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Abstract
Vilka erfarenheter har lärare av att barns musicerande leder till effekter på andra områden i
livet än det musikaliska? Vad säger forskning om sådana samband? Vi har tittat på bl. a.
transferbegreppet, som innebär att övande inom ett område får verkningar på helt andra
områden. Om det existerar transfereffekter skulle det kunna vara en anledning till att se
över synen på musikämnet. Vi har gjort intervjuer med sex lärare i waldorfskolan, eftersom
man där arbetar mycket med musik. Vi gjorde också en litteraturgenomgång i ämnet för att
belysa det som lärarna tog upp. Det visade sig att alla lärare i undersökningen hade
erfarenheter av att musicerande ger effekter på barns utveckling på icke-musikaliska
områden, särskilt visade det sig att den sociala kompetensen utvecklades positivt. Vi delade
upp intervjumaterialet i följande tio kategorier. Därefter jämförde vi varje kategori med
aktuell forskning. Det visade sig att forskning i stort stödjer lärarnas positiva erfarenheter.
Slutsatsen är att det här är ett viktigt område som man inte bör förbise, men man borde
forska vidare för att få säkrare kunskap.

Nyckelord: Musik, musicerande, social kompetens, transfer, barns utveckling,
waldorfpedagogik
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Förord
Många personer har hjälpt oss i vårt arbete med den här undersökningen. Vi vill passa på
att tacka dem.

Först och främst vill vi tacka de forskare som varit vänliga att svara på våra mail och ge
oss värdefulla litteraturtips. Det är professor Hans-Günther Bastian, vid institutet för
musikpedagogik på Goetheuniversitetet i Frankfurt am Main; Wilfried Gruhn, professor i
musikpedagogik på musikhögskolan i Freiburg; Patrik Juslin, forskare vid institutionen för
psykologi i Uppsala; Michael Kalwa, gästdocent för musikundervisningens metodik och
didaktik vid institutet för waldorfpedagogik i Witten-Annen; och Göran Kranz, forskare vid
forskningsinstitutet för eurytmi, musik, språk och rörelse vid Rudolf Steinerhögskolan. Till
raden av forskare hör en person som vi vill ge ett extra tack. Det är Dr. Maria Spychiger,
forskare vid läroverket för pedagogisk psykologi i Fribourg. Hon har inte bara givit oss tips
på litteratur, utan även skickat oss en lista, där hon plockat ut de texter ur sin produktion
som kan vara av särskilt intresse för oss. Hon skickade även med en färsk artikel som är
under tryckning och som varit oss till stor hjälp.

Vi vill tacka Göran Sjölin, en av de huvudansvariga för den 10-poängskurs i musik vi
hade förra året. Han lånade villigt ut en text som var till stor nytta i början av vårt arbete.

Vidare vill vi tacka våra handledare vars goda råd varit en stor hjälp i vårt arbete.

Vi vill också ta tillfället i akt att tacka alla personer på waldorfskolorna där vi gjorde våra
intervjuer. Alla inblandade var mycket hjälpsamma och tillmötesgående.

Sist men inte minst vill vi tacka de personer som arbetar på fjärrlåneavdelningen på
Lärarhögskolan i Stockholm. I början var det vanligt att vi fick kommentarer från dem i stil
med: "Det är inte en bok ni söker, utan en artikel, och den finns här och här..." Vi har varit
ovanligt besvärliga och önskat konstiga böcker på tyska som först inte gått att få tag på
men som fjärrlåneavdelningen plötsligt hittade på bibliotek i t. ex. Aarhus eller någonstans
i Finland. Vi är även väldigt tacksamma för att det gått att fjärrlåna böcker överhuvudtaget,
utan att det kostat oss något. Om den här möjligheten inte hade funnits hade vi aldrig
kunnat göra vår undersökning på det sätt som vi gjort.
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Introduktion
Vi börjar med en berättelse skriven av schweizaren Otto Höschle.

Det var en gång en president i ett land som helt avskaffade musiken. Han avskydde
musik och nu var han nöjd för ingenstans hördes tonerna av musik. Men det gick inget bra
för landet. Folket hade långtråkigt och drabbades så småningom av en sorts kollektiv
depression. Presidenten var dock nöjd. Han firade statsfester, ofta och gärna, men nu utan
musik. Det var på en sådan fest som musikförbudet kom till ett slut. Trots förbudet mot att
musicera så hade vissa musiker gömt sig undan i skogar och sjungit och spelat. Nu ledde de
ett uppror och störtade presidenten. I slutet av berättelsen frågar berättaren läsaren: "Varför
finns det musik?" Svaret lyder: "Skyll dig själv, om du inte vet!" (fritt återberättat och
översatt av oss, ur: Spychiger, 2002).

Vad är musik bra för? Varför har man musik i skolan? Som Höschle framställer det i slutet
av sin berättelse så är det svårt att förklara i ord. Trots det finns det många människor som
försökt att göra det. Det börjar redan med Platon som menade att "den som är rätt utbildad i
musik, ... blir ... god och ädel. " (vår översättning, Spychiger, 2002, s. 13).

Än idag finns det många förespråkare för musik i skolorna. Det finns musikpedagogiska
forskare, t. ex. Brändström (2000) och Olsson (2002). Det finns forskare som intresserar sig
mycket för de neurologiska aspekterna, t. ex. Gruhn (1998), Gardner (1994) och Rauscher,
Shaw & Ky (1995). Det finns musikpedagoger som Kodaly som i Ungern infört väldigt
mycket mer musik i skolorna än vad som annars hade funnits (se bl. a. Hurwitz, 1975).
Slutligen finns det också pedagogiska riktningar som i sin helhetssyn på människan vill ha
med mycket musik i sin undervisning, t. ex. waldorfpedagogiken (Ritter, 1997).

Det har alltså alltid funnits, och kommer kanske alltid att finnas de som menar att ämnet
musik är viktigt i skolan. Vad vi i den här texten tänker göra är att lyfta fram några aspekter
av dels hur waldorfpedagoger ser på musicerandet, och dels vad forskare på området säger
om det. Vi börjar med en berättelse för att specificera vår frågeställning.

Berättelsen om Aron, Bobby och deras stora
undersökning
Del ett - "Aron får en idé"

En dag i slutet på förra året pratade Aron om att han gärna skulle vilja skriva ett arbete om
hur ensemblespelandet påverkar elever på det sociala planet. Aron själv hade arbetat och
praktiserat på en skola där man hållit på mycket med ensemblespel. Han hade samtalat med
musiklärarna på skolan och de menade att eleverna utvecklades på ett bra sätt på det sociala
planet. Aron tänkte att det här skulle han vilja undersöka. Han övertalade sin studiekamrat,
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Bobby, att hjälpa honom i arbetet. De tänkte att det finns många filmer som kommit på den
senaste tiden som handlar om just hur musik påverkar det sociala på ett positivt sätt. Det
finns ju Så som i himmelen, Gosskören och Buss till Italien. I alla dessa filmer är musiken
och sjungandet i kör en viktig del i att personerna i filmen mår bra på det sociala planet.

Efter att ha konsulterat tidigare uppsatser på Lärarhögskolan i Stockholm samt gjort
ytliga litteraturundersökningar kom de fram till att just ensemblespelande kanske var för
snävt område. Det fanns inte så mycket skrivet om detta. Däremot fanns det en hel del
litteratur om musik i allmänhet. De båda studenterna ändrade riktning och skulle nu
fokusera på musikens roll i barns sociala utveckling. Nja, varför inte helt enkelt musikens
roll i hela barnets utveckling? Så tänkte de. Fast de tyckte förstås båda två att det var
ointressant att se vad musiken hade för påverkan på musikaliska färdigheter eller
kunskaper. De ville veta vad musiken gjorde med barn på alla andra områden av livet.

De satte sig ner och började fundera på hur man skulle kunna undersöka hur musik
påverkar barns utveckling. De ville gärna göra en kvantitativ undersökning. Men hur skulle
de kunna mäta vilka resultat sjungandet av en sång skulle ha på lilla Kalle? Skulle han bli
bättre på matte av att sjunga den där sången? Skulle han bli vänligare mot sin lillasyster?
Skulle han kunna bli en stor filosof när han blev stor, tack vare sjungandet i tidig ålder?
Alla de här frågorna hopade sig och de blev så stora och svårbesvarade att kamraterna insåg
att en sådan undersökning var omöjlig, eller i varje fall så komplex att de aldrig skulle
kunna genomföra den på egen hand.

Nu började de två studiekamraterna fundera på vad som faktiskt var möjligt för dem att
kunna få reda på utifrån deras situation. Historien förtäljer inte vem av dem det var som
kom på idén, men de beslöt sig i varje fall för att de skulle kunna intervjua olika lärare i
waldorfskolor om deras erfarenheter av musikundervisningens påverkan på barn. De valde
waldorfskolor eftersom de hade fått för sig att man där sysslade mycket mer med musik än
på kommunala skolor. Studiekamraterna hade besökt waldorfskolor tidigare och fått
uppfattningen att man där har många idéer om hur övande på ett område har inverkan på
andra områden. De märkte nu att deras undersökning plötsligt blev kvalitativ.

Som de fick arbeta! De funderade och funderade för att komma fram till vad de skulle
fråga lärarna. Studiekamraterna hade problem med att formulera frågor som hade med
musik i allmänhet att göra. Det blev helt enkelt för stora frågor. Då kom de på att de skulle
fokusera enbart på barns egna musicerande. Detta skulle vara enklare att fråga lärarna om.

Men ännu var de inte helt klara. Det där med barns utveckling var också en svår nöt att
knäcka. Vad är det där med utveckling? Vilken sorts utveckling? Bobby hade hittat en
undersökning gjord i Berlin och som var publicerad på tyska (Bastian, 2001), och i den
boken fokuserar man på musikundervisningens effekter på ett fåtal utvecklingsområden på
det icke-musikaliska planet. De bestämde sig för att ha dessa områden med sig i
bakhuvudet när de gick ut och intervjuade lärare för att få svar på frågan om lärare har
någon erfarenhet av hur barns musicerande påverkar deras icke-musikaliska utveckling.
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Del två - "Jaha, och vad ska vi nu ha Arons idé till?"

Varför skulle Aron och Bobby genomföra den här undersökningen? Jo, så som Aron brukar
säga, så finns det många som menar att musiken är på väg att försvinna ur skolorna. Som
en bekräftelse på det hittade Bobby ett påstående i boken Musikens roll i barns utveckling
(Matell & Theorell, 2001) som säger att musiken "har blivit reducerad eller till och med
eliminerad för att ge plats åt t. ex. lektioner i naturvetenskap, språk och ämnen som anses
vara viktiga för ett framtida professionellt arbete" (s. 5, vår översättning). Jaha, kan det
vara så? Bobby hittade en annan bok där Schellenberg (2006) säger att musikämnet inte
värderas lika högt som de naturvetenskapliga ämnena, vilket leder till att musikämnet får
färre timmar och mindre resurser. Det verkade som att det där som Aron brukar säga
stämde på något sätt.

De båda studiekamraterna drog sig till minnes en förmiddag på Lärarhögskolan i
Stockholm. Klassen samlades åter efter en tid ute på praktik. I samtalet som då försiggick
framkom att det finns en skola i stockholmsområdet som första veckan efter sommarlovet
åker ut till skogen och övernattar där. Barnen får då sjunga, slöjda med kniv och röra på
sig. När de sedan kommer hem har man redan klarat av den mängd timmar man behöver
lägga på musik, slöjd och gymnastik - och man kan då koncentrera sig på "de riktiga"
ämnena. Detta mindes de båda studiekamraterna med fasa. Kunde det verkligen vara så ute
i verkligheten? Nåja, då var det viktigt att de genomförde sin undersökning.

De båda studiekamraterna tänkte också på en annan aspekt av musikundervisningen.
Både Aron och Bobby hade besökt eller hört talas om kommunala skolor där man använder
sig av musik för att roa och underhålla. Det finns inget viktigt att lära genom musik, skulle
personer på dessa skolor kunna säga, det är roligt och avslappnande med musik - men det
viktigaste är att förbereda sig på yrkeslivet och framtida studier - musik, det hör egentligen
till fritiden.

Nu tänkte studiekamraterna att en undersökning som tog fram lärares erfarenheter av vad
musikämnet har för påverkan på elevers icke-musikaliska utveckling skulle kunna bidra till
att nyansera bilden av vad man kan använda musik till i skolorna. Är musik bara till för
nöjes skull kommer ämnet troligtvis att försvinna. Men om det skulle visa sig att det finns
fördelar i musikämnet som inte bara visar sig på det musikaliska planet skulle kanske
musikämnet kunna stanna kvar i skolorna. Om det visar sig att lärare har erfarenheter av att
elever som musicerar genomgår en positiv social utveckling borde detta leda till att fler
resurser bör satsas på att undersöka om lärarnas erfarenheter stämmer.

Studiekamraterna pratade länge om att deras undersökning kanske skulle leda till att
stora vetenskapliga undersökningar skulle göras. De var helt övertygade om att de skulle
bli världskändisar.

Det var då de kom på att det ju redan gjorts forskning. Det hade de ju själva läst.

"Nåja", tänkte de, "vi kanske inte blir så kända då... Men det där med forskning är ju
intressant. Kanske vi kunde använda forskningen för att se hur väl den stämmer med
lärarnas erfarenheter? "

- Det ska vi göra! bestämde de sig för. Och så började deras stora undersökning...
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Frågeställning
Vår grundfrågeställning är delad i två delar. Den första delen lyder:

"Vilka erfarenheter har lärare i waldorfskolan av hur elevers musicerande påverkar
eleverna på icke-musikaliska områden?"

Den andra delen lyder:

"Vad säger forskarvärlden om sådana erfarenheter som lärare i waldorfskolan har?"

När vi intervjuade lärare behövde vi vara lite mer konkreta när vi pratade om "icke-
musikaliska områden". Därför tog vi hjälp av Bastian (2001) som i sin undersökning
belyser tre specifika icke-musikaliska områden. Han undersöker hur utökad
musikundervisning påverkar 1. koncentrationsförmågan 2. de sociala förmågorna, och 3.
intelligens, så som den mäts genom IQ-test.

Koncentrationsförmåga är att kunna vara helt fokuserad på en sak utan att låta sig störas
av andra saker. Denna förmåga är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig alla ämnen
i skolan.

Eftersom de sociala förmågorna är så mångfacetterade skiljer Bastian mellan inre och
yttre förmågor. Den inre delen handlar om grunden för att kunna vara en social varelse. Det
är självkänsla, inre trygghet, självsäkerhet m. m. Den yttre delen handlar om samspel med
andra, förmåga att lyssna, skilja på olika känslouttryck, kunna vara flexibel och
anpassningsbar m.m.

Vad gäller intelligens tittar Bastian helt enkelt på det som traditionellt visar sig genom så
kallade IQ-test.

I konkreta intervjutillfällen riktar sig vår frågeställning mot dessa områden, som Bastian
undersökt, men vi tycker att det sista området, det som visas genom IQ-test, skulle kunna
begränsa vår undersökning. Vi introducerade därför ett annat begrepp, kognitiv utveckling,
som vi hoppades skulle väcka fler associationer hos lärarna än vad begreppen intelligens
eller IQ skulle göra. För att veta specifikt vad det nya begreppet innebär tar vi hjälp av
följande citat:

kognitiv utveckling, utveckling av de intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse,

beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc.

(Lundberg, 2007)
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Viktiga begrepp i vår undersökning
Transfer

Rauscher & Hinton (2006) skriver följande: "Transfer is defined as the ability to extend
what has been learned in one context to new contexts" (s. 235). De refererar Thorndike som
var verksam i början av 1900-talet när de skriver: "Thorndike proposed that the amount of
transfer that could accur between two domains was dependent on the similarity of the
elements of the domains. The more equivalent the elements of the two domains, the greater
the likelihood of positive transfer" (s. 235).  Att lära sig köra bil, t. ex., har många element
gemensamt med att köra lastbil - alltså sker en stor positiv transfereffekt mellan dessa två
områden, enligt Thorndikes modell.

Rauscher & Hinton refererar till modernare forskning av Singley och Anderson som
menar att transfer mellan två uppgifter är en funktion av den grad de båda uppgifterna delar
kognitiva element. T. ex. är del-helhet ett viktigt begrepp i matematik, men även i musik -
specifikt när det gäller rytmen. "The details of the [rythmical-musical] problem are
certainly different, the context has changed, but the structure of the problem is essentially
the same as any part-whole problem posed mathematically" (s. 235).

Detta betyder att en person som övar antingen musik eller matematik blir bättre på del-
helhetsproblem (vare sig problemet visar sig i en musikalisk eller matematisk situation).

Överspridning

Det finns också det som inom utvecklingspsykologi kallas överspridning, som enligt vår
uppfattning är en term som ibland är synonym till transfer. Överspridning, så som vi
förstått termen, betyder att någon som övar samma förmåga i många olika kontexter, t. ex.
en fotbollsspelare som tränar på flera olika underlag, blir bättre på förmågan än någon som
övar lika mycket men bara i en kontext. (Molander, 2007)

Det är genom detta synsätt som transfereffekter blir intressanta och viktiga ur ett
pedagogiskt perspektiv. En person som bara övar sig på del-helhet begreppet genom
matematik får sannolikt inte samma förståelse för begreppet som en person som övar
samma begrepp i många olika kontexter, t.ex. även rytmiskt-musikaliskt.

Ur detta perspektiv blir det intressant huruvida det finns transfereffekter inom
musikämnet. Musiken hamnar då på samma nivå som matematik. Det är inte så att man
håller på med musik för att bli bättre i matematik. Det är så att musik och matematik har
vissa områden där de delar samma förmågor, och det är dessa förmågor som man övar upp.
Ju fler kontexter man övar förmågan i, desto bättre blir man på förmågan.
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Icke-musikaliska förmågor

Spychiger skriver (under tryckning) att det finns en mängd forskning i ämnet "hur musik
kan påverka andra områden". Hon tar upp vad olika forskare använder för begrepp när de
talar om det. De vanligaste begreppen är: icke-musikalisk, extra-musikalisk, utom-
musikalisk och non-musikalisk. Vi har valt att använda oss av begreppet icke-musikalisk.
Det betyder: "Musikundervisningen /.../ eller möjligtvis musiken själv - påverkar något
vidare, som ligger utanför det musikaliska" (s. 1).

Mozarteffekten

Den så kallade "Mozarteffekten" (ME) är ett omdiskuterat begrepp. 1993 presenterade
Rauscher, Shaw & Ky ett forskningsresultat som visade att studenter som lyssnat på en viss
sonat av Mozart presterade bättre på ett spatialt test. Man trodde att detta berodde på sättet
som Mozart bygger upp sin musik på. Detta resultat fick stor uppmärksamhet i media och
begreppet "Mozarteffekten" myntades. Detta begrepp är alltså inget som forskarna själva
tänkt ut. Media skapade en "vetenskaplig legend" och drog en mängd slutsatser som inte
hade någon förankring i de ursprungliga forskningsresultaten. Till exempel fanns det
tidningsartiklar som hävdade att "Musik gör dig smartare" och media blandade ihop
effekter av att lyssna på musik och att aktivt musicera. I den populärt skrivna boken
Mozarteffekten (1998) hävdar Campbell  till och med att musik kan göra smärre underverk
som att bota sjukdomar och att höja prestationsförmågan i de flesta områden av livet.

I forskarvärlden har det pågått en nu snart femtonårig debatt om ME. Det finns forskare
som försökt upprepa det ursprungliga försöket, vissa framgångsrikt, andra inte. Man har
kommit fram till att de positiva effekter på det kognitiva området som har påvisats i
experiment sannolikt kommer av att musik inverkar positivt på sinnesstämningen.
Effekterna kommer alltså inte p.g.a. Mozart eller strukturen i en viss komposition. Däremot
finns det forskning som inte handlar om lyssnande utan om aktivt musicerande. På detta
område har man lyckats belägga många positiva effekter. (Rauscher & Hinton, 2006)

Medier och populärvetenskaplig litteratur, och även vissa forskare, har alltså blandat ihop
lyssnande och aktivt musicerande, och deras effekter. Därför finns det många artiklar som
refererar till ME även om artikeln handlar om aktivt musicerande. Enligt Rauscher &
Hinton bör begreppet ME bara användas för att tala om lyssnande.

Den tidiga litteraturgranskningen
Eftersom våra intervjuer var styrda av den litteratur vi hade tillgång till när det här projektet
låg i sin linda är det viktigt att veta vilken litteratur det rörde sig om. Det var först efter att
intervjuerna var klara som vi hade "kött på benen" vad gällde kunskap om litteratur i vårt
ämne.

Vi började med att titta på Gardner (1994) och hans multipla intelligenser (MI). Vi tänkte
att vi skulle kunna använda de olika intelligenserna som områden som musiken kan
påverka, när vi skulle göra vår analys av intervjuerna.
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Vidare läste vi in oss på Csíkszentmihályi (1990) och hans flowteori. När man upplever
flow är man i ett tidlöst tillstånd, man blir helt koncentrerad på vad man håller på med och
man upplever eufori. Vi funderade på om begreppet flow skulle kunna vara användbart i
vår undersökning.

Vi kände också till boken Mozarteffekten (Campbell, 1998) och tänkte att vi måste
använda oss av den i vår undersökning. Vi hade hört talas om begreppet Mozarteffekten
och trodde att det skulle vara användbart i vårt arbete. I boken framkommer att man kan
uppnå många positiva effekter genom att lyssna på musik av Mozart. T. ex. kan man stärka
minnet, förbättra inlärning, bota sjukdomar m.m. Eftersom vi fokuserar på barns
musicerande och inte på lyssnande valde vi tidigt bort den boken. Men på grund av den
allmänna genomslagskraft som den fått, tyckte vi ändå det var viktigt att känna till den. Vi
resonerade att många lärare säkert skulle prata om den.

Vi fick höra talas om en studie i Schweiz som undersökt musikens inverkan på elever
(Weber, Spychiger & Patry, 1993). Denna bok fanns inte i Sverige eller Norden, utan bara i
tysktalande länder. Att beställa den ansåg vi vara för dyrt. Vi fick dock information om
undersökningen genom att andra källor refererade till den. Undersökningen genomfördes
mellan 1989 och 1992. 50 klasser, varav hälften utgjorde kontrollgrupp, ingick i studien
vars syfte var att undersöka vilka effekter utökad musikundervisning får på områden som
uppförande, gemenskap, kreativitet, motivation och studieresultat. Hälften av klasserna
behöll sina vanliga scheman medan den andra hälften fick tre extra musiklektioner i veckan
på bekostnad av andra ämnen (främst matematik och språk, som fick sin undervisningstid
reducerad med ungefär 25% vardera). Den utökade musikundervisningen genomfördes på
samma sätt som den ordinära. Undersökningen utvärderades fortlöpande. Ju längre tid som
gick desto tydligare blev de positiva effekter som den utökade musikundervisningen fick på
eleverna. Förutom att eleverna lärt sig mycket inom musikens område hade de också
utvecklat många andra förmågor. Klassrumsklimatet var mer positivt, skolmotivationen var
högre och de sociala relationerna mellan eleverna var avsevärt bättre än i kontrollklasserna.
Dessutom var studieresultaten i de bortprioriterade ämnena minst lika höga och vissa fall
högre än i kontrollklasserna.

I slutet av den tidiga litteraturgranskningen hittade vi också den ovan nämnda referensen
av Bastian. Vi hittade både den fullständiga forskningsrapporten skriven 2000, samt en
förenklad pocketupplaga av denna, skriven av Bastian 2001. Eftersom vi inte är experter på
tyska valde vi att använda oss av den förenklade litteraturen och det är till denna vi
refererar till i det här arbetet. Bastian har med ett forskarlag i Tyskland gjort en
långtidsundersökning om hur barn påverkas av utökad musikundervisning. Från 1992-1998
har de i Berlin följt 7 klasser, varav 2 var kontrollklasser. Sammanlagt var 170 barn
inkluderade i undersökningen (130 i modellklasserna, 40 i kontrollklasserna). När
undersökningen började var barnen sex år och vid slutet hade de fyllt tolv. Undersökningen
visar att sociala förmågor utvecklas positivt, att koncentrationsförmågan höjs och att
elevers resultat på IQ-test förbättras hos klasser med utökad musikundervisning.

Detta var den litteratur vi började med när vi gick ut för att intervjua lärare.
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Metod

Planering och genomförande
Till att börja med gjorde vi en kort litteraturgranskning för att få en skissartad överblick
över området. Därefter delade vi upp arbetet, därför att vi tänkte att vi skulle vinna tid - vi
var tvungna att beställa många böcker, och att läsa in sig på litteraturen är tidskrävande.
Bobby sökte och läste böcker samt forskningsartiklar för att få en uppfattning om
forskningsläget och Aron läste in sig på intervjuteknik, samlade information om tänkbara
intervjupersoner, samt gick ut och gjorde intervjuerna. Vi bestämde oss för att sex
intervjuer var ett lagom antal för oss. Det var en avvägning mellan en tidsaspekt (hur lång
tid vi hade på oss) och en kvalitetsaspekt (att ha tillräckligt med material för att
undersökningen skulle bli tillräckligt mättad). När intervjuandet var färdigt läste också
Aron in sig på relevant litteratur.

Vi tänkte att det skulle bli mer objektivt om det inte var den som gjort intervjun som
transkriberade materialet, alltså blev det Bobbys uppgift att transkribera.

När vi väl hade ett material använde vi oss av Birgerstams bok Skapande handling
(2000). Här beskrivs en fenomenologisk forskningsansats som går i åtta steg. Den går ut på
att man ska hitta små delar av helheten, kategorisera de delar som liknar varandra och
sedan sammanfoga dem till en helhetsstruktur. Därefter granskar man vad man kommit
fram till och redovisar det.

Vi gjorde en något förenklad version av Birgerstams modell, eftersom den är enormt
tidskrävande. Vi gjorde sammanfattningar av de minsta informationsenheterna. Dessa
pusslade vi sedan samman så att de bildade grupper och slutligen kategorier.

När kategorierna var klara jämförde vi dessa med forskningslitteratur, för att se om
lärarnas erfarenheter stämde överens med aktuell forskning.

Anledningen till att vi valt en kvalitativ intervjuteknik framgår av följande citat av
Birgerstam:

Detta textmaterial [transkriptionerna] har inte den skrivna textens i regel eftertänksamma och

tillrättalagda tydlighet, ordning, slutenhet och begränsning. Samtidigt innehåller denna typ av

rikhaltig text - noggrannare betraktat - rimliga ledtrådar och tolkningsanvisningar till att klargöra icke

omedelbart uppenbara samband, mönster och sammanhang (s.202).

Vi menar att vi bättre förstår lärarnas erfarenheter, utifrån öppna intervjuer, där många
möjligheter kan visa sig. Eftersom ämnet - hur elever påverkas av musicerande - är så
oerhört komplext anser vi att den här tekniken är den bästa.
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Urvalet av intervjupersoner
Planering

Vi valde först och främst ut waldorfskolor för att börja leta efter personer med erfarenhet
av musicerandets påverkan på barn.

Vi ville göra en övergripande kartläggning av lärarnas erfarenheter av elevers
musicerande. Därför valde vi ut både musiklärare (som mest arbetar med de äldre barnen)
och klasslärare (som arbetar med barnen från ettan och cirka sju år framöver) för att få en
bild av hur det ser ut under hela skoltiden från ettan till tolvan (tian till tolvan motsvarar det
kommunala gymnasiet). Vi ville dock inte titta på skillnader mellan de olika lärartyperna.

Vi tänkte att vi skulle gå ut till de waldorfskolor som finns tillgängliga i
stockholmsområdet eftersom vi själva bor i Stockholm. På skolorna skulle vi höra oss för
om det fanns klasslärare eller musiklärare som hade ett speciellt intresse för musik eller
som hade bestämda och genomtänkta åsikter i ämnet.

Genomförande

Vi gjorde som vi planerat. Vi fick lätt ihop en lista på ungefär tjugo personer. Av dessa
kunde vi välja ut sex stycken lärare som dels hade fått starkast rekommendationer, och dels
passade in i vår modell med lika mängd musiklärare och klasslärare. Av dessa sex kunde
inte alla ställa upp. Vi kompletterade då luckorna med lärare, från den ursprungliga listan
med tjugo personer, som passade in med avseende på att vi ville ha en bra balans mellan
klasslärare och musiklärare. I de fall det fanns två eller fler likvärdiga kandidater valde vi
alltid den lärare som skulle kunna väga upp den könsmässiga balansen.

Intervjuteknik
Planering

Vi valde att utgå från Backman (1998) eftersom hans metod passar bra för att få svar på vår
frågeställning. Han menar att den som intervjuar inte ska vara så insatt i ämnet eftersom det
kan göra att man styr intervjun. Eller som Birgerstam (2000) säger: "Samtidigt var det
kanske just de naivt nyfiket ställda frågorna som hos de professionella påkallade den
eftertanke som kanske annars inte hade kommit till stånd" (s. 18). Vi lade själva upp
intervjuerna och förberedde oss helt utifrån den frågeställning (med bifrågeställningar) som
vi hade ställt upp.

Vidare valde vi att använda oss av den teknik som beskrivs av Trost (2005). Eftersom vi
hade tre underkategorier till vår frågeställning (hur musicerande påverkar koncentrationen,
det sociala och det kognitiva) var hans teknik bra för att vi skulle vara säkra på att täcka
upp dessa ämnen i alla intervjuer. Hans teknik består i att man använder sig av en
intervjuguide. Intervjun blir väldigt fri i formen, så som vi eftersträvar, samtidigt som man
täcker upp ett antal ämnen. Intervjuaren har i förväg ställt upp ett formulär med olika
ämnen som han lärt sig utantill. Dessa ämnen utgår han ifrån när han ställer frågor. Det blir
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alltid lite olika frågor i de olika intervjusituationerna. Det enda som är riktigt genomtänkt i
förväg är den första frågan, som intervjuaren tänkt ut innan han kommer till intervjun.

Genomförande

Förhandsinformation och etiska aspekter

Vi förberedde intervjupersonen genom att i förväg skicka ut ett informationsblad (se bilaga
1), där vi bl. a. gick igenom forskningsetiska regler. Personen var medveten om att han/hon
skulle förbli anonym och att materialet skulle förstöras efter analysen. Personen fick också
veta att intervjun beräknades ta 45 minuter. På informationsbladet stod vad intervjun skulle
handla om (vi hade skrivit ut de ämnen vi valt till intervjuguiden) så att personerna skulle
kunna förbereda sig och få tid på sig att tänka igenom sina erfarenheter.

Yttre omständigheter

Vi lät intervjupersonen själv välja lokal eftersom Trost (2005) menar att personen då
känner sig mer bekväm och avslappnad. Tre av intervjuerna hölls hemma hos
intervjupersonen och de övriga tre på intervjupersonens arbetsplats d. v. s. i ett klassrum.
Precis som Trost säger var ingen av dessa platser ideala med tanke på att intervjuerna
stördes av telefonsamtal, elever som skulle hämta saker, kollegor som skulle använda
lokalerna o. s. v. Vi har inte kunnat finna om det påverkade intervjuresultaten.

  Vi var medvetna om att det skulle finnas risk för störmoment, men valde ändå att lägga
upp det så, dels p. g. a. ovan nämnda anledning, men dels för att vi inte själva hade tillgång
till någon lämpligare lokal.

Tidsåtgång för materialinsamling

Det kan vara intressant att veta hur mycket tid som krävs för att genomföra en intervju,
samt att transkribera materialet. Särskilt om man i framtiden skulle behöva söka bidrag för
sin forskning är det bra att ha en uppfattning om tidsåtgången. Vi har uppskattat att det tar
ca 10-15 timmar per intervjuperson. Då ingår allt arbete, från att skicka ut
förberedelsematerial till den färdigskrivna transkriptionen.

Litteraturtillgång
Lärarhögskolan (LHS) i Stockholm har tillgång till väldigt många tidskrifter. Vi har fått tag
på många värdefulla artiklar genom denna service. Ett problem har dock varit att LHS inte
får tillgång till alla tidskrifter förrän ett år efter att de blivit publicerade. Detta betyder att vi
inte kunnat ha med många aktuella forskningsresultat som vi sökt oss fram till. En del
aktuella forskningsartiklar har vi kommit över på omvägar, t. ex. har flera forskare som vi
vänt oss till med frågor om litteratur sänt oss artiklar som varit aktuella.
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En del artiklar går att beställa genom Lärarhögskolan mot en avgift. Vi har valt ut de
mest relevanta av dessa artiklar och köpt in dem.
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Resultat och Diskussion

Kategorierna
Genom analysen av lärarnas uttalanden (enligt den princip som behandlats ovan i metod-
delen) framkom tio kategorier. Dessa är: 1. Koncentration, 2. Inre sociala förmågor, 3.
Yttre sociala förmågor, 4. Kognitiva förmågor, 5. Känslor 6. Inspiration, kreativitet och
motivation 7. Motorik, 8. Barnets utveckling, 9. Ökad förståelse för andra ämnen, 10.
Samlande ordningsskapande effekter

Kategorierna går stundtals in i varandra och behandlar samma områden från olika
perspektiv. Till exempel behandlar i stort sätt alla kategorier temat känslor på ett eller annat
sätt. Att just nr 5 fått namnet känslor beror på att uttalandena i denna specifikt handlar om
ämnet känslor medan de andra handlar om det i relation till andra företeelser. Skillnaden
mellan nr 2 och nr 5 är att nr 2 tar upp sådant som självkänsla, trygghet och självförtroende
medan nr 5 tar upp känslopåverkan som inte är direkt knuten till denna sfär.

Anmärkningsvärt var att alla lärare vi intervjuade var övertygade om att musicerande har
inverkan på icke-musikaliska områden. Lärarna hade dock svårt att uttrycka hur det går till
när musicerande påverkar andra områden. De kunde ge exempel på hur de arbetar med
musicerande och hur detta har gett olika effekter, men de hade svårt att förklara
mekanismen bakom effekterna. En del lärare använde sig av specifika musikövningar för
att uppnå specifika icke-musikaliska färdigheter, men det fanns också de som inte medvetet
hade metodiska tankar. Flera hade en helhetssyn som gjorde det svårt att isolera musiken
från andra ämnen eller olika aspekter av musiken ifrån varandra.

När kategorierna var färdiga samanställde vi en "litteraturgenomgång" för varje kategori.
I litteraturgenomgången finns forskning som berör det ämne som respektive kategoris titel
antyder.

Förvånansvärt är att den forskning som vi hittat inom respektive kategori nästan
uteslutande kommer med slutsatser som menar att musicerande har positiva effekter på
icke-musikaliska områden. Att det förhåller sig så kan bero på att vi sökte forskning genom
att använda sökord som har en mer positiv klang, t. ex. "musik+koncentration+transfer".
Vi sökte aldrig efter "ej transfer" eller liknande.

Det är intressant att veta att även forskarna har stora svårigheter att förklara hur det går
till när musicerande påverkar andra områden.

I det följande kommer varje kategori att behandlas i ett separat kapitel. Däri redovisas
först intervjuresultatet, därefter redovisar vi kortfattat vad vi hittat i litteraturen inom varje
kategoriämne. Så kommer en sammanfattning av redovisningarna och slutligen diskuterar
vi kategori-innehållet. Man bör känna till att det kommer en större, mer övergripande
diskussion, i den Generella diskussionen.
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1. Koncentration

Redovisning av intervjumaterial

Majoriteten av lärarna hade tydliga idéer om hur musicerandet på längre sikt kunde
utveckla elevernas koncentrationsförmåga. Tyngdpunkten låg då på uppgifter som krävde
övande och tog koncentrationsförmågan i anspråk, exempelvis att lära sig spela instrument.

En lärare menade att det var stor skillnad mellan att sjunga och att spela flöjt i de tidiga
åldrarna. Under sångtillfällena kan vissa barn stå tysta och ändå tycka att de deltar. När
man spelar flöjt är det en större kontrast mellan att vara med och att inte vara med och det
är lätt för läraren att se om barnen spelar rätt genom att titta på fingrarna. En lärare sa även
att sång faller sig naturligt för barnen medan flöjtspel kräver träning för att bli roligt. Detta
stimulerar koncentrationen.

En annan erfarenhet som en musiklärare kom med var att musikämnet som sådant
utvecklar koncentrationsförmågan eftersom det inbjuder till att vara okoncentrerad.

Man sitter inte i sin skolbänk. Man har ingenting i handen att pilla med. Det gör att många elever

lätt blir okoncentrerade. Jag ska sitta på en stol rätt upp och ner och sedan vara tyst i flera minuter

och inte göra någonting. Det är inte alla som klarar av det. Det är en utmaning för koncentration.

När eleverna väl hamnar i en samspelsituation menade en lärare att eleverna utvecklar
beslutsamhet genom att de tränar på att komma in i rätt ögonblick och att vara säkra på sina
stämmor. De som har koncentrationssvårigheter har ofta också svårt att hitta den
beslutsamheten som krävs men enligt en av musiklärarna kan de då få enklare uppgifter.
När eleverna klarar dem blir de genast sporrade att utveckla sin koncentration och
beslutsamhet.

I en problematisk klass där barnen hade stora koncentrationssvårigheter gick en
musiklärare in och började arbeta med bordunlyror, som enligt läraren är ett enkelt
instrument som automatiskt låter vackert när man drar fingrarna över dess strängar. Barnen
fick spela på dem, de fick "skicka klangerna" till varandra och göra andra övningar som
inte krävde någon teknisk skicklighet. Snart märktes stor skillnad på deras
koncentrationsförmåga.

Redovisning av litteraturgenomgång

Det finns forskare som menar att just momentet av övande är viktigt i musiken. När man
övar att spela ett instrument övar man koncentrationsförmågan. Och det är naturligt att den
koncentrationsövningen stärker koncentrationen i andra sammanhang. Så gott som alla
forskare är överens om detta (se bl.a. Rauscher & Hinton, 2006). Det som väcker debatt är
däremot om denna positiva effekt ska kallas transfer. Sen är ju frågan om varför man ska
använda just musik för att höja koncentrationen, och inte lika gärna t.ex. schackspel, som
också skulle öva koncentrationsförmågan.
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Schellenberg (2006) tar upp att musiken är lätt att ta till sig och den väcker glädje och att
det är just därför musiken i det avseendet är bra för att öva koncentrationsförmågan. Men
man kunde då lika gärna låta eleverna göra vad som helst som de har intresse för och
därmed skulle deras koncentration höjas. T.ex. kunde de spela datorspel, något som ju är
populärt bland många barn.

Vad Bastian kunde konstatera (2001) var att koncentrationsförmågan varken blev bättre
eller sämre för normalbegåvade barn. Däremot märkte han att de barn med
koncentrationssvårigheter som gick i klasser utan extra musikundervisning presterade
sämre i alla ämnen ju äldre de blev. Man kan säga att deras kurva gick neråt. Däremot
presterade de elever med koncentrationssvårigheter som gick i musikklasserna inte sämre
över tid. De höll sig kvar på samma nivå allteftersom de blev äldre. Denna undersökning
tyder på att musikundervisning kan ha en stödjande effekt för barn som redan har det svårt i
skolan.

Sammanfattning

Koncentrationsförmågan stärks, enligt lärarna, när man lär sig spela ett musikinstrument
och gör den viljeansträngningen som krävs för att klara av detta. Detta ställdes i kontrast
mot sången som kommer mer naturligt och inte kräver samma övande. Lärarna hade
erfarenheter av att musicerande i grupp utvecklar koncentrationsförmågan eftersom det
krävs att man då övar sin uppmärksamhet och koncentrerar sig både på lyssnandet och på
sin egen insats.

De forskningsresultat vi funnit menar att övningsmomentet i musikutövandet utvecklar
koncentrationsförmågan i allmänhet. Litteraturen ställer sig dock kritisk till att musiken
skulle vara bättre än någon annan aktivitet där övning ingår. Många andra aktiviteter som
schack och dataspel vore tänkbara. Musicerandet höjer inte koncentrationsförmågan hos
normalbegåvade barn. Däremot kan musicerande vara ett stöd för elever med
koncentrationssvårigheter.

Diskussion

En lärare menade att musikundervisning inbjuder till att vara okoncentrerad. Detta är något
som är speciellt för musikämnet och därför är det ett argument för att musik, och ingen
annan aktivitet, är unik för övande av koncentrationen. Att spela dataspel eller schack
inbjuder knappast till att vara okoncentrerad.

Vi anser att musicerandets inneboende förmåga att förmedla både skönhetsupplevelser,
underhållning och behållning i kombination med att det ger möjligheter till
koncentrationsstärkande övning gör det till ett särklassigt verktyg för
koncentrationsutvecklingen.

Uttalandet från läraren som arbetade med bordunlyror tyder på att musiken genom sin
förmedlande av skönhetsupplevelse lugnar barnen och får dem att bli koncentrerade.
Skönhetsupplevelser kan, enligt vår upplevelse, mycket riktigt förmedla behagliga känslor
som i sin tur gör att man blir intresserad och koncentrerad.
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En annan aspekt av koncentrationsförmågan, i fallet med bordunlyrorna, är att barnen
samverkade med varandra. Detta ledde till att det sociala klimatet förbättrades och detta
verkade i sin tur till ökad koncentrationsförmåga i hela klassen.

2. Inre sociala förmågor

Redovisning av intervjumaterial

Samtliga lärare tog under intervjun upp hur barnets självkänsla och självmedvetenhet
påverkas positivt av musicerande. Att lära sig en låt, träna på den tills den sitter och sedan
framföra den, är enligt lärarna väldigt effektivt för att stärka självkänslan.

En musiklärare berättade om en stökig klass där de flesta barn uppenbarligen hade dålig
självkänsla. Där organiserade hon ett musikteaterprojekt som stärkte barnen och klassen
blev mer harmonisk. Enligt en lärare motverkar musikutövande stress och rastlöshet
eftersom man måste engagera sig i något som får lov att ta den tid det tar.

En klasslärare berättade om hur man under de första skolåren arbetar med den
pentatoniska skalan som är uppbyggd på ett sådant sätt att man kan spela hur som helst
utan att det låter dåligt. Man använder sig av pentatoniska flöjter. Just för att eleverna så
lätt kan producera vackra ljud så stärks barnen i sin självkänsla när de hör hur fint de kan
spela. Hade man däremot använt instrument som har möjlighet att producera dissonanta,
gälla ljud skulle barnen bli knäckta och känna sig misslyckade. För de elever som ändå
tyckte att det var för svårt, p. g. a. bristfällig blåsteknik eller dylikt, hade läraren en speciell
strategi för att hjälpa självkänslan. Hon lät dem improvisera på små pentatoniska klangspel
som låter musikaliskt bra och vackert vad man än gör med dem.

Flera lärare var övertygade om att på samma sätt som det stärker gruppgemenskapen att
kunna spela något tillsammans så stärks självkänslan av att kunna något själv. Barnen
växer inombords och blir mer stabila och harmoniska. Just musiken hade en extra stark
inverkan på detta område, menade lärarna.

En klasslärare hade erfarenhet av att musicerandet berör känslolivet starkt och att detta i
sin tur stärker självet. En annan lärare, en musiklärare, uttryckte saken såhär:

Det är inte säkert att ett barn blir så påverkat av det negativa som finns i världen om det fått vara

med om det vackra och det sköna och att själva skapa det och att hitta det i sig själv.

I tredje klass blir barnen, enligt lärarna, mer medvetna om sitt förhållande till omvärlden
och börjar se sig själva som individer. Detta tar lärarna fasta på genom att låta dem sjunga i
stämmor vilket hjälper dem att lösgöra sig från den enhet som den unisona sången i de
första klasserna innebär. En av musiklärarna sa att barnen, när de har fått denna nya
medvetenhet, är i behov av att göra mer komplicerade saker. En klasslärare hade
erfarenheten av att det var bra ta ut enstaka barn och låta dem framträda själva eller mot
gruppen (med en egen stämma) eftersom detta stärker deras individualitet. En annan lärare
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sa att det i denna ålder är en existentiell upplevelse att sjunga en egen stämma. Man ser
plötsligt sig själv skiljd från de andra. Genom musiken stödjer man denna inre utveckling.

En lärare hade erfarenhet av att det är bra för den personliga utvecklingen att spela och
sjunga förenklade versioner av klassiska stycken innan ett konsertbesök där de får lyssna på
de fullständiga versionerna. Genom att barnen redan har en känslomässig relation till
musiken kan det hända att de i lyssnandet på den "riktiga" versionen kan möta känslosfärer
inom sig som de annars inte skulle kommit i kontakt med.

Enligt en lärare talar harmoniken starkt till sjuors och åttors inre liv. Läraren menade att
det är därför dessa elever så gärna lyssnar på populärmusik som är starkt harmonibaserad.
Läraren säger att det är bra att syssla med harmoniska stycken i musiken under sjuan och
åttan, men på grund av puberteten är de för svaga sångare för att kunna producera
harmonier i kör. Därför är gitarren ett passande instrument eftersom det skapar harmonier
genom ackord. Att arbeta med en gitarr, säger läraren, tillfredställer något hos eleverna och
detta gör dem mindre frustrerade. Detta är ett exempel på den terapeutiska verkan musiken
har på människan.

En klasslärare förespråkade att musiken borde få lika stor plats som andra ämnen
eftersom det är en lika viktig del av människan som dessa. Hon menade att ett musikaliskt
begåvat barn har möjlighet att utveckla en positiv självbild om musikämnet och
musicerandet värderas högt i samhället. Då kan självförtroendet smitta av sig på andra
områden och eleven har möjlighet att utvecklas allsidigt.

En musiklärare sa att gymnasieeleverna borde få möjlighet att lära sig sjunga solo och
acceptera sin egen röst. Detta ger ökat självförtroende i en värld där mycket kretsar kring
solosjungande popstjärnor. Solosången är ett känsligt område men det är därför man kan få
ut så mycket genom att öva detta fält.

Redovisning av litteraturgenomgång

Armstrong (1998) tar upp, i en diskussion om MI-teorin och specialundervisning, hur man
kan öka självkänslan hos barn genom att låta dem använda de intelligenser som är starkast
utvecklade. Den ökade självkänslan gör sedan att barnen har lättare att lyckas i sina studier.

Csíkszentmihályi (1990) menar i sin flow-teori att självkänslan växer när man får ägna
sig åt aktiviteter som känns meningsfulla och ger lagom utmaning. Vidare beskriver han
musiken som ett fält där flow-upplevelse kommer naturligt. Enligt Csíkszentmihályi ska
Platon ha menat att man borde lära barn spela musik innan man lärde dem något annat med
förevändning att medvetandet blir harmoniskt ordnat om man lär barnen koncentrera sig på
behagfulla rytmer och harmonier.

Enligt Costa-Giomi m. fl. (1999) leder tidigt musicerande till ökad självkänsla vilket är
till fördel för att uppmuntra varje barn i sina studier. Speciellt viktigt är det dock för barn i
lägre samhällsklasser.
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Sammanfattning

De flesta lärarna berättade att de arbetar medvetet med att stärka elevernas självkänsla
genom musicerandet. Eleverna musicerar på en svårighetsnivå som de klarar av varpå
framgången stärker deras självförtroende inför nya utmaningar. Särskilt stark blir denna
verkan när man visar upp resultatet inför en publik, men det viktiga är
utvecklingsprocessen som leder dit. Ett intressant tema som flera lärare tog upp var
musicerandets möjlighet att öka självmedvetenheten och bidra till existentiella upplevelser
av den egna individualiteten och dess plats i världen.

Forskningen på detta område visar att självkänslan stärks genom aktiviteter som man
känner att man klarar av. Det fanns både forskare som höll detta på ett allmänt plan och
sådana som specifikt uttryckte att musiken var en sådan aktivitet.

Diskussion

Både lärare och forskare menade att elevers självkänsla kan stärkas genom musicerande om
detta är på rätt svårighetsnivå. Musicerande är, enligt vår uppfattning, ett viktigt redskap
för att uppnå flowupplevelser vilket i förlängningen leder till att musik är effektiv för att
stärka självförtroendet.

Lärarnas erfarenheter av att musicerande stärker individens stadiebaserade utveckling
bekräftades inte av forskarna. Detta kan bero på att dagens vetenskap inte anser att barn går
igenom specifika utvecklingsstadier utan utvecklas helt individuellt.

3. Yttre sociala förmågor

Redovisning av intervjumaterial

Samtliga lärare hade erfarenheter av att musicerandet har stora positiva effekter på
elevernas yttre sociala utveckling. Bland de vanligaste uttalandena var de som rörde sig om
att gruppmusicerandet utvecklar det sociala lyssnandet och lyhördheten. Barnen måste i
musicerandet lära sig lyssna och anpassa sig efter varandra för att det ska låta bra. Detta
följer enligt lärarna med till det sociala området. Andra uttalanden i samma stil var att
barnen utvecklar känslomässig inlevelse, lär sig ta hänsyn till varandra och ge varandra
plats. En musiklärare menade att dansen i kombination med musiken var av största vikt för
att skapa flexibla, lyssnande och medkännande personer.

Lärarna var eniga om att skälet till att man har så mycket gruppmusicerande i
waldorfskolan är att det stärker den sociala utvecklingen hos barnen. Sången är extra viktig
i detta sammanhang. Att sjunga sånger unisont i de tidiga klasserna stärker
gruppgemenskapen. En klasslärare sa att hon var övertygad om att det positiva klimatet i
hennes klass till stor del berodde på att de sjungit så mycket tillsammans. Samma lärare
gav följande exempel: När hon tog över sin klass i tvåan efter att den första läraren slutat
fanns det stora konflikter mellan lärarens klass och parallellklassen. Detta avhjälptes dock
effektivt genom att de två klasserna samlades och sjöng tillsammans tio minuter varje
morgon.
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En klasslärare skulle vilja säga så här till makthavarna, för att motivera ökade resurser till
musikämnet i skolan:

Jag skulle säga att mänskor som sjunger och spelar ihop bråkar inte med varann. Det gynnar

freden, definitiv, helt övertygad om. Om man nu vill se det i ett större perspektiv. Just för att man

stimulerar och berör det själsliga. Man blir mer känslig och inkännande, om man låter sig beröras.

En musiklärare berättade om gruppimprovisation, dels med rytminstrument och dels med
klangspel. Eleverna får improvisera fritt inom vissa ramar. Improviserat ensemblespel av
detta slag stärker, i hög grad, lyssnandet eftersom man hela tiden måste vara uppmärksam
på vad de andra gör och anpassa sig därefter. Det stärker även den egna flexibiliteten och
rörligheten i olika situationer, vilket är överförbart till sociala relationer. En  annan lärare
berättade om just improvisation på klangspel. Hon sa att eleverna pratar med varandra
genom instrumenten och lägger märke till likheter och olikheter. Dessa erfarenheter bär de
med sig till vardagslivet.

Flera lärare förklarade gruppmusicerandets positiva inverkan på det sociala med att
eleverna känner att de kan något (till exempel en sång) tillsammans, som klass, och att
detta stärker gemenskapen. En annan förklaring var att musicerandet hjälper eleverna att
öppna sig för varandra, att känna sig trygga tillsammans så att de kan växa. Sången är ett
bra övningsfällt att våga visa sig inför varandra.

En lärare tog fram ett konkret skäl till att eleverna blir sociala av musicerandet. Hon
menade att barnen lär sig tolka vilka känslor som ligger bakom olika uttryck och nyanser i
andras röster genom att lära sig höra skillnad på olika nyanser och tonstyrkor i musiken,
både i lyssnandet och i det egna musicerandet.

En av de intervjuade musiklärarna beskriver ett moment som stärker gruppkänslan när
man spelar i orkester. Det är när läraren tar ut en elev som får ställa sig framför orkestern
och lyssna. Denne hör då framstegen bättre än de som själva är inne i spelandet. Lyssnaren
kan sedan förmedla progressionen till gruppen.

Två av lärarna tog upp kunskaper i musik som en viktig del av allmänbildningen och
något som kom till användning socialt. Här handlade det mer om att prata om och relatera
till olika musikstilar, kompositörer, musiktermer o. s. v. snarare än att själva musicera.
Enligt en av musiklärarna är det bästa sättet att få kunskap om ett musikstycke att själv
spela det.

Redovisning av litteraturgenomgång

Spychiger beskriver (2002) hur hon gjorde en personlig, ovetenskaplig, erfarenhet under
försöket i Schweiz. Hon upplevde att eleverna utvecklades positivt på det sociala planet
genom att sysselsätta sig med musik.

Bastian (2001) visar att klasser som har utökad musikundervisning har ett mer homogent
positivt klassrumsklimat. Klassen som helhet mår relativt bra. I motsats till detta hade de
klasser med normal mängd musik "stjärnelever" som mådde extremt bra, medan resten av
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klassen mådde mindre bra. I vanliga klasser fanns alltså hela skalan från elever som mådde
riktigt dåligt, till elever som mådde extremt bra, medan man i musikklasserna mådde bra
över lag.

Enligt Gardner (1994) finns det ett samband mellan musiken och den sociala
begåvningen eftersom båda har en stark koppling till känslolivet.

Bonde (2002) skiljer på musikterapi och musikpedagogik. Den förstnämnda fokuserar på
upplevelser och den sistnämnda på musikaliska färdigheter samt musikaliskt vetande. I
musikterapi är musiken medlet, medan i musikpedagogik är musiken målet. Bonde menar
att musikterapin kan tillföra mycket till musikpedagogiken. Han talar bl. a. om utvecklande
av intersubjektiv kompetens, som vi menar är detsamma som social kompetens.

I en studie (2004) visar Thomson, Schellenberg & Husain att musikaliskt tränade
människor, både barn och vuxna, är bättre på att urskilja känslor i andra människors röster
än icketränade. Detta förklaras dels genom ett samband mellan musik och känslor och dels
genom ett samband mellan känslor och röstläge.

I juni 1991 publicerade U.S. Department of Labor en rapport där det kom fram att viktiga
sociala färdigheter som samarbete, kommunikation och kreativitet kunde utvecklas i
skolans musikämne (Costa-Giomi m.fl. 1999).

Sammanfattning

Uttalandena i denna kategori kretsar mycket kring lyssnandets utveckling genom
musicerandet. Lärarna menade att det sociala lyssnandet utvecklas i takt med det
musikaliska och att musicerande människor blir medkännande, lyhörda och allmänt socialt
kompetenta. Musicerande människor har till exempel lättare att läsa av andras känslor än
ickemusicerande. Lärarna sa även att gruppmusicerandet i allmänhet och mer omfattande
musikprojekt i synnerhet, stärker gemenskapen och den sociala sammanhållningen i
klassen. Barnen lär sig förstå varandra och samarbeta genom musiken.

Flera omfattande undersökningar visar att musicerande i skolan leder till bättre
gruppklimat i klassrummet. Musicerande utvecklar social kompetens och färdigheter i
samarbete och kommunikation. Ett samband mellan känslor och musik kan också skönjas.
Detta visar sig tydligast i en undersökning som visar att musiker är bättre än andra på att
identifiera känslor i röstlägen.

Diskussion

Vad lärare och forskare har kommit fram till stämmer väl överens. Enligt vår uppfattning är
det helt naturligt att det förhåller sig så. Musik är en utpräglat social verksamhet. Vi
upplever att detta samband är mycket viktigt och kanske rentav nyckeln till musikens roll i
den ideala skolan.

Något som är värt att uppmärksamma är att läraren som berättade om musicerande barns
förmåga att märka känslor i röstlägen bekräftas av en vetenskaplig rapport. Liknande
tendenser kan ses på andra punkter.
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Är det just musiken som stärker det sociala? Eller skulle man lika gärna kunna hålla på
med vad som helst i grupp? T. ex. sport eller lekar. Musik övar barnen socialt, och man kan
lika gärna ha musik utifrån tanken att elever ska träna sig socialt i många olika
sammanhang. Detta är ett argument som stärks av teorin om överspridning, d. v. s. att man
blir bättre på en viss förmåga om man övar den i många olika kontexter.

4. Kognitiva förmågor

Redovisning av intervjumaterial

Lärarna var medvetna om att det finns forskning om musicerandets inverkan på barns
kognitiva utveckling. En av musiklärarna berättade om en studie där det visade sig att
elever som fick musiklektioner istället för matematiklektioner blev bättre på matematik.
Han menade att det lät waldorfmässigt att det skulle gå att hitta konstnärliga metoder att
utveckla tänkandet om man gör det vid rätt tidpunkt i barnets utveckling, istället för att tro
att största möjliga mängden matematiklektioner ger bäst matematikkunskaper. Han hade
dock själv inte lagt upp sin undervisning med utgångspunkt att eleverna skulle bli bättre i
matematik eftersom han hade för lite kunskap om vad som påverkade vad. Även andra
lärare hade samma problem.

Notläsning togs upp som något som skulle inverka positivt på den kognitiva
utvecklingen. Även här hade dock lärarna svårt att säga på vilket sätt. En musiklärare hade
erfarenhet av att spel efter noter stärker det logiska, matematiska tänkandet eftersom det
bygger på räkning. Samma lärare menade också att det rytmiska i musiken (takter, puls
o. s. v.) ökar den matematiska förmågan utan att eleverna märker det. Ett konkret exempel
på hur musiken kan hjälpa matematiken är i fyran när barnen lär sig bråkräkning och
notläsning samtidigt vilket borde vara till fördel för räkneförståelsen.

En annan lärare hävdade att den rörlighet man övar upp i musicerandet även inverkar på
tankens rörlighet och följaktligen också i matematik. Ytterligare en annan lärare menade att
musikalisk improvisation är bra, eftersom det utvecklar ett kreativt tänkande. En liknande
åsikt, hos en annan lärare, var att fritt musicerande stimulerar förmågan till matematisk
problemlösning.

En annan aspekt av den kognitiva utvecklingen är minnesträningen, som enligt en lärare
stimuleras av att lära sig stämmor, melodier och texter på gehör och memorera dem. Den
typen av träning är barnen mottagliga för under de första skolåren.

I högre åldrar menade flera lärare att eleverna får ett klarare tänkande av musicerande
och att musicerande ungdomar använder större del av hjärnan och löper mindre risk att
fastna i ett ensidigt tänkande. En klasslärare jämförde det med waldorfdockan, som är en
enkel tygdocka där ansiktsdragen bara är antydda.

 Att använda hjärnan på ett allsidigt sätt, det är som med waldorfskolans dockor.  Varför är inte

ansiktet färdigt? - Jo, för då kan man bilda sig en egen uppfattning... Man övar hjärnan i att

fantisera om att få fram ett eget ansikte, så att den blir levande.  Dockan är inte färdig. Musiken
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ligger i det området också, den kan spelas på många olika sätt och den kan höras på många olika

sätt. Därför tror jag att det är bra för tänkandet att hålla på med musik.

I klass tio har eleverna, enligt en av musiklärarna tillägnat sig en analytisk förmåga och ett
logiskt omdöme. Då kan man utveckla detta och ge dem utmaning genom att arbeta med
form i musiken. Man lär sig jämföra och använda olika formprinciper för att utveckla ett
flexibelt sinne.

Redovisning av litteraturgenomgång

Enligt Gardner (1994) har den matematiska intelligensen många beröringspunkter med den
musikaliska såsom proportionalitet och förhållandet mellan helheten och delarna. Gardner
varnar dock för att se för stora likheter mellan de två intelligenserna och han betonar att det
rör sig om självständiga förmågor.

Bastians undersökning (2001) visar att musikeleverna fick högre resultat på IQ-test än
eleverna i kontrollgruppen.

Enligt Schellenberg (2004) finns det bevis för att pianolektioner ökar elevernas resultat
på IQ-test. Studien i fråga pågick under ett år och innefattade en grupp som fick
pianolektioner, en som fick sånglektioner, en som fick dramalektioner och en
kontrollgrupp. Sång och pianogrupperna presterade överlag något bättre i förhållande till de
andra grupperna. Schellenberg betonar dock att det behövs mer forskning för att bevisa
något unikt orsakssamband.

Schellenberg (2005) har även kommit fram till att musicerande på ett unikt sätt utvecklar
abstrakt tänkande och matematisk förmåga. Även i denna artikel förklarar han att de
underliggande orsakerna ännu är okända.

Rauscher & Hinton (2006) visar att musicerande påverkar en mängd kognitiva förmågor.
Problemet för forskare är att man inte kan bevisa hur det går till, eftersom det är extremt
svårt att definiera de olika kognitiva komponenterna som blir påverkade. Tills vidare
föreslår Rauscher & Hinton att man använder transfer som en potentiell förklaring för
förbättrade kognitiva förmågor i samband med musicerande.

Enligt Gruhn (1998) visade studien i Schweiz inte att utökad musikundervisning kan ge
transfereffekter till andra ämnen. Han tycker inte att man ska tala överilat om
transfereffekter när det gäller musikundervisning. Däremot förklarar han att
musikundervisning kan bidra till att hjärnan bibehåller en plasticitet, vilket i sin tur kan
leda till att man får en mental öppenhet. Enligt Gruhn gör musicerande att hjärnan behåller
en flexibel neuronal anpassning till olika kognitiva förutsättningar och betingelser. Det har
gjorts experiment som bevisar att människor som utövar musik i grupp får fler synapser i
hjärnan. Ett annat experiment har visat att människor som bara tänker att de övar musik får
samma ökning av synapser som de som faktiskt spelar.

Rauscher (2003, september) menar att musikundervisning ger effekter på den kognitiva
utvecklingen, framför allt om undervisningen börjar tidigt. Vidare har hon kommit fram till
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att olika typer av musicerande utvecklar olika kognitiva förmågor. Rytmövningar påverkar
till exempel aritmetikförståelsen men inte minnet.

Armstrong (1998) beskriver hur utvecklandet av kognitiva förmågor som minne,
problemlösning och flexibelt tänkande kan gynnas av att alla MI-teorins intelligenser
aktiveras. I samband med diskussionen om flexibelt tänkande tar han upp musiken som
medel för att komma till insikten om att allt inte behöver vara som man tänker sig och att
det kan finnas flera sätt att se världen på. Som exempel tar han Stravinskijs Våroffer som
bröt mot dåtidens konventioner.

Enligt MacPherson (se Almquist, 2000) utvecklar musik ett divergent tänkande. Det
betyder att man kan tänka sig ett flertal möjliga lösningar på ett problem. Matematik, å
andra sidan, tränar enbart ett konvergent tänkande. Det betyder att man bara kan tänka sig
en möjlig lösning på ett problem.

Enligt Raucher (2003) har musikundervisning en positiv inverkan på ordminnet och
läsförståelsen. Det rör sig dock bara om korrelation och några orsakssamband har ännu inte
kunnat bevisas. För detta behövs mer forskning under längre tidsperioder.

Enligt Costa-Giomi m. fl. (1999) utvecklar barn som lär sig spela piano och
stränginstrument före sju års ålder länkar mellan de båda hjärnhalvorna i högre grad än
andra barn. Detta antas bero på att de använde båda händerna på ett sätt som man vanligtvis
inte behöver i vårt samhälle.

Sammanfattning

När eleverna får musicera fritt övas, enligt flera lärare, deras tänkande som blir mer rörligt
och flexibelt. De löper mindre risk att fastna i gamla, ensidiga tankemönster och lär sig att
saker och ting kan göras på olika sätt. Musicerandet gör tänkandet klarare och friare.
Notläsning övar den matematiska förmågan eftersom den bygger på räkning och förståelse
för bråk i synnerhet. Musicerandet i allmänhet ger matematikförståelse eftersom musiken
är matematiskt uppbyggd. Också minnet, det logiska omdömet och den analytiska
förmågan kan förbättras och utvecklas genom musicerande. Det rådde osäkerhet om vad i
musiken som egentligen utvecklar vad i tänkandet.

Flera forskare har hittat korrelation mellan musicerande och utvecklande av förmågor
som divergent och flexibelt tänkande. Vissa menar att detta har neurologiska orsaker
genom att hjärnas plasticitet bibehålls. Både extra musikundervisning i skolan och
privatlektioner i instrumentalspelande har visat sig kunna stärka aritmetikförståelse,
matematisk förmåga i allmänhet och förmågan att få bra resultat på IQ-tester. Också
läsförståelse och minne främjas av musicerande. Ett allmänt problem på detta område är
dock att forskarna dels inte tycker sig ha tillräckligt omfattande underlag för att bevisa
några orsakssamband och dels ännu inte förstår exakt vad som händer när musicerandet
påverkar ickemusikaliska förmågor.
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Diskussion

Hos Gruhn finns det vetenskapliga belägg för det som waldorflärarna pratar om när de
säger att musik gör att elevernas tänkande blir mer flexibelt och öppet. Att Gruhn nämner
att det kan räcka att tänka att man musicerar styrker waldorflärarnas tidigare uttalande om
att det är utvecklande för elever att bara vara med i klassrummet, även om eleverna själva
inte sjunger.

Det finns en tydlig skillnad mellan lärarnas och forskarnas utgångspunkt. Forskarna
måste ha klara bevis för sina åsikter medan lärare behöver erfarenhetsmässigt underlag.
Lärarna har med erfarenhet kommit fram till liknande saker som forskningen kommit fram
till men inte förstår sig på att förklara. Gardner och Moran (2006) menar att det viktigaste
är att ha förståelse på ett på intuitivt sätt och inte på ett rationellt.

Både lärare och forskare menar att musik utvecklar olika matematikrelaterade förmågor
även om deras utgångspunkt även här är olika.

5. Känslor

Redovisning av intervjumaterial

Musik och musicerande har enligt lärarna en inverkan på människors känslor. En
klasslärare hävdade att musiken går rakt in i känslorna och att denna del av människan
också måste utvecklas eftersom hela människans utveckling är viktig. En lärare jämförde
musiken med andra konstarter och hävdade att musiken var kraftfullast eftersom den går
direkt in i känslorna.

En musiklärare hade en tanke om hur man kunde arbeta med barn med
koncentrationsproblem. Man utgår från den musik som barnet gillar och får barnet på så
sätt intresserat. Det finns alltid någonting som berör och musiken gör ofta att människor
mår bättre.

På frågan om vilka långsiktiga effekter regelbundet musicerande i skolan kunde få
svarade en klasslärare att musicerandets långsiktiga effekter ligger mycket i känslan.
Musiken ger positiva minnen som barnen för med sig från skolan. En musiklärare med lång
erfarenhet berättade att hon en gång blev inbjuden till en klassåterträff långt efter att
klassen gått ut. Anledningen till att just hon blev inbjuden var att klassen ville att hon
skulle sjunga gamla sånger med dem för att återuppväcka positiva minnen. Samma lärare
menade att man kunde ”programmera” in något positivt i barnen med musicerandet. Detta
kan sedan aktiveras under de rätta betingelserna. En lärare gick så långt som att säga att de
känslor som musiken har inverkan på är starkt förbundna med ideal som godhet, frihet och
medmänsklighet och att dessa utvecklas genom musicerandet.

Enligt en lärare är musikens påverkan på känsloområdet så stor att elever i puberteten
värjer sig för musikundervisningen eftersom de inte vill eller vågar bli berörda. Själva är
eleverna inte medvetna om detta utan de drar sig undan med invändningen att de tycker att
det är löjligt eller tråkigt att musicera.
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En lärare tog upp de olika tonintervallen och deras inverkan på människans känsloliv.
Han menade att det finns en samstämmighet mellan ett intervall och en viss känsla. Han
menade att det är bland annat detta som gör att musiken, oberoende av eventuell text, kan
förmedla budskap till lyssnaren.

Redovisning av litteraturgenomgång

Gardner (1994) menar att musiken är ett sätt att förmedla känslor mellan människor. Han
menar dessutom att musicerande inte bara är kopplat till analytiska mekanismer i
hjärnbarken utan även till det limbiska systemet som anses styra känslorna.

Csíkszentmihályi (1996) menar att musiken kan organisera sinnet och på så vis minska
den psykiska entropin som vi upplever när slumpartad information stör våra målsättningar.
Vi mår känslomässigt bättre av musik.

Rauscher & Hinton (2006) citerar C.P.E. Bach som säger: "A musician cannot move
others unless he too is moved" (s. 152). Rauscher & Hinton menar att känslolivet blir berört
varje gång en person spelar musik för någon annan. Det gör ju musikeleven varje gång
han/hon spelar upp sin läxa för musiklärare. Detta gör att musikeleven kommer i kontakt
med känslor oftare än andra elever, vilket är utvecklande för känslolivet.

Sammanfattning

Musiken berör, enligt lärarna, känslorna direkt och har på så vis möjligheter till stark
påverkan på barnen. I waldorfskolan använder man musicerandet till att skapa glädje och
ge positiva upplevelser som eleverna bär med sig. Både i skolsammanhang som upplevs
som mindre lustfyllda och under resten av livet. För barn som har svårt för skolarbetet kan
det privata musikintresset vara nyckeln till förbättringar i både studieresultat och
livssituation. Lärarna betonade också att olika musikstycken och dess komponenter
(intervall, harmonik, text o. s. v.) har olika inverkan på människan och att det är viktigt att
vara medveten om detta i arbetet med eleverna.

De forskare vi hittat som behandlar ämnet känslor i förhållande till musik menar att
musiken berör känslorna. Att ofta beröra känslolivet är utvecklande. Vidare gör musik att
vi mår känslomässigt bra.

Diskussion

Lärare och forskare är överens om att musiken berör känslolivet starkt. Vissa lärare hävdar
att musik är den konstart som tilltalar känslorna mest direkt. Frågan är om det stämmer
eller om dessa uttalanden kommer sig av att de intervjuade själva var musikintresserade. Vi
tror att denna erfarenhet kan ha sin grund i något som waldorfpedagogikens grundare,
Rudolf Steiner, någon gång har sagt, nämligen att örat starkare berör känslorna än ögat. Det
kan ju stämma, t. ex. är det lättare att se hemska saker på film om man stänger av ljudet.

Båda författare av denna text har händelsevis deltagit i en vetenskaplig undersökning om
de olika intervallens eventuella känsloinverkan. Vi blev informerade om resultatet via
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lokalpressen och utfallet av undersökningen var att specifika intervall förknippades med
specifika känslor hos majoriteten av deltagarna. T. ex. upplevde de flesta glädje när de
hörde sextintervallet. Vi tycker att denna anekdot är intressant eftersom den visar på att det
finns de som vill bevisa att intervallen har en objektiv inverkan på känslorna.

Vår tolkning av jämförelserna mellan forskare och lärare är att båda grupperna menar att
musicerandet hjälper till att ordna och strukturera känslorna vilket leder till ett mer
harmoniskt liv. När man upplever känslor genom musicerandet lär man sig att urskilja olika
nyanser och se skillnad på dem. Vi tror att det är detta som är anledningen till att elever blir
mer harmoniska.

6. Inspiration, kreativitet och motivation

Redovisning av intervjumaterial

På detta område kunde många lärare tala sig varma för musiken. Bland annat sades det att
musiken är ett ämne som är motivationshöjande på alla områden. Barn tycker om att
musicera och om de får göra det redan när de är små finns en glädjefaktor med redan från
början. Om barnen är glada lär de sig andra saker bättre. Enligt flera lärare har
musicerandet en sorts förmåga att ge barnen kraft och inspiration. Denna uppfattning lät sig
dock inte så lätt formuleras i ord. En klasslärare sa följande:

Det har att göra med inspiration och elden... Den inre elden som ibland kan vara falnande eller

bara en glöd. Musicerandet sätter nya vedträn i elden, om man ska uttrycka det i bild. Nytt virke...

Nytt bränsle...  Ja, den inre mänskliga elden. Vi har ju alla, det har man ju, livsgnista.

Denna uppfattning om att inspirationen och motivationen är som en eld var återkommande
och även att musiken var bränsle som man kunde lägga på när elden falnade av för mycket
teoretiskt arbete. Särskilt i de tidiga klasserna krävdes regelbundna musikaliska avbrott i
tankearbetet för att inte elden skulle slockna. En musiklärare sa att musiken kan ge ny kraft.
En klasslärare i trean menade att en dag utan musik skulle kännas både fattig och
dränerande på kraft.

En lärare menade att musiken av detta skäl var ett nödvändigt avbrott i det teoretiska
arbetet även i de högre årskurserna. Hon beklagade sig av detta skäl över att man gjort
nedskärningar i musikundervisningen i kommunala grundskolor. Detta blir särskilt fatalt
för de elever som är mer musikaliskt än teoretiskt begåvade och behöver den glädje som
musiken är för att kunna ta itu med det som är svårt.

Även om alla lärarna var övertygade om musikens inspirerande kraft hade de svårt att
sätta fingret på hur det går till när musiken inspirerar. En klasslärare sa att det är allt
sammantaget som man gör i waldorfskolan som bidrar till att eleverna blir entusiastiska,
sugna på livet och intresserade av att lära sig mer.

En musiklärare hade erfarenhet av att kreativiteten blir större ju mer man musicerar. De
andra lärarnas uttalanden går i samma linje.
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Redovisning av litteraturgenomgång

Björkvold (1998) menar att musicerande i sin spontana form är en naturlig del av barns liv
och skapar glädje och vitaliserar. Han betonar att det måste röra sig om ett spontant kreativt
musicerande utan allt för mycket vuxenstyrning och fokus på teknik.

Spychiger (2001) bekräftar att man i den schweiziska studien kom fram till att ökad
musikundervisning har en positiv inverkan på barns allmänna motivation och därmed också
inlärningskapacitet.

Bonde (2002) säger att musik inte primärt har med intellektet att göra utan musik väcker
kroppen och sinnena. Bonde menar att musiken är vitaliserande.

Csíkszentmihályi (1996) beskriver flowtillståndet som en källa till inspiration, kreativitet
och motivation. Framförallt gäller detta i samband med själva flowaktiviteten men eftersom
upprepade flowupplevelser stärker självet bidrar det också till allmänt ökad ”livsenergi”
och inspiration. Detta gäller inte minst flowupplevelser orsakade av musicerande.

Sammanfattning

De teoretiska ämnena är, enligt lärarna, krävande och uttröttande medan musiken ofta kan
ha motsatt effekt. Barnen blir inspirerade och får ny energi och motivation när de får sjunga
och spela. Denna energipåfyllning behövs för att klara av skoldagen. Från dag till dag blir
eleverna piggare och mer koncentrerade om de får musicera. I ett större perspektiv blir de
mer kreativa, entusiastiska och motiverade att lära.

Forskare menar att musiken kan skapa glädje som ökar den allmänna motivationen och
inlärningskapaciteten. Detta sägs bland annat bero på att musiken tilltalar sinnena och
kroppen istället för intellektet.

Diskussion

Det är, enligt vår uppfattning, inte självklart att vilken musikundervisning som helst skulle
kunna ha de positiva effekter lärarna pratar om. Vi tror, med stöd av litteraturen, att det
måste röra sig om musicerande där elevernas egen kreativitet och konstnärlighet tas i
anspråk och inte sådan som betonar rent teknisk skicklighet. Det känslobetonade
gehörsmusicerandet i waldorfskolans tidigare år är enligt oss exempel på den
musikundervisning som Björkvold förespråkar även om lärarna inte säger detta
uttryckligen i intervjuerna.

De allra flesta människor känner till att musik kan vara inspirerande. Men vad är det som
gör musiken inspirerande? Som en av lärarna uttryckte det finns det något i musiken som
kan liknas vid bränsle åt en inre eld. Vi kan inte uttala oss om vad det är som gör musik
inspirerande eftersom det går bortom gränserna för vårt arbete, men det vore ett mycket
intressant undersökningsfält.

Csíkszentmihályis resonemang om flowupplevelser som en källa till energitillflöde kan
förklara varför lärarna upplever musiken som vitaliserande och motivationshöjande. Om
eleverna upplever flow i musicerandet överförs den inspirationen till andra områden. Man
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bör komma ihåg att det inte bara är inom musikämnet som man kan uppleva flow. Ofta får
man känslan av att de konstnärliga ämnena har monopol på flowupplevelser, men så
behöver det inte vara.

7. Motorik

Redovisning av intervjumaterial

Musicerandet hade enligt flera lärare inverkan på motoriken. Framför allt gällde detta
instrumentspelande där fingrarna var verksamma. Enligt lärarna utvecklar både flöjt- och
fiolspel motoriken på ett sätt som är överförbart till andra områden.

En klasslärare berättade om en elev som hade dålig handstil och var för okoncentrerad
för att sitta och öva. Då tänkte läraren i fråga att eleven kunde få samma motoriska träning
genom att spela fiol, som är roligare, och ger tydligare feedback. Detta fungerade och
elevens handstil förbättrades i takt med att han övade på fiolen.

En lärare hade erfarenhet av att musicerandet utvecklar rumsuppfattningen. En annan
lärare hade upptäckt att man rör sig mer harmoniskt när man går, springer, åker skridskor
o. s. v. om man har musicerat mycket i skolan.

Redovisning av litteraturgenomgång

Enligt Gruhn (2002) utvecklas barns hjärna genom interaktion med omvärlden. Genom
musicerande kan barn utveckla finmotoriken fortare än barn som inte musicerar eftersom
musicerande innebär en hög grad av interaktion med omvärlden.

Sammanfattning

Övning i instrumentalspelande utvecklar, enligt flera lärare, finmotoriken på ett sätt som är
användbart i många områden utanför det musikaliska, exempelvis när det gäller skrivande
och handstil. Detta beror på att fingrarna får effektiv träning genom spelandet.

Enligt Gruhn utvecklar musicerandet finmotoriken eftersom den innefattar interaktion
med omvärlden.

Diskussion

Forskare och lärare menar att motoriken utvecklas genom musicerande vilket enligt vår
uppfattning är självklart eftersom musicerande är en praktisk, konkret aktivitet. Frågan är
om musik skulle vara extra viktig än annan träning i motorikutvecklingen. Vårt förslag är
att musicerandet är viktigt eftersom det skapar glädje samtidigt som det utvecklar
motoriken.
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8. Barnets utveckling

Redovisning av intervjumaterial

Flera lärare uttalade sig om barnets utveckling och vilken typ av musicerande som var
lämpligt i vilka åldrar. Även i tidigare stycken har det framkommit att lärarna ser några
nyckelåldrar där barnen naturligt börjar utveckla vissa förmågor (såsom individualiteten i
tredje klass och logiskt omdömet i tionde). När dessa faser inträder bör man enligt lärarna
ta dessa nya förmågor i anspråk och ge eleverna chansen att utveckla dem ytterligare.

De lärare som berättade om varifrån de fått sina insikter om barnens utveckling menade
att den främsta källan var den egna erfarenheten. En musiklärare sa att man genom att
studera barn i musiksammanhang under lång tid lär sig se vad som passar för dem i olika
åldrar. Hon jämförde detta med att man vet att barn börjar krypa i en viss ålder och gå i en
annan.

Två av lärarna gjorde jämförelser mellan hur musikundervisningen bedrivs i kommunal
skola och i waldorfskolan. Skillnaden är att man i den kommunala skolan gör mycket som
visar på en bristfällig kunskap om barnets utveckling. En musiklärare hade erfarenheter av
den kommunala skolan och berättade att hennes kollegor där lät barnen sjunga sånger
röstlägen som barnen inte var fysiskt mogna för. Flera lärare ansåg också att textinnehållet i
de sånger man sjöng i kommunala skolan ofta var olämpligt för barnens ålder. En lärare
menade att populärmusik i allmänhet är för svår och rörig för barn i de lägre åldrarna och
att man måste förenkla tonupplevelsen för att de ska kunna ta till sig musiken. Enligt denna
lärare mår de små barnen bättre av att arbeta med klangspel. Omkring klass åtta, däremot,
ansåg läraren att eleverna är tillräckligt mogna att ta till sig populärmusiken.

En musiklärare menade att yngre barn bör sjunga vanliga visor eftersom visor passar dem
bättre både omfångsmässigt och textmässigt. Det gör att barnen lär sig sjunga med naturlig
sångröst vilket alla barn inte kan idag eftersom de inte tillåtits sjunga sånt som passat deras
ålder.

Samma musiklärare berättade om hur man i waldorfskolan väljer ut stoffet på medvetet
sätt i förhållande till barnets utveckling.

Man har en genomtänkt syn på barnet som går som en röd tråd genom barnets liv. Lärarna har en

enhetlig syn på barnets utveckling. Musiken spelar stor roll och musikinslag finns dagligen ända

från förskolan. Vi låter oss inte heller påverkas lika mycket av den kommersiella musiken för vi vet

vad våra elever har behov av. Detta är inte alltid vad de ropar efter. Läraren måste veta vad man

ska sjunga och varför.  Då är det inte svårt att övertyga barnen.  Men om man bara svänger efter

vad barnen önskar i varje situation blir det ju som att spela på lotteri och så gör man ju inte i andra

ämnen. Ibland blir det en slagsida åt pop och rock hållet som barnen inte mår bra av. Att låta en

åttaåring sjunga popmusik i mikrofon är som att sätta på henne en BH.

Flera av lärarna sa att i waldorfpedagogiken ser man musikämnet och musicerandet som ett
viktigt medel för att barnen ska utvecklas allsidigt. Musiklektionen är inte en
underhållningstimme där barnen får göra vad de vill. Det krävs stor medvetenhet i valet av
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stoff. En klasslärare sa att det måste finnas en mening med den musik man spelar med
barnen och att man inte bara ska ta första bästa låt man råkar kunna.

Redovisning av litteraturgenomgång

Björkvold (1998) beskriver i vilken ålder barn bör lära sig vilket instrument, när en viss
musikstil är lämplig och i vilken ålder noter ska komma in. Han bygger sina uttalanden på
forskning om barnets fysiska utveckling. Björkvold har en stadiebaserad syn på barns
utveckling, men bara när det gäller musikämnet i sig, och han är begränsad till barns
fysiska utveckling (jfr med diskussionen i kategori 2.). Björkvold menar att det generellt
inte finns musik som är för svår för barnen utan att de mycket väl kan lära sig komplicerad
musik om motivationen kommer inifrån dem själva. När vuxna däremot tvingar barnen att
spela vad som anses lämpligt och bra mot barnens vilja riskerar man dock att döda deras
lust att musicera.

Gromko (2005) visar att barns språkutveckling i tidig ålder gynnas av organiserat
musicerande med fokus på lyssnande. I analysen beskrivs musiken som ett symbolsystem
som liknar språket och därför underlättar inlärandet av detta.

Också Schellenberg säger (2005) att musikinlärning liknar inlärning av ett nytt språk och
att det därför är viktigt för språkutvecklingen.

Sammanfattning

Vad man bör göra i musiken är, enligt lärarna, helt beroende av var i utvecklingen barnen
är. Man ska inte använda sig av en viss låt bara för att man själv tycker att den är bra utan
för att den är lämplig i barnens utvecklingsstadium. I vissa åldrar är det extra viktigt att ta
fasta på sådant som händer i barnens utveckling och anpassa musikundervisningen därefter.

  Enligt en källa finns det vissa element i barnets musikutveckling som är bundna till vissa
åldrar, t. ex. när man bör börja spela specifika instrument och när man ska läsa noter. Detta
är beroende av barnets fysiska utveckling. Det är viktigt att eleverna har en inre drivkraft
att spela och inte tvingas av vuxna. Språkutvecklingen gynnas i vissa åldrar av organiserat
musicerande.

Diskussion

Björkvold drar inga paralleller till barnens allmänna utveckling och hur man kan
understödja denna med musik på specifika sätt i specifika åldrar. Han talar bara om i vilken
ålder det passar med vilken övning, utifrån barnets fysiska förutsättningar. Han är överens
med lärarna när det gäller barnens fysiska utveckling och att musikundervisning bör
anpassas efter denna. Däremot har lärarna erfarenheter av barnens inre utveckling som
Björkvold inte tar upp. Kanske anses tanken på olika inre stadiebaserade utvecklingsstadier
föråldrad och det kan vara därför vi inte hittat någon litteratur i detta område. Det vore
dock intressant att undersöka detta mer på djupet vid senare tillfälle.
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9. Ökad förståelse för andra ämnen genom musiken

Redovisning av intervjumaterial

Flera lärare tog upp musicerandets roll i inlärningen av andra ämnen. Man kan skilja på två
sorters uttalanden. Dels de som pekar på hur man använder musik i andra ämnen och dels
de som pekar på att musik stärker inlärning i andra ämnen.

Lärarna pratade mycket om hur man kan använda musik i andra ämnen. Eleverna kan få
sätta melodi på en text som de ska lära sig. De sjunger räkneramsor.

Några lärare gav exempel på hur musik påverkar andra ämnen. En klasslärare menade att
det rytmiska i musiken stimulerar inlärningen i andra ämnen.

En musiklärare berättade om waldorfskolans syn på ämnesintegrering och hur ämnena
griper in i varandra. Hon menade att musiken med fördel kan användas i alla ämnen och att
klasslärare och musiklärare bör samarbeta mer.

Flera lärare talade om hur de använde musiken för att beliva en lektion och skapa en
känslomässig relation mellan eleverna och ämnet. Detta gällde framför allt ämnen som har
en naturlig koppling till musik, t. ex. historia och geografi. Lärarna menade att eleverna får
en starkare upplevelse av en historisk period om de får höra och spela musik från den tiden.
Eleverna minns mer. En klasslärare uttryckte det så här:

Har man Egypten ska man ju använda sig av de klangerna. Och då är det ju en undervisning som

hjälper att ge de känslomässiga bilderna av en epok så att det inte blir en intellektuell ökenvandring

när man pratar om gamla Egypten. Då är det jätteviktigt att man musicerar och målar och får göra

det själv. Stå inne i klangen.

Den bakomliggande tanken med att eleverna ska få ta del av musiken från en historisk
period eller en främmande kultur är, enligt en klasslärare, att de ska öva inlevelse. Finns det
något bättre sätt att förstå någon annan än att uppleva samma saker? Enligt lärarna är denna
typ av undervisning betydligt mer meningsfull än den ensidigt intellektuella som kan gå in
genom ena örat och ut genom det andra.

Redovisning av litteraturgenomgång

Bastians undersöking (2001) visar att utökad musikundervisning i varje fall inte gör att
eleverna blir sämre i kärnämnena, även om man inte kunde se en signifikant förbättring på
detta område för musikeleverna.

I studien i Schweiz framkom inga bevis för att musik skulle öka lärande eller förmågor i
högstatusämnen såsom matematik, språk eller naturvetenskapliga ämnen. Däremot finns
det klara bevis för att man kan ha färre lektioner i högstatusämnen och istället mer
musikundervisning utan att prestationerna i högstatusämnena reduceras. (Spychiger, 2001)

  Armstrong (1998) menar med utgångspunkt i Gardners MI-teori att skolan skulle kunna
utveckla elevers svagt utvecklade intelligenser med hjälp av de starkare utvecklade. Till
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exempel kan en elev med lingvistisk svaghet men stark musikalitet lära sig ord genom att
sjunga dem. Armstrong menar också att ljudillustrationer stärker inlärningen. Det innebär
att ett musikstycke som anknyter till lektionstemat spelas upp.

Musik, och speciellt rytmövningar, stärker del-helhet förståelsen som är viktig i
matematik - särskilt i procent-, decimal- och bråktalsräkning. (Rauscher & Hinton, 2006)

Hurwitz (1975) beskriver hur sångträning enligt Kodaly-metoden har en positiv inverkan
på barns förmåga att lösa spatiala och temporala uppgifter. Studien visade också att barnen
som fick musiklektioner presterade bättre i läskunnighetstest än kontrollgruppen.

Brändström anser (2000) att det är viktigt att integrera musik i andra ämnen.

Sammanfattning

Förståelsen för andra ämnen kan, enligt lärarna, stärkas av musik bl. a. genom att musiken
integreras i dessa. Detta beror på att inlärningen då får en känslomässig dimension och inte
bara en intellektuell. Det kan röra sig om att sätta melodi på en text som eleverna ska lära
sig eller att låta dem spela medeltida musik på en lektion om medeltiden. Flera av lärarna
betonade vikten av detta för att barnens förståelse skulle bli optimal.

Mycket forskning visar att inlärningen i andra ämnen kan förbättras om musiken
integreras i dessa ämnen. Många olika metoder kan användas såsom ljudillustrationer och
rytmövningar. Det är dock svårt att se några direkta samband mellan musik och förståelse
för andra ämnen. Man kan ha mer musikundervisning och färre lektioner i högstatusämnen,
utan att resultaten i högstatusämnena försämras.

Diskussion

Armstrong har liknande åsikter som lärarna angående att integrera musiken i andra ämnen,
men lärarna går ett steg längre och menar att effekten blir starkare om eleverna själva får
musicera

Lärarnas syn på ämnesintegrering bekräftas i hög grad av forskning på området. Musiken
kan enligt både lärare och forskare stimulera inlärningen i andra ämnen eftersom dess
känslomässiga karaktär gör att eleverna lättare mins vad de lärt sig. Den ökade inlärningen
kan också bero på att musiken skapar en lättsammare och mer stimulerande lärandemiljö.

10. Samlande ordningsskapande effekter

Redovisning av intervjumaterial

Många av lärarna pratade spontant om hur de använde musiken för att skapa ordning och
samla barnens uppmärksamhet. En lärare brukade samla ihop klassen genom en sång för att
sedan utnyttja deras koncentration för att presentera teoretiskt stoff. Flera lärare berättade
att de tar till liknande metoder när det börjar bli rörigt och oroligt. Några använde sång,
gärna med en berättande text som barnen kan koncentrera tankarna på. En lärare brukade
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spela flöjt med barnen när det började bli oroligt. I riktigt svåra fall, med ständiga
spänningar i klassrummet kan man, enligt en lärare, göra ett musikteaterprojekt. Det skapar
ordning.

Om barnen har varit tvungna att sitta stilla alltför länge finns risken att de blir oroliga.
Enligt en musiklärare kan det då vara lämpligt med ett musikinslag, helst i kombination
med rörelse för att barnen ska återfå koncentrationen. En annan lärare använde rörelse och
sånglekar redan på morgonen för att barnen skulle komma igång och samla sig.

En klasslärare i fyran brukade spela klassiska stycken på en kromatisk lyra tio minuter
varje morgon för sina elever. Han hade gjort detta sedan första klass och upplevde att det
fick eleverna att släppa stressen från morgonbestyren och resan till skolan för att sedan
kunna ta sig an dagens arbete helhjärtat.

Redovisning av litteraturgenomgång

Csíkszentmihályi (1996) menar att en av musikens äldsta funktioner är att koncentrera
lyssnarens uppmärksamhet på mönster som passar ett önskat sinnestillstånd.

Enligt Costa-Giomi m.fl. (1999) finns det statistiska belägg för att musicerande elever
orsakar mindre ordningsproblem än andra.

Bastian (2001) visar på forskning som kommit fram till att ungdomar som fått
musikundervisning är mindre våldsbenägna.

I början av forskningen om Mozarteffekten fanns det forskare som hävdade att
musiklyssnande kunde höja prestationsförmågan. Nu tror man snarare att
prestationshöjningar kommer av att musiklyssnande kan verka upplyftande och därmed
inspirera till aktivitet (Rauscher & Hinton, 2006).

Sammanfattning

Många lärare använde musicerandet som ett sätt att samla ihop klassen och få alla att tänka
på samma sak. Detta, såväl som mer passivt musiklyssnande, kan försätta eleverna i en
stämning där det blir lättare att lära. Flera lärare brukade spela med klassen och sedan
utnyttja deras koncentration för att presentera lektionens huvudinnehåll.

Enligt forskning har musiken traditionellt använts till att försätta människor i önskade
sinnestillstånd. Flera forskare menar att musiken har möjlighet att försätta människor i ett
fredligt tillstånd där de ställer till mindre problem. Modern forskning visar även att
musiklyssnande kan inspirera till aktivitet.

Diskussion

Lärare och forskare var eniga om att musiken kunde bidra till att skapa en ordnad läromiljö
genom att förändra elevernas sinnestillstånd.  Musiken kan alltså sägas vara
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ordningsskapande. Både lärare och forskare förutsätter även att ordning är en förutsättning
för lärande.

Vi hävdar att det finns en inre och en yttre ordning. Den yttre bygger ofta på rädsla för
straff eller liknande och den inre ordningen är något som finns i människan själv. Musiken
i exemplen verkar på den inre ordningsskapande förmågan vilken, enligt vår uppfattning,
bör utvecklas eftersom den inre ordningsskapande principen är humanare och mer
sympatisk än den yttre.
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Generell diskussion

Utvärdering av vår metod
Progression i intervjuteknik

Vi lärde oss någonting efter varje intervju, eftersom vi från början var helt oerfarna. Detta
gjorde att de senare intervjuerna är mer klara och precisa än de första - trots att vi har
samma ämnesområden som grund. Det var intressant att se hur vi utvecklades som
intervjuare. Vi tror inte att denna aspekt av arbetet gjorde att materialet blev av sämre
kvalitet. Snarare tror vi att de inledande intervjuerna, när vi var oerfarna, gick bättre just på
grund av vår ovetskap. Detta stämmer överens med vad vi läst hos Birgerstam (2000).

Öppen eller sluten frågeställning?

Vår grundfrågeställning var väldigt vid, samtidigt som våra underfrågeställningar var
relativt specifika. I vår metod använder vi oss av en väldigt öppen och vid teknik för att få
svar på vår frågeställning. Denna metod passar till grundfrågeställningen, men inte till de
mer preciserade underfrågeställningarna. Här finns det något som hade kunnat göras bättre.
Om vi skulle göra om undersökningen skulle vi antingen hålla oss till den öppna
grundfrågeställningen eller de preciserade underfrågeställningarna. I praktiken ledde vi
delvis in den intervjuade på våra underfrågeställningar för att vi gärna ville ha svar inom
detta område, och därmed gick mycket av öppenheten inför ämnet förlorad.

Att förutsätta det man undersöker

Det som är problematiskt med vår frågeställning är att den i princip utesluter alla negativa
uttalanden. Vi förutsätter att lärarna ska prata om alla positiva erfarenheter de har av
musikundervisning. Man kan uttrycka det så här: "Som man frågar får man svar." Hade vi
frågat om erfarenheter av att musicerande inte påverkar elever hade vi förmodligen också
fått många bra svar. Vi kan inte dra några definitiva slutsatser om lärares erfarenheter av
musicerande som helhet, eftersom vi grundat vår undersökning på att undersöka specifikt
de positiva erfarenheterna. Det finns säkert en hel del negativa erfarenheter som lärarna
inte talade om eftersom vi inte frågade efter det.

Intervjufrågorna förutsätter hög grad av reflektiv förmåga hos lärarna

Våra intervjufrågor förutsätter en hög grad av reflektiv förmåga hos lärarna. Vår erfarenhet
efter intervjuerna med lärarna är att det är få som tänker konkret i det här ämnet. Det är inte
konstigt eftersom även de forskare som sysselsätter sig på heltid med att reda ut vad
musicerande påverkar har problem (se Rauscher & Hinton, 2006).
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Om vi skulle gjort om undersökningen hade det nog varit värt att konkretisera och
förenkla frågorna. Vi kanske skulle beskriva olika situationer och låta lärarna berätta hur de
skulle ha gjort om de varit med om något sådant.

Många lärare talade helt ur erfarenheter som bygger på intuitiva handlingar. Har man stor
erfarenhet har man byggt upp stora möjligheter att handla intuitivt. Men att undersöka vad
som ligger bakom en viss handling kräver att det intuitiva förs upp på ett medvetet plan.
Detta var nog det svåraste för lärarna. De berättade hur de gjorde, men när vi frågade varför
så var de tvungna att långsamt nysta upp de anledningar som format deras
handlingsmönster.

Det var ingen lärare som kunde förklara hur musicerande kunde påverka andra områden.
Men alla kunde, ur erfarenhet och intuition, säga att det definitivt förhöll sig så.

Det kan vara ett uppslag till vidare forskning att gå in på djupet i en studie av en lärare
för att komma åt anledningarna till de intuitiva metoderna som varje erfaren lärare har
inom sig.

Om uppdelningen av intervju och transkription

Det var bra att Bobby gjorde transkriptionerna eftersom han kunde förhålla sig objektiv till
materialet. Om Aron, som gjorde intervjuerna, hade gjort transkriptionerna kunde han ha
tolkat in sina egna tankar om intervjuerna och dragit förhastade slutsatser. Å andra sidan
skulle han ha haft förutsättningar att förstå de underliggande meningarna som den
intervjuade uttryckte genom kroppsspråk o. s. v. Det är svårt att säga vilket som vore bäst,
eftersom de två motstående argumenten väger lika tungt. Men om man räknar med att vi
tjänade mycket värdefull tid på att dela upp oss måste vi säga att vi gjorde rätt så som vi
gjorde.

Om analysmetoden för det insamlade materialet

Det som händer i vår analysmetod är att den röda tråden från de enskilda intervjuerna
försvinner och blir uppsplittrad. Det kan vara värdefullt att veta i vilket sammanhang ett
visst ämne kommer upp. Eftersom vi hade få intervjuer, som dessutom var relativt korta,
hade vi dock inga problem med att minnas sammanhangen. Birgerstam (2000) menar att
man ska vara så insatt i transkriptionerna att man kan dem utantill när man delar upp
uttalandena. Vi måste säga att vi var nära detta ideal.

Det som däremot var ett reellt problem var att lärarna ibland talade om flera saker
samtidigt, och i en del fall hade vi svårt att sortera ut de enskilda komponenterna i ett
uttalande. Det var helt enkelt svårt att skapa en kategori om ett sådant uttalande. Ibland
placerade vi då samma uttalande i två kategorier, och ibland valde vi att lägga uttalandet i
den kategori som läraren verkade tala mest om i sammanhanget.

Vår intervjumetod och vår analysmetod hänger samman i en helhet. Birgerstam
förespråkar båda metoderna och vi ansåg att det var det rätta att göra utifrån vår
frågeställning. Vi hade en öppen frågeställning och vi använde en kvalitativ, öppen metod
och fick kvalitativa svar.
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Om forskningsmaterialet

Vi tror att vi fått med en stor del av forskningen inom området, eftersom vi mot slutet av
litteratursökningsfasen ständigt fick upp litteratur som vi redan var bekanta med. Vi vill
dock reservera oss mot att det kanske finns ett motsatt forskningsparadigm i vilken det
finns forskare som sällan blir refererade eller ens beaktade. På den här undersökningens
nivå har vi inte haft möjlighet att göra en verkligt heltäckande och grundlig
litteraturgenomgång - men vi anser inte heller det vara nödvändigt, eftersom
litteraturgenomgången främst är till för att skänka nytt ljus åt lärarnas erfarenheter.

Slutdiskussion
Först kommer korta sammanfattningar av det som kommer fram i redovisningarna av
intervjumaterialet och litteraturgenomgången. Därefter tar vi upp olika aspekter av vårt
arbete för diskussion.

Sammanfattning av intervjumaterialet

I intervjuerna kom det fram att man i waldorfskolan har en gemensam syn på barnets
utvecklingsväg och många tankar om hur musiken ska kunna främja denna på olika sätt.

Alla lärare tog upp musikens inverkan på det sociala. De menade att människor som
musicerar blir mer medkännande, blir bättre på att lyssna och de blir mer socialt flexibla. I
samband med detta förstärks även gemenskapen och sammanhållningen. På ett mer direkt
plan kan musicerande samla och koncentrera elevernas tankar mot ett gemensamt mål och
därmed fungera ordningsskapande.

Ett ännu större tema var musiken som glädjekälla och motiverande kraft. Musicerandet
ger, enligt lärarna, en sorts energipåfyllning som är en förutsättning för att barnen ska orka
med det teoretiska arbetet. Andra lärare beskrev på ett liknande sätt hur musicerandet gör
barnen glada och gör det lättare för dem att ta itu med andra ämnen. Specifikt menade
lärarna att musiken kunde användas i andra ämnen för att ge elever ökad förståelse för
dessa. Detta sker genom att ämena får en känslomässig dimension utöver den intellektuella
vilket leder till att eleverna får en djupare förståelse.

Enligt lärarna verkar musicerandet även direkt på utvecklandet av ickemusikaliska
förmågor såsom flexibelt tänkande, logiskt omdöme, koncentrationsförmåga och
finmotorik eftersom dessa förmågor tas i anspråk vid musicerande. Det förekom också
erfarenheter av att musicerandet skulle kunna utveckla det matematiska tänkandet eftersom
musiken är matematiskt uppbyggd.

Sammanfattning av litteraturgenomgången

Vår litteraturgenomgång visar att musicerande har en inverkan på ett antal områden i
barnets utveckling.
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Genom övandet stärker musicerandet koncentrationsförmågan och självförtroendet.
Gruppmusicerande i skolan kan utveckla sociala färdigheter vilket leder till ett bättre
gruppklimat och en bättre studiemiljö. Musicerande människor har bättre förståelse för sina
egna och andras känslor än ickemusicerande. Musicerande stärker kognitiva förmågor som
matematisk förståelse, flexibelt tänkande, minne och andra förmågor som mäts genom IQ-
tester. Musicerande kan höja motivationen på icke-musikaliska områden genom sin
vitaliserande karaktär - detta leder i sin tur till förbättrade skolprestationer. Att öva
musikaliskt stärker motoriken.

Transfer som förklaringsmodell?

Vi har nu sett att både lärarna och forskare kan se ett samband mellan musicerande och
utvecklande av icke-musikaliska förmågor. En fråga som uppstår är då om dessa samband
bör förklaras med transferbegreppet eller om det finns någon annan bättre
förklaringsmodell.

I början var vi helt inställda på att musicerande kan utveckla icke-musikaliska områden.
När vi i den här texten undersökte begreppet transfer och aktuell forskning, upptäckte vi att
musik kanske inte utvecklar andra områden. Det verkar snarare som att det man övar i
musiken är fält som också existerar i många andra ämnen och områden. Det är alltså inte
fråga om transfer, inte något som förvandlas från en förmåga till en annan, utan det är
samma förmåga som tränas.

I neurologisk forskning (Gruhn, 1998) framgår att musik aktiverar stora delar av hjärnan,
medan t. ex. matematik bara övar en liten del. Musik övar också den delen som övas när
man sysslar med matematik. Det är nästan så att man vill säga, så som lekman, att musiken
är en sammanfattning av de enskilda aktiviteter som har samma aktivitetsfält som musiken.
Istället för att utveckla synapser i språkcentrat eller matematikcentrat, så skulle man kunna
musicera och utveckla synapser i båda dessa områden.

Vad vi nu antyder är att det vi behandlat i detta arbete inte är transfer, utan snarare
övande inom ett och samma område. Musiken innefattar så att säga alla de områden vi tittat
på.

Svårigheter med att jämföra olika studier

När man undersöker musicerandets inverkan på icke-musikaliska områden kan det vara
svårt att jämföra olika studier. En studie tittar på pianospel, en annan på Kodalypedagogik
och en tredje på utökad musikundervisning. Hur kan man veta att olika sorters musicerande
leder till samma effekter?

Det finns ett annat forskningsmetodiskt problem, som liknar det ovan nämnda. Även om
flera studier tittar på "utökad musikundervisning" så kan man aldrig veta att de olika
studierna har haft samma sorts undervisning. Alltså vet man inte vad effekterna beror på.
Det finns många fler liknande problem, men vi ville bara peka på dessa två, för att
tydliggöra en del av problematiken inom det här området.
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Helhetssyn på lärande

Vår kategorisering av intervjumaterialet ger en delvis artificiell bild av lärarnas
erfarenheter. Vi har tidigare nämnt att lärarna i vissa fall hade svårt att bedöma exakt vilka
komponenter inom musikämnet som har inverkan på vilka icke-musikaliska områden. I
själva verket hade de flesta av lärarna en sorts helhetssyn som inte låter sig delas upp i
kategorier. Vi kommer här att utreda vad vi menar med denna helhetssyn och belysa den
från olika perspektiv.

Korttids- och långtidseffekter

Lärarnas påståenden kan delas upp i de som gäller långtidseffekter och de som gäller
korttidseffekter. Med långtidseffekter menar vi bestående förändringar i elevernas
personlighet samt förmågor och färdigheter som utvecklats direkt genom musicerandet.
Med korttidseffekter menar vi exempelvis att musicerandet kan skapa ordning och glädje,
samt ge ny energi när barnen är trötta. Tillfälliga förbättringar av kognitiva förmågor
räknas som korttidseffekter medan permanenta räknas som långtidseffekter. I vår
strukturering av intervjumaterialet är långtidseffekter vanligare i vissa kategorier (t. ex. inre
sociala förmågor) och korttidseffekter i andra (t. ex. samlande ordningsskapande effekter).

Eftersom vi i frågeställningen avsett att undersöka barnens utveckling får
långtidseffekterna högre status. Detta kan jämföras med de många forskare (bl. a.
Rauscher) som önskat hitta kausala samband mellan musicerande och hjärnans utveckling
med hjälp av laboratorieliknande experiment. Denna attityd tycks dock vara främmande för
lärarna som uppenbarligen nämnde många korttidseffekter när de talade om musicerandets
inverkan på elevernas utveckling.

Ur ett perspektiv som ser till helheten istället för till detaljerna är det dock fullt naturligt
att en kortsiktig effekt som att eleverna får ny motivation och blir glada också leder till att
de presterar bättre och utvecklar förmågor och färdigheter, t.ex. på det kognitiva planet. På
så vis kan musiken indirekt utveckla kognitiva förmågor utan att problematiska och
svårbevisade begrepp som transfer behöver blandas in. Dessa tankar finns även hos
transferkritiker inom forskningsvärlden (t.ex. Brändström).

Spychiger beskriver (2002) att upprepade korttidseffekter kan leda till permanenta
effekter. Om man använder musicerandet för att samla klassen upprepade gånger kanske
eleverna med tiden blir mer samlade i sig själva.

De sociala och känslomässiga aspekterna

En uttalad långtidseffekt som både lärare och forskare tagit upp är den sociala utvecklingen
som eleverna genomgår när de musicerar. Denna är självklart ett självändamål eftersom vi
vill att samhällsmedborgare ska vara socialt kompetenta men det är samtidigt en potentiell,
indirekt orsak till utvecklande av icke-musikaliska förmågor eftersom eleverna lär sig
bättre i skolan om gruppklimatet är bra.
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Utvecklandet av känslolivet, självförtroendet och den inre tryggheten genom musiken har
förstås en liknande inverkan på förutsättningarna att lära sig andra ämnen och utveckla
andra icke-musikaliska förmågor.

Det som sker, enligt denna tolkning, är alltså att musiken på olika sätt skapar motivation
och lust att utveckla icke-musikaliska förmågor. Om studieresultat förbättras och kognitiva
förmågor utvecklas hos elever i klasser med mycket musik behöver det alltså inte vara
frågan om att musicerandet direkt förändrar elevernas hjärnstruktur. Det kan också bero på
att eleverna utvecklats på icke-musikaliska områden eftersom musicerandet fått dem att
vilja ägna sig åt dessa områden. Med detta har vi velat belysa att orsakssambanden när det
gäller musikens inverkan på icke-musikaliska förmågor är komplexa och inte alltid låter sig
fångas i direkta orsakssamband eller i våra kategorier.

Musik för musikens egen skull?

Många lärare sa att musiken i sig också är viktig och att man inte ska "snöa in sig" för
mycket på effekter av musik. Hetland & Winner (2001) uttrycker sig så här:

If the arts are given a role in our schools because people believe the arts cause academic

improvement, then the arts will quickly lose their position if academic improvement does not result

... The arts must be justified in terms of what the arts can teach that no other subject can teach.

(s. 32)

Brändströms (2000) menar att hela debatten om huruvida musicerande leder till transfer är
farlig, eftersom den kan leda till att pedagoger använder musik med syfte att förbättra
högstatusämnen.

Om man skulle prioritera musicerande med förevändning att det stimulerar icke-
musikaliska förmågor (en yttre legitimering) får man problem eftersom musikämnet då hela
tiden måste bevisa sitt värde i förhållande till andra ämnen. Om det visar sig att musiken
inte har tillräcklig stimulerande verkan riskerar ämnet att försvinna från skolorna. Om man
istället tog fasta på musicerandets möjligheter att ge djupgående estetiska upplevelser
skulle musiken kunna legitimeras i egen kraft och få en säkrare ställning på schemat (en
inre legitimering).

Vi anser dock att det inte finns någon skarp gräns mellan inre och yttre legitimering.
Estetiska upplevelser syftar bland annat till att skapa högre livskvalitet vilket i
förlängningen bidrar till att stärka icke-musikaliska förmågor. Man stöter inte på problem
så vida man inte anser att musikens direkta syfte är att främja en specifik utveckling i ett
annat ämne.

Lärarna i vår undersökning valde inte läger, utan kunde förena tanken på inre och yttre
legitimering. Vi tror att den helhetssyn, som vi beskrivit att lärarna har, är ett stöd för att
lyckas förena dessa två sätt att legitimera musik.
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Generella slutsatser om waldorfskolor?

Vi valde att undersöka waldorfskolor. Därefter valde vi ut att intervjua sex stycken lärare.
Vi fick ett bra material från dessa intervjuer, men eftersom antalet intervjuer inte är så
omfattande kan vi inte dra några generella slutsatser om lärare i waldorfskolor eller om
waldorfskolor i allmänhet. Det enda bidraget vi kan ge är att peka åt ett visst håll. Det
faktum att alla lärare som vi intervjuat hade väldigt liknande erfarenheter tyder på att det
skulle kunna röra sig om erfarenheter som även andra waldorflärare delar.

Man bör dock minnas i sammanhanget att vi riktade in oss på musikintresserade lärare.
Detta kan mycket väl ha lett till en skev uppfattning om hur man ser på musicerande i
waldorfskolan. Det kan vara så att musikintresserade lärare har större benägenhet att få
positiva erfarenheter av musicerande än lärare som inte delar detta intresse. Men man
måste också komma ihåg att vi talar om vuxna människor som arbetat mycket med
musikundervisning, och sannolikheten är väldigt låg att lärarna skulle ha fantiserat ihop de
positiva erfarenheter de beskriver.

Waldorfskolans idébas

Varifrån kan lärarna tänkas ha fått sina idéer? Vi ska kort titta på två källor som behandlar
musiken i waldorfskolor. Det är dels Wolfgang Wünch, en ledande musikutbildare inom
waldorfrörelsen, och dels waldorfpedagogikens grundare Rudolf Steiner.

 Wünsch (2003) tar upp många exempel på hur musicerande kan påverka icke-
musikaliska områden. T. ex. är musikalisk improvisation ett sätt att öva det sociala. Han
menar också att musicerande kan ha en oerhört stark uppfostrande och terapeutisk verkan
och att föräldrarna därför bör se till att barnen lär sig spela instrument.

Steiner (1996) menar att barnet genomgår en viss utveckling under uppväxten som bör
främjas och understödjas genom olika slags musicerande i olika åldrar. I elva- tolvårsåldern
bör man t.ex. bygga upp musikundervisningen runt dur/moll-tonalitet och tersintervallet för
att stärka barnets individualitet genom att påverka känslorna.

Lärarnas allmänt positiva erfarenheter om musicerandets inverkan på icke-musikaliska
områden kan till viss del vara beroende av att waldorflitteraturen i ämnet. Man bör dock
inte haka upp sig för mycket på att praktikernas erfarenheter stämmer överens med det som
teorin förutspår. Det kan ju mycket väl vara så att idégrunden bygger på erfarenheter som
stämmer i verkligheten. Huruvida så är fallet går utanför det här arbetets ramar. Den
undersökningen är ett exempel på vidare forskning.

Vidare forskning

Om många praktiker anser sig ha erfarenheter av musicerandets inverkan på icke-
musikaliska områden skulle det antyda att det kanske finns något inom det här fältet som
forskare borde intressera sig mer för.

Som vi diskuterat tidigare har vi inte lyft fram de negativa erfarenheterna
överhuvudtaget, p. g. a. vår styrda frågeställning. Ett förslag på vidare forskning vore att
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undersöka just negativa erfarenheter av musicerandets verkningar, för att få ett brett
spektrum över praktikernas erfarenheter.

Beprövad erfarenhet och vetenskap

Vi har kommit fram till att waldorflärare har en allmänt positiv inställning till
musicerandets effekter på icke-musikaliska områden. Vidare backas lärarna upp på många
punkter av forskning på området. På det sociala området råder det störst samstämmighet.
Både lärare och forskare är helt överens om att musicerande påverkar både den inre och
den yttre sociala förmågan på ett positivt sätt. Vad rör det kognitiva området och huruvida
musicerande kan stödja andra ämnen än musik är lärarna säkra på det positiva, medan
forskare är avvaktande positiva. Koncentrationsförmågan stärks, enligt både lärare och
forskare, och det anses bero på det element av övande som man måste genomgå i
musikundervisningen.

Eftersom en del av vår undersökning har varit att jämföra lärare och forskare är det
intressant att se att praktiker, som arbetar på sitt intuitiva sätt, och forskare, som arbetar
rationellt och objektivt, i stort sätt kommer fram till samma saker när det gäller
musicerandets inverkningar på icke-musikaliska områden. Detta är en anmärkningsvärd
samstämmighet. Det är två olika sätt att nå kunskap på. Lärarna söker kunskap genom att
handla och se vad resultatet blir i en ständigt upprepande cykel av liknande arbete.
Forskarna arbetar mer utifrån reflektioner och experiment, de kan prova olika
infallsvinklar.

Det finns specifika kvalitativa forskningsmetoder, s. k. aktionsforskning, där aktiva
lärare dokumenterar sina erfarenheter. Det finns metoder där forskare och praktiker arbetar
tätt ihop och där forskarna dokumenterar. Vi förespråkar sådana metoder och är övertygade
om att kvaliteten på det arbete som utförs blir högre än om praktiker och forskare arbetar
var för sig.

Slutsats

Eftersom både lärare och forskare har kommit fram till liknande erfarenheter av
musiceranets betydelse för barns allmänna utveckling, drar vi slutsatsen att det här är ett
viktigt ämne som borde utforskas ytterligare. Specifikt borde man titta på de underliggande
mekanismerna och orsakssambanden på de områden vi har behandlat.
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Avslutning
För att runda av vill vi avsluta med dikten Erlkönig av J.W. v. Goethe som vi stötte på i en
musikpedagogisk antologi. Vinthers (2002) tolkar dikten så här: När fadern vägrar inse
barnets verklighet förlorar fadern en viktig del av sin utveckling. Vi tänkte att man kunde
se dikten som en symbol för skolan. Dikten skulle då kunna visa på vad som händer med
barnen om inte musiken och de "trolska, magiska krafterna" tas på allvar.

Der Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Es ist der Vater mit seinem Kind;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -

Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?

Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? -

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –

»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!

Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;

Manch bunte Blumen sind an dem Strand,

Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,

Was Erlenkönig mir leise verspricht? -

Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;

In dürren Blättern säuselt der Wind. –

»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?

Meine Töchter sollen dich warten schön;

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn

Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort

Erlkönigs Töchter am düstern Ort? -

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:

Es scheinen die alten Weiden so grau. –

»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.«

Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!

Erlkönig hat mir ein Leids getan! –

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,

Er hält in den Armen das ächzende Kind,

Erreicht den Hof mit Mühe und Not;

In seinen Armen das Kind war tot.

Älvakungen (tolkning av V. Rydberg)

Vem rider så sent i stormens dån?

En fader det är med sin späde son.

Och gossen har det så gott på hans arm:

den känns så fast, och hans famn är varm.

Min son, varför döljer du rädd din syn?

Älvkungen, far, där i skogens bryn,

älvkungen med krona du väl ser?-

Ett töcken, min son, och intet mer!

"Du väna barn, kom, följ mig åt!

Av mig får du lära mång lek och låt.

Av brokiga blommor står stranden full,

min moder skall klä dig i skrudar av gull."

Min far, min far, du hör väl ändå,

vad älvakungen lovar mig få?-

Var lugn, var lugn, min älskade pilt!-

I vissna löven susar det milt.

"Kom, fagra gosse, kom följ mig blott!

Mina döttrar vårda dig ömt och gott.

Mina döttrar, svinga i ring var natt

och vagga och söva dig in min skatt."

Min far, min far, du ser då väl nog

älvkungens döttrar i dyster skog?-

Min son, min son, nu ser jag det gott:

de gamla pilar skymta så grått.-

"Din fägring mig lockar, jag har dig så kär,

jag tar dig med våld, om ej villig du är."-

Min far, min far, han hårt i mig tar,

älvkungen gjort mig så illa, far!

Sin häst han rysande sporrar i hast

och håller det kvidande barnet fast.

Sin gård omsider når han med nöd.

Då låg i hans armar gossen död.
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Bilaga 1: Den information som de intervjuade fick som förberedelse inför
intervjuerna

"Intervju om musicerandets inverkan på barnets utveckling"

Detta material är till för att du som intervjuperson ska kunna förbereda dig och tänka
igenom dina uppfattningar.

Musikämnet värderas inte högt i dagens svenska skola vilket har fått resultatet att de har
fått minskade resurser. Ändå hör man ofta att detta ämne behövs för att eleverna ska
utvecklas allsidigt och kunna möta samhällets krav. Studiens syfte är att undersöka hur
lärarna ser på detta, om de har tankar om hur musiken kan främja barnens utveckling på
olika områden eller om de ser ämnet som ren underhållning och avkoppling.

• Vi intervjuar lärare i waldorfskolan för att vi vet att det där finns en genomtänkt syn
på barnets utveckling samt att vi tänker oss att waldorflärare ofta brinner för sitt
arbete och har tydligt formulerade tankar om det.

• Vi fokuserar på det aktiva musicerandet mer än på lyssnande eller den mer
teoretiskt betonad undervisningen.

• Vi har valt att intervjua både klasslärare och musiklärare. I vårt val av klasslärare
har vi utgått ifrån vilka som själva har ett musikintresse och som arbetar mycket
med musik i sina klasser. I allmänhet har vi valt lärare som vi tror har tankar om
ämnet.

Det kommer inte att finnas några bestämda intervjufrågor eller någon bestämd
ordningsföljd. Under intervjuns gång ser dock intervjuaren till att följande ämnen tas upp:

• Musicerandet som väg till utvecklande av ickemusikaliska förmågor (sociala
förmågor, kognitiva förmågor, koncentration o.s.v.)

• Metoder i den egna undervisningen
• Bakgrund/inspirationskälla till metoderna
• Argument jämtemot föräldrar/omvärld (utanför waldorfvärlden)
• Upplevelse av metodernas verkningar
• Fördelarna med waldorfskola

Tänk igenom dessa frågor och utgå hela tiden från din egen undervisning. Ju konkretare
exempel du kan ge, på vad i undervisningen som utvecklar vad hos barnen, desto bättre. Ha
också i tankarna varifrån du fått dina teorier och om det finns någon forskning bakom dem.
Slutligen ska vi informera om att intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter samt spelas in
för transkribering. Allt dokumenterat material kommer att förstöras då uppsatsen är färdig
den 31/3 07. Som intervjuperson är du självklart anonym. Om ni har några frågor kan ni
vända er till Aron på telefon: xxx-xxxxxxx.

Tack på förhand!
Aron Schoug och Bobby Larsson


