofie anser att hon under sina lektioner per automatik tränar samspel så fort 
de spelar tillsammans. Att spela i en gemensam puls är att samspela och att 
kunna förstå att anpassa sin puls till gruppen. Hos Sofie tränar eleverna på 
att spela olika tempo, dynamik och tränar på att följa. Även om det finns 
elever som inte förstår instruktionerna upplever hon att själva grunden i 
musik är ett samspel. I musik blir det viktigt att alla gör samma sak 
samtidigt på ett sätt som är väldigt tydligt. Det märks väldigt väl om någon 
gör något annat. Sofie menar att det är en specifik förmåga att kunna spela 
tillsammans med andra i samma tempo och att det blir tydligt nu när det 
finns ett utbrett ”individtänk” i samhället. 
 
Lisa och Per nämner att de har arbetat med dans som ett sätt att utveckla 
elevernas samspel. I Pers skola har de använt det vid några tillfällen i 
samband med värdegrundsarbete, medan Lisa berättar att hon använder det 
återkommande under sina lektioner. Då gör hon cirkeldanser med enkla steg 
som de flesta elever klarar av och hon upplever att gemenskapen i gruppen 
blir stärkt. De elever som har svårare att känna av puls och rytm kan i denna 
typ av dans bli burna och hjälpta av sina kamrater. De dras med av rörelsen i 
cirkeln och kan till slut få lättare att känna puls. I cirkeldans skapas en 
gemenskap som nästan inte går att undvika. Eleverna är också mycket måna 
om att det ska bli rätt och hjälper varandra med exempelvis svårare 
handfattningar på ett fint sätt. Lisa tror att en av orsakerna till att 
stämningen blir så god kan vara att eleverna känner att alla har lika stor del i 
det som sker. All gör exakt lika, ingen gör mer, ingen gör mindre utan det 
bygger på att alla deltar. Hon drar parallellen till körsång och att samma sak 
kan upplevas när människor sjunger tillsammans. Dock är det möjligt att 
låtsas sjunga i en kör, men i dansen går det inte, det blir väldigt tydligt om 
någon går år fel håll. Detta kan förstärka känslan av att alla är viktiga och 
lika betydelsefulla menar Lisa. Dansen har även en kontaktskapande 
funktion och Lisa upplever att det sociala klimatet påverkas av att eleverna 
får ett tillfälle att ta i varandra. Det förekommer att elever inte vill hålla 
någon annan i handen, men efter några tillfällen har de kommit över det och 
det sker något i relationen mellan eleverna.  
 
I mitt och Lisas samtal kommer Lisa in på Töres Theorell och hänvisar till 
ett avsnitt han skrivit om musik och samspel (ur boken Noter om musik och 
hälsa, min anm.). Hon läser:  
 

Individernas	 benägenhet	 att	 ingå	 i	 ett	 musikaliskt	
sammanhang	 har	 varit	 viktigt	 just	 för	 stärkandet	 av	
sammanhållningen.	Det	betyder	inte	att	den	som	överlevde	
måste	 ha	 varit	 bra	 på	 att	 musicera	 själv	 men	 däremot	 att	
vara	med	som	deltagare	 i	ett	musikaliskt	sammanhang.	Att	
låta	 sig	 sköljas	 med	 i	 rytm	 och	 stämning.	 Den	 sociala	
aspekten	av	musik	har	följaktligen	varit	central	i	10	000-tals	
år	för	grupper	av	människor	och	är	så	än	idag.	(Lisa)		

 
Lisa fortsätter med att reflektera över den forskning som visar att en stor del 
av hjärnan aktiveras när man lyssnar på eller utövar musik och menar att 
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den aspekten är viktig och kan ge ytterligare dimension i samspelet.  Hon 
fortsätter att citera Töres Theorell som skriver att musiken har en 
gruppsammanhållande kraft, och gruppsammanhållning har visat sig vara en 
hälsofaktor i sig. Lisa menar alltså att musik spelar en viktig roll i det 
relationsskapande arbetet och att goda relationer är viktiga för vårt 
välbefinnande.  
 
Sofie kommer i sin tur in på forskning som visar att människor som sjunger 
i kör kan synkronisera sina hjärtslag och hon anser att detta borde användas 
mycket mer i skolorna för att stärka relationerna och utveckla samspelet.  

5.2 Prövande av roller 
Informanterna ger här exempel på hur musikaliska aktiviteter kan hjälpa 
eleverna att prova olika roller i gruppen och ge en möjlighet för eleverna att 
visa olika kompetenser. Detta kan stärka deras identitet och öka deras 
välbefinnande samtidigt som det kan bidra till en gynnsam social miljö 
menar musiklärarna. 

5.2.1 Läraren fördelar roller 

I musik kan det finnas naturliga möjligheter till att prova olika roller och 
lärarna berättar om hur de på olika sätt aktivt arbetar för att alla elever ska 
våga både anta ledande roller, men också att följa andra.  Per har ofta många 
små grupper som sitter i mindre rum, utanför klassrummet, för att repetera 
och då utser han en kapellmästare i varje grupp. Valet sker aktivt och kan 
grunda sig på att han anser att någon borde ta ett större ansvar, både en elev 
som kanske redan har en ledande roll i klassen, men behöver hjälp med att 
förstå det ansvar som kommer med det, men även elever som har svårt med 
det sociala samspelet och kanske befinner sig inom 
autismspektrumtillståndet. Per ger alla ledare ett tydligt direktiv, men kan 
anpassa kraven efter vad eleverna förmår. En elev som har lätt för att anta 
en ledande roll kan ansvara för att gruppen ska öva på en viss del av en låt, 
medan någon som har svårare att leda får uppdraget att räkna in innan 
gruppen börjar spela. Inledningsvis kan många ha svårt med dessa ledande 
roller, men Per upplever att det sker en utveckling över tid och tycker att de 
allra flesta växer när de får en tydlig uppgift och ett ansvar. Per berättar 
också om en tidigare arbetsplats, ett musikgymnasium, där eleverna hade 
mycket höga krav på sig själva vilket blev tydligt när de bytte 
ensemblegrupper. Bytet blev påfrestande för många av eleverna som 
upplevde att de på nytt behövde bevisa att de var kompetenta på sitt 
instrument. Lärarna gjorde då ett aktivt val för att bryta de negativa 
känslorna och lade in en period där eleverna fick spela biinstrument. Det 
blev en stor skillnad när dessa elever fick spela instrument där de inte 
förväntades prestera på sådan hög nivå och i och med detta fick de tillbaka 
spelglädjen. Eleverna upplevde att de inte behövde bevisa något och Per tror 
också att det positiva i att lära sig något nytt spelade in. Dessutom fick de en 
ökad förståelse för de olika rollerna i en ensemble. När eleverna sedan gick 
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tillbaka till sina huvudinstrument kunde många ta med sig den återupptäckta 
spelglädjen upplevde Per och hans kollegor. 
 
Lisa gör aktiva val de gånger hon behöver dela klassen i mindre grupper och 
upplever att de elever som inte syns och hörs så mycket kan ta en annan roll 
eller framträda på ett annat sätt i mindre grupper med exempelvis mer 
teoretiska uppgifter. Hon brukar då försöka styra så att det finns några som 
är ledande och några som är tillbakadragna i varje grupp och märker att det 
blir en gynnsam situation för alla. 
 
Lisa använder sig även av något hon kallar ”tursång” för att engagera alla i 
en grupp. Det innebär att eleverna sjunger var sitt ord i en känd barnsång 
vilket gör att alla blir delaktiga och får en lika viktig roll. Många elever 
tycker att det är skrämmande i början, men Lisa upplever att övningen 
förstärker gruppkänslan. Hon nämner att hon arbetar med kanon på samma 
sätt för att träna lyssning och samverkan. Då Lisa undervisar i stora grupper 
fungerar det inte att alla spelar samtidigt, vilket gör att eleverna tränas i att 
vänta på sin tur i flera sammanhang under spelsituationer. Lisa brukar 
arrangera instrument på mattan i mitten av cirkeln de sitter i och dela 
klassen i mindre grupper. En grupp i taget får sätta sig på mattan och välja 
instrument och de som sitter kvar på stolarna sjunger eller lyssnar. Hon 
säger "...och då är det också en träning i att vänta på sin tur, men också att 
då får alla, då kanske det är sju stycken i taget som spelar, och då får alla 
synas och höras, men inte alla på en gång".  Alla elever får alltså prova 
rollen deltagare i en mindre ensemble, men också rollen som åhörare. 
 
Som musiklärare ges en möjlighet att lyfta elever och ge dem en 
framträdande roll, kanske på ett mer naturligt sätt än i andra ämnen. Sofie 
berättar om en elev i särskolan som hade en stark pulskänsla. Vid en 
skolavslutning fick han agera "ledartrummis" i en samba och satt då längst 
fram på scenen och höll pulsen på en stor trumma. Han kunde alltså visa sin 
kompetens och fick en helt annan roll än den som eleven med stora 
svårigheter på särskolan. Även Lisa har ett exempel på en elev som var en 
"strulkille" som hon uttrycker det, men mycket duktig på trummor. Det 
skedde något med honom när han fick visa upp att han behärskade ett 
instrument på hög nivå och han kände en stolthet över det berättar hon.   

5.2.2 Eleverna provar olika roller 

Lisa upplever att eleverna kan våga släppa sina roller när de tillsammans 
lyssnar på musik. De lever sig in i musiken, kan inte sitta still, vill dirigera 
och rummet fylls av rörelse. Musiken gör att de vågar släppa sina roller och 
lekfullt ge sig hän. Eleverna kan också prova olika roller när de till exempel 
speglar varandra två och två i rörelse, Följa John, och det blir en chans för 
dem som inte är så framåt att träna sig i det. När eleverna gjort denna 
övning några gånger märks det en skillnad och de blir mer bekväma med att 
leda berättar Lisa.         
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I Pers skola är det vanligt att elever vill låna med sig gitarrer för att sitta i 
korridorerna och spela. Han upplever att musiken blir en viktig del av dessa 
elevers identitet och det stärker dem att visa sin kompetens för kamrater 
som går förbi. Den uppskattning och beundran de får av sina kamrater är 
viktigt för deras självkänsla. Per menar att musikämnet är unikt på så sätt att 
det träffar där inget annat träffar och att vara skicklig på ett instrument är 
tydligare, mer direkt och lättare att visa än många andra skolämnen. Lisa 
berättar att det händer att någon elev överraskar sina kamrater genom att 
berätta att de spelar ett instrument. Hon brukar då välkomna dem att ta med 
sig instrumentet och spela för klassen vilket ofta väcker beundran.   
 
Sofie berättar om hur hon använder mikrofon i sina grupper i särskolan. 
Eleverna går fram en i taget och sjunger i den och gör på så sätt sin röst hörd 
inför hela gruppen. De elever som inte kan sjunga kan ändå delta genom att 
göra ett ljud eller slå på mikrofonen och får på så sätt ta plats. Efter varje 
framförande uppmuntras eleverna med applåder. Sofie menar också att 
musik mer för vissa människor än för andra kan vara som en nyckel till att 
vakna upp och komma ut i världen. Hon berättar om en elev med grav 
autism som på första musiklektionen varit mycket svår att få kontakt med, 
men som i slutet av lektionen överraskade alla genom att gå fram och dra 
med handen över strängarna på en gitarr. Han visade prov på en 
initiativförmåga och handlingskraft som var ovanlig för honom, 
musiklektionen gav honom möjlighet att prova en annan roll än den han 
brukade ha.  

5.3 Personlig utveckling 
I detta avsnitt ger informanterna exempel på hur musikundervisningen kan 
ta fram känslor som glädje, stolthet och lust som får eleverna att växa som 
människor vilket ökar deras välbefinnande. Lärarna ger exempel på att 
eleverna känner lust till musikundervisningen vilket jag även tolkar som att 
de befinner sig i sin proximala utvecklingszon under lektionerna.  

5.3.1 Musikundervisning skapar motivation 

Både Lisa och Sofie berättar om att de från kollegor och eleverna själva får 
bevis för att eleverna uppskattar musiklektionerna och ofta visar sina bästa 
sidor, de kan alltså antas befinna sig i sin proximala utvecklingszon. 
 
Sofie berättar om en elev med grav autism som visar prov på en stor 
musikalitet och en förmåga till avancerat samspel i sina enskilda 
musikstunder. Eleven kan improvisera och invänta svar från Sofie i en 
tydlig musikalisk period och han visar att han förmår hitta på själv, men 
också uppfatta det Sofie gör. Sofie menar att hans sociala samspel blommar 
i musiken och hon kan uppleva att det "börjar nästan försvinna, det här med 
att det här är en elev med utvecklingsstörning för till slut sitter jag och 
improviserar, inte bara följer". Sofie berättar att de personer som arbetar 
med pojken anser att hans sociala samspel har utvecklats även utanför 
musiksalen, men menar att det är svårt att veta att det enbart skulle ha med 
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de individuella musiklektionerna att göra då eleven tränar intensivt med 
kommunikation även vid andra tillfällen. Dock säger personal kring eleven 
att musik är pojkens bästa ämne och berättar att det visar sig genom att det 
syns när Sofie kommer att han tycker om henne och han är alltid glad när 
han ska gå till musiklektionen. En kollega har berättat för Sofie att hennes 
elever alltid visar sitt bästa ”jag” på musiklektionerna, att de sitter som ljus 
och visar sig från sin bästa sida, något de alltså inte alltid gör på andra 
lektioner. Vid olika tillfällen när klasslärare varit med på en enskild 
musiklektion har de reagerat på att elever visat sidor av sig själva läraren 
inte har sett tidigare. Sofie ger exempel på en elev på tidig utvecklingsnivå 
som under tiden de spelar tittar Sofie djupt och intensivt i ögonen. Efteråt 
kommenterade läraren att hon aldrig tidigare sett eleven titta på någon så 
mycket och intensivt. Vid ett annat tillfälle var en lärare med på en lektion 
med en multifunktionshindrad och spastisk elev då denne gjorde en tydlig 
rörelse för att kunna spela på en ”chimes”1. Läraren berättade att det var den 
mest medvetna rörelse hon sett eleven göra. Musikaktiviteterna verkar här 
vara tydligt motiverande för eleverna och på olika sätt inspirera till 
utveckling inom flera områden.  
 
Lisa berättar att hennes kollegor kan påpeka att eleverna verkar uppskatta 
musiklektionerna och att eleverna själva kan fråga när nästa musiklektion är 
om hon möter dem i korridorerna. Eleverna är också noga med att Lisa ska 
hålla sig till den lektionsstruktur hon har byggt upp och blir besvikna om de 
tvingas hoppa över något moment. Lisa menar att hennes tydliga struktur 
bidrar till att eleverna känner sig trygga och motiverade under lektionerna. 

5.3.2 Framföranden stimulerar utveckling  

Informanterna berättar om olika tillfällen när de ger eleverna möjlighet att 
framföra musik för sina kamrater på ett informellt sätt och hur eleverna 
växer av att göra det. Per brukar spela en och en med sina elever och låta 
alla i gruppen lyssna på varandra. Han är noga med hur han bemöter 
eleverna så att de inte ska uppleva obehag inför situationen, och när 
eleverna har vant sig och vet att han arbetar på det här sättet blir det något 
naturligt. Här är det viktigt att eleverna känner trygghet och att det inte blir 
en skrämmande upplevelse anser han.  
 
Lisa låter sina elever skriva texter eller låtar som de sedan framför inför sina 
kamrater. De kan också få spela upp låtar de arbetat med och hon anser att 
det är ”jagstärkande” och ett bra tillfälle för elever som i vanliga fall inte 
hörs eller syns så mycket att ta plats. 
 
Sofie talar om hur musik kan hjälpa elever att växa som människor och öka 
välbefinnandet genom att eleverna vågar genomföra nya och skrämmande 
uppgifter. Hon ger exempel på en flicka med autism som var mycket blyg, 
men ändå klarade av att sjunga solo under skolans luciafirande, vilket var en 

 
1 Chimes: en typ av slagverksinstrument 
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seger för henne. Sofie drar också paralleller till elever med sociala fobier 
hon haft i privata sammanhang och att de känt sig mer hjälpta av 
sångundervisningen än av andra kognitiva beteendeterapier.        
 
Både Lisa och Sofie talar om arbetet kring skolornas luciatåg. Sofie berättar 
att hon ibland upplever att vissa elever kan vara negativt inställda till en 
början, men att de efter framförandet är "stolta som små tuppar". Hon 
upplever att det blir ett lyft att arbeta gemensamt kring ett projekt som man 
sedan presenterar tillsammans. Då hon inte, på sin nuvarande arbetsplats, är 
elevernas ordinarie musiklärare träffar hon dem inte så ofta efter 
framförandet, men möter dem exempelvis i matsalen och kan då se att de 
hälsar på henne, vet vem hon är och ser glada ut, vilket hon tolkar som att 
de känner att de varit med om något positivt. Även hennes kollegor verkar 
förstå att arbetet ger en vinning som inte enbart handlar om läroplanens mål 
i musik, utan en vinning både för gruppen och individen och att det stärker 
dem som deltagit. Sofie tar upp ett exempel från en tidigare arbetsplats och 
berättar då så här: 
 

Vi	 satt	 och	 fikade	 sen	 [efter	 luciatåget],	 det	 blir	 en	 väldigt	
tight	...	man	märker	att	de	tycker	att	det	var	verkligen	något	
speciellt	de	 fick	göra	och	att	de	var	väldigt	glada	 för	det.	 ...	
Det	händer	något	när	man	jobbar	länge	och	sen	går	man	upp	
och	visar	 vad	man	kan.	Och	det	blir	 bra	och	alla	 sitter	och	
tittar	 och	 vi	 gjorde	 tillsammans.	 Det	 är	 oslagbart!	 Tycker	
jag!	Att	inte	alla	förstår	det?!	
Jag:	Ja,	vad	är	det	egentligen	som	händer?	
S:	ja...	det	var	inte	bara	jag,	vi	bar	tillsammans	på	något	vis.	
(Sofie)	
	

Sofie menar alltså att den gemensamma uppgiften, att repetera in och 
framföra ett luciatåg, skapar en känsla av sammanhållning och en stolthet 
över att gruppen genomfört detta tillsammans.  

	
Lisa är inne på samma tankar och berättar att hon i en skola alltid 
genomförde luciatåget med årskurs fem. Hon hade då musik i helklass och 
kunde arbeta med körsång under hösten vilket resulterade i luciatåget. Hon 
upplevde att det skedde något i gruppen då, att de blev stärkta av att ha ett 
mål att jobba mot och att det var något speciellt med att sjunga i en kör.  
Naturligtvis fanns det klasser som hade det svårare än andra och vissa elever 
förmådde inte delta alls utan fick avstå, men överlag stärktes gruppkänslan. 
Hon fortsätter "...de blev väldigt som i grupp, nu ska vi klara det här och 
alla repetitioner vi hade. Det är någonting värdefullt, det är det som stärker 
gruppen". Lisa berättar vidare att hon arbetat med fredssånger med sina 
elever i andra klass och att arbetet avslutades med en konsert i aulan inför 
de andra eleverna på lågstadiet. Även här skedde det något med eleverna när 
de kände att de hade ett gemensamt mål, att de skulle lära sig alla sångerna 
och kunna alla texter utantill. Jag och Lisa gör jämförelsen med att ha en 
vernissage och Lisa konstaterar att på en vernissage har alla målat sin egen 
bild eller skapat en skulptur, alltså är det ett individuellt arbete, även om alla 
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sedan kan betrakta utställningen tillsammans. Det kan naturligtvis också 
stärka gruppen, men skillnaden menar Lisa är att musik och dans bygger på 
att vi gör det samtidigt tillsammans och även hon använder uttrycket att "vi 
bär varandra". Det är alltså något med själva det musikaliska framträdandet 
som utvecklar både individen, men också hela gruppen.  

5.4 Resultatsammanfattning 
Tre stora teman visade sig under analysen av intervjuerna och var och en av 
dessa teman kunde delas in i ett antal underteman:  
 
Goda relationer skapar trygghet och främjar den sociala miljön. Här 
berättar lärarna om hur de arbetar med relationer för att få ett tryggt klimat i 
klassrummet och ett gynnsamt intersubjektivt rum. De lyfter vikten av att 
som lärare ha en god relation med alla elever, men också arbetet med att 
utveckla elevernas relationer sinsemellan. De tar även upp samspelets 
möjligheter att skapa relationer och hur musik kan fördjupa och ge 
ytterligare en dimension till det arbetet.  
 

Prövande av roller. Informanterna talar om på vilka sätt eleverna kan prova 
olika roller i musikundervisningen eller under andra musikaktiviteter i 
skolan. Vid vissa tillfällen delar lärarna medvetet ut roller i gruppen, eller 
låter eleverna prova olika roller, som ledande kontra följande, men lärarna 
ger också exempel på när musik får elever att omedvetet prova olika roller. 
Genom att prova olika roller stärks elevernas identitet och de får möjlighet 
att visa andra sidor av sig själva som inte framkommit lika tydligt under 
annan skolverksamhet menar de. Detta kan öka elevernas välbefinnande och 
bidra till en god social miljö. 
 
Personlig utveckling. Musiklärarna berättar att eleverna under 
musikundervisningen kan visa sidor av sig själva vilka inte är lika tydliga 
vid andra former av aktiviteter och att detta kan få eleverna att växa som 
människor. De talar om att eleverna på olika sätt visar att de är motiverade 
under musikundervisningen och känner lust till arbetet. Lärarna talar också 
om den stolthet och glädje elever kan känna vid olika typer av framföranden 
samt den mycket speciella sammanhållning som uppstår efter att ha arbetat 
mot ett gemensamt musikframträdande.    
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till tidigare presenterad 
forskning och litteratur. Sedan följer en metoddiskussion, tankar om arbetets 
betydelse och avslutningsvis läggs några idéer om fortsatt forskning fram. 

6.1 Resultatdiskussion  
Här nedan diskuteras resultatet under rubrikerna Musik och rörelse som 
medierande redskap, Personlig identitet och gruppidentitet samt 
Sammanhållning och välbefinnande.    

6.1.1 Musik och rörelse som medierande redskap 

Det sociokulturella begreppet mediering beskrivs av Lundgren et al. (2014) 
som de redskap vi använder oss av för att kunna kommunicera och förstå 
omvärlden. Medierande redskap kan exempelvis vara talat språk, 
teckenspråk, bilder och kroppsspråk. I intervjuerna framkom att elever 
använder musik och rörelser som medierande redskap. Elever utan talat 
språk kommunicerar via musikalisk improvisation med sin musiklärare och 
kan med detta få hjälp att appropriera sin kunskap och utveckla sin identitet. 
Detta sker även när elever kan göra ljud i mikrofon eller spela på 
instrument, kommunikationen sker utan ord och talat språk. Eleverna möts i 
musiken och kan dela en gemensam upplevelse som verkar stärka 
relationerna. Jederlund (2017) skriver att vi har en medfödd förmåga att dela 
upplevelser på icke-verbala nivåer med varandra och just imitation, som 
informanterna berättar att de använder sig av på olika sätt, spelar en 
nyckelroll för vår sociala och kommunikativa utveckling. Med hjälp av 
denna grund utvecklas senare bland annat vår empatiska förståelse och vår 
mentaliseringsförmåga.  
 
Det framkom också att rörelser och dans anses fungera som medierande 
redskap de gånger då eleverna speglar eller imiterar varandra i 
rörelseimprovisationer och på så sätt kommunicerar utan att behöva prata 
med varandra och även vid de tillfällen när gruppen dansar en styrd dans 
tillsammans, med bestämda steg och rörelser. Då bidrar hela gruppen så att 
säga till uttrycket, kommunikationen, och alla är lika viktiga menade 
informanterna. Här kan paralleller dras till det resonemang om 
spegelneuroner som Bojner Horwitz (2013), Jederlund (2017), och Theorell 
(2009) för kring den roll dessa har för vår förmåga att utveckla en empatisk 
förståelse. Vår förmåga att dela upplevelser på icke-verbala nivåer med 
varandra gör att rörelse, dans och musik som medierande redskap fungerar 
på ett mer jämställt sätt än språket. Genom att använda ett annat medierande 
redskap än språk kommunicerar alla på samma villkor, oavsett vilken roll i 
gruppen man har, vilket modersmål man talar eller hur välutvecklat det 
talade språket är hos personen. Koelsch och Stegemann (2012) beskriver 
också den känsla av välmående som är associerat med att vi koordinerar 
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våra handlingar och att förmågan att synkronisera rörelser, som i dans, är 
något få andra arter i världen har. 
 
Hundeide (2003) talar om ett intersubjektivt rum där roller snabbt 
förhandlas fram och ett "metakontrakt" uppstår gällande ömsesidiga 
förväntningar kring ansvar, engagemang, rätt språkbruk, vilka rättigheter 
eller skyldigheter individen har i kollektivet och så vidare. I intervjuerna 
framkommer att detta rum kan utvecklas och fördjupas genom användandet 
av musik som medierande redskap. Kommunikationen sker på en annan 
nivå och i resultatet framkom att förändringar kan ses i grupper som 
musicerat tillsammans. Informanterna menade att lugnare stämning 
skapades, relationer kunde utvecklas till att bli klassöverskridande och 
välbefinnandet verkade öka hos eleverna.         

6.1.2 Personlig identitet och gruppidentitet 

I intervjuerna framkom att elever kan välja att använda sig av sin skicklighet 
på ett instrument för att på det sättet skapa eller utveckla sin identitet. De 
kan exempelvis låna ett instrument från musiksalen och spela i skolan 
korridorer för att få uppmuntran och uppskattning från skolkamrater. Musik 
blir här ett viktigt inslag i elevens identitet precis som Gabrielsson (2008) 
berättar om. Vår identitet formas i samspel med andra och musik ger 
bekräftelse både i de egna känslorna genom att man lyssnar på musik som 
sätter ord på upplevelsen, men även genom att den som utövar musik får 
uppskattning av andra skriver Gabrielsson. Det framkom även här i 
föreliggande studie att elever som uppträder vid konserter ges en möjlighet 
att prova sina gränser och en utmaning i form av att våga mer vilket är av 
vikt för den personliga identiteten. 

Gällande roller i grupp beskriver Hundeide (2006) hur snabbt vi definierar 
våra medmänniskor när vi möter dem. Vi ger dem undermedvetet 
egenskaper som gör dem begripliga baserat på modeller vi tidigare 
approprierat beroende på hur samspelet i vår kultur ser ut och vilka sociala 
ritualer vi har. De roller som personer blir tilldelade eller självmant tar på 
sig är mycket svåra att sedan ta sig ur eller bryta med. Detta får stor 
betydelse i livet i stort såväl som i skolan eftersom de utlöser handlingar 
både hos oss själva och andra vilket påverkar självförståelse, självbild, 
identitet och prestationer menar Hundeide. I intervjuerna framkom här i 
denna studie att musiklärarna medvetet låter elever prova olika roller i 
gruppen genom att tilldela dem exempelvis ledande eller följande roller. De 
kan få rollen som kapellmästare i en ensemble, eller träna att följa sina 
kamrater med hjälp av spegelövningar eller Följa John-lekar. Detta liknar 
det Roald (2017) skriver i sin artikel om ett projekt på en skola i Nacka där 
eleverna genom musik tränades i att ta plats, utveckla sin samarbetsförmåga 
och sin identitet.  

Den positiva upplevelsen av att skapa musik tillsammans berättar Koelsch 
och Stegemann (2012) om. Belöningssystemet i hjärnan aktiveras liksom 
känslan av glädje och lycka menar de. Kontakt och kommunikation skapas 
och upprätthålls under musikaktiviteter, gruppmedlemmar tvingas 
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koordinera sina handlingar och samarbeta, känslan av socialt sammanhang 
ökar. Allt detta påverkar välbefinnandet positivt vilket kan märkas på 
förbättrad sammanhållning och minskade konflikter i en grupp. Resultatet i 
föreliggande studie visar att musiklärarna ger elever möjlighet att spela 
tillsammans i olika konstellationer och på många olika sätt, vilket torde 
underlätta för eleverna att skapa goda relationer med många av sina 
skolkamrater. Gruppindelningen är heller inte statisk, utan varierar beroende 
på situation. Vid vissa tillfällen musicerar hela klasser tillsammans, vid 
andra tillfällen delas de in i mindre grupper eller halvklass. Eleverna ges 
med andra ord möjlighet att dela de positiva effekterna av att spela 
tillsammans med många av sina skolkamrater och i flera olika 
konstellationer.  
I intervjuerna framkom vidare att gruppindelning kan ske utifrån elevernas 
roller i gruppen så att alla elever kan komma till sin rätt. Elever kan också 
ges en framträdande roll som solist vid ett uppträdande och på så vis visa en 
annan sida av sig själv. Det framkom också att musik kan inspirera eleverna 
att omedvetet prova olika roller, genom musik som framkallar rörelse och 
som får eleverna att "släppa loss", ett instrument som stimulerar till spel 
eller genom att musikläraren kommunicerar med eleven via musik. 
Kedhammars magisteruppsats (2017) påvisar även den att det med musikens 
hjälp är möjligt att belysa och påverka maktstrukturer, hierarkier och 
normer.  

6.1.3 Sammanhållning och välbefinnande 

I boken Det sociala livet i skolan berättar Thornberg (2013) om alla de olika 
typer av grupper en elev möter inom skolan, som primärgrupp, 
sekundärgrupp, formell grupp, informell grupp och olika typer av 
undergrupper. Svedberg (2016) menar även att det enorma antalet 
potentiella relationer i grupper genererar en näst intill oöverskådlig mängd 
information att hantera och tolka. Denna mängd information torde vara 
påfrestande och energikrävande att bearbeta. Musiklärarna i föreliggande 
studie berättar att de på olika sätt använder gemensam musiklyssning som 
ett sätt att hjälpa eleverna slappna av, men också som ett verktyg för att 
fördjupa elevernas relationer. Eleverna visar att de anser det viktigt att de 
ordlöst får dela en gemensam upplevelse genom att protestera om momentet 
av någon anledning skulle utebli. Ansdell (2014) menar att 
spegelneuronerna spelar in också här och beskriver affektsmittan som 
uppstår när en grupp gemensamt responderar på något utanför dem själva. 
Upplevelsen är individuell, men sker ändå i samförstånd och en känsla av 
ökat socialt sammanhang kan uppstå. Då de allra flesta människor upplever 
ett behov av att få tillhöra en grupp kan detta motivera till att skapa och 
upprätthålla sociala relationer anser Koelsch och Stegemann (2012).  
Receptiv musikanvändning kan också stimulera till andra samtal än de som 
vanligtvis förs i skolan och mellan klasskamrater vilket kan vara ytterligare 
en hjälp att fördjupa relationerna. 
 
Den roll som sammanhållande kraft musik har spelat från tidigt i 
människans historia vilket Malloch och Trevarthen (2009) berättar om 
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kommer tydligt fram i intervjuerna. Det ges flera exempel på hur 
sammanhållningen förbättrats efter att elever spelat tillsammans och att 
relationer har utvecklats, förbättrats och fördjupats efter gemensamma 
musikaliska aktiviteter. Detta är kanske inte så förvånande om vi även tittar 
på den förklaringsmodell Koelsch och Stegemann (2012) lägger fram. Vid 
gemensamma musikaliska aktiviteter skapas kontakt och kommunikation 
vilket är en grundläggande behov hos människan. Handlingarna måste 
synkroniseras och koordineras vilket verkar vara associerat med välmående 
och det sociala sammanhanget utvecklas och upprätthålls.  
 
Det framkom i resultatet att olika typer av musikframträdanden upplevs som 
något positivt och påverkar välbefinnandet. Musiklärarna vittnar om 
förbättrad sammanhållning, känslan av lycka och stolthet, fördjupade och 
utvecklade relationer och glädje efter uppträdanden eller redovisningar. 
Gabrielsson (2008) skriver om den bekräftelse utövare får genom åhörarnas 
applåder och jubel och de positiva effekter på självförtroende och identitet 
som uppstår vid framförandet av musik. Theorell (2009) funderar över vilka 
effekter det har att kollektivt ställas inför en svår utmaning som efter en tids 
repetition bemästras. Resultatet här visar att det är något positivt och skapar 
en känsla av stolthet, "vi gjorde det tillsammans" som en av intervjuarna 
uttryckte det. Koelsch och Stegemann (2012) nämner att förmågan att 
samarbeta mot ett gemensamt mål skapar ökat förtroende i grupper och 
sannolikheten är större att deltagarna i gruppen har framtida kontakt och 
interaktion. Även musikens förmåga att skapa samstämmiga känslor i en 
grupp nämns som förklaringsmodell, vilket ger effekter på 
sammanhållningen och kan visa sig genom minskade konflikter. Alla dessa 
effekter påverkar välbefinnandet positivt.  
 
Musiklärarna berättar att eleverna i de flesta fall är positiva till 
undervisningen och ser fram emot den. Detta framkommer genom att elever 
kan efterfråga nästa lektion, eller att de visar sina bästa ”jag” under 
lektionerna. Musik har en positiv inverkan på vårt välbefinnande genom 
påverkan på bland annat hormoner, stress, trötthet, känslor, 
andningsfrekvens, puls, hjärnans belöningssystem samt området i hjärnan 
som styr glädje och lycka (Koelsch, 2010; Koelsch & Stegemann, 2012; 
Theorell, 2009; Västfjäll, Juslin & Hartig, 2012). En möjlig förklaring till att 
eleverna är så positiva till undervisningen kan vara att de omedvetet känner 
av denna påverkan på välbefinnandet. Musiklektionerna kan mycket väl 
framkalla dessa rent fysiska och biologiska effekter, vilket eleverna varken 
vet om eller kan sätta ord på. Eleverna visar det dock genom att tala positivt 
om undervisningen, berätta att de ser fram emot den samt visa andra (mer 
positiva än i andra sammanhang) sidor av sig själva under lektionen.   

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med denna uppsats var att utifrån sociokulturellt perspektiv utforska 
några lärares syn på hur musikundervisning kan bidra till elevers 
välbefinnande. Har då studien gjort detta? Med tanke på det syfte och de 
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forskningsfrågor som presenterats anser jag att arbetet besvarar frågorna på 
ett adekvat sätt. Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer. Kvalitativ forskning lägger stor vikt vid tolkning vilket är viktigt 
att ha i åtanke. Forskaren gör en rekonstruktion av den sociala verkligheten 
och samspelar med de som blir intervjuade. Vissa aspekter lyfts fram för att 
visa hur verkligheten kan förstås och därmed negligeras alternativa 
tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). En nackdel med just intervjuer 
som forskningsmetod är att det enbart är ett fåtal vars röster får komma till 
tals och som sedan ligger till grund för resultatet. I detta fall var det också så 
att av de fem tilltänkta intervjuerna genomfördes enbart tre vilket gjorde att 
datainsamlingen blev förhållandevis liten. Det är också möjligt att utfallet 
blivit annorlunda om andra musiklärare hade intervjuats.  
 
Som nämnts tidigare präglas tolkningen alltid av forskarens bakgrund, 
åsikter och värderingar, men jag har försökt tolka intervjuerna ur ett brett 
perspektiv. Jag tar stöd i att de intervjuade musiklärarnas tankar på många 
sätt överensstämde med, eller liknade tidigare forskning. Syftet med 
uppsatsen har aldrig varit att presentera någon sanning, utan lyfta tankar och 
goda exempel på vilken påverkan musikundervisning kan ha på 
välbefinnande i grupp.  
 
Trots att det har framförts argument för att denna studie kan sägas vara både 
trovärdigt och pålitligt finns det viss självkritik som bör läggas fram. En 
provintervju gjordes aldrig, vilket jag så här i efterhand inser hade varit bra. 
Det hade underlättat vid genomförandet av intervjuerna om jag haft en 
tydligare idé av hur dessa skulle utföras. Det hade också varit värdefullt att 
hålla åtminstone en intervju till och jag inser att jag fått än mer information 
och underlag om jag tagit mig tid att söka upp ytterligare en informant.  

6.3 Arbetets betydelse 
Musik har i långa tider använts för att stärka gruppsammanhållning och 
samarbete. Viss forskning kring detta har ytligt presenterats här och går att 
fördjupa sig i. Efter detta arbete finner jag mig stärkt i min föreställning att 
musik kan vara ett verksamt medel att använda vid skapandet av fungerande 
gruppers välbefinnande. Min förhoppning är att musik i större utsträckning 
kan komma att användas som en del av det hälsofrämjande arbetet i skolan. 
Jag anser att jag i studien har fått belägg för att det skulle vara möjligt att 
utarbeta en metod som kan bli ett komplement till de värdegrundsövningar 
och samtal som nu finns i skolvärlden. Musik har en inbyggd förmåga att 
föra människor samman och detta borde i större utsträckning användas i 
skolor. Jag kan också se ett utrymmer för liknande användning av musik för 
att bygga gruppkänsla på olika typer av arbetsplatser, eller i andra 
situationer i samhället. Musik når bortom ord och kan på ett jämlikt sätt 
bidra till att skapa och fördjupa relationer mellan människor.  
 
Min förhoppning är även att musiklärare i skolor ute i landet ska bli 
medvetna om vilket viktigt arbete kring den första delen i skolans läroplan 
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de utför. Även om målen för musikundervisningen i skolan till största delen 
är kunskapsrelaterade (eleverna ska lära sig sjunga och hantera olika 
instrument, skapa musik, känna igen olika musikinstrument och -stilar etc.) 
(Lgr 11) så tränas de också under musiklektionerna i läroplanens 
övergripande mål. Resultatet i detta arbete visar att elever medvetet eller 
omedvetet får utveckla sin förmåga att känna respekt för andra människors 
egenvärde, utveckla sin mentaliseringsförmåga, sin känsla för samhörighet 
och sin egen identitet, och musikundervisningen främjar även elevernas 
harmoniska utveckling. Kanske kan användande av musik och musicerande 
bli ett än mer naturligt sätt att öka elevers välbefinnande? Är det möjligt att 
använda musik som ett verktyg i skolors likabehandlingsarbete? Det kan 
också vara intressant för musiklärare att få ökad förståelse för hur viktig 
musikundervisningen är i arbetet med att forma goda, demokratiska 
sammhällsmedborgare.   

6.4 Fortsatt forskning  
Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie över tid angående 
huruvida elever, skolpersonal och vårdnadshavare upplever förändrad 
arbetsro, ökad trivsel och bättre välbefinnande efter en tid med 
musikaktiviteter med syfte att stärka välbefinnande, samarbete och 
gruppkänsla. Den forskning som finns kring relationer i skolan handlar 
företrädesvis om relationer mellan lärare och elev och inte så mycket om 
relationerna mellan elev och elev. Det finns belägg för att musik har en 
sammanhållande kraft i grupper och det kan vara dags att implementera 
denna kunskap i arbetet med att forma väl fungerande grupper i skolan.   
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Bilagor  

Bilaga 1 
Information om forskningsstudie! 
 
Mitt namn är Lena Risdal och jag läser den avslutande terminen på 
musikterapiutbildningen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. I och 
med detta skriver jag en magisteruppsats baserad på en studie. Syftet är att 
utforska goda exempel på vad musik kan bidra med i fråga om 
grupprocesser, samspel och välbefinnande i skolklasser. För att kunna 
genomföra detta behöver jag att intervjua några erfarna musiklärare som 
arbetar inom olika skolformer. Din medverkan innebär att jag får ta del av 
dina erfarenheter och tankar kring detta ämne.  
 
Intervjuerna kommer endast att användas för det aktuella uppsatsarbetet och 
de kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. 
Deltagandet är frivilligt och du kan om så önskas avbryta ditt deltagande när 
du vill, deltagandet är också anonymt om sådan önskan föreligger. Du 
kommer även att få läsa igenom den utskrivna intervjun innan uppsatsen 
färdigställs för att kunna rätta till eventuella missförstånd.  
 
Min önskan är att du som informant ger ditt samtycke till att bli intervjuad 
och att du tar ställning till om uttalanden och beskrivna handlingar i 
intervjuerna bör vara anonyma eller ej.  
 
 
 
Lena Risdal 
Musikstuderande vid Musikterapiutbildningen 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Box 27 711 
115 91 Stockholm 
Mobil: 070-746 15 62 
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Bilaga	2		

Samtycke till medverkan i forskningsstudie	
 
Jag samtycker till att bli intervjuad 
 
☐ JA                              
 
Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 
 
☐ JA ☐ Nej 
 
Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i 
intervjuerna ska vara anonyma om de redovisas.  
 
☐ JA ☐ Nej 
 
 
Namn________________________________________________________
______________________________________ 
 
Antal år som verksam-
_____________________________________________________________
______________ 
 
Datum och 
ort___________________________________________________________
_________________________ 
 
Underskrift____________________________________________________
___________________________________ 

 
 

 
 


