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Abstract 
 
Music as Communication. 

- an empirical study on how music can affect the start of a lesson. 

 
Music affects us humans. Marketing has long made use of music as a means to enable 

customers to identify with a brand, and thus increase sales. The Influence of music is 

obvious, but can you use this on students, and how effective is it to use in a classroom? 

 

I will answer the question: how does soft music provide reassurance/create a harmoniums 

learning environment at the beginning of a lesson? 

 

By observing how students react and behave to the playing of soft music. My aim is to 

create different strategies that teachers can effectively use to get students to “jump in” to 

their lessons without wasting 5-15 minutes of class time.  

 

Professor Lennart Grosin conducts research into what is in Sweden called PESKO. 

Education and social climate. It´s guidance for directors (Grosin 1998) he presents the 

importance of the teacher and the principal and how they have a consistent structure of 

how one should start and end a theory lessons.  

 

Even though the scientist Kivy written that it is not the music that provokes emotions, but 

the person listening to the music who provides feelings! I observe in a study of a class 

group, that students were stimulated by the music at the start of the lesson but that the 

majority did not reflect on the experience or recognise the impact of it afterwards. 

 
 
Stockholm 2011-01-04 

Anna BastholmAnna BastholmAnna BastholmAnna Bastholm    

Supervisor: Stina Hållsten 

 

Key words:  Music, Education, Observation, start of a lesson, communication. 

  Musik, pedagogik, observation, startblock, kommunikation. 

 



 III  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ABSTRACT II 

1 INLEDNING 1 

1.1 DISPOSITION 2 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 3 
1.3 BAKGRUND 3 
1.3.1 MUSIKENS PÅVERKAN 4 
1.3.2 KOMMUNIKATION 5 

2 TIDIGARE FORSKNING 6 

2.1 MUSIKENS PÅVERKAN 6 
2.2 KOMMUNIKATION OCH MUSIK 7 
2.3 PEDAGOGIK OCH STARTBLOCK 8 

3 TEORI OCH BEGREPP 10 

3.1 MUSIK 10 
3.2 KONFLIKT OCH DEMOKRATISKA KLASSRUM 10 
3.3 STARTBLOCK 11 

4 METOD 12 

4.1 VAL AV METOD 12 
4.2 ETISKA ASPEKTER 12 
4.3 OBSERVATION 13 
4.4 ENKÄTER 15 
4.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 15 

5 RESULTAT 19 

5.1 OBSERVATION 19 
5.2 ENKÄTER 22 

6 ANALYS OCH DISKUSSION 28 

6.1 MUSIK & KOMMUNIKATION 28 
6.2 OBSERVATION 29 
6.3 ENKÄTER 31 

7 SAMMANFATTNING 34 

8 KÄLLOR 36 

 
 



  1 

 

1 Inledning 
 

En surig man i 60-årsåldern går in i en nyöppnad butik för att köpa sig ett par byxor. I 

butiken möts han av gamla Elvishits, han minns sin ungdom och humöret vänder till 

det positiva. Samtidigt på andra sidan gatan går en rockintresserad kille in i en butik 

för att köpa sig en ny t-shirt, han är på ett strålande humör men i butiken möts han av 

veckans discohits. Han blir genast irriterad när han hör musiken och går snabbt ut 

igen. 

 

Musik påverkar oss människor. Inom marknadskommunikation har man länge använt 

sig av musik som ett sätt för att kunden ska kunna identifiera sig med varumärket, och 

på så sätt öka försäljningen Musikens affektpåverkan är uppenbar, men går det att 

använda detta på elever, och på vilket sätt är det effektivt att använda sig av musik i ett 

klassrum? 

 
En erfarenhet från min egen skoltid är att lärare ibland ägnade halva lektionen till att 

skälla och säga åt oss elever att bli lugna vid lektionsstart, vilket tog en massa negativ 

energi i anspråk. Jag har dessutom upplevt och sett på mina VFU perioder 

(verksamhetsförlagd utbildning) att man som lärare ofta kan känna sig maktlös inför 

den grupp elever som ibland “tar över” klassrumssituationen vid uppstart. Mycket tid 

går åt till att argumentera och försök till att kommunicera genom att göra sin röst hörd. 

Det är inledningsfasen som jag med Grosin kallar för startblocket (Grosin 2003) som 

ligger i fokus för min undersökning.  

 

Genom att observera hur elever möter och agerar i samspel med lugn musik vid 

lektionsstart, vill jag få svar på frågan: hur kan lugn musik ge lugnare effekt i 

startblocket? Detta för att skapa olika strategier som lärare i praktiken kan använda för 

att få eleverna att “snabbt sätta igång” utan att förlora mellan 5-15 minuter av 

lektionstiden.  

 

Det fenomen som undersöks är musik som kommunikations-medel och dess påverkan 

på människan. Många undersökningar visar att de rent biologiska effekterna av att 

lyssna på musik gör oss avslappnade (Bojner & Bojner 2005: 11).  Forskning beskriver 
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också hur rätt sorts musik kan hjälpa elever att bli socialt mer välfungerade i fler 

klassrumssituationer än enbart musikundervisningen (ibid). Man har konstaterat att 

delar av hjärnan aktiveras, då man lyssnar på musik, på så sätt att den destruktiva 

aggressiva stimuleringen upphör (Theorell 2006:180). Undersökningar har visat att 

utökad musikundervisning skulle kunna bidra till en lugnare miljö (i skolan?) (ibid).  

Det har varit av stor vikt för mig att knyta ihop mina två inriktningar musik och kultur, 

kommunikation och samhälle. 

 
Målet med studien är att angripa musikens effekt rent praktiskt med utgångspunkt att 

musik i teorin sägs kunna manipulera människor (Bojner & Bojner 2005:13). Hur kan 

man med musik som kommunikationsmedel få slut på ”tjatiga” lärare och elever? 

 

1.1 Disposition 
 
Strukturen på uppsatsen fördelas på följande sätt:  

I inledningsavsnittet introducerar jag syftet, frågeställning, och avgränsning. I detta 

avsnitt möter ni dessutom bakgrunden till uppsatsen. 

I det andra avsnittet tar jag upp tidigare forskning på områdena, musik, kommunikation 

och pedagogiska metoden startblock. Denna forskning anses relevant för studien, här får 

läsaren en inblick i det som är inspirationen till min undersökning.  

Det tredje avsnittet redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkt, och de begrepp 

som är genomgående i uppsatsen. Begreppen är Musik, Konflikt och demokratiska 

klassrummet samt startblock.  

 

I det fjärde avsnittet redovisar jag min metod, observation, enkäterna och mitt 

tillvägagångssätt. Här presenteras motivering till vald metod och hur den är relevant för 

studien. I det femte avsnittet (resultat) redovisar jag mina observationer fullt ut. Här 

framgår vad eleverna svarade på enkäterna vilket redovisas i tabellform.   

I avsnitt sex analyserar och diskuterar jag vad som kan ha påverkat resultatet.  

I det sjunde och sista avsnittet kommer en sammanfattning då jag återkopplar och 

sammanfattar studien.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur ett speciellt pedagogiskt grepp, 

uppspelning av lugn musik, hur kan detta påverkar startblocket av en lektion. 

 

Min frågeställning landar i: 

• Hur upplever eleverna startblocket i kombination med lugn musik, 

jämförelsevis startblock utan musik? 

• Hur kan lugn musik ge lugnande effekt i startblocket? 

 

Uppsatsens studie kan ses som ett försök att skapa en temporär plattform för att möta 

elever i startblocket. Arbetet fokuserar på hur eleverna bemöter rummet i samband 

med lugn musik.  

  

1.3 Bakgrund  
 

Enligt Lpo94 dokument som är en samling av olika rättsregler beslutade av regeringen, 

står det att läsa: 

 
”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den 

sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet.[---] Eleverna skall få pröva 

och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter.[---]Strävan skall vara att skapa de bästa 

samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling.[---] Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett 

personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 1”  

 

                                                 
1 www.skolverket.se 
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Läroplanen pekar på att skolan ska stimulera till en harmonisk utveckling. Genom att 

låta eleverna uppleva lugn musik i startblocket kan skolan tillsammans med eleverna 

ge bra förutsättningar för att eleven själv ska eftersträva och ta ett personligt ansvar för 

den gemensamma arbetsmiljön. 

 

1.3.1  Musikens påverkan 
 

I Inledningen skriver jag att uppsatsen studerar musik som kommunikationsmedel och 

hur detta påverkar människan. Det är allmänt känt att musik kan förändra och påverka 

människor. Förutom att man förr ansåg att musik hade ett förhållande till skönhet, 

fastslog man att musiken dessutom påverkade vårt psyke (Bojner & Bojner 2005:35). 

Bojner & Bojner (2005) skriver att grekerna ansåg att musik kunde spegla ett 

känslotillstånd som överfördes på den som lyssnade på musiken. Det var av denna 

anledning som Sokrates ville förbjuda en viss typ av musik, för att skydda sina 

medmänniskor mot musikens kraft (Lusensky 2010:35).  

 

I Kina hävdar man att musik inverkar positivt på människans själ. Diskussionen om 

vilket slags väsen musik egentligen tillhör har det filosoferats kring sedan 1700-talet. 

En annan filosofi är musik som medel för att forma den goda staten.  Under barocken 

på 1600- och 1700-talet utvecklades musiken och läran om affekten, det vill säga 

sinnesstämningar. Kompositörerna kreerade för att försätta sina lyssnare i speciella 

själstillstånd. Bojner & Bojner hänvisar till en kvinnlig forskare vid namn Kivy, som 

anser att det är inte musiken som framkallar våra känslor, utan känsloladdningen ligger 

i personen själv (Bojner & Bojner 2005:23-26). Men det faktum att musiken för 

samman grupper vid exempelvis rockkonserter, eller då nationer förenas, vid maraton, 

fotboll, och skolavslutningar. Då spelar musiken en viktig roll för affekten och 

gemenskapen.  

 

Musiken väcker personliga känslor och energier som strömmar. Musik kan enligt 

Dewhurst-Maddock (1994) höja gruppens upplevelser till extas. Musik som ljud är inte 

alltid av det positiva slaget. När musik missbrukas kan den dessutom irritera och göra 

skada (Dewhurst-Maddock 1994:11,52). Men med rätt vald musik kan man öka 

förståelse och utveckla kommunikation mellan människor. Musik kan enligt 

Gudmundsson (2002) förändra atmosfärer och beteenden i en grupp. För att framkalla 
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en avspänd stämning samt öka koncentrationen bör man välja musik som har en rytm 

på 60 slag per minut, och en nästan förutsägbar melodi. Förslag på sådan musik är 

Vivaldi, Händel och Bach (Gudmundsson 2002:82).  

 

Långsam, dämpad musik sägs enligt Gudmundsson dämpa stress, sänka 

andningsfrekvensen och sänka blodtrycket. Gudmundsson skriver att Pythagoras 

rekommenderade människor för mer än 2500 år sedan att på något sätt utöva eller 

lyssna på musik för att rena sinnet från bland annat oro och ilska (Gudmundsson 

2002:84-86).  

 

1.3.2 Kommunikation 
 

Det viktigaste med kommunikation är att vi samtalar med varandra i syfte att hjälpa. 

Vi behöver lära oss att kommunicera utan att vara anklagande och utan att ställa krav, 

men hur gör man det i en skolverksamhet? Kommunikation är processer som inte är 

helt okomplicerade, vi har alla vår egen föreställningsvärld (ibid). Vår hjärnbalk 

jämför informationen vi får in med den gamla information vi redan besitter. Vi tar 

ständigt emot en ström av intryck som vi väljer att sortera (ibid).  

 

En vanlig orsak till konflikter enligt Smith är att man som medverkande person i en 

meningsskiljaktighet har en subjektiv syn på situationen (ibid). Smith presenterar en 

rad olika strategier som är användbara för ökad kommunikation, till exempel: ”att 

lyssna med empati, detta betyder att kunna leva sig in i en annan människas värld av 

upplevelser, tankar och känslor. Att lyssna på detta sätt innebär att du lägger alla dina 

egna synpunkter och värderingar åt sidan för att fördomsfritt leva dig in i den andres 

upplevelsevärld för en stund” (Smith 2004:85). Citat ligger strax utanför 

undersökningen, men i ett vidare perspektiv (resonerar jag) att min observation, och 

mitt experiment att använda musik som kommunikation, skulle kunna ses som ett 

försök till att möta eleven. Anledningen är att jag tror att högstadieeleverna föredrar 

musiken som kommunikation framför lärarens ”tjat” om ordning och tystnad.  
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2 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt tar jag upp tidigare forskning på områdena musik, kommunikation och 

pedagogiska metoden startblock. Denna forskning anses relevant för studien, här får 

läsaren en inblick i det som är inspirationen till min undersökning.  

 

2.1 Musikens påverkan 
 
Christer Gudmundsson har författat Lär med musik (2002). Hans forskning visar att 

vid musiklyssning frigörs endorfiner, som kan motsvara 2.5 milligram lugnande 

medel. Gudmundsson skriver att med musik kommunicerar du med känsla. Han hävdar 

i sin bok Lär med musik att musiken löser spänningar och skapar en skön stämning och 

ökar koncentrationen. Det sistnämnda är det centrala för mitt intresseområde - att öka 

koncentrationen till rätt fokus vid lektionsstart. Gudmundsson ger förslag på metoden 

som kallas Suggestopedi2. Suggestopedi som metod ligger som inspiration för valet av 

min undersökningsmetod. Sammanfattningsvis säger Gudmundsson att man bör 

redogöra sitt val av musik när den spelas i ett speciellt användningsområde och att den 

valda musiken har och leder till lugn och avspänning. Ungdomar uppfattar oftast enligt 

Gudmundsson att ”häftigare” musik är lugn musik, därför bör man poängtera att olika 

slags lugn musik påverkar på olika sätt.   

 

Eva Bojner och Gunilla Bojner redovisar resultatet av sin forskning i boken Må bättre med 

musik (2005). De visar hur man kan använda musik till att förbättra hälsan. Min uppsats 

syftar inte till att behandla musikens inverkan på hälsan, men det är ofrånkomligt att 

eleverna som har en god hälsa kommer bidra till ett trevligt klassrums klimat. Bojner 

& Bojners forskning riktas mot vilka olika sinnestillstånd som kan framkallas med 

hjälp av musik, höga eller låga tonfall, skarp eller svag ljudstyrka, fagert eller 

motbjudande ljuduppfattning och om det är några snabba förändringar i dynamiken. 

Forskningen visar att det finns en uppfattning om att kombinationen snabbt tempo och 

höga tonfall ger uttryck för glädje och forcerande känslor medan låga tonfall och 

långsamt tempo kändes mer melankoliskt (Bojner & Bojner 2005:36). De beskriver 

vidare hur musik som kommunikation kan bereda för bearbetning av konflikter på ett 
                                                 
2 Bulgariske psykologen och pedagogen Georgi Lozanov som på 60-talet utvecklade Suggestopedi. 
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preverbalt plan3 innan man övergår till en den verbala diskussionen. Syftet med deras 

undersökningar har bland annat varit att se på vilket sätt musiken påverkar kunderna i 

butiker. Att musik har används i marknadskommunikation i snart hundra år var min 

första impuls till att genomföra denna undersökning. (2005:48-68). 

 

2.2 Kommunikation och musik 
 
Jakob Lusensky redogör i Sounds like branding (2010) hur man i 

marknadskommunikation använder musik för att skapa en identitet till varumärket som 

konsumenten identifierar sig med. Många känner att musik är kopplat till sin identitet 

och det är detta fenomen som många världskända företag ”snappat upp”. Det var i 

början av 1900-talet som man började använda sig av musik i marknadsföringssyfte 

genom mediet radio som satte igång att producera så kallade jinglar. Idag använder 

företag som Coca-cola, Starbucks och FilippaK musik som en strategisk 

kommunikation för att nå ut till sina kunder (Lusensky 2010:35-67). 

 

I Milda Rönns avhandling från 2009 har Rönn forskat Om kommunikativa hinder vid 

en teaterhögskola. Hon skriver att institutionell kommunikation är uppgiftsorienterad 

och i förväg arrangerad och att denna kommunikation är ordnad kring förutbestämda 

regler och bestämd struktur hos samtalaren/läraren. Denna forskning visar att i den 

kommunikation som försiggår i skolvärlden som är förbestämd av vad som blir i 

förhållande till elever en maktordning. Jag vill i min undersökning koppla samman och 

tillfälligt skapa ett försök till en gemensam plattform där vi, eleverna och jag som 

lärare genom musiken kanske kan mötas och minska den konflikt som ligger till grund 

för min studie. Vårt sätt att kommunicera är invanda gamla mönster, en kultur som 

skapas och påverkas av yttre faktorer (Rönn 2009:35). Sammanfattningsvis summerar 

Rönn svårigheten med att studera andras kommunikation. Organisationen, (i mitt fall 

Klassen) kan behöva hjälp utifrån (jag med musiken) och den som kommer utifrån 

(observatören) kan behöva hjälp från organisationen (skolan). 

 

Don Dinkmeyers forskning ur Ledarstilar i klassrummet: äkta och falska må” 

(2009:113) handlar om konflikter som uppstår i klassrummet, och att konflikter 

                                                 
3 Ofta låter man det som behöver komma till uttryck visa sig först och sedan kan man sätta ord på upplevelsen - om 
man vill och behöver . Målning är ett sådant exempel där man uttrycker sig i färg och form, dansterapi och musikterapi 
är andra sätt på kroppsinriktad terapi. 
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uppstår när två behov inte kan tillfredställas samtidigt. I mitt syfte antyder jag att det i 

klassrummet finns en olöst konflikt- ett problem som måste undersökas. Dinkmeyer 

presenterar ”min” konflikt som en interpersonell konflikt, vilket handlar om att 

människor möts och har olika behov och önskemål. I skolan och i klassrummet 

förekommer konflikter som måste hanteras (ibid). Dinkmeyer hänvisar till en rad olika 

metoder för att lösa dessa olika konflikter, bland annat den demokratiska 

konflikthanteringsmodellen.  Den innebär att båda parter vinner genom att man vid en 

konflikt försöker mötas och förstå den process som uppstått. Men en förutsättning för 

att denna metod ska fungera är att båda är samarbetsvilliga.  

 

Konflikter i skolan ligger i fokus för Dinkmeyers forskning. Dinkmeyer menar att när 

barn/elever utför något bra vill/önskar barnet få en bekräftelse på sitt agerande. När 

barn inte blir sedda och bekräftade söker de andra vägar till uppmärksamhet 

(Dinkmeyer 2009: 129). Dessa strategier kan då bli destruktiva och improduktiva 

istället och stör då lektionen. Dinkmeyer hänvisar till att vid sådana tillfällen göra 

något oväntat för att signalera: ”jag ser er, men jag tänker inte bråka om det”. Något 

oväntat kan ligga i att spela ett stycke musik som inte har med sammanhanget att göra 

(Dinkmeyer 2009:131).  I min undersökning finns det inget oväntat i mitt agerande till 

att spela musik, men Dinkmeyer forskning om konflikter i ett klassrum och hans 

strategi för att ”korrigera” beteendet är anmärkningsvärt. 

2.3 Pedagogik och startblock 
 
Professorn Lennart Grosin bedriver forskning kring vad som kallas PESOK 

(Pedagogiska och sociala klimat). I sin handledning för rektorer (Grosin 1998) 

presenterar han vikten av att som lärare och rektor ha en genomtänkt struktur för hur 

man bör förhålla sig till starter och avslut på sina lektioner. ”det tycks som om barn 

[…] är skickliga på att läsa av vad […]lärare för väntar av dem” (ibid). Med detta 

menas exempelvis att det vi signalerar till eleverna när vi ”släpper” iväg dem tidigt 

från lektionen avspeglar sig vidare i elevens ansträngning. De förväntningar jag ger till 

mina elever får jag tillbaka som ett resultat på deras prestation.  

 

Grosin har samma pedagogiska tanke som den afro-amerikanska forskaren 

Lorraine Monroe som skrivit boken Våga leda i skolan. Monroe (1998) har samma 

erfarenhet som jag av att lektionsstarterna ofta drar ut på tiden. Monroe presenterar en 
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gör-det-nu övning. Denna övning innebär att när eleverna kommer in till lektionssalen 

löser den uppgift som står på tavlan under en tidsperiod på fyra minuter. Exempel på 

sådan uppgift kan vara att skriva och berätta om vad man gjorde föregående lektion. 

Uppgiften diskuteras sedan gemensamt i klassen när de fyra minuterna är över. En 

variant av, som jag uppfattar det, är att Monroes gör-det-nu övning har i Sverige 

kommit att kallas för Startblock.  

 

På Källtorpsskolan i Stockholm har man startblock som standard inför varje 

lektionsstart (Kalltorp 2010).  På Källtorp skola har man en tydlig start och ett tydligt 

avslut på sina lektioner, precis som Grosins forskning och som Monroe förespråkar. 

Startblocket handlar om att eleverna sätter sig på sina platser och läser instruktionerna 

på tavlan som gäller målet med lektionen. När detta är gjort löser eleverna den uppgift 

som står på tavlan, det är samma typer av uppgifter som i Monroes gör-det-nu övning. 

Se ovan. 

 

Vad jag vill visa är att den forskning som har bedrivits och vikten av en fungerande 

ledning samt starten av en lektion är av betydelse för lektionens återstående 

framskridning. Grosins forskning presenterar olika faktorer som är bidragande 

anledningar till en framgångsrik skola, framförallt att det i styrningen finns tydliga 

ansträngningar för att starta och avsluta lektioner (Grosin 2003). 
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3 Teori och begrepp 
 
Här redogör jag kort för uppsatsens teoretiska utgångspunkt och de begrepp som är 

genomgående i uppsatsen. Begreppen är Musik, Konflikt och demokratiska 

klassrummet samt startblock.  

 

3.1 Musik 
 
Musik är komplext, och enligt Bojner & Bojner finns det en mängd uppfattningar om 

hur vi påverkas av musiken. Filosofer på 1700-talet ville ordna in musiken runt fyra 

teman. Som nämndes tidigare i ”bakgrunden” fastslog filosofer att musik har ett 

förhållande till skönhet och harmoni. Att musik är ett bildligt väsen en mimesis4. Den 

tredje tanken handlar om att musik påverkar vårt psyke och den fjärde tanken om att 

musik kan fungera som medel för uppfostran (Bojner & Bojner 2005:25).  En 

intressant fundering handlar om huruvida musikens emotionella laddning påverkar 

individen eller ej. Stephen Davis som skrivit boken ”Musik and emotions” hänvisar till 

den kvinnliga forskaren Kivy (Davis 2001, se Bojner & Bojner 2005:26) som menar 

att vi blir berörda av musiken. Men att det inte är musiken som framkallar känslor då 

laddningen ligger i personen själv.  

 

3.2 Konflikt och demokratiska klassrum 
 
Konflikt: motsättning som kräver lösning5. I klassrummet hänvisar jag till konflikter 

som kan uppstå i ett klassrum som enligt Dinkmeyer oftast handlar om elever som 

strävar efter gemenskapskänslan och önskar socialt intresse. Att sträva efter att bli 

positivt bekräftad är människans naturliga strävan mot målet att känna tillhörighet och 

få en social gemenskap. När olika intressen krockar skapas en konflikt. I klassrummet 

uppstår många konflikter p.g.a. att eleven inte känner sig tillräckligt bekräftad. Det 

demokratiska klassrummet är en plats där läraren inte dominerar eleven. Det 

demokratiska klassrummet förebygger störande beteenden. För att skapa ett positivt 

                                                 
4 Mimesis är en estetisk term som betecknar det som visas, avbild, imitation, underförstått av verkligheten 
eller naturen. 
5 Nationalencyklopedin  
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klassrumsklimat behöver man som lärare arbeta för ett gott klimat (Dinkmeyer 2005: 

145).  

 

3.3 Startblock 
 
Startblock är Lennart Grosins motsvarighet till Lorraine Monroes gör-det-nu modell. 

Monroe är uppvuxen i Harlem, New York. Hon blev rektor och skapade Frederick 

Douglas Academy. Monroe lyckades få en mycket fattig skola där många av eleverna 

var kriminella till att bli en av de mest framgångsrika skolorna i New York (Monroe 

1998:12). Monroes utgångspunkt ligger i att det inte är de olika socioekonomiska 

kapitalet vi undervisar, det är tonåringar. Oavsett socioekonomisk bakgrund behöver 

elever i tonåren struktur och tydliga riktlinjer. 

 

 Ett av problemen på skolan i Harlem var att eleverna ofta kom försent till 

klassrummet varpå lektionsundervisningen blev lidande. Eleverna visade inte tillräkligt 

med respekt för skolan. Monroe införde tolv icke förhandlingsbara regler som eleverna 

utan kompromiss var tvungna att följa (Monroe 1998:30). En av dessa regler är att 

alltid ha med sig penna och papper eller det material som krävs för lektionen. När man 

kommer till lektion skall man vara redo att börja jobba på en gång. Monroe införde 

något som hon kallar gör-det-nu metoden, vilket Lennart Grosins har en svensk 

motsvarighet till, kallad startblocket. Startblocket har samma struktur som Monroes 

gör-det-nu övning. Modellen handlar om att när eleverna kommer in till sitt klassrum 

omedelbart ska placera sig vid sin bänk och göra den uppgift som står skriven på 

tavlan.  Varken Monroe eller Grosin ger förslag på, eller använder sig av musik i sina 

startblock, men det ligger i mitt intresse att se hur musik i startblocket kan påverkas 

med musik.  
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4 Metod 
 
I detta avsnitt redovisar jag mina metoder, vilka är observation och enkäterna, samt mitt 

tillvägagångssätt. Här presenteras varför jag har valt mina metoder, och hur de är 

relevanta för studien.  

 

4.1 Val av metod 
 

För att få svar på mina frågor behöver jag använda mig av observation som är en 

kvalitativ metod, samt enkäter som tillhör den kvantitativa modellen för metod. 

Genom att observera hur elever möter och agerar i samspel med lugn musik vid en 

lektionsstart, vill jag få svar på mina forskningsfrågor. Observationsmetodens 

utgångspunkt är ett empiriskt orsaksbegrepp. Det utgår ifrån den kausala mekanismen 

Betingelse - Mekanism - Händelse. (Djurfeldt. Larsson & Stjärnhagen 2003: 27) Andra 

momentet som jag tillämpar är en kvalitativ enkätundersökning med variabler enligt 

ordinalskalan (Djurfeldt. Larsson & Stjärnhagen, 2003:42) lugnt - ingen skillnad - 

rörigt. Enkäterna önskas stärka trovärdigheten i min observation och resultatet blir mer 

tillförlitligt. Triangulering med momenten observation och enkätundersökning kommer 

ligga till grund för min metod. Fokus ligger på att skaffa mig kunskap om elever och 

startblocket och hur det kan påverkas av musik. Utifrån mitt syfte har jag valt 

triangulering som verktyg för att besvara min frågeställning. 

 

4.2 Etiska aspekter 
 

De inblandade deltagarna har informerats om syftet och godkänt sitt deltagande via 

läraren. Allt observerat och skriftligt material behandlas konfidentiellt. Deltagarna får 

inte skriva namn på enkäterna, vilket heller inte vore relevant för den statistik jag för. 

Undersökningen är inte heller av sådan art att det kommer publiceras information som 

kan skada de medverkande. Inget data i undersökningen kommer avslöja deltagarnas 

identitet. 
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4.3 Observation 
 
För att få insyn i hur musik som kommunikation kan fungera, och vilka effekter 

musiken kan ha på elevernas agerande, kommer jag att genomföra 

klassrumsobservationer.  

Det finns några nackdelar med observation som metod. De tar mycket tid i anspråk och 

det är svårt att säkert veta om det beteende man studerar är äkta eller falska ageranden 

(Patel 1982:95).  Dessa faktorer är för mig inte anledning att ompröva mitt val av 

metod. Min problemfrågeställning är av sådan karaktär att endast genom observation 

göra det möjligt för mig att få studera och få svar på min frågeställning. För att 

motverka några skeptiska aspekter kommer jag spendera tid i klassrummet för att 

skapa mig en uppfattning om hur eleverna agerar i relation till experimentet i 

startblocket med musik. 

 

Jag har valt att genomföra en ostrukturerad observation där jag som observatör är 

känd. Syftet med vald metod är att få tillfälle att studera det beteende som är naturligt i 

sammanhanget. Inte på något annat sätt kan jag svara på min frågeställnig. Patel 

(1987) menar att observation är det främsta sättet för att anskaffa sig information om 

vår omvärld (Patel 1987:93). Trots att observationen kallas ostrukturerad har den en 

systematisk planering, se fig. 1. Informationen registreras systematiskt och jag är väl 

införstådd med problematiken kring pålitligheten, därav att jag valt att genomföra 

enkätundersökning för att styrka trovärdigheten i mina resultat av observationen. 
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Studien/Arbetet kommer att utföras genom att skriftligt anteckna på papper, med en 

penna och klocka eleverna med ett tidtagarur, och med observation på allt som verkar 

relevant till min forskning. Ostrukturerad observation som metod innebär att man trots 

det ostrukturerade har en struktur, en klar uppfattning i förväg om vilka och vad som 

skall observeras, under vilken tid observationen behöver pågå och i vilka situationer 

(Patel 1987:98). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: X=ingen musik. M=med musik 

 

Jag har valt observera eleverna i klass A och B när de har undervisning i engelska eller 

svenska med Sara6. Dessa lektionstillfällen är en timma i veckan. På fredagar är det tre 

timmar. Jag kommer att observera klasserna i fyra veckor. Sammanlagd tid för 

observationerna är 28 timmar. Informationen jag väljer att registrera är elevernas 

bemötande i mötet med lugn musik. Det jag är intresserad av att se är på vilket sätt 

elevernas beteende förändras i relation till när de inte möter musik vid lektionsstart, 

och på vilket sätt detta tar sig i uttryck.  

 

Som observatör är jag känd och tar aktiv del i situationen som observeras. Detta 

innebar att jag som person kommer att befinna mig i klassrummet. Men det utesluter 

inte att jag inser att mitt deltagande kanske kommer att störa det naturliga skeendet i 

situationen, men det är också ofrånkomligt. Mitt deltagande öppnar kanske å andra 

sidan upp för muntliga reflektioner mellan mig och läraren, och jag kommer ju också 

dela ut enkätfrågor till eleverna och läraren. Detta för att stärka mina observationer och 

på så sätt göra undersökningen mer tillförlitlig.   

 

                                                 
6 Sara är ett pseudonym. 

  Tid   Vecka 1 Vecka 
2 

Vecka 3  Vecka 
4 

Måndag 9.45 Klass B X M M M 

Tisdag 10.00 Klass A X M M M 

Onsdag 8.20 Klass A M X M X 

Torsdag 15.00 Klass B M X M X 

Fredag 8.20 Klass A X M M M 

Fredag 11.00 Klass B M X M M 
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4.4 Enkäter 
 
Datainsamlingsarbete kommer att genomföras löpande under hela 

observationsperioden. Eleverna ska få svara på samma enkät en gång per vecka i fyra 

veckor (Bilaga 1). Vald utformning av enkäterna är s.k. helt standardiserad. Enkäten är 

konstruerad på det sätt att varje person ska svara på identiskt frågor i samma ordning. 

Svarsutrymmet är av karaktären för vad man kallar ”smalt”, eleverna får välja mellan 

tre olika alternativ (Patel 1987:103). Alternativen tillhör ordinalskalan för attitydskalor 

med kvalitativa variabler. Detta innebär att man kan vända ordningen på alternativen 

(Djurfeldt 2003942) och rangordna dessa värden. Men värdena saknar helt matematisk 

innebörd.  

På fredagen varje vecka får sedan eleverna en enkät att svara på angående upplevelsen 

vid lektionsstart med eller utan musik.  Enkätens utformning består av tre frågor: 

 

Fråga 1 & 2 Hur upplever du lektionsstarterna med musik/utan musik? 

• Jag upplever inget speciellt 

• Jag upplever det stimulerande/avslappnat 

• Jag upplever de stressande. 

Fråga 3 Vilka lektionsstarter föredrar du? 

• Med musik 

• Jag har inte reflekterat över det 

• Utan musik 

 

 

Enkäterna är konstruerade med endast fasta svarsalternativ. Detta för att vid 

sammanställningen göra en realiserbar tolkning och kunna mäta resultatet.  

4.5 Tillvägagångssätt 
 

Arbetet kan delas in i tre delar.  

1. Förberedelser. 2. Observation och genomförande. 3. sammanställning. 

 

Förberedelser. 

Förberedelsen innebar att jag konstruerade ett brev som överensstämde med syftet för 

undersökningen. Detta brev låg som underlag för de telefonkontakter jag hade med ett 

antal skolor, med en förfrågan om de kunde tänka sig att ta emot mig och om jag fick 
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genomföra min undersökning och observation hos dem. När jag fått ett positivt svar 

från den skola som kom att ligga som föremål för min studie skickade jag via e-mail 

ett liknande brev som det som jag hade som underlag vid telefonkontakten. 

Informationen i brevet berättade om mitt syfte med denna uppsats och vad det innebär 

rent praktiskt att ta emot mig med musik ljud och mig som observerande person i 

rummet.  

 

Nästa moment i förberedelsen innebar att jag valde ut den musik som skulle användas i 

undersökningen. Jag gjorde mitt urval utefter de kriterier som Bojner & Bojners (2005) 

forskningsresultat visar, d.v.s. musik som har låga tonfall och långsamt tempo.  

Dessutom tog jag hänsyn till Gudmundssons (2002) forskning som säger att för att 

förändra stämningar och beteenden i en grupp och för att skapa en avspänd stämning 

bör man välja musik som har en rytm på 60 slag per minut, och en nästan förutsägbara 

melodi. Förslag på sådan musik är (som nämnts tidigare i uppsatsen )Vivaldi, Händel 

och Bach.  

 

Jag valde bort klassisk musik av den anledningen att det enligt min egen utsago ofta 

förekommer klassisk musik i skolvärden och att finns en association till skolan med 

prestige i klassisk musik. Jag valde ett lugnt stycke musik utan tydlig trumrytm därför 

att jag inte ville inbjuda eleverna till att dansa in i klassrummet. Jag valde ett 

musikstycke utan genomträngande melodi därför att jag inte ville att eleverna skulle 

börja sjunga på melodin och förlöjliga momentet. Jag valde bort musik med panflöjt då 

jag personligen kopplar samman panflöjter med gatumusikanter. Den musik som jag 

kom att använda mig av blev tai chi the gentle energi7. Denna musik är instrumental 

och kan beskrivas som fridfull musik som återskapar naturens skönhet och ger inre 

harmoni. 

 

Observation och genomförande.  

Den andra delen sträckte sig under en period på fyra veckor vilket innebar cirka 

tjugoåtta lektioner. När jag spelade musik lät jag musiken vara på fram till att läraren 

fångat elevernas uppmärksamhet och började sin genomgång. Den första veckan 

spelade jag musik på tre av sju lektioner. Mina första tre gånger i klassrummet innebar 

                                                 
7 http://www.youtube.com/watch?v=eScwz8O2qBo TAI CHI-THE GENTLE ENERGY. 
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att jag tillbringade mest tid i klassen, detta för att acklimatisera mig och för att kunna 

jämföra olika lektionsstarter med varandra (Patel 1987:95) och få en god kännedom 

om hur eleverna agerar generellt. Jag upplevde att klassen var vana vid besökare och 

att min närvaro inte var av någon betydelse för eleverna. Mitt syfte med mitt 

deltagande har varit att iaktta elevernas agerande när de stiger in i klassrummet. Vid 

varje lektionsstart har jag haft ett tidtagarur och ett anteckningsblock med mig. Med 

tidtagaruret har jag tagit tiden och i anteckningsblocket har jag skrivit ner mina 

observationer.  

 

Andra veckan kunde jag endast spela musik på två av sju lektioner. De lektioner som 

varit utan musik föregående vecka fick i motsvarande lektion (vecka två), musik trots 

dålig uppkoppling mot internet. Tisdag morgon var jag tidig till skolan, så jag 

placerade mig utanför klassrummet och väntade på Sara. Eleverna som skulle in till 

lektion denna morgon var uppspelta och förde ett ordentligt oväsen.  

 

Min närvaro på lektionerna ifrågasattes på fredagslektionen av klass A. Jag valde då att 

berätta för eleverna att jag observerar dem och att jag gör ett experiment med musik. 

Då jag berättat om anledningen till min närvaro för klass A och gjort mig ”känd” valde 

jag att berätta samma sak för klass B. Eleverna ändrade inte sina ageranden efter att jag 

gjort mig mer känd. Jag insåg i observationsvecka två att jag behövde fler 

observationstillfällen för att få ihop tillräckligt med material för att göra min forskning 

mer säker. Detta mötte inga hinder för skolan. Tredje veckan spelade jag musik vid 

samtliga lektionsstarter. Jag kallar det att maximera effekten. Måndag morgon i vecka 

tre valde jag att spela musiken på en starkare ljudnivå än jag gjort tidigare.  

 

Eleverna responderade på detta genom att tycka att musiken var dålig. Jag klockade 

eleverna och förde mina anteckningar. På fredagen var det engelska prov. Vid 

provtillfällen är elever vanligtvis rätt svårtillgängliga, vilket även dessa elever var 

denna morgon. Fjärde veckan spelade jag musik vid varje lektionsstart. Jag kände mig 

efter mina snart fyra veckor som en naturlig del i klassen, jag kunde gå ut och in ur 

klassrummet utan att någon reflekterade över detta. Ytterligare en person, en 

lärarstudent som tillkom under denna vecka, vid namn Samuel,8 hade sin VFU med Sara 

                                                 
8 Samuel är ett pseudonym. 
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som handledare. Vi tre vuxna samsades i klassrummet och jag upplevde inte att detta 

påverkade eleverna. 1ggr/vecka d.v.s. varje fredag efter avslutande tillfälle, gav jag 

eleverna varsin enkät att svara på. Sara fick också en enkät med fråga att svara på, hur 

hon upplevde klassen under och efter lektionsstart med musik. Se (bilaga 2).  

 

Sammanställning.  

Varje fredag eftermiddag sammanställde jag veckans observationer och gjorde 

cirkeldiagram av enkätresultaten. Jag skrev också ner mina egna reflektioner av mina 

observationer. Detta för att komma ihåg hur mina tankar och reflektion i 

sammanhanget förlöpte.  
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5 Resultat 
 

I detta kapitel redovisar jag vad mina observationer gav till resultat och vad eleverna 

svarade på enkäterna. Detta redovisas bland annat i tabellform. Kontentan för ett 

fungerande startblock är att läraren har en genomtänkt struktur för hur man bör 

förhålla sig vid lektionsstarter (Grosin1998). 

5.1 Observation 
 
Nedan redovisas den första observationsveckan. Denna vecka får stå som prototyp för 

de resterande tre veckor jag var ute och observerade. Vill man ta del av råmaterialet 

finns det i bilaga 3. 

 

Måndag morgon blev jag varmt välkommen av Sara, och vi gick gemensamt in i 

klassrummet. Eleverna i klass B trillade in en efter en, men ingen hälsade på mig. Jag 

placerade mig på en stol vid en bänk bak i klassrummet för att få en överblick på 

eleverna, samt inte göra mig så synlig. Denna morgon observerade jag eleverna utan 

musik, för att skapa mig en uppfattning om hur eleverna är generellt. En kille stormade 

in sjungandes ”BORN IN THE U.S.A” med armen viftande ovanför huvudet. Sara 

försökte fånga klassens uppmärksamhet genom att hyssa eleverna men ingen tar någon 

notis om henne. En annan elev ropar högt tvärs över klassrummet. Läraren noterar 

närvaron och skriver instruktioner på tavla. När Sara är klar med skrivandet på tavlan 

vänder hon sig om till eleverna och gör ett nytt försök till att starta lektionen. Eleverna 

samlar sig denna gång och vänder nu uppmärksamheten till Sara. Hela 

händelseförloppet tog 04:13 minuter. 

 

Tisdag morgon mötte jag klass A för första gången. Jag valde att placera mig framme 

vid tavlan i klassrummet. Inte heller i denna klass gav eleverna någon notis om min 

närvaro. Klass A är inte lika stojiga som klass B, men eleverna konverserar med 

varandra när de stiger in i klassrummet, och de fortsätter att prata vid sina platser. Sara 

gör ett försök till att få elevernas uppmärksamhet, men de är fullt uppe i sina egna 

personliga konversationer. Sara vänder sig mot tavlan och skriver dit dagens 

lektionsplanering. Sara vänder sig mot klassen igen och önskar deras uppmärksamhet, 

vilket de inte ger någon respons på. Detta resulterar i att Sara visslar på eleverna. 
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Visslandet avbryter deras pågående aktivitet och lektionen kan starta. Hela 

händelseförloppet tog 03:16 minuter. 

 

På onsdagen spelade jag för första gången musik i början av startblocket. Det är klass 

A som observeras denna tidiga morgon. Eleverna hör att musiken är på, och de frågar 

om det är film på gång. Sara tar närvaro och hyssar åt eleverna för att starta lektionen. 

Denna morgon flyter allt på i god takt. Jag stoppar tidtagaruret som stannar på 02:05 

minuter. 

 

Torsdagen är en eftermiddagslektion och jag ska möta klass B igen. 

Sara har glömt lite material i personalrummet, men hon släpper in eleverna i 

klassrummet och går till personalrummet för att hämta det hon glömt där. När Sara 

kommer tillbaka från personalrummet delar hon in klassen i grupper, vilket är mycket 

impopulärt. Eleverna är ofokuserade och lyssnar inte på Saras restrektioner. Sara gör 

flera försök till att samla klassen för start. Det krävs fyra tillsägelser innan klassen 

slutligen ”lugnar ner sig”. Hela händelseförloppet tog 07:05 minuter. 

 

Fredagslektionen började på samma sätt som övriga lektioner, eleverna trillar in en 

efter en, några kommer försent, och några av eleverna ”spelar apa”. På fredagar har 

Sara lektion i svenska med klass A från 8.20 till 09.40 & lektion i engelska från 10–

11.55. Sedan klockan 11.05 kommer klass B. 

 

Klass A är trötta denna morgon. Ingen musik spelas för eleverna i detta moment. 

Energin i klasrummet är ”mjuk”. Sara startar lektionen när alla elever sitter vid sina 

bänkar och ingen tillsägelse behövs för att få elevernas uppmärksamhet. Hela 

händelseförloppet tog 01.20 minuter. 

 

Efter rasten kommer klass A tillbaka till Sara för en lektion i engelska. Musik spelas i 

startblocket av denna lektion. Eleverna är lite uppvarvade och olyckligt nog trillar en 

jätte stor plansch ner från väggen. På planschen är det en avbild på en man med en 

penis i erektion, eleverna har döpt planschen till Eric. Eleverna ropar plötsligt att ”Eric 

har trillat”. Läraren och eleverna vill få ordning på Eric som ligger på golvet och 

skräpar. Musiken står på i bakgrunden, men ingen verkar bli särskilt påverkade av 

musiken. När ordningen är återställd samlar Sara klassen för att starta lektionen. 
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Eleverna är lite fnittriga, men förstår allvaret i att det är lektion som gäller.  Hela 

händelseförloppet tog 07.13 minuter. 

 

Tredje lektionen denna fredag förmiddag är det klass B som blir observerade och 

musiken är på. Klass B kommer in i klassrummet pratandes och eleverna slutar inte 

prata trots att musiken spelas ganska framträdande. En grupp elever frågar om 

lektionen ska erbjuda meditation kanske… Eleverna sätter sig på sina platser oh 

forsätter att prata. Sara hyssar eleverna och vill starta lektionen. Jag vrider ner musiken 

därför att Sara vill starta sin undervisning. En annan elev trummar på bänken med sina 

pennor. Sara höjer rösten för att markera att NU startar vi, och det är slut med 

tramsandet. Då deklarerar en av eleverna att det blir pannkakor till lunch, tumult 

utbryter. Sara börjar gå igenom vad som gäller för denna lektionstimme och eleverna 

riktar efter en liten stund sin uppmärksamhet mot henne. Hela händelseförloppet tog 

03:02 minuter.  

 

Tiderna under varje vecka visar den tid startblocket tog i anspråk - innan 

kärnverksamheten kunde börja. 

 
   Lek.start. V. 1 V. 2 V. 3 V. 4 

Mån. Klass B Kl 09.40 04.13 04.14 03.00 03.28 

Tis. Klass A Kl 10.00 03.16 01.34 02.15 03.20 
Ons. Klass A Kl 08.20 02.05 02.15 03.31 01.31 
Tors. Klass B Kl 15.00 07.05 X X 02.50 

Fred. Klass A Kl 08.20 01.20 03.13 06.40 X 

Fred. Klass A Kl 10.00 07.13 03.10 06.37 03.45 

Fred. Klass B Kl 11.00 03.02 03.46 03.40 03.43 

 
Fig. 2. 
Gul markering = lektioner med musik i startblocket.  
 

Nedan resovisas hur mitt observerade råmaterial förlöpt, mer om detta kan man finna i 

bilaga 3. 

Ex: Vecka 2 
Måndag. Klass B. Med musik. 04.14 
Klassen kommer in, någon säger att det är ”nice”. Klassen är relativt 
lugn & sätter sig utan att prata speciellt mycket. De är nyfikna på 
vad som låter. Någon kille letar efter pennor, läraren gör inget för 
att starta lektionen. Nu startar läraren och klassen är lugn och 
samlad. 
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Tisdag. Klass A. Med musik. 01.34 
Innan lektionsstart ute i korridoren är det ordentligt röring, mycket 
ljud och glada, spralliga elever. 
Eleverna sätter sig snabbt, det är lugn och fin stämning, inte 
stimmigt. Eleverna samtalar i fin ton i sina grupper. Inget skrik och 
gap eller höga spralliga, toner tvärs över rummet. 
 
Onsdag. Klass A Utan Musik 02.15 
Eleverna är lugna denna onsdag morgon, de sköter sig exemplariskt… 

 

5.2 Enkäter 
 
Varje fredag i fyra veckor lämnade jag ut en enkät vardera till eleverna i klass A och B 

och jag fick tillbaka alla enkäter besvarade. Läraren Sara fick också en enkät att svara 

på varje fredag. Redovisningen av svaren gör jag genom att använda mig av tabeller,  

Kommentarerna under tabellerna förklarar endast tre aspekter i resultatet: hur 

majoriteten av eleverna har svarat i fråga ett, hur många elever som upplever musiken 

stimulerande i fråga två, och vad majoriteten svarat på vad de föredrar i fråga tre.  

 
 
 

 Tabell 1 Utan Musik Med musik Vi föredrar?  

  
  
Inget Stimuli Stress Inget Stimuli Stress Musik 

Vet 
ej Tyst  

Klass A 20 1 1 16 4 2 3 17 2 v.1 

Klass B 17 0 1 9 9 0 8 9 1  

Summa 37 1 2 25 13 2 11 26 3  
 

 Av tabell ett framgår att trettiosju av eleverna har svarat att de inte upplever något vid 

lektionsstarter utan musik. Medan sammantaget tretton stycken upplever att det ärs 

stimulerande med lektionsstarter i samverkan med musik. Majoriteten, d.v.s. tjugosex 

av eleverna har inte reflekterat och vet inte vad de föredrar för sorts lektionsstarter. 

 
 

 Tabell 2 Utan musik Med musik VI föredrar?  

  Inget Stimuli Stress Inget Stimuli Stress Musik 
Vet 
ej Tyst  

Klass A 17 1 0 15 2 1 2 13 3 v.2 

Klass B 15 1 3 9 9 1 5 12 2  

Summa 32 2 3 24 11 2 7 25 5  
 
 Av tabell två framgår att trettiotvå av eleverna har svarat att de inte upplever något 

vid lektionsstarter utan musik. Medan sammantaget elva upplever det stimulerande 
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med lektionsstarter i samverkan med musik. Majoriteten, d.v.s. tjugofem av eleverna 

har inte reflekterat och vet inte vad de föredrar för sorts lektionsstarter. 

 
 

Tabell 3  Utan musik Med musik Vi föredrar?  

  
 
Inget Stimuli Stress Inget Stimuli Stress Musik 

Vet 
ej Tyst  

Klass A 18 3 0 13 3 5 4 8 9 v.3 

Klass B 13 0 5 8 5 6 4 11 3  

Summa 31 3 5 21 8 11 8 19 12  
 

Av tabell tre framgår att trettioen av eleverna har svarat att de inte upplever något vid 

lektionsstarter utan musik. Medan sammantaget åtta upplever det stimulerande med 

lektionsstarter i samverkan med musik. Majoriteten, d.v.s. nitton av eleverna har inte 

reflekterat och vet inte vad de föredrar för sorts lektionsstarter. 

 
 

 Tabell 4 Utan musik Med musik VI föredrar?  

  Inget Stimuli Stress Inget Stimuli Stress Musik 
Vet 
ej Tyst  

Klass A 14 4 1 10 2 7 4 6 7 v.4 

Klass B 14 0 3 9 5 3 7 8 2  

Summa 28 4 4 19 7 10 11 14 9  
 

Av tabell fyra framgår att tjugoåtta av eleverna svarat att de inte upplever något vid 

lektionsstarter utan musik. Medan sammantaget sju upplever det stimulerande med 

lektionsstarter i samverkan med musik. Majoriteten, d.v.s. fjorton av eleverna har inte 

reflekterat och vet inte vad de föredrar för sorts lektionsstarter. 
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   Tabell 5 Utan Musik 
    Upplever inget Stimulerande Stressande 

  Klass A 20 1 1 

v.1 Klass B 17 0 1 
  Summa 37 1 2 
          
    Utan musik 
    Upplever inget Stimulerande Stressande 

  Klass A 17 1 0 

v.2 Klass B 15 1 3 
  Summa 32 2 3 
          
    Utan musik 
    Upplever inget Stimulerande Stressande 

  Klass A 18 3 0 

v.3 Klass B 13 0 5 
  Summa 31 3 5 
          

    Utan musik 
    Upplever inget Stimulerande Stressande 

  Klass A 14 4 1 

v.4 Klass B 14 0 3 

  Summa 28 4 4 
 

Tabell 5. I vecka ett var det 37 personer som inte hade någon upplevelse av 

lektionsstarter UTAN musik, i vecka två var det 32 personer, i vecka tre var det 31 

personer och i vecka fyra var det 28 personer . Det är en minskning med 9 personer på 

fyra veckor. 

 

I vecka ett var det 1 person som fann det stimulerande med lektionsstarter UTAN 

musik, i vecka två var det 2 personer, i vecka tre var det 3 personer, och i vecka fyra 

var det 4 personer som upplever lektionsstarter UTAN musik stimulerande. Det blev 

en ökning av antalet personer som kom att finna lektionsstarter UTAN musik 

stimulerande. 

 

I vecka fyra fann 4 personer det stressande med lektionsstarter UTAN musik. Flest 

personer (5 stycken) upplevde det stressande i vecka tre. 3 personer i vecka två och 

endast 1 person i vecka ett tyckte att det var stressande med lektionsstarter UTAN 

musik. Från vecka ett till fyra ökade antalet personer som kom att finna lektionsstarter 

UTAN musik stressande. 

Tabell 5. Här ser man att 

sammantaget upplever eleverna det 

stressande med lektionsstarter UTAN 

musik. 
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Sammantaget visar resultatet och sammanställningen att resultat för Fråga 1.”Hur 

upplever du lektionsstarterna utan musik?” att flest personer upplever det stressande 

med lektionsstarter UTAN musik. 

 

 

 Tabell 6 Med musik 
  Upplever inget Stimulerande Stressande 

  16 4 2 

v.1 9 9 0 
  25 13 2 
        
  Med musik 
  Upplever inget Stimulerande Stressande 

  15 2 1 

v.2 9 9 1 
  24 11 2 

        
  Med musik 
  Upplever inget Stimulerande Stressande 

  13 3 5 

v.3 8 5 6 
  21 8 11 
        
  Med musik 
  Upplever inget Stimulerande Stressande 

  10 2 7 

v.4 9 5 3 

  19 7 10 
 

I sammanställningen av enkäterna kan man se att flest personer inte hade någon 

upplevelse vid lektionsstarter MED musik i vecka ett. Då svarade 25 personer att de 

inte upplevde något. I vecka två minskade antalet till 24 personer som inte upplevde 

något. I vecka tre var det 21 personer som inte upplevde något och i vecka fyra hade 

siffran sjunkit till 19 personer, det är en minskning av 7 personer.  

 

I vecka ett upplevde 13 personer det stimulerande med lektionsstarter MED musik. I 

vecka två hade siffran sjunkit med två personer till 11 personer. I vecka tre var den 

nere i 8 personer och i vecka fyra fann 7 personer det stimulerande med lektionsstarter 

MED musik. Det är en minskning med 6 personer. 

I resultatet kan man avläsa att från vecka ett och två var det 2 personer som fann det 

stressande MED musik vid lektionsstarter. Men i vecka tre och fyra ökade siffran till 

Tabell 6. Här ser man att 

eleverna i vecka ett och två i 

majoritet upplever 

lektionsstarter MED musik 

stimulerande. I vecka tre och 

fyra upplever man det 

stressande med lektionsstarter 

MED musik. 
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elva personer och 10 personer i vecka fyra som upplevde det stressande vid 

lektionsstarter MED musik.  

 

Sammantaget visar resultatet och sammanställningen att på fråga 2 ”Hur upplever du 

lektionsstarterna med musik? ” att i vecka ett och två finner eleverna det mer 

stimulerande med musik vid lektionsstarterna men i vecka tre och fyra visar resultatet 

att eleverna finner det stressande med musik vid lektionsstarterna.  

 

 

Vi föredrar?  Tabell 7 
Musik Vet ej Tyst   
3 17 2   

8 9 1 v.1 
11 26 3   
        
VI föredrar?   
Musik Vet ej Tyst   
2 13 3   

5 12 2 v.2 
7 25 5   

        
Vi föredrar?   
Musik Vet ej Tyst   
4 8 9   

4 11 3 v.3 
8 19 12   
        
VI föredrar?   
Musik Vet ej Tyst   
4 6 7   

7 8 2 v.4 

11 14 9   
 

Tabell 7. I vecka ett var det 26 personer som inte hade någon uppfattning vilken sorts 

lektionsstarter de föredrar, i vecka två hade det minskat till 25 personer, i vecka tre 

hade det minskat ytterligare till 9 personer. Men till vecka fyra hade det ökat till 14 

personer som känner sig osäkra till huruvida de föredrar lektionsstarter MED eller 

UTAN musik. 

 

11 personer i vecka ett svarade att de föredrar lektionsstarter MED musik. I vecka två 

svarade endast 7 personer att de föredrar lektionsstarter MED musik, till vecka fyra 

hade 11 personer kommit fram till att lektionsstarter MED musik är att föredra. 

Tabell 7.  Här ser man att eleverna i 

vecka ett och två är i majoritet som 

föredrar lektionsstarter MED musik. I 

vecka tre önskar majoriteten 

lektionsstarter som är utan musik. I 

vecka fyra ser man att majoriteten 

åter igen föredrar lektionsstarter 

MED musik. 
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I vecka ett föredrog 3 personer lektionsstarter UTAN musik. Till vecka två föredrog 5 

personer lektionsstarter UTAN musik. Till vecka tre ökade antalet till 12 personer som 

svarade att de föredrar lektionsstarter UTAN musik. I vecka fyra svarade 9 personer att 

de föredrar lektionsstarter UTAN musik. 

 

Sammantaget visar resultatet och sammanställningen att på fråga 3 ”vilken 

lektionsstart föredrar du?” att eleverna generellt föredrar lektionsstarter MED musik. I 

vecka tre föredrog merparten av eleverna lektionsstarter utan musik.  

 

Sara svarade genomgående varje fredag att hon upplevde lektionerna MED musik 

lugnare än vid lektionsstarter UTAN musik, men att det inte var någon skillnad mot 

hur det brukar vara tio minuter efter försöket. 
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6  Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag vad som kan ha påverkat resultatet. Utifrån 

empirin och sammanställningen av resultaten har jag kommit fram till en mängd olika 

faktorer som kan ligga till grund för mina resultat. 

 

6.1 Musik & kommunikation 
 

Musik är det verktyg som jag har använt för att se på vilket sätt man kan påverka 

startblocket av en lektion. Musik sägs enligt Gudmundsson (2002) frigöra endorfiner 

och verkar lugnande och musik kan lösa spänningar och ökar koncentrationen. I mina 

observationer såg jag små tendenser till att eleverna var endast mycket lite påverkade i 

den riktning Gudmundsson hänvisar till. I startblocket bör man enligt Monroe (1999) 

och Grosin (1998) ha en genomgående stuktur som signalerar till eleverna att det är 

dags för lektionsstart NU. Under min observation uppfattade jag aldrig att Sara 

tillämpade något sådant tänk. Saras sätt att kommunicera med eleverna vid 

lektionsstart är enligt mig utefter ett gammalt traditionellt mönster, att hon efter bästa 

förmåga talar om för eleverna att sitta ner och hålla sig lugna för snart tänker ”jag” 

börja undervisa. Rönn (2009) hänvisar i sin avhandling om detta sätta för 

kommunikation ligger till grund för hur det generellt fungerar vid institutionell 

kommunikation.   

 

Dinkmeyer menar att Saras val av kommunikation, då Sara ibland väljer att vissla som 

kommunikations medel för att samla eleverna, upplevs troligen av eleverna som något 

oväntat och Dinkmeyer menar att detta är en väl fungerande strategi för att signalera 

med humor (Dinkmeyer 2009:131). Klockningen av eleverna visade att eleverna har 

ett respekterande förhållningssätt till Sara. Klockningen visade att lektionsstarten var i 

gång senast sju minuter efter utsatt tid. Vidare kan man diskutera om detta är något bra 

eller dåligt. Enligt Grosin och Monroe så är det sju minuter för länge. Som jag anser är 

det vad man får räkna med att det tar i tid om man inte har en genomtänkt struktur för 

sina startblock. Min klockning visade att genomgående tid i startblocket låg på runt tre 

minuter.  Att eleverna finner sig i och inte förstör för Saras och hennes val av 

kommunikationsstrategi handlar om att denna kommunikation är ordnad kring 
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förutbestämda regler och en bestämd struktur hos samtalaren/läraren. Denna forskning 

visar att i den kommunikation som försiggår i skolvärlden är förbestämd av vad som 

blir i förhållande till elever en maktordning (Rönn 2009:35).  

 

6.2 Observation 
 

I de tillfällen som jag observerade klassen och spelade musik gjorde jag en mängd 

reflektioner. Det svårt att spela musiken på lämplig ljudnivå, vilket kan innebära att 

några av eleverna inte uppfattade musiken, vilket jag reflekterade över i observations 

vecka ett. Jag ändrade ljudnivån till något starkare resterande veckor, vilket kan ha 

medfört att några av eleverna uppfattade ljudnivån genomträngande och störande. 

Första dagarna funderade jag över min placering i klassrummet, men eleverna 

reagerade inte alls på min närvaro. Ju fler försök i kombination med musik, desto 

lugnare upplevde jag som observatör att klassen blev. Men jag noterade dock att de 

elever som ”spelar apa”, gör det oavsett med eller utan musik.  

 

Det är uppenbart att det finns en konflikt i lektionsstarten. Trots att/även om 

klockningen visar att lektionsstarterna kommer igång på en tid under sju minuter, så 

finns det en poäng i att vara genomtänkt och konsekvent i sina startblock. Vissa 

tillfällen var eleverna så fulla av energi och verkade då lättirriterade över att musiken 

fanns där och störde i deras pågående situation. Klass B var den klass som i jämförelse 

med klass A har en längre startsträcka och är livligare. Denna klass reflekterade dock 

mer över vad som föregick runt omkring dem. Klass B var mer reflekterande i sina 

svar i enkätundersökningen. Några gånger fick jag frågan varför jag var där ”på 

riktigt”. Mitt svar till dem verkade inte sant i deras öron, att jag spelade musik för att 

se hur de responderar på detta.   

 

Observationsmetodens utgångspunkt är mekanismen: Betingelse - Mekanism - 

Händelse (Djurfeldt. Larsson & Stjärnhagen 2003:27). Detta innebär att förväntningen 

ligger i att när eleverna hör lugn musik (betingelsen) så aktiveras (mekanismen) 

endorfiner så att man påverkas enligt Gudmundssons forskning och responderar 

(händelse) genom att agera till exempel med att tystna eller samtala i mjukare 

samtalston. Jag observerade att många av  
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eleverna som kom in i klassrummet fortsatte att prata på samma sätt som ute i 

korridoren. Dessa elever tog ingen hänsyn till musiken, eller de klasskamrater som 

redan befann sig på sina platser och förhoppningsvis lugnt lyssnade på musiken. I 

vecka tre hade klasserna prov och det var i denna vecka som jag maximerade effekten 

med musik vid varje lektionsstart.  

 

Jag märkte en skillnad i mina observationer på om lektionen var placerad på 

morgonen, på förmiddagen eller eftermiddagen. På måndag morgon var Klass B 

relativt lugna och musiken som spelades blev gott mottagen. På torsdag eftermiddag 

lät samma klass B som en liten grupp ligister - musiken ifrågasattes och de hade 

synpunkter på vad som spelades. De ville byta musik och effekten av musiken hade 

vid dessa tillfällen motsatt verkan. Klass A som är den klass som är betydligt lugnare i 

sin framtoning hade en nonchalantare attityd gentemot mig och musiken när den 

spelades.  

 

I vecka tre sa någon i klass A ”är det musik på?” som att det var första gången de 

hörde musiken. Visserligen var det vid föregående vecka endast musik vid två tillfällen 

och denna fråga ställdes vid det tredje tillfället med musik. Jag reflekterar över att 

detta måste ha med ljudvolymen på musiken att göra. Klass A trodde vid ett flertal 

tillfällen att musiken var filmmusik. Jag upplever att betingelsen musik i klassrummet 

skapat en mekanism som förknippas med filmvisning och händelsen blir en förväntan i 

kroppen hos eleverna.  Klass A samlade sig mycket snabbare i startblocket och var ofta 

tidigt beredda på att sätta i gång sitt arbetspass. Det finns en markant skillnad i 

resultatet som visar att i denna vecka tre föredrar majoriteten av eleverna 

lektionsstarter UTAN musik. I vecka tre var det prov i engelska och klass A var i detta 

pass mycket samlade och lunga.  

 

Efter provet och rasten kom klass A tillbaka för ny lektion, då i svenska. Eleverna var 

vid detta tillfälle så uppvarvade, troligtvis p.g.a. föregående lektions ansträngning, att 

det var svårt för dem att orka samla sig. Jag tog därför tillfället i akt och bad eleverna 

att verkligen lyssna på musiken för att se om musiken kunde få dem att varva ned. Mitt 

försök resulterade inte i någon reaktion alls, då eleverna fortsatte sitt uppvarvade 

beteende. Genomgående i mina observationsanteckningar finner jag att eleverna 
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påverkas av musiken och att atmosfären ändras och blir lite lugnare, däremot vet jag 

inte om detta beror på min egen påverkan av musik som färgar min reflektion. 

 

6.3 Enkäter 
  

När jag delade ut enkäterna första gången reagerade några av elever genom att säga: ” 

Har det varit musik på?” Trots att enkäterna hade fasta svar fick jag trots det tillbaka 

enkäterna med kommentarer som: ”dålig musik, jag vill ha annan musik” eller ”jag 

tycker inget av alternativen är bra” eleverna hoppade ibland över att svara, eller 

svarade på flera svarsalternativ. Naturligtvis kunde jag ha utformat enkäten 

annorlunda. Enkätsammanställningen visar att eleverna inte reflekterat över huruvida 

det är musik på eller inte. Mycket vikt har legat på att de inte tycker att mitt val av 

musik var tilltalande, och därför kan många ha svarat att de inte tycker om musik vid 

lektionsstart. Det som framgår av enkätsammanställningen visar att i vecka tre ökar 

antalet svarande som anser att de upplevde musik vid lektionsstart stressande. Det är 

min övertygelse att detta beror på att eleverna svarade på enkäten i anslutning till ett 

provtillfälle. Att behöva ta in musik och reflektera över upplevelsen vid detta tillfälle 

blev nog för mycket på samma gång. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka: Hur upplever eleverna startblocket i 

kombination med musik, jämförelsevis startblock utan musik? Samt ”Hur kan lugn 

musik ge lugnare effekt i startblocket?” Den litteratur som jag presenterat pekar på att 

musik kan påverka individen. Den visade också vikten av ett fungerande startblock.  

Resultaten visar att eleverna generellt föredrar musik i startblocket, men resultatet 

visar också att många av eleverna inte påverkades/reflekterade alls över musiken. 

Med facit i hand så anser jag att mitt val av musik inte föll eleverna i smaken. Jag 

valde musiken ut efter alla konstens regler, men jag glömde det viktigaste - för att 

eleverna ska kunna identifiera sig med musiken och få en upplevelse av situationen bör 

musiken tilltala individen. När musik missbrukas kan den dessutom irritera, och göra 

skada (Dewhurst-Maddock 1994:11,52). Precis som står att läsa av Bojner & Bojner så 

är det inte musiken som framkallar känslor, utan den laddningen ligger i personen 

själv. 
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Uppsatsens första stycke i inledningen lyder: En surig man i 60-årsåldern går in i en 

nyöppnad butik för att köpa sig ett par byxor. I butiken möts han av gamla Elvishits, 

han minns sin ungdom och humöret vänder till det positiva. Samtidigt på andra sidan 

gatan går en rockintresserad kille in i en butik för att köpa sig en ny t-shirt, han är på 

ett strålande humör men i butiken möts han av veckans discohits. Han blir genast 

irriterad när han hör musiken och går snabbt ut igen. Detta scenario är framtaget för 

att visa vikten av att spela rätt sorts musik för vald målgrupp. Jag borde alltså ha 

undersökt vilken sorts musik klass A och B föredrar när de vill komma i fokus. Den 

musik jag valde är Tai chi musik som fungerar som avslappnande medel på Yoga- och 

meditationsträning. Tai chi musik förekommer ofta på spa-vistelser för att man som 

individ ska komma ner i varv. Eleverna i klass A och B är sextonåriga barn som nog 

mycket sällan går på spa eller utövar yoga särskilt ofta i syfte att stressa ner. Eleverna 

kunde helt enkelt inte identifiera sig med musiken tillräckligt för att den skulle få 

önskad effekt.  

 

Sara som lärare är en mycket inspirerande och glad kvinna. Hon har ett antal års 

erfarenheter av undervisning och var tillmötesgående med mig och min undersökning. 

Som jag nämnde i min analys så ligger Saras sätt att kommunicera i startblocket 

utanför hur Monroes och Grosin förespråkar att man gör. I resultatet kan man läsa att 

Sara ibland visslar på sina elever för att få deras uppmärksamhet. Jag hade nog sett att 

Sara kanske reflekterat lite över mitt syfte och min närvaro i mina försök till ett ändrat 

klassrumsklimat. Jag ville med min undersökning ge tydliga signaler till eleverna att 

nu gäller det rofylld- och lugn atmosfär, inget mer stök, inget mer prat. Visserligen tog 

jag inte upp med Sara att jag önskade att hon arbetade enligt min metod. Anledningen 

var bl.a. att se om musiken kunde signalera för sig själv utan Saras hjälp, vilket den 

dock inte gjorde. 

 

När eleverna kom in i klassrummet var Sara fullt aktiv: Hon frågade många gånger 

elever hur de mår, eller så skrev hon på tavlan, eller irriterade sig över att någon inte 

städat klassrummet ordentligt så hon själv ställde sig och plockade i ordning i rummet. 

Ibland kom Sara på att hon glömt något i personalrummet som hon behövde ha till 

undervisningen, varpå hon gick tillbaka personalrummet med stressande steg för att 

sedan komma tillbaka lika stressad. Saras inverkan på eleverna är förutom musikvalet 
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den faktor som med stor sannolikhet kan ha påverkat eleverna till att inte tycka att min 

undersökning var ”på riktigt” då den inte kom i fokus vid startblocket. 

 

När jag gick igenom mina resultat och påbörjat sammanställningen förstod jag att jag 

borde genomfört undersökningen på fler klasser än de två utvalda. Sista veckan jag 

befann mig på skolan för observation kände jag att eleverna inte längre var lika 

mottaglig för min undersökning som innan. Dessutom kände jag gentemot eleverna att 

de heller inte kunde ge mig mera, att vi mättat varandra. Den reflektionen gjorde att 

jag insåg att mitt resultat troligen hade varit mer tillfredställande om jag hade gjort 

undersökningen på fem olika klasser.  

 

Sista veckan jag delade ut enkäten protesterade eleverna högljutt. Jag förstår dem, 

samma gamla enkät denna vecka också med samma alternativ att ringa in. Om jag 

hade ändrat enkäten hade jag nog skapat nya tankemönster hos eleverna. Som de nu 

reagerade känner jag att de också svarade med samma entusiasm.  

 
Elevernas svar på enkäterna har styrkt mina observationer, liksom Saras svar. 

Musikens inverkan på eleverna skedde trots att musiken inte tilltalade dem. De agerade 

annorlunda vid lektionsstart MED musik än vid lektionsstarter UTAN musik. Men som 

jag skrev innan, resultatet av observationen kan vara min egen påverkan av musiken 

som gjorde mig lugn och harmonisk, vilket kanske påverkade min uppfattning av 

elevernas beteende. Ett sätt att se om min reflektion är riktig eller felaktig skulle kunna 

ha varit att spela in mina observationer och titta på dem utan ljud. Vid en sådan 

granskaning skulle man kanske uppleva observationsresultaten annorlunda. 

 

Inom ramarna för detta uppsatsämne anser jag att observation och enkät var bäst 

lämpade metod för att uppfylla mitt syfte och frågeställning. Syftet med vald metod 

var att få tillfälle att studera det beteende som är naturligt i sammanhanget, inte på 

något annat sätt kan jag svara på min frågeställnig. Patel (1987) menar att observation 

är det främsta sättet för att anskaffa sig information om vår omvärld (Patel 1987:93).   
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7 Sammanfattning 
 
I detta sista avsnitt, kommer en sammanfattning då jag återkopplar och sammanfattar 

studien. 

Den här uppsatsen syfte och frågeställning var: Hur upplever eleverna startblocket i 

kombination med musik, jämförelsevis startblock utan musik, samt Hur kan lugn 

musik ge lugnande effekt i startblocket? 

 

Utgångspunkten och inspirationen till uppsatsen finns i min tidigare forskning. Där 

visar forskning att rätt sorts musik ökar förståelse och förändrar atmosfärer samt 

beteenden i en grupp. Med detta som utgångspunkt ville jag undersöka om det är 

möjligt att med musik som kommunikation påverka startblocket. Startblocket är den 

väsentligaste delen av lektionen då man i detta moment sätter prägeln på hur 

resterande tid av lektionen önskar förlöpa. Ofta är startblocken fyllda av konflikter. De 

olika begrepp jag behandlar i teoridelen visar det centrala i förståelsen av att endast i 

ett demokratiskt klassrum kan elever känna trygghet och vidare finna stimulans i 

skolarbetet. I ett demokratiskt klassrum finns det en poäng i att använda sig av 

startblock för att skapa arbetsro och ett gott klimat som respekterar situationen och de 

som är medverkande i den. Min undersökning var ett försök till att skapa en tillfällig 

plattform där elever och lärare kan mötas för att i startblocket skapa ett gott och rofyllt 

klimat, utan att som lärare behöva ”tjata” och låta att musiken fungera som ett 

preverbalt redskap. 

 

Resultatet visade att eleverna på det stora hela inte uppskattade mitt försök att skapa ett 

lugnt startblock. I analysen redogör jag för de reflektioner som ligger till grund för 

detta. En faktor 

är att musiken troligtvis inte föll eleverna i smaken, då de troligtvis inte kunde 

identifiera sig med den. Att identifiera sig med musiken är A och O för att man ska 

uppnå önskad effekt. Många av eleverna svarade att de inte reflekterade över huruvida 

musiken påverkade dem eller inte. Min observation visade att eleverna trots allt blev 

påverkade, och Saras upplevelse av situationen styrker min observations reflektion. I 

inledningen nämner jag att syftet med uppsatsen dessutom handlar om att finna en 

strategi som lärare i praktiken kan använda för att få eleverna att snabbt sätta igång. En 
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sådan strategi kan vara att använda musik vid lektionsstart, för att skapa ett lugnare 

klimat i startblocket och för att slippa tjata på eleverna. 

 

Hur upplever eleverna startblocket i kombination med musik, jämförelsevis startblock 

utan musik? Eleverna upplevde musik i startblocket som stimulerande, detta visade 

observationen, men med reservation att i enkäterna finner man att majoriteten av 

eleverna inte reflekterade över situationen alls.   

 

Hur kan lugn musik ge lugnande effekt i startblocket? Genom att välja musik som 

elever kan identifiera sig med kommer troligtvis startblocket bli lugnar då man som 

individ påverkas av musik. En förutsättning är dessutom att man som lärare signalerar 

till eleverna det man önskar att musiken ska förmedla.  

 

Men, det är av allt att döma inte musiken som framkallar känslor, den laddningen 

ligger hos personen själv! 
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Bilaga 1 
 

Vecka 46. 47. 48. 49 ringa in nuvarande vecka. Ringa in ditt svar!  Klass A 
 
 

1. Hur upplever du lektionsstarterna utan musik? 
– Jag upplever inget speciellt  
– Jag upplever det stimulerande/avslappnat 
– Jag upplever de stressande. 

 
 
 

2. Hur upplever du lektionsstarterna med musik? 
– Jag upplever inget speciellt 
– Jag upplever det stimulerande/avslappnat 
– Jag upplever de stressande. 

 
 
 

3. Vilka lektionsstarter föredrar du? 
–Med musik  
– Jag har inte reflekterat över det. 
–Utan musik 

 
 
 
 
VECKA 46. 47. 48. 49 ringa in nuvarande vecka. Ringa in ditt svar!  Klass B
  
 
 

1. Hur upplever du lektionsstarterna utan musik? 
– Jag upplever inget speciellt  
– Jag upplever det stimulerande/avslappnat 
– Jag upplever de stressande. 

 
 
 

2. Hur upplever du lektionsstarterna med musik? 
– Jag upplever inget speciellt  
– Jag upplever det stimulerande/avslappnat 
– Jag upplever de stressande. 

 
 
 

3. Vilka lektionsstarter föredrar du? 
– Med musik 
– Det spelar ingen roll 
– Utan musik 
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Bilaga 2, Saras enkät. 
 
Ringa in ditt svar! 

 

Fråga 1 
Hur var Din upplevelse av klassen under försöket? 
 
1. Lugnare än vanligt  
X. Ingen skillnad mot hur det brukar vara   
2. Rörigt, p.g.a. ytterligare brus i lektionsstarten. 
 
 
 
Fråga 2 
Hur var Din upplevelse av klassen 10 minuter efter försöket? 
 
1. Mer koncentrerad, lugn och fokuserad klass   
X. Ingen skillnad mot hur det brukar vara  
2. Distraherade eller ofokuserade 
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Bilaga 3 
 

Vecka 1 
Måndag. Klass B. Utan musik, 04.13 minuters start. 
Eleverna kommer in i klassrummet och pratar om sina pennor.  
Läraren undrar vart alla flickor är? 
En kille stormar in och sjunger högt ”BORN IN THE USA…” 
En annan kille skuttar omkring i klassrummet. 
Läraren försöker fånga klassens uppmärksamhet, och hyssar klassen. 
Ingen lyssnar. 
En kille ropar och pratar högt till någon tvärs över rummet. 
Läraren tar närvaro, hon försöker samla eleverna till start. 
Eleverna fortsätter att prata. 
 
Tisdag. Klass A. Utan musik 03.16 minuters start. 
Eleverna kommer in i klassrummet. Det är vanligt brus, eleverna uppmärksammar inte mig. 
De pratar och tjoar.  
Läraren försöker samla klassen, ingen lyssnar. 
Läraren skriver på tavlan, klassen fokuserar på varandra, och inte på det läraren gör. 
Läraren visslar till slut och får klassens uppmärksamhet 
 
Onsdag. Klass A Med musik, 02.05 minuters start. 
Allt är lite rörigt, eleverna frågar om det är musik på, samt om de ska få se på film. 
Eleverna bryr sig inte att det är musik i bakgrunden. 
Läraren tar närvaro, eleverna är med på det. Eleverna är samlade. 
 
Torsdag. Klass B. Utan musik, 07.05 minuters start. 
Läraren går ur klassrummet för att hämta material. 
Eleverna pratar och gapar. 
Läraren försöker samla eleverna. 
Grupper tilldelas eleverna, de är inte nöjda över sina grupperingar, tumult uppstår. 
Arbetet startar, ingen lyssnar på läraren det är rörigt och ofokuserat. 
Eleverna trillar in. 
Läraren försöker samla klassen. 
Eleverna vill byta grupper. 
Läraren gör ett tredje försök att samla klassen. Eleverna är missnöjda. 
Läraren gör ett fjärde försök att samla klassen. 
Eleverna blir tysta. 
 
Fredag. Klass A. Utan musik, 01.20 minuters start. 
Det är lugnt och stilla denna fredag morgon, eleverna kommer in, dock lite sent. 
Energin är trött och rätt ”mjuk”. 
Läraren har glömt en bok, hon och ger sig ut för att hämta den, eleverna reagerar inte på 
detta, utan är lite sömniga.  
På det stora hela så är klassrumsmiljön soft. 
 
Fredag. Klass A. Med musik, 07.13 minuters start. 
Eleverna kommer in, de reflekterar över musiken och frågar vad som står på. De är lite 
uppvarvade, ett stort papper har trillat ner från väggen, det uppstår lite tumult över detta i 
rummet. Läraren vill få ordning på pappret som nu ligger och skräpar på golvet. 
Läraren startar lektionen, klassen är med på detta, men är fortfarande ganska snackiga, 
läraren får sägas till eleverna att skärpa till sig. 
 
Fredag. Klass B. Med musik. 03.02 minuters start. 
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Eleverna kommer in i klassrummet pratandes, och de slutar inte prata, trots att musiken är 
ganska framträdande. De frågar om lektionen ska erbjuda meditation kanske… 
De sitter på sina platser och pratar på. 
Läraren hyssar eleverna och vill starta lektionen. 
Musiken vrids ner därför att läraren vill börja sin undervisning. 
Några av eleverna trummar ljudligt med sina pennor på bänken. 
Läraren startar men klassen är helt till sig eftersom det serveras pannkakor till lunch. 
 
Vecka 2 
Måndag. Klass B. Med musik, 04.14 minuters start. 
Klassen kommer in, någon säger att det är ”nice”, klassen är relativt lugn & sätter sig utan att 
prata speciellt mycket. De är nyfikna på vad som låter. Någon kille letar efter pennor, läraren 
gör inget för att starta lektionen. Nu startar läraren och klassen är lugn och samlad. 
 
Tisdag. Klass A. Med musik, 01.34 minuters start. 
Innan lektionsstart ute i korridoren är det ordentligt röring, mycket ljud och glada spralliga 
elever. 
Eleverna sätter sig snabbt, det är lugn och fin stämning. Inte stimmigt, eleverna samtalar i fin 
ton i sina grupper. Inget skrik och gap eller höga spralliga toner tvärs över rummet. 
 
Onsdag. Klass A. Utan Musik, 02.15 minuters start. 
Eleverna är lugna denna onsdag morgon, de sköter sig exemplariskt. 
 
Torsdag. Inställd lektion 
Eleverna var på gymnasiemässan i Älvsjö. 
 
Fredag. Klass A. Utan musik, 03.13 minuters start. 
Internet fungerade inte, jag skulle haft musik. 
Klassen är trött och lugn. 
 
Fredag. Klass A. Utan musik, 03.10 minuters start. 
Internet fungerar fortfarande inte. Klass A har sin andra lektion med samma lärare, men med 
nytt ämne på fredagar. 
Klassen kommer in lite pratiga, läraren vill starta lektion, men utan gehör. Efter ca 30 sek är 
eleverna lugna och tysta och läraren kan starta sin lektion, men eleverna är inte nöjda, utan 
fortsätter prata med varandra, dock lite lugnare än tidigare 
 
Fredag. Klass B. Utan musik, 03.40 minuters start. 
Internet fungerade inte, jag skulle haft musik. 
Ordentligt stökiga elever, mycket oljud och prat. Stimmigt. Läraren gör försök att starta 
lektion, men utan resultat. Denna klass är högljud med mycket åsikter. Nu startar läraren 
lektionen och eleverna sitter som lamm! 
 
 
Vecka 3 
Måndag. Klass B. Med musik, 03.00 minuters start. 
Eleverna var i klassrummet när musiken startade. Eleverna var relativt lugna lite pratiga. 
Några spelar över men denna klass är rätt ”over the edge” så de är rätt lugna idag ändå. En 
elev kommenterar musiken som ”kina musik”. 
  
Tisdag. Klass A. Med musik, 02.15 minuters start. 
Eleverna reflekterar över musiken som om det är första gången de här den 
 
Onsdag. Klass A. Med musik, 03.31 minuters start. 
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Musiken är på, det pratas, försvinner pratet i musiken?? Samma elever som alltid pratar, 
pratar idag också. Resterande elever tillåts att försjunka i musiken. Musiken får stå på svagt i 
bakgrunden när läraren startar lektionen. Läraren gjorde två mjuka försök till att starta 
lektion.   
 
Torsdag Inställd observation 
P.g.a. sjukdom. 
 
Fredag. Klass A. Med musik, 06.40 minuters start. 
I dag är det prov. Eleverna bryr sig inte om musiken, eleverna sitter på sina platser och är 
nervösa inför provet, de letar pennor, kollar suddgummi, De elever som vanligtvis ”håller 
låda” gör det denna dag också.   
 
Fredag. Klass A. Med musik, 06.37 minuters start. 
Eleverna har haft prov, de är rätt trötta som övertrötta, de stojar och dansar när de hör 
musiken, de pratar på som vanligt de är som speedade. Denna lektion ber jag dem lyssna på 
musiken, men de bryr sig inte. 
 
Fredag. Klass B. Med musik. 03.40 minuters start. 
Jätte stökig klass, stökiga elever denna morgon. De börjar ledsna på musiken och frågar vad 
syftet är, att de vill lyssna på annan musik, min musik är tråkig, säger någon. 
 
 
Vecka 4 
Måndag. Klass B. Med musik. 03.28 minuters start. 
Eleverna kommer in och sätter sig lugnt sina platser, de pratar med varandra, men inget 
skrik, de är rätt röriga men lågmälda. 
 
Tisdag. Klass A. Med musik. 03.20 minuters start. 
Eleverna sitter lugnt och fint, idag är det inget trams. 
 
Onsdag. Klass A. Med musik. 01.31 minuters start. 
Trötta elever denna morgon, alla är lugna, de sitter på sina platser och är samlade. Riktigt bra 
och fin onsdag morgon. 
 
Torsdag. Klass B Utan musik. 02.50 minuters start. 
Internet är ur funktion igen, alltså har vi ingen musik. Eleverna ska ha prov, de klättrar på 
väggarna och är jätte stökig och pratiga denna morgon. De har svårt att samla sig. Klassen är 
sur och irriterade. 
 
Fredag Inställd lektion. 
 Luciaövning. 
 
Fredag. Klass A. Med musik. 03.45 minuters start. 
Det är fyra elever i klassrummet när jag startar min musik. Fler kommer in efter hand, de tar 
det ganska lugnt, några pratar på som alltid. Två elever reflekterar över musiken och någon 
sade ”Det låter som sagan om ringen musik, det är rätt mysigt”. 
 
Fredag. Klass B. Med musik. 03.43 minuters start. 
Idag är det lugnt när klass B kommer, härligt! 


