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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om elevernas koncentration i de teoretiska ämnena 

påverkas av huruvida eleverna exponeras för musik under dagen eller ej. Genom 

observationer av tre klasser och intervjuer med fyra klasslärare har jag försökt att ta reda på 

om koncentrationsförmågan förbättras med hjälp av musik. Jag har räknat antalet 

koncentrationsrubbningar och jämfört resultaten från de dagar då eleverna inte utövar musik 

med de dagar då de gör det. Litteraturöversikten handlar om hur musik på olika sätt hjälper 

människan att utvecklas som människa och tidigare forskning som känns relevant för denna 

studie. 

      Några slutresultat som jag har kommit fram till är att majoriteten av eleverna drabbas av 

färre koncentrationsrubbningar under de dagar då inslag av musik förekommer. Jag har även 

upptäckt att ingen av de intervjuade lärarna är medvetna om musikens effekt på eleverna, 

ändå använder de alla sig av musik som avbrott från den teoretiska undervisningen. Flera av 

eleverna verkar däremot själva vara medvetna om att de arbetar bättre om de får använda sig 

av musik i undervisningen.  
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1. Inledning  

Idag är det lätt för eleverna att lyssna på musik. De kan lyssna på Spotify, Youtube, iTunes 

osv och behöver inte köpa skivor eller vänta på att favoritlåten spelas på radio som man var 

tvungen att göra för några år sedan. Musiken är i många fall en stor del av elevernas vardag 

och därför borde den vara en större del av elevernas skolgång än vad den är idag. Som 

blivande lärare är jag väldigt intresserad av vad som kan hjälpa eleverna att bibehålla 

koncentrationen en hel dag i skolan. När jag själv gick på lågstadiet gjorde just musik ett 

starkt intryck på mig. Det hände att jag fann de dagar som innehöll lektioner som hade med 

musik att göra mer tillfredsställande än andra dagar. Musiken hade många gånger en lugnande 

inverkan på mig, och ledde oftast till en bättre koncentration för min del när det gällde den 

dagens övriga lektioner. Det jag vill ta reda på med denna studie är om musiken kan hjälpa 

eleverna under utbildningen. 
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2. Bakgrund 

2.1 John Deweys teori om vardagsnära undervisning 

John Dewey ville med sin pedagogik förklara att människan är en social varelse från allra 

första stund. Han ansåg att denna egenskap borde spegla undervisningen och att skolan torde 

innehålla mer praktiska ämnen (Anna Forssell, 2011, s. 104). Fredrik Lindstrand och Staffan 

Selander (2009) påpekar att barn behöver en balans mellan teori och praktik i undervisningen. 

I dagens undervisning är majoriteten av lektionerna teoretiska, och därför behövs mer 

praktiska inslag i skolan (Ibid., s. 178). Deweys uttryck ”learning by doing”, alltså att lära 

genom att göra, är ett mycket känt uttryck vilkets innebörd många pedagoger än idag 

instämmer med (Bertil Sundin, 2003, s. 80). Jag återkommer senare i studien till hur eleverna 

kan befästa kunskaper genom att använda sig av musik, eftersom de lär genom att göra. 

Dewey menade även att undervisningen måste utgå ifrån elevernas egna känslor och 

erfarenheter. Eleverna måste kunna knyta an utbildningen till sina egna känsloliv. Han skrev 

även att deras intressen måste få vara en del av undervisningen. Eleverna ska vara aktiva och 

verksamma, och behöver åtminstone vara lite intresserade av det de lär sig för att de ska vara 

motiverade och orka engagera sig i lärandet. Då Deweys bedömning var att kommunikation är 

en av de grundläggande egenskaperna hos en människa så menar han även att det är viktigt att 

eleverna får kommunicera med varandra under skolgången, och musiklektioner är ett väldigt 

bra tillfälle för eleverna att få kommunicera (Forssell, 2011, s. 110). 

 

Dewey kritiserade ofta den traditionella skolan, där eleverna sitter passiva i sina bänkar 

medan läraren är den aktiva i klassrummet (Ibid., s. 103). Han ogillade att eleverna inte kunde 

hjälpa varandra och samspela i klassrummet. Han trodde i stället på att eleverna fick 

kommunicera fritt så att de kunde utbyta idéer och utvecklas genom att dela tankar om 

intressen och erfarenheter. Gemenskap är viktig för ett effektivt klassrum (Ibid., s. 103-104).  

 

Dewey argumenterade alltså kring två pedagogiska problem som dagens pedagoger ännu 

kämpar med. Det första problemet är den traditionella undervisningen där eleverna förblir 

passiva och inte får chansen att utveckla sina sociala färdigheter genom att samarbeta i 

klassrummet. Det andra problemet är bristen på vardagsnära undervisning, vilken Dewey 

benämner som praktisk undervisning. Eleverna behöver bli motiverade genom att få använda 

sina erfarenheter i utbildningen (Ibid., s. 107). De måste få vara aktiva och verksamma (Ibid., 

s. 110). Dewey menar att roten till den estetiska upplevelsen ligger i vardagslivets 
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erfarenheter. Estetisk njutning är för alla och skolan måste ta hänsyn till att eleverna behöver 

estetik även inom skolans ramar. Han menar att teori och praktik (exempelvis musik) går in i 

varandra och behöver varandra för att undervisningen ska kunna bli fulländad (Sundin, 2003, 

s. 81). 

 

2.2 Musikens betydelse för klassens gemenskap 

 

  Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika   

  funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig  

  del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens 

  identitetsutveckling (LGR11, s. 100). 

 

Detta citat är taget från styrdokumentet LGR11. Det påpekar hur musiken är viktig för den 

sociala gemenskapen, vilken är viktig för att en klass ska kunna arbeta tillsammans. Ilona 

Antal-Lundström (1996) påpekar i sin bok ”Musikens gåva: hur musik påverkar barns 

utveckling genom att stimulera inneboende resurser och ge ökad social kompetens” hur 

musiken kan öka gemenskapen i en klass. Som ovan nämnt är gemenskapen en viktig 

komponent för att en klass ska kunna samarbeta så bra som möjligt. Antal-Lundström 

beskriver även hur de musikaliska färdigheterna hjälper eleverna med personliga och sociala 

relationer. Detta innebär att klassen lättare kan utvecklas som en grupp genom att utöva musik 

tillsammans. Lindstrand och Selander (2009) skriver även att det är nödvändigt för eleverna 

att ha roligt. De menar att nöjet är behövligt för att eleverna ska orka med skolan och 

undervisningen (Ibid., s.182). Likaså Lars Lilliestam (2009), som är professor i 

musikvetenskap, menar att musik förhöjer livskänslan. Alla borde få chansen att skapa ljud 

tillsammans med andra personer och få uppleva att välbefinnandet kan öka markant av 

musiken (Ibid., s. 78). Lindstrand och Selander har påvisat att ökade prestationer inom 

estetiska ämnen, exempelvis musik, även leder till ökade prestationer inom andra 

ämnesområden (Lindstrand och Selander, 2009, s. 187). Detta kan ha att göra med att skolans 

estetiska ämnen anses vara närmare elevernas verklighet utanför skolan. Eleverna får ta med 

egna erfarenheter till musiklektionerna och får större möjlighet att arbeta i grupp i stället för 

individuellt (Ibid., s. 184). 
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2.3 Definition av begreppet koncentration 

Under de ovanstående rubrikerna nämns ett flertal faktorer som kan spela in på hur elevernas 

förmåga att koncentrera sig förbättras eller försämras, även om detta inte omtalas konkret i 

texten. Några exempel är att eleverna får vardagsnära undervisning, att klassen känner 

gemenskap samt att eleverna känner motivation och engagemang. Begreppet koncentration är 

ett centralt begrepp i denna studie då det undersöks hur musik på olika sätt förändrar 

elevernas koncentration. 

      Det finns tre olika sorters koncentrationsförmåga: vakenhetsgraden, den stimulusdrivna 

uppmärksamheten och den koncentrationsdrivna uppmärksamheten (Eva Nivbrant Wedin, 

2013, s. 34). Vakenhetsgraden står för hur pigg och alert en person är. Detta kan variera från 

dag till dag och beror på olika faktorer, så som hur personen i fråga sovit eller om man 

exempelvis är stressad. Det är viktigt att eleverna har en hög vakenhetsgrad i skolan för att 

kunna fokusera på samma sak under en längre tid. Den stimulusdrivna uppmärksamheten 

handlar om huruvida en elev tappar fokus eller ej om någonting oväntat händer i 

omgivningen, exempelvis att en elev ramlar av stolen. Många elever fortsätter att tänka på 

händelsen och glömmer lätt bort vad det var som de förväntades göra. Därför är det viktigt att 

försöka bibehålla en lugn miljö i klassrummet (Ibid., s. 34). Den koncentrationsdrivna 

uppmärksamheten är detsamma som uppmärksamhet man själv kan kontrollera. För att 

eleverna själva ska kunna kontrollera sitt fokus är det viktigt med ett bra arbetsminne (Ibid., s. 

35). 

 

2.4 Förförståelse 

Jag går in i denna studie med inställningen att musik påverkade mig när jag gick på lågstadiet 

och att den kanske har en liknande påverkan på elever idag. Detta kan göra att jag har svårare 

att se kritiskt på huruvida det är andra faktorer än musiken som inverkar på eleverna. Det kan 

vara så att jag tolkat vissa situationer utifrån hur jag själv upplevde situationerna under 

lågstadiet. Jag har dock gjort mig medveten om detta, och försöker genom denna tanke att 

med ett kritiskt öga observera huruvida musiken, eller andra faktorer, kan inverka på eleverna. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elevernas koncentration i de teoretiska ämnena 

påverkas av huruvida eleverna exponeras för musik under dagen eller ej. De mer preciserade 

frågeställningarna är följande: 

- Hur påverkar musiken elevernas koncentration i de teoretiska ämnena då inslag av 

musik förekommer under dagen? 

 

- Hur och till vilket syfte använder sig lärare av musik under dagen då man bortser från 

de schemalagda musiklektionerna? 
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4. Litteraturöversikt.  

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

Howard Gardner (2001) menar att varje människa har sju separata intelligenser (Ibid., s.47). 

Gardner (1996) skriver om den lingvistiska intelligensen, den musikalisk-rytmiska 

intelligensen, den logisk-matematiska intelligensen, den visuella/spatiala intelligensen, den 

kroppsliga-kinestetiska intelligensen och de två personliga intelligenserna som är 

självkännedom och social förmåga. Den lingvistiska intelligensen är den språkliga 

intelligensen. Om man besitter en hög lingvistisk intelligens behärskar man språk mycket bra. 

Språkförmågan är ett viktigt redskap som de flesta människor behöver (Ibid., s. 89). En 

person med hög musikalisk intelligens är mycket duktigt på melodi och rytm och är dessutom 

duktig på att förmedla känslor genom musiken (Ibid., s. 96). Om en individ har hög logisk-

matematisk intelligens är denne duktig på matematiskt och logiskt tänkande (Ibid., s. 117-

156). Den visuella/spatiala intelligensen behandlar förmågan att uppfatta världen så som den 

ser ut i verkligheten (Ibid., s. 159). Exempelvis skulptörer behöver ha hög visuell/spatial 

intelligens (Ibid., s. 174). Kroppslig-kinestetisk intelligens behandlar förmågan att kontrollera 

ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Mimare behöver använda sin kropp på extremt varierade 

och komplicerade sätt, denna använder då den kroppslig-kinestetiska intelligensen (Ibid., s. 

190). De personliga intelligenserna behandlar hur man ser sig själv och hur man klarar av att 

röra sig socialt (Ibid., s. 249). Gardner påpekar att den musikalisk-rytmiska intelligensen 

strukturellt sätt nästan är parallell med den verbal-lingvistiska intelligensen. Alltså utvecklas 

den lingvistiska intelligensen när den musikalisk-rytmiska intelligensen utvecklas och tvärt 

om (2001, s. 47). 

 

Gardner (1996) menar att eftersom alla människor har olika höga eller låga nivåer av alla 

dessa intelligenser behöver alla människor få chansen att lära på olika sätt. I skolan fokuseras 

det nästan alltid på den lingvistiska intelligensen och den matematisk-logiska intelligensen 

(Ibid., s. 325). Om en elev har högre musikalisk intelligens än lingvistisk intelligens har denne 

lättare för att lära sig genom musik och därför bör det vara mer fokus på även de andra 

intelligenserna. (Ibid., s. 91-116). Gardner (1996) skriver själv att: 

 

  Min önskan är att min teori om de sju intelligenserna ska användas för att förbättra 

  och kanske förändra pedagogiska metoder, barnuppfostran och synen på människans  

  utveckling (Ibid., s. 292). 
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Gardners teori är relevant för denna studie eftersom den säger att alla lär på olika sätt. Medan 

vissa elever kan lära sig läsa, skriva och komma ihåg fakta endast genom att träna på de olika 

färdigheterna behöver andra elever exempelvis musik för att kunna lära. 

 

Även Deweys teori om vardagsnära undervisning, som presenterades under 

bakgrundsrubriken, är central i denna studie då musik anses vara just vardagsnära 

undervisning. Syftet med denna studie är att undersöka hur elevernas koncentration i de 

övriga ämnena påverkas av huruvida eleverna exponeras för musik under dagen eller ej och 

därför belyses Deweys teori i detta avsnitt. Huruvida dessa teorier stämmer eller inte är dock 

inte bevisat. Precis som många andra forskare har inte Gardner och Dewey fått stå 

oemotsagda. 

 

4.2 Tidigare forskning 

4.2.1 Den motoriska förmågan är nära sammankopplad med koncentrationsförmågan.  

Ett barn med väl utvecklad motorisk förmåga har avsevärt lättare för att koncentrera sig. 

Björn Kadesjö (2008), som är barnläkare, beskriver att motoriken är väldigt viktig för barnens 

utveckling. Motoriken används och utvecklas under hela uppväxten och ingår i alla barns 

vardagsaktiviteter. För att en elev ska kunna koncentrera sig och till exempel orka sitta still på 

sin stol eller till och med kunna kommunicera, behöver eleven en bra utvecklad motorik 

(Ibid., s. 223-224). Mona Hallin (1982) menar att musik får motoriken att utvecklas. Hon 

skriver att rörelsen alltid kommer med musiken och att motoriken utvecklas genom dessa 

rörelser (Ibid., s. 54). Även Kadesjö (2008) menar att rörelseaktiviteter, som till exempel 

musiklektioner, är nödvändiga för att förbättra elevernas motorik. Han anser att eleverna 

behöver större erfarenhet av rörelseaktiviteter för att kunna bli medvetna om sina egna 

kroppar. Detta betyder att skolorna bör ge alla elever möjlighet att träna sin motoriska 

förmåga genom exempelvis rörelse- eller sånglekar som pauser från de 

koncentrationskrävande uppgifterna (Ibid., s. 225). Hallin (1982) påstår dessutom att 

vakenhetsgraden och uppmärksamhetsnivån förstärks avsevärt av musik. Hon menar att det 

retikulära systemet i hjärnan, som styr vakenhetsgraden och uppmärksamhetsnivån reagerar 

på musik och höjer nivåerna. Alltså kan musik höja koncentrationsförmågan (Ibid., s. 126). 

Nivbrant Wedin (2013) påpekar att musik förbättrar arbetsminnet om man utövar musik 

regelbundet (Ibid., s. 32). Hon skriver även att koncentrationsförmågan hänger ihop med 

arbetsminnet. Alltså har elever med bättre arbetsminne lättare att koncentrera sig (Ibid., s. 33). 

Elever som får en genomtänkt musikundervisning påvisar bättre inlärnings- och 
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kommunikationsfärdigheter än elever som ej får det (Antal-Lundström, 1992, s. 6). 

 

4.2.2 Musiken främjar personlighetsutvecklingen. 

Lindstrand och Selander (2009) menar att musiken hjälper elevernas personlighet att 

utvecklas. De skriver att det finns möjligheter att träna elevernas förmåga att samarbeta och 

anpassa sig, genom musikalisk skolning (Ibid., s. 188). Reggio Emilia är en stad i Italien som 

är känd för att ha format en pedagogik som spridit sig över hela världen och som även 

används i Sverige. I denna pedagogik anser man att eleverna ska kommunicera med flera 

språkliga uttryck än bara talspråk. Man menar att eleverna behöver använda sig av så många 

uttryckssätt som de har möjlighet att göra och att detta ger eleverna tillträde till hela sin 

personlighet. Först när man har tillträde till hela sin personlighet kan man anpassa sig till 

skolan och alla krav som ställs på eleverna. När eleverna har lärt sig att anpassa sig till 

skolgången är det lättare att fokusera på att förbättra koncentrationsförmågan. Ett exempel på 

ett uttryckssätt som alla elever har möjlighet att kommunicera med är just musik. Skolorna 

behöver alltså ta tillvara på musiken för att främja elevernas personlighetsutveckling 

(Forssell, 2011, s. 249). Detta kan dock även tillämpas med hjälp av exempelvis bild, dans, 

idrott, drama och andra kommunikations-sätt som är lättillgängliga för eleverna. Lilliestam 

(2009) menar att musik kan hjälpa alla att känna och uttrycka vem man är (Ibid., s. 33). Han 

skriver dessutom att man kan reglera humöret med hjälp av musik. Han menar att om man 

behöver varva ner för att kunna koncentrera sig bättre eller peppa upp sig för att orka med alla 

uppgifter är musik ett väldigt effektivt redskap (Ibid., s. 142). Dock finns det givetvis elever 

som inte hjälps av musik och som till och med kan få svårare att koncentrera sig samt blir mer 

stressade av musik. Hallin (1982) skriver att vi genom musik kan lära oss att möta världen. 

Hon menar att musiken handlar om att finna sig själv och på så sätt kunna hantera 

verkligheten i våra liv. Musik låter oss utvecklas så att vi kan samarbeta med varandra och så 

att vi kan handskas med problem. Musik får oss att växa som individer (Ibid., s. 5). Detta bör 

dock även gälla andra estetiska uttryckssätt, så som bild eller drama. Nivbrant Wedin (2013) 

skriver att forskning har påvisat att sång sänker stressnivån och att sång leder till att man blir 

psykiskt stark och energisk. Sången förbättrar även minneskapaciteten (Ibid., s. 120). Jon-

Roar Bjørkvold (1991) påpekar även att sången stimulerar all inlärning, vilket innebär att 

sången är en effektiv metod för att göra inlärning lättare (Ibid., s. 160). Att använda musik i 

undervisningen har en stark inverkan på hela personlighetsutvecklingen (Sundin, 2003, s. 85). 

Även Antal-Lundström (1992) påpekar att musiken har påverkan på personlighetsformningen 

(Ibid., s. 36). Hon menar även att barn som undervisas i musik får bättre känslomässig 
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medvetenhet och de får även en bättre förståelse för hur relationer mellan människor kan 

fungera. Detta innebär även att de får ett bättre anpassbart tänkande och en mycket större 

kontrollerad koncentration (Ibid., s. 56). Hon menar att undervisning i musik hjälper även 

eleverna att förstå och ta ställning till etiska värderingar. (Ibid., s. 72) Musiklektionerna 

hjälper dessutom eleverna att utvecklas socialt genom att de måste anpassa sig till de andra 

eleverna och kraven som finns i klassrummet. Eleverna får uppleva en gemenskap i klassen 

och de får lära sig att lita på varandra och turas om (Hallin, 1982, s. 54).  

 

Tidigare forskning har visat att känslor är nödvändiga för tankeprocessen och 

personlighetsutvecklingen (Carla Hannaford, 1997, s. 51). Hallin beskriver att musiken går 

genom det limbiska systemet i hjärnan, vilket kontrollerar känslorna (Ibid., s. 126). Även 

Gardner (1996) menar att det finns ett samband mellan musiken och känslorna. Han skriver 

att musik är ett fenomenalt sätt att beskriva och förmedla sina känslor och på så sätt få större 

möjlighet att utveckla den personliga intelligensen (Ibid., s. 114). Bjørkvold skriver att musik 

kan framkalla fantasibilder utan att den musicerande ens tänker på det, och detta kan 

framkalla starka känslor (Bjørkvold, 1991, s. 46). 

 

4.2.3 Musiken främjar språkutvecklingen 

Många forskare menar att man har lättare att koncentrera sig om uppgifterna inte är alltför 

svåra. Alltså kan en snabbare språkutveckling öka elevernas koncentrationsförmåga. 

(Nivbrant Wedin, 2013) Tony Kinberg menar att alla behöver en paus för mental bearbetning 

under längre arbetspass. Han anser att musik är en mycket bra metod för detta. Han menar 

även att man endast kan koncentrera sig i cirka 20 minuter, och anser att alla pedagoger borde 

använda musik som avbrott ibland (Meetings international, 2009). Hallin (1982) skriver att 

den intellektuella utvecklingen uppmuntras genom musiken på grund av den extra begrepp-

träningen sångtexterna ger (Ibid., s. 54). Hon menar även att musiken går genom 

storhjärnbarken, som är säte för bland annat språkförmågan (Ibid., s. 126). Även Nivbrant 

Wedin (2013) skriver att forskare har hittat tydliga anknytningar mellan musiken och 

språkutvecklingen när de har tittat på hjärnan. De menar alla att musiken utvecklar hjärnan 

(Ibid., s. 25). Samma aktivitet kan avkodas i hjärnan om man ägnar sig åt språk eller åt musik. 

Förmågorna hänger ihop i hjärnan (Ibid., s. 26-27). Hannaford (1997) menar att vi alla 

behöver göra någonting praktiskt för att fullända inlärningen. Exempelvis kan man musicera 

för att befästa kunskap man nyligen har lärt sig. Mycket inlärning kräver dessutom att man får 

skapa färdigheter som låter en uttrycka sig. Även detta kan hjälpas genom musicerande, med 
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sång och möjligtvis dans. Hon skriver att vi måste använda vårt muskelminne för att komma 

ihåg den information vi har lärt oss. Muskler som käkmusklerna och tungan används hela 

tiden när vi sjunger, medan exempelvis armmusklerna används kontinuerligt när vi spelar 

gitarr eller trummor eller något annat instrument. Dessa aktiviteter hjälper alltså hjärnan att 

befästa förståelse (Ibid., s. 89). 

 

Nivbrant Wedin (2013) menar att det språkliga ljudsystemet och det musikaliska ljudsystemet 

har många saker gemensamt. Exempel på detta är klang, rytm och melodi (Ibid., s. 10-11). 

Hon skriver att sången är mycket bra för läs- och skrivinlärningen eftersom man tränar puls 

och rytm, som är väldigt viktiga aspekter av läs- och skrivinlärning (Ibid., s. 120). Lena 

Boström och Hans Wallenberg (1997) menar att det finns olika typer av inlärare och alla olika 

inlärare måste få chans att lära på sitt sätt. De elever som lär genom exempelvis musik måste 

få chans att använda musiken i inlärningsprocessen (Ibid., s. 15). Boström och Wallenberg 

(1997) skriver även att det är nödvändigt för alla att använda den högra hjärnhalvan så mycket 

som möjligt för att de båda hjärnhalvorna ska kunna samarbeta bättre. Den högra hjärnhalvan 

behandlar exempelvis rytm, rim, bild och musik, och därför är det viktigt att ägna sig åt dessa 

saker (Ibid., s. 20-21). De skriver även att det har konstaterats av pedagogisk forskning att vi 

lär bättre av att använda den inlärningsstil man själv är bekväm med. Medan vissa elever lär 

sig effektivt genom att läsa kan vissa elever behöva musik för att lära (Ibid., s. 33). 

 

Antal-Lundström (1996) menar att musiken är betydelsefull när eleverna utvecklar kunskapen 

av hur ljud och tecken hör samman. Detta innebär att musiken förbereder små barn för läs- 

och skrivinlärningen som de kommer bemöta i skolan, hon skriver att musik av den 

anledningen kan hjälpa elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter med 

inlärningen (Ibid., s. 68). Antal-Lundström (1996) skriver dessutom att musiken kan hjälpa 

eleverna att utveckla ordförrådet genom nya ord och uttryck i låttexter (Ibid., s. 177). Boström 

och Wallenberg (1997) menar att musiken bör användas i undervisningen om eleverna 

behöver slappna av eller om de behöver släppa loss och röra på sig. De skriver att musiken 

kan ha många olika effekter, så som att skapa gemenskap, lugna oroliga elever, befästa 

kunskap eller stimulera hjärnan och skapa bättre koncentrationsförmåga (Ibid., s. 156-157). 
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5. Metod 

Metoderna som använts i denna studie är observationer och kvalitativa intervjuer med 

klasslärare. Dessa metoder är valda utifrån frågeställningarna om hur musiken påverkar 

elevernas koncentration i de teoretiska ämnena då inslag av musik förekommer under dagen, 

och hur och till vilket syfte lärare använder sig av musik under dagen då man bortser från de 

schemalagda musiklektionerna. Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer kan man med 

större bredd tydliggöra hur klassläraren uppfattar att musik påverkar elevernas koncentration 

under en vanlig skoldag och genom att använda sig av observationer får man själv se om det 

teoretiska stämmer in med verkligheten (Bo Johansson och Per-Olov Svedner, 2010, s. 34-

56).  

 

Jag har under denna studie försökt att observera elever ur ett perspektiv som är kritiskt mot att 

musiken har en stor inverkan på elevernas koncentration. Allt material som samlats in är med 

i studien, dock kan det vara så att elevernas koncentration påverkats till det bättre eller sämre 

av andra orsaker än musik och frånvaron av musik. Som tidigare nämnt är det många faktorer 

i en elevs liv som gör att koncentrationen blir bättre eller sämre under olika dagar. 

 

5.1 Urval 

Observationen utfördes på tre klasser och totalt 66 elever. Klasserna har jag valt att kalla klass 

A, klass B och klass C. Varje klass observerades en dag då de inte hade schemalagd 

musiklektion och en dag då hade schemalagd musiklektion. Detta för att säkerställa att 

eleverna skulle utöva musik under en av dagarna då jag observerade klassen. De dagar då 

klasserna inte hade schemalagd musiklektion förekom inga inslag av musik under dagen, 

förutom i klass B där klassen börjar med att sjunga en sång varje dag på morgonsamlingen. 

De dagar då klasserna hade schemalagdmusiklektion förekom dock flera inslag av musik, så 

som avslappningsmusik, städmusik och så vidare. Vidare i studien används uttrycket ”dag 

innehållande musik”, med detta menas en dag då eleverna både har schemalagd musiklektion 

och även utsätts för exempelvis avslappningsmusik och städmusik. Klasserna som 

observerades var alla årskurs tvåor och skolorna finns i samma kommun. Anledningen att jag 

valde att observera just andraklassare var att jag själv kommer att vara utbildad lärare för 

förskoleklass till trean och tvåan ligger i mitten av dessa årskurser. Fler klasser skulle ha 

observerats och elever skulle ha intervjuats, men tidsbrist gjorde att detta inte var möjligt. På 

grund av det få antalet klasser kompletterades detta med intervjuer av klasslärare för att ge 
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studien en högre reliabilitet.  

 

Intervjuerna som utfördes var med klassläraren till klass A och klassläraren till klass B. Dessa 

intervjuades efter observationerna då jag kände att jag hade lite bättre insikt om hur musik 

användes i klassen. Klassläraren till klass C fick jag inte chans att intervjua. De två andra 

klasslärarna som intervjuades, vars klasser jag inte fick chans att observera, intervjuades efter 

att alla observationer var genomförda.  

 

5.1.1 Presentation av klasslärare som blev intervjuade 

Jag har valt att ge klasslärarna könsneutrala namn, då deras kön inte har någon betydelse för 

studien. 

 

Den första klassläraren som blev intervjuad, Lärare A, har varit klasslärare i sex år. Innan 

detta har denne arbetat som resurslärare och idrottslärare. Lärare A är klasslärare i klass B, en 

klass med 28 elever. 

 

Den andra klassläraren som blev intervjuad, Lärare B, har varit klasslärare i 12 år. Lärare B är 

klasslärare i en klass med 25 elever. 

 

Den tredje klassläraren som blev intervjuad, Lärare C, har varit klasslärare i 13 år. Lärare C är 

klasslärare i en klass med 20 elever. 

 

Den fjärde klassläraren som blev intervjuad, Lärare D, har varit klasslärare i 13 år. Lärare D 

är klasslärare i klass A, en klass med 13 elever. 

 

5.2 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) har berörda rektorer, lärare, elever och 

elevers föräldrar fått information om studien genom mail och brev. Elevernas föräldrar har 

fått en medgivandeblankett som de fått lämna in till klassläraren (se bilaga 1). Genom att 

lämna in blanketten har de givit sitt medgivande till att låta sina barn observeras och 

medverka i studien. De har även fått information om att de har rätt att dra tillbaka sitt 

medgivande och dra sig ur studien om någon ändrar sig. Även eleverna har själva blivit 

tillfrågade om de är villiga att observeras. Eleverna har dock inte fått information om varför 

de blir observerade, då detta skulle kunna ha en stor betydelse för hur eleverna betedde sig 
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under observationerna och därmed påverka resultaten. De elever vars föräldrar inte har givit 

sitt medgivande observeras inte, även om elevens klass observeras. Inga namn på de 

medverkande anges i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Nedan följer en tabell av datainsamlingen. 

 

Datainsamling: Tidpunkt: 

Observation klass A, dag utan musik  28/4 – 2014, 08.00 – 13.30 

Observation klass A, dag med musik 6/5 – 2014, 08.00 – 13.30 

Observation klass B, dag utan musik 8/5 – 2014, 08.00 – 13.30 

Observation klass B, dag med musik 9/5 – 2014, 08.00 – 13.30 

Observation klass C, dag med musik 14/5 – 2014, 08.10 – 14.00 

Observation klass C, dag utan musik 15/5 – 2014, 08.10 – 14.00 

Intervju med Lärare 1 6/5 – 2014, 14.00 – 14.30 

Intervju med Lärare 2 7/5 – 2014, 13.00 – 13.40 

Intervju med Lärare 3 13/5 – 2014, 10.00 – 10.30 

Intervju med Lärare 4 15/5 – 2014, 14.30 – 15.00 

 

5.3.1 Intervjuer 

Frågorna i den kvalitativa intervjun var anpassade så att klasslärarna kunde komma med egna 

tankar och teorier (Johansson & Svedner, 2010, s. 34). Det var frågor som tillät lärarna att 

berätta om sina egna erfarenheter och reflektera över hur musik kan påverka eleverna på olika 

sätt. Några frågor som användes var: 

- Hur tycker du att eleverna är/beter sig/koncentrerar sig efter musiklektionen? 

- Vad är dina erfarenheter av musik i klassrummet? 

- Hur brukar ni använda musik i klassrummet och till vilket syfte? 

 

5.3.2 Observationer 

Jag använde mig av ett löpande protokoll (Johansson & Svedner, 2010, s. 54) för att observera 

tre klasser under sex dagar, med två dagar hos varje klass. Observationerna genomfördes 

stillasittande och data samlades in med hjälp av papper och penna. Alla elever vars föräldrar 

givit sitt medgivande observerades under varje observation, det fanns inga fokuselever. Det 

som främst observerades var koncentrationsrubbningar, alltså när eleverna inte arbetade med 

det de hade blivit tillsagda att göra. De koncentrationsrubbningar som räknats i denna studie 
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är de som varar längre än cirka 20 sekunder. En koncentrationsrubbning kan vara när en elev 

exempelvis sitter och leker med någonting eller när någon blir störd av att någon annan elev 

sitter och göra någonting denne inte ska göra, vilket representerar den stimulusdrivna 

koncentrationsförmågan. Det kan även vara när en elev sitter och stirrar ut i tomma luften, 

vilket representerar vakenhetsgraden, eller pratar med en klasskamrat i stället för att arbeta. 

Om en elev däremot exempelvis sitter och stirrar ut i tomma luften i några sekunder har detta 

inte räknats. Om en grupp elever tillsammans får koncentrationsrubbningar räknas dessa per 

individ. Däremot räknas det endast som en koncentrationsrubbning om en elev tappar 

koncentrationen, återgår till arbetet i endast en minut och sedan tappar koncentrationen igen. 

Är eleven koncentrerad i längre än en minut och sedan drabbas av en koncentrationsrubbning 

räknas denna som en ny. 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Svaren från intervjuerna jämfördes och dokumenterades. Antalet koncentrationsrubbningar 

från de dagar då klasserna observerades räknades. Av detta framställdes en tabell (se sida 21) 

där det framkom hur många koncentrationsrubbningar som klassen upplevde under de 

antecknade dagarna. Specifika observationer som kan ses som särskilt intressanta för studien 

återges under resultatrubriken. Intervjuerna skrevs ned ordagrand och sedan jämfördes de 

olika klasslärarnas kommentarer med varandra. De punkter som lärarna hade likadana åsikter 

om återgavs tillsammans och de punkter som lärarna hade olika åsikter om återgavs med olika 

kommentarer. Alla kommentarer som framfördes under intervjuerna ansågs relevanta och allt 

material som framkom under intervjuerna återges under resultatdelen.  

 

5.5 Procedur 

Jag började med att kontakta rektorerna på alla skolor i den kommun där jag önskade utföra 

observationerna via mail. Av dessa fick jag sedan e-postadresser till klasslärarna för alla 

andraklasser i kommunen. Även dessa kontaktades via mail och fick då information om 

studien, deras medverkande och om hur studiens procedur skulle fortskrida. Även syftet och 

frågeställningen framfördes i informationsmailet. Av alla klasslärare var det endast fem som 

hade möjlighet att medverka i min studie. Fyra av dessa kunde tänka sig att bli intervjuade, 

och tre av dessa ville att jag skulle komma och observera deras klasser. När lärarna hade givit 

mig sitt medgivande för att vara med i studien skickade jag dem en medgivarblankett som 

läraren fick föra vidare till elevernas föräldrar. Först när föräldrarna med säkerhet hade blivit 
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informerade om studien bestämde jag observationsdagar tillsammans med lärarna. Jag 

framförde vikten av att observationen behövde utföras under en dag då eleverna hade en 

schemalagd musiklektion och under en dag då de inte hade schemalagd musiklektion.  

      Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa intervjuer och observationer. Intervjuerna 

började med frågor som visade mitt intresse i klasslärarnas arbete, detta för att skapa en 

trevlig stämning i början av intervjun. Intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefon . Alla 

de lärare som blev intervjuade blev tillfrågade om de gick med på att bli inspelade via e-post 

dagen innan intervjun ägde rum. De blev åter igen tillfrågade om de gick med på att bli 

inspelade precis innan intervjun och alla svarade ja. Tankar som dök upp på plats antecknades 

med hjälp av papper och penna. Observationerna genomfördes stillasittande under hela dagar, 

anteckningar av koncentrationsrubbningar och tid för dessa fördes. 

 

5.6 Kvalitetsmått  

I denna studie har observationer och kvalitativa intervjuer använts då jag har velat se själv och 

kontrollera hur klasslärarna uppfattar om elevernas koncentration förbättras under de dagar då 

inslag av musik förekommer. Kvalitativa intervjuer användes eftersom jag ville veta hur de 

intervjuade uppfattar förändringar i elevernas koncentration. Jag ville även kunna ställa 

följdfrågor, vilket inte är ett alternativ vid strukturerade intervjuer (Johansson & Svedner, 

2010, s. 34). Jag har under intervjuerna använt mig av frågor som är relevanta för studiens 

syfte. Intervjuerna spelades dessutom in, så att hela intervjuerna kunde registreras och så att 

dessa kunde analyseras om och om igen.  

      Två olika metoder, observation och intervju, har tillämpats för att se om lärarnas syn på 

undervisning och koncentration stämmer med verkligheten. Samma strategier tillämpades 

under alla observations- och intervjutillfällen och alla elever i studien har samma ålder för att 

det skulle vara lättare att jämföra utan att behöva tänka på ålder. 
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6. Resultat  

Under detta avsnitt presenteras de resultat som har framkommit under studien utifrån 

frågeställningarna. Resultatet utifrån frågeställningarna kommer sedan ytterligare presenteras 

och diskuteras under avsnittet ”diskussion”. 

 

Frågeställningar: 

- Hur påverkar musiken elevernas koncentration i de teoretiska ämnena då inslag av 

musik förekommer under dagen? 

- Hur och till vilket syfte använder sig lärare av musik under dagen då man bortser från 

de schemalagda musiklektionerna? 

 

6.1 Hur påverkar musiken elevernas koncentration i de teoretiska ämnena 

då inslag av musik förekommer under dagen? 

 

6.1.1 Resultat av intervjuer 

Alla klasslärare som blev intervjuade hade svårt att säga om de schemalagda 

musiklektionerna har någon påverkan på elevernas koncentration, det är ingenting de själva 

har tänkt på. Lärare D berättar dock att denne ofta använder avslappningsmusik under 

arbetspassen. Lärare D säger att det oftast blir väldigt lugn och skön stämning i klassrummet 

när denne sätter på avslappningsmusiken, och även de elever som har svårt att sitta still och 

vara tysta arbetar mycket bättre. Avslappningsmusik fungerar dock inte på alla lektioner, och 

ibland behöver eleverna ha det helt tyst i klassrummet. Lärare D menar att alla elever lär 

olika, och vissa behöver det estetiska för att lära. Lärare A, B och C brukar i stället alla tre 

använda musik som avbrott från det teoretiska arbetet. Om de märker att eleverna har svårt att 

koncentrera sig brukar de ta en paus och sjunga en sång eller dansa till någon låt. Alla tre 

menar att detta nästan alltid fungerar och får eleverna att arbeta mer koncentrerat igen. 

 

6.1.2 Resultat av observationer 

Under observationerna såg jag att många elever var lugnare och arbetade mer koncentrerat 

under de dagar då inslag av musik förekom, speciellt under lektionerna som följde direkt efter 

musiklektionen eller under lektionerna som innehöll musik. Dock var längden på resultatet 

varierande. En av de stökigare eleverna i klass B, elev 1, arbetade koncentrerat i ungefär 

femton minuter i början av lektionen som var efter musiklektionen (vilket visade på en 
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mycket bättre koncentrationsförmåga än under andra lektioner, då denne arbetade 

koncentrerat som längst i åtta minuter), men sedan var elev 1 lika okoncentrerad och störande 

som hen varit under tidigare lektioner. Den stökigaste eleven i klass C arbetade däremot 

koncentrerat nästan hela lektionen som följde efter musiklektionen, endast tre 

koncentrationsrubbningar noterades då eleven annars hade genomsnittligen 16 

koncentrationsrubbningar per lektion. 

 

Nedan visas en tabell som beskriver hur många tydliga koncentrationsrubbningar som skedde 

under dagarna då inslag av musik förekom och under dagarna då inslag av musik inte 

förekom. Anledningen att jag skriver ”tydliga koncentrationsrubbningar” är att jag inte kan 

vara helt säker på att jag har hunnit observera alla koncentrationsrubbningar som har ägt rum 

under dagen.  

 Tydliga 

koncentrationsrubbningar 

under dag utan musik 

Tydliga 

koncentrationsrubbningar 

under dag innehållande musik 

Klass A, 13 elever 61 koncentrationsrubbningar 23 koncentrationsrubbningar 

Klass B, 28 elever 126 koncentrationsrubbningar 59 koncentrationsrubbningar 

Klass C, 25 elever 92 koncentrationsrubbningar 37 koncentrationsrubbningar 

 

Av tabellen kan avläsas att alla tre klasser hade mer än dubbelt så många 

koncentrationsrubbningar under de dagar då inslag av musik inte förekom. Dagarna har varit 

precis lika långa och eleverna har haft lika många lektioner under de dagar då de haft musik 

som de dagar då de inte haft det. Här nedan följer utdrag från olika observationer som anses 

särskilt relevanta för den aktuella frågeställningen. 

 

Observationer i klass A 

1. Denna observation är utförd under en dag utan inslag av musik.  

Elev 2 har svårt att finna motivation till att arbeta. Eleven sitter och leker med färgpennorna 

som finns vid elevens plats och stirrar samtidigt ut i tomma luften. Elev 2 frågar läraren om 

hen får gå på toa, vilket tillåts. Min placering i klassrummet är precis bredvid dörren ut till 

korridoren. Elev 2 stänger dörren till klassrummet efter sig när hen ska gå på toa. Från 

korridoren hör jag att elev 2 sjunger högt på en låt som de har fått lära sig under 

musiklektionerna. Eleven går inte på toa, utan är kvar i korridoren och sjunger i ungefär en 
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minut. Efter detta kommer eleven in i klassrummet och sätter sig och arbetar koncentrerat. 

När jag efter lektionen frågar elev 2 om hen tycker om att sjunga svarar eleven ”ja”. Jag 

nämner sången i korridoren och eleven svarar att hen ”var tvungen att sjunga av sig lite”. 

 

2. Denna observation är utförd under en dag med inslag av musik. 

Elev 3 och elev 4, som är klassens stökigaste elever och som har svårt att sitta still i längre än 

fem minuter sjunger högst av alla på musiklektionen. Musikläraren frågar eleverna om det är 

någon som vill sjunga solo på skolavslutningen och både elev 3 och elev 4 räcker upp handen. 

Under musiklektionen är de båda lugna och gör som de blir tillsagda. Lektionen som är efter 

musiklektionen är det lugnt i klassrummet. Både elev 3 och elev 4 arbetar koncentrerat i 

svenskaboken. Elev 3 som genomsnittligen har nio koncentrationsrubbningar per lektion har 

denna lektion endast två stycken tydliga koncentrationsrubbningar. Elev 4 har 

genomsnittligen fem koncentrationsrubbningar per lektion och denna lektion har även hen 

endast två stycken tydliga koncentrationsrubbningar. 

 

Observationer i klass B 

1. Under dagen då eleverna inte hade musiklektion ser jag inte elev 5 arbeta koncentrerat vid 

särskilt många tillfällen alls. Eleven sitter och pratar med sina kompisar, leker med pennorna, 

dagdrömmer, osv. Under lektionen som följer efter musiklektionen arbetar elev 5 däremot 

mycket koncentrerat genom hela lektionen. Eleven har en koncentrationsrubbning då en 

annan klass springer i korridoren, men förutom det arbetar eleven sig igenom hela lektionen. 

 

2. Denna observation är utförd under en dag utan inslag av musik. 

Eleverna har svensklektion. De ska komma på så många ord som möjligt på bokstaven D. 

Elev 6 har svårt att koncentrera sig. Denne går och frågar läraren om inte läraren kan sätta på 

någon musik som de kan lyssna på medan de arbetar, elev 6 säger till läraren att ”hen tänker 

bättre med musik”. Läraren säger att de andra behöver ett tyst klassrum just nu och att elev 6 

får försöka koncentrera sig ändå. 

 

Observationer i klass C 

1. Elev 7 är en tyst elev som ofta hamnar i drömmarnas värld under lektionerna. Eleven räcker 

sällan upp handen när läraren frågar någonting och sitter ofta med huvudet i handen och 

verkar tänka på annat än skolarbetet. När eleverna hade haft musiklektion på förmiddagen 

märkte jag att elev 7 under resten av dagen var en mer självsäker elev som vågade räcka upp 
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handen och svara på frågor. Eleven arbetar även mer engagerat tillsammans med sina 

kamrater och verkade gladare och mer positiv än innan. 

 

2. Elev 8 sitter ofta bakom en skärm och arbetar. Denna elev har ofta svårt att koncentrera sig 

om eleven kan se vad de andra gör. Ibland har elev 8 svårt att koncentrera sig trots att eleven 

sitter bakom skärmen, eleven brukar då få tillåtelse att låna en iPod som läraren har i 

klassrummet och lyssna på musik medan eleven arbetar. Oftast hjälper detta eleven att 

koncentrera sig. 

 

3. Elev 9 är en sprallig elev. Flera gånger under mina observationer ställde sig eleven på 

händer eller hjulade mitt i klassrummet. Detta var inte uppskattat av läraren då det störde 

många av eleverna i klassrummet. Elev 9 sjunger inte särskilt mycket på musiklektionen, hen 

verkar inte kunna texterna på låtarna. Däremot spelar eleven entusiastiskt på instrumenten och 

dansar energiskt under de låtar som har tillhörande danssteg. Efter musiklektionen har elev 9 

lättare att sitta still under lektionerna och stör inte sina klasskamrater. 

 

6.2 Hur och till vilket syfte använder sig lärare av musik under dagen då 

man bortser från de schemalagda musiklektionerna? 

 

6.2.1 Resultat av intervjuer 

Alla fyra klasslärarna använder musik som inledning på dagen för att skapa en lugn atmosfär i 

klassen. De använder även musik på olika sätt. Exempelvis använder alla fyra klasslärarna 

ibland musik medan eleverna städar. De delar åsikt om att eleverna städar snabbare och har 

lättare att hålla sig lugna om musik spelas under tiden. Det kan lätt bli väldigt rörigt och hög 

volym i klassrummet när eleverna ska städa, och klasslärarna menar att eleverna oftast 

behåller den höga ljudvolymen även när de ska ta fram nästa uppgift. Därför är det bra att 

spela musik under städningen, då eleverna behåller lugnet och har lättare att påbörja nästa 

arbetsuppgift efter städningen. 

 

Som nämnt ovan använder lärare D ofta musik för att få en avslappnande effekt under 

arbetspassen. Lärare D berättar även att hen gärna arbetar tematiskt eftersom hen gärna vill ha 

in musiken på ett mer naturligt sätt under undervisningen och inte bara låta eleverna gå på 

musiklektioner. Lärare D menar att alla elever lär olika, och vissa behöver det estetiska för att 

lära. Lärare A, B och C använder musik som avbrott från det teoretiska arbetet, vilket nästan 
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alltid fungerar och får eleverna att arbeta mer koncentrerat igen. 

 

Lärare A, B och C, som alla tre arbetar i mångkulturella klasser, menar att musiklektionerna 

hjälper elever som har svenska som andraspråk väldigt mycket med utvecklingen av det 

svenska språket. Lärare C påpekar att eleverna har lättare att lära sig språket när de får koppla 

ihop det med rytm. Hen menar att det både är nyttigt för förståelsen och ordförrådet, och även 

att det är lättare när man kommer som ny, till Sverige och skolan, att kunna göra precis som 

de andra gör vilket de kan göra på musiklektionerna. Hen säger att: 

  Skoldagarna blir oerhört långa när eleverna inte förstår språket, och då 

  är musiklektionerna en skön paus då de kan vara med och vara precis  

  lika engagerade som de andra eleverna. 

 

Lärare B berättar att de använder musiken mycket i språkinlärning för alla elever. Hen 

påpekar att eleverna lär snabbare om de får sjunga olika ramsor eller låtar som handlar om 

olika saker. Lärare B berättar exempelvis om multiplikationssångerna som de använder sig av. 

Hen säger att nästan alla elever i klassen kan ändå upp till tians multiplikationstabell. Likaså 

på engelskan sjunger lärare B mycket med eleverna för att befästa olika ord och uttryck som 

de ska lära sig. Även lärare D, som endast har elever med svensk bakgrund, tror att musiken 

är bra för språkutvecklingen. Hen säger att språket, och speciellt ordförrådet, säkerligen 

utvecklas snabbare om man får chans att sjunga mycket. 

 

Lärare A, som tidigare har varit idrottslärare, påpekar att muskelminnet är viktigt för att 

eleverna ska kunna befästa information. Hen brukar därför ha rörelsepauser med musik och 

dans då eleverna får chans att tänka på annat än det teoretiska arbetet och på så sätt ha lättare 

att komma ihåg det de tidigare lärt sig. 

 

6.2.2 Resultat av observationer 

Jag kunde under observationerna se att vissa elever påpekade hur de dras till musik och att ett 

flertal elever arbetar bättre med musik. Många gånger försökte elever på olika sätt få tillgång 

till musik under lektionerna, men majoriteten av gångerna bestämde lärarna att musik inte var 

lämpligt under just den lektionen. Här nedan följer utdrag från olika observationer som är 

särskilt relevanta för den aktuella frågeställningen 
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Observationer i klass A 

1. Denna observation är utförd under en dag utan inslag av musik. 

Eleverna har SO-lektion och arbetar i grupp. Elev 3, 4 och 10 sjunger högt på en låt som de 

har lärt sig under musiklektionerna och läraren kommer till gruppen för att tysta dem. ”Men vi 

vill ha musik”, säger elev 3 när läraren säger att det inte är rätt tillfälle att sjunga just nu.  

 

Observationer i klass B 

1. Denna observation är utförd under en dag med inslag av musik. 

Eleverna kommer in från rasten. Eleverna pratar högt med varandra och diskuterar vad alla 

gjorde på rasten. Läraren har svårt att få eleverna att lyssna på vad hen säger och kan inte ge 

instruktioner om lektionens uppgifter. Eleverna fortsätter att prata med varandra. Läraren 

sätter på en låt som handlar om multiplikationstabellen. Alla elever börjar sjunga och sätter 

sig ordentligt på sina platser. När låten är slut är eleverna tysta och kan lyssna på vad läraren 

säger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

7. Diskussion 

 

Frågeställningar: 

- Hur påverkar musiken elevernas koncentration i de teoretiska ämnena då inslag av 

musik förekommer under dagen? 

- Hur och till vilket syfte använder sig lärare av musik under dagen då man bortser från 

de schemalagda musiklektionerna? 

Musiken har en lugnande effekt på eleverna och majoriteten av eleverna drabbas av färre 

koncentrationsrubbningar under de dagar då inslag av musik förekommer. Dock kan detta 

även bero på andra aspekter. Eleverna kan ha drabbats av flera koncentrationsrubbningar än 

vanligt under den första dagen då de blev observerade, eftersom någonting ovanligt skedde. 

Detta kan ofta leda till att eleverna blir mindre koncentrerade. Visserligen skedde den första 

observationen med klass A den dag då de hade musiklektion, alltså den dag då de hade minst 

antal koncentrationsrubbningar. Ökandet av koncentrationsrubbningar kan däremot bero på 

många olika företeelser. Om någonting ovanligt hänt på rasten förekommer det ofta att 

eleverna blir mindre koncentrerade på lektionen som följer. I detta fall halverades 

koncentrationsrubbningarna under de dagar då eleverna hade musik i alla tre klasserna som 

observerades. 

 

Som observationerna har visat verkar det som att Hallins (1982) teori om att vakenhetsgraden 

och uppmärksamhetsnivån förstärks av musik stämmer. De flesta eleverna hade avsevärt 

lättare att koncentrera sig och arbeta med sina uppgifter under lektionerna som följde efter 

musiklektionerna. Tabellen påvisar att koncentrationsrubbningarna halverades under de dagar 

då inslag av musik förekom och detta märktes även i klassrummet under observationerna.  

 

Som Lindstrand och Selander (2009) menar påvisade elev 7 under observationerna att dennes 

personlighet var aningen annorlunda efter musiklektionen. Musiken verkade ge eleven ett 

självförtroende denne hade svårt att visa tidigare och hen samarbetade bättre med sina 

kamrater. Elev 1 fick dock endast lättare att koncentrera sig i några minuter efter 

musiklektionen, men precis som Boström och Wallenberg (1997) skriver finns det olika typer 

av inlärare. Möjligheten finns att elev 1 helt enkelt inte lär, eller koncentrerar sig bättre med 

hjälp av musik. Däremot påpekade elev 6 att denne ”tänker bättre med musik”, och jag tolkar 

det som att eleven har lättare att koncentrera sig om denne får ha musik i bakgrunden när hen 
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arbetar. Detta kan dock vara en feltolkning eftersom jag endast har dessa ord att utgå ifrån. 

 

Det finns flera inslag under undersökningen som tyder på att frånvaro av musik gör att 

eleverna tar saken i egna händer och själva sjunger när de känner att de behöver det. Elev 2, 3, 

4 och 10 är tydliga exempel på detta. De observationer som behandlar detta togs med under 

resultatdelen eftersom deras attityder till musiken och musikens betydelse har en koppling till 

hur de själva antyder att de behöver musik under skoldagarna. 

 

De fyra intervjuade klasslärarna menar, precis som Kinberg (Meetings International, 2009), 

att eleverna ibland behöver ett avbrott eller ombyte i undervisningen för att de ska kunna 

fortsätta koncentrera sig. Alla fyra klasslärare använder musik, precis som Kinberg föreslår, 

som avbrott eller för att lugna eleverna om de märker att eleverna har svårt att koncentrera 

sig. Detta lägger jag märke till under de dagar då lärarna använder musik som avbrott från 

teoretiska uppgifter eller som avslappning innan, under eller efter lektionen. Eleverna blir mer 

koncentrerade under/efter musiken och kan lättare arbeta utan att bli störda och utan att störa 

andra. Lärare D påpekar dessutom, likt Gardner (1996), att eleverna har olika sätt att lära in. 

Vissa av eleverna koncentrerar sig mycket bättre om de får befästa kunskaperna med musik. 

Lärare D menar även själv att hen gärna vill arbeta på ett mer tematiskt sätt då eleverna, enligt 

Gardner (som lärare själv menar), får använda fler intelligenser än endast den lingvistiska och 

den matematisk-logiska som skolan vanligtvis fokuserar på. Detta hör även ihop med Deweys 

teori om vardagsnära undervisning. (Forssell, 2011) Lärare D menar att många elever har 

lättare att lära om de får blanda den teoretiska undervisningen med någonting vardagsnära, så 

som musik. 

 

Precis som Antal-Lundström (1996) menar alla fyra klasslärare under intervjuerna att de tror 

att musiken kan hjälpa eleverna att utveckla ordförrådet. De menar att eleverna har lättare att 

lära sig om de får använda sig av en viss rytm och melodi. Detta skriver även Nivbrant Wedin 

(2013). Hon menar att detta beror på att det språkliga ljudsystemet och det musikaliska 

ljudsystemet har många saker gemensamt, som exempelvis rytm och melodi som klasslärarna 

själva nämnde. 

 

Som Nivbrant Wedin (2013) skriver menar även de tre klasslärarna som arbetar i 

mångkulturella klasser att musiken förbättrar arbetsminnet, och därför även 

koncentrationsförmågan. De påpekar att det speciellt hjälper elever vilka har svenska som 
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andraspråk eftersom de har lättare att lära sig språket om de får lära sig med hjälp av musik. 

 

Hannaford (1997) skriver att människan behöver göra någonting praktiskt för att fullända 

inlärningen. Just detta pratar även lärare A om under intervjun. Lärare A säger att hen brukar 

ha rörelsepauser med musik och dans så att eleverna får möjlighet att befästa det de har lärt 

sig. Även de tre andra klasslärarna använder sig av rörelsepauser med musik och dans, men 

deras syfte framkommer inte lika tydligt. Deras rörelsepauser är mer till för att komma undan 

från den teoretiska undervisningen och få ”dansa bort springet i benen”.  
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8. Konklusion 

I min studie observerade jag tre klasser och intervjuade fyra klasslärare för att se om eleverna 

koncentrerar sig bättre då inslag av musik förekommer under dagen och för att få reda på hur 

och till vilket syfte lärare använder musik under dagen då man bortser från de schemalagda 

musiklektionerna. Efter att ha analyserat resultatet har jag kommit fram till vissa slutsatser 

och reflektioner. Jag har i intervjuerna sett att de klasslärare som blev intervjuade hade väldigt 

lika åsikter om de ämnen som togs upp under intervjuerna. De använde sig alla av musik för 

att skapa ett lugn i klassrummet och de tyckte även att musik hjälpte eleverna att skynda på 

praktiska inslag, så som städning, under skoldagen. Ingen av lärarna hade däremot märkt att 

musiken har någon direkt effekt på eleverna. Detta såg jag istället genom mina observationer. 

Eleverna drabbades av ungefär hälften så många koncentrationsrubbningar under de dagar då 

inslag av musik förekom. De var mycket lugnare och mer positiva än under dagarna utan 

musik, vissa elever fick även bättre självförtroende, vilket ofta stärker 

koncentrationsförmågan. Somliga elever verkar dessutom själva vara medvetna om att de 

arbetar bättre i samband med musik.  

 

En slutsats som går att dra av denna studie är att det kan finnas stöd för att musik har en 

positiv effekt på undervisning. Om lärarna anser att musiken tar för mycket tid av deras 

lektioner bör de tänka på att det kan räcka med att svag musik ligger i bakgrunden under 

lektionen. På så sätt förloras ingen tid av lektionerna. Dessutom kan det vara värt den tid som 

krävs om musiken gör så att eleverna återfår sin koncentration i stället för att störa andra 

elever eller göra någonting annat. Musik är en stor del av många elevers vardag, och eftersom 

många forskare skriver om vardagsnära undervisning bör musik ha en större plats även i 

skolan. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie undersöker hur elevernas koncentration i de teoretiska ämnena påverkas då 

inslag av musik förekommer under dagen och hur och till vilket syfte lärare använder sig av 

musik under dagen då man bortser från de schemalagda musiklektionerna. Vidare skulle det 

vara intressant att undersöka hur inlärningen påverkas av musiken, alltså om eleverna lär 

lättare med hjälp av musik. 
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Bilaga 1. Medgivandeblankett till föräldrar. 
 

Till föräldrar på x Skola 
 

Hej!  

 

Mitt namn är Elin Lundberg och jag läser till grundskollärare vid Uppsala universitet. Under 

våren 2014 skriver jag ett självständigt arbete som handlar om hur musikämnet påverkar 

elevernas koncentration under de övriga lektionerna under dagen. Jag kommer att observera 

flera klasser både under dagar då de har musiklektion och under dagar då de inte har 

musiklektion, och studera om musiklektionen har någon betydelse för elevernas 

koncentrationsförmåga. 

 

Detta arbete kräver att jag utför observationer i ert barns klass och dessa observationer 

kommer sedan ligga till grund för mitt arbete. Jag kommer att närvara vid ett flertal lektioner 

där ert barn deltar och jag vill därför informera er om min studie. Jag kommer självklart att 

ändra namn och annan information i min text för att ingen ska kunna identifiera ert barn eller 

ert barns skola. Det material som observationerna resulterar i kommer enbart användas som 

underlag för denna studie och kommer inte på annat sätt exponeras. Det är enbart jag som 

kommer ha tillgång till observationsanteckningarna. Om ni under studiens gång vill dra 

tillbaka ert medgivande är det bara att kontakta mig. 

 

Om ni har några frågor angående studien får ni gärna ringa eller kontakta mig via e-post. 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Lundberg,   Telefon:  xxx xxx xx xx 

                           E-post:   xxxx.xxxx.xxxx@student.uu.se 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

[   ] Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn _________________________________  

      får observeras. 

 

[   ] Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn_____________________________  

      får observeras.  

 

 

 

___________                                                    ____________________________________  

Datum                                                               Vårdnadshavares signatur  

 

 

                                                                          ____________________________________  

                                                                          Namnförtydligande 

 


