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BAKGRUND:  
I styrdokumenten står det skrivet och att elever genom olika estetiska uttrycksformer ska få 

uppleva olika uttryck för kunskaper. Det framgår även att lärarna ska sträva efter att 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Vi har därför i vår undersökning tittat 

närmre på hur detta kan gå till och har då främst inriktat oss på hur lärare kan integrera 

musik och matematik. Den litteratur vi grundar vår undersökning på innefattar förutom 

musik även andra estetiska uttrycksformer såsom bild, slöjd och drama.  
 

SYFTE: 

Vårt syfte är dels att undersöka hur pedagoger kan använda sig av estetisk verksamhet för 

att eleverna ska tillägna sig kunskap med särskilt fokus på kombinationen matematik och 

musik och dels om elever och pedagoger anser denna undervisning vara ett effektivt 

redskap för lärande. 

Frågeställningar: 

 Hur går pedagoger tillväga för att ge eleverna möjlighet att inhämta kunskap med 

hjälp av musik? 

 Hur ser elever på musik som ett redskap för lärande i andra ämnen?  

 Hur ser pedagoger på musik som ett redskap för lärande i andra ämnen? 
 

METOD: 

Vi har använt oss av intervju och observation som metoder i vår undersökning. Intervjuerna 

skedde med 22 elever, en lärare samt en lärarutbildare. Den sistnämnde intervjun 

genomfördes via telefon. Observationen utfördes under en kombinerad matematik och 

musiklektion i en klass med elever från skolår 5-6.    
 

RESULTAT:  

Vi har kommit fram till att man kan använda sig av estetisk verksamhet som ett 

pedagogiskt redskap. Musik har ett nära släktskap med matematik och att man genom att 

integrera dessa två ämnen kan närma sig kunskap på ett sätt som skiljer sig något från 

traditionell skolundervisning.   
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1. Inledning  

Vi har under vår lärarutbildning på Högskolan i Borås diskuterat fördelarna med att 

använda sig av estetisk verksamhet för att inhämta kunskap i olika ämnen. Under vår femte 

termin läste vi båda en bildspecialisering där vi bl. a fick insikt i hur man i skolan kan 

arbeta ämnesintegrerat med bild. Exempelvis byggde vi små modeller av rum och 

diskuterade hur man i en lärandesituation med elever i skolan skulle kunna arbeta parallellt 

med att skapa dessa rum och samtidigt arbeta med rumsuppfattning. Vi ansåg att detta var 

ett meningsfullt och lustfyllt arbetssätt då eleverna på ett praktiskt och konkret sätt får lära 

sig matematiska begrepp så som t ex skala och vinkel. Det var då tanken föddes om att man 

skulle kunna använda sig av musik på liknande sätt i skolan. Vi beslutade oss därför att i 

vårt examensarbete undersöka hur det i sådana fall skulle kunna gå till. 

Att lärare i skolan arbetar ämnesintegrerat ses av många som något positivt. I grundskolans 

styrdokument (Lpo94) kan man läsa att lärarna i skolan ska sträva efter att integrera 

kunskap i olika former så att undervisningen blir balanserad. Där kan man dessutom läsa att 

det är skolans uppdrag att se till att eleverna får pröva olika former av estetisk verksamhet. 

”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” (Lpo94, s.7) Det är 

med andra ord skolans skyldighet att se till att eleverna får en varierad undervisning med 

inslag av estetisk verksamhet. 

Som vi tidigare nämnt hade vi genom vår bildspecialisering fått en viss förförståelse för att 

man kan använda sig av estetisk verksamhet som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Då vi 

båda har ett genuint musikintresse föll det sig naturligt att undersöka just hur man kan 

använda sig av musiken för att lära i andra ämnen. Under vår egen skoltid upplevde vi båda 

musiken som något lustfyllt och positivt de få tillfällen den integrerades i undervisningen. 

Detta skedde oftast vid temaarbeten och i engelskundervisningen. Vi var nyfikna på om det 

ytterligare gick att utveckla användandet av musik i undervisningen och vi kom i kontakt 

med en lärare som berättade att hon arbetade med att integrera musik och matematik. Vi 

kände att det skulle vara utvecklande för oss att undersöka detta närmre och vi tror även att 

andra lärare skulle kunna dra nytta av att ta del av vårt resultat. Eftersom vår utbildnings 

inriktning är matematik, svenska och engelska anser vi det intressant att undersöka hur man 

i dessa ämnen kan integrera estetisk verksamhet. 

 

1.1 Definition av nyckelbegrepp samt avgränsning 

Vi vill för tydlighets skull börja med att fastslå vad vi menar med estetik. I 

Nationalencyklopedin (1991, s. 611) framgår det att ordet härstammar från grekiskans 

aisthētiko’s, som i sin tur bildat uttrycket ta aisthēta som betyder det sinnliga eller det 

förnimbara. Lindgren (2006) skriver att enligt Söderblom (1993) råder det en viss 

förvirring kring vad en estetisk uppfattning är. 

 
Vidare ses det som problematiskt att åsikterna går isär när det 

gäller vad en estetisk upplevelse är, vilka sinnen som uppfattas, 

hur ett estetiskt objekt är konstruerat, hur estetiska upplevelser 

skapas, upplevs och används, om estetik är detsamma som 

innehåll eller en form, samt estetikens värderande aspekter.  

(s. 14)  

 

Med andra ord är det inte helt självklart vad man lägger in i begreppet estetik eftersom det 

kan rymma upplevelser med flera olika sinnen. Då ordets ursprungliga betydelse kan 
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förknippas med sinnligt och förnimbart ser vi i skolsammanhang kopplingar till musik, bild, 

drama samt slöjd och har därför valt att begränsa oss till dessa skolämnen i denna 

undersökning. Vi kommer hädanefter att använda oss av begreppet estetisk verksamhet 

samt estetik och syftar alltså då till dessa skolämnen. Vi kommer även i vår undersökning 

använda oss av begreppet ämnesintegrering och syftar då till hur man i 

undervisningssituationer i skolan kan sammanfoga olika skolämnen. 
  

 

2. Syfte 

Vårt syfte är dels att undersöka hur pedagoger kan använda sig av estetisk verksamhet för 

att eleverna ska tillägna sig kunskap med särskilt fokus på kombinationen matematik och 

musik och dels om elever och pedagoger anser denna undervisning vara ett effektivt 

redskap för lärande. 

Frågeställningar: 

 Hur går pedagoger tillväga för att ge eleverna möjlighet att inhämta kunskap med 

hjälp av musik? 

 Hur ser elever på musik som ett redskap för lärande i andra ämnen? 

 Hur ser pedagoger på musik som ett redskap för lärande i andra ämnen? 

 

3. Bakgrund 

Vi kommer nu att behandla den litteratur som ligger till grund för vår undersökning. Vi 

inleder med att berätta vad styrdokumenten säger angående estetisk verksamhet i skolan. 

Därefter kommer vi att beröra musikens betydelse i början av livet. Följande två avsnitt 

handlar om hur man kan använda estetisk verksamhet för lärande. Vi avslutar detta kapitel 

med att belysa sambandet mellan matematik och estetik. 

 

3.1 Vad säger styrdokumenten om ämnesintegrering och estetik? 

I styrdokumenten (Lpo94) kan man läsa att kunskap inte är något entydigt begrepp och att 

skolans arbete måste rymma olika kunskapsformer. För att eleverna ska kunna uppleva en 

balans och helhet ska kunskapsformer såsom fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse 

samspela. Det är även skolans uppdrag att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

Detta ska bl.a. ske genom att integrera kunskaper i olika former. Eleverna ska också få 

möjlighet att uttrycka sig med hjälp av estetiska uttrycksformer. ”Skolan ska stimulera 

varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella 

såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” (Lpo94) Ändå 

råder det enligt Uddén (2001) en förvirring kring musikens funktion i skolan. Lärare har 

svårt att skilja på musik som ämne och musik som metod. Uddén (2004) menar att det även 

råder en viss förvirring kring begreppen estetiska ämnen och musiska ämnen. Muserna var i 

den antika mytologin de väsen som gav röst åt allt vackert i livet. Deras konster uttrycktes 

med den egna kroppen genom sång, dikt, dans och drama. När man med sina händer 

skapade med hjälp av redskap kallades det för plastiska konster. Uddén vill på samma sätt 

dela upp de så kallade estetiska ämnen i skolan i två olika grupper. Hon menar att både bild 

och slöjd är skolämnen där man använder händerna för att skapa något. Sång, musik, dans 

och drama är istället musiska konster som bara existerar här och nu. Det är bara genom att 

göra ljud- och bildupptagningar som det går att ”frysa” i tiden. Även Aulin-Gråhamn 
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(Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius 2004) ser en skillnad mellan bild och musik. Hon 

menar att musiken i skolan av tradition är betydligt mer inriktad på social interaktion. 

Även i flera av kursplanerna framgår det att man bör arbeta ämnesintegrerat. I exempelvis 

kursplanen för svenska (Skolverket, 2002) står det skrivet att man med fördel kan använda 

sig av bildstudium, drama och rollspel för att bearbeta texter och i kursplanen för engelska 

(Skolverket, 2002) kan läsa om fördelarna av att dra nytta av det utbud av engelska som 

eleverna möter i sin vardag utanför skolan, t. ex musik, tv och film. Även i kursplanen för 

matematik betonas vikten av ämnesintegrering. Det står där att matematik har ett nära 

samband med andra skolämnen och att eleverna får erfarenheter och kunskaper från sin 

vardag som bidrar till att de vidgar sitt matematiska kunnande. (Skolverket, 2002) 

Att musik och matematik har ett nära släktskap kan man läsa i kursplanen för musik. ”[...] 

Musik har också nära släktskap med matematik genom att många av ämnets begrepp är 

matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm till tonart och ackord.” (Skolverket, 

2002, s.44). Det framgår även att musik och språkämnen har gemensamma beståndsdelar 

eftersom de bygger på ljudkommunikation. Vi anser med andra ord att det är svårt att sätta 

gränsen för vart ett ämne börjar och slutar då all kunskap på något sätt är ”sammanlänkad”. 

I kursplanen för musik kan man även läsa att musikämnet kan användas för att nå 

övergripande mål i andra ämnen. 

Även i kursplanen för bild talar man om bilden som ett redskap för lärande. Man menar att 

bild och bildframställning kan användas i skolan till elevernas övriga verksamhet eftersom 

bildspråket kan vara en väg till kunskap. (Skolverket, 2002) 

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2002) betonas vikten av att eleverna ska utveckla just 

sin fantasi och lust för ämnet. I kursplanen för slöjd (Skolverket, 2002) påtalas det även att 

syftet med utbildningen bl.a. är att eleven ska utveckla en förståelse för de estetiska värdena 

i slöjden. Det finns med andra ord en koppling mellan estetik och slöjd. Det framgår även i 

kursplanen att eleverna i slöjdämnet får använda sin fantasi för att pröva och finna nya 

vägar i sitt arbete på ett kreativt sätt. Det finns även en koppling mellan slöjd och 

matematik eftersom man i slöjden berör begrepp som exempelvis rör storleksuppfattning 

och geometri. Även i denna kursplan framgår det att det finns inslag av andra skolämnen i 

detta ämne. ”När eleverna tar del av instruktioner samt presenterar, dokumenterar och 

värderar sina arbeten bidrar detta till läs- och skrivutvecklingen.” (Skolverket, 2002, s. 93). 

Vi anser alltså att det är omöjligt att dra några distinkta gränser mellan olika skolämnen 

eftersom de ständigt berör varandra. 

 

3.2 Musikens betydelse i början av livet 

Eftersom det är vårt syfte att undersöka hur man i skolan kan använda sig av musik som 

pedagogiskt verktyg anser vi det även relevant att beröra vilken påverkan musiken har på 

människan. Bjørkvold (2005) menar att det redan i fosterstadiet läggs en grund för 

människans sociala och kännande väsen. Detta sker genom att föräldrarna kommunicerar 

med det ofödda barnet genom ljud, rytm och rörelse. Han menar att både barnet och 

förhållandet till föräldrarna kan stärkas genom att föräldrarna; pratar, sjunger och dansar 

med sitt ofödda barn. Till skillnad från nyfödda barn blir ljudet för ett foster en total 

kroppslig upplevelse. Ljud och vibrationerna från mammans kropp rör sig genom 

fostervattnet vilket gör att hela fostret påverkas. Ett foster uppfattar utan vidare mammans 

röst men andra människors röster som t ex pappans måste vara onaturligt höga för att det 

ska nå fostret. Men även om inte pappans röst kan nå fostret kan han påverka barnet genom 

att hans röst och sång påverkar mammans känsloliv vilket i sin tur påverkar fostret. Allt 



4 

 

som får den gravida mamman att känna sig glad, stabil och harmonisk är bra för barnet 

eftersom detta påverkar det ofödda barnets framtida psykiska hälsa på ett positivt sätt.  

Den amerikanska forskaren Anthony DeCasper (1980 i Bjørkvold 2005, s.16-17) 

undersökte om det fanns ett samband mellan lärande före och efter födseln -i form av 

ljudminnen. I sin undersökning testade han 16 amerikanska kvinnor. Under kvinnornas sex 

och en halv sista veckor av graviditeten fick de i uppgift att två gånger om dagen läsa 

boken The Cat in the Hat (1957) som är en bok med regelbundna rim och ramsor. Efter 

barnets födsel gjorde DeCasper ett sugtest på barnet. Det fungerade som så att barnet fick 

ha på sig ett par hörlurar som var kopplade till en bandspelare som i sin tur var kopplade till 

en napp. Om barnet sög i en viss takt fick det höra mamman läsa upp samma bok som det 

hört under graviditeten, sög det i en annan takt fick de höra mamman läsa en annan bok 

som hon inte läst för barnet under graviditeten. Den sistnämnda boken var skriven i 

diktform och innehöll inga rim. Undersökningen visade att barnen nästan direkt sög på 

nappen i den takt så att de fick höra mamman läsa den bok som hon även hade läst för 

barnet under graviditeten. Detta tyder dels på att det nyfödda barnet har en taktkänsla samt 

att det påverkas av ljudintryck redan innan födseln.  

Att sjunga för sitt nyfödda barn är viktigt för att barnet ska kunna utveckla sin förmåga att 

kommunicera. Mammans röst är extra viktig Bjørkvold menar att hennes röst är nyckeln till 

ett socialt liv för barnet. Många mammor kan känna att de inte har någon bra sångröst och 

undviker därför att sjunga för sitt barn men för det lilla barnet spelar det ingen roll för det 

finns det ingen vackrare röst än mammans. Det är viktigt att mamman och även pappan ger 

sitt barn den speciella känslosamhet och kommunikationskraft som finns i deras sång.   

Bjørkvold (2005) menar också att små barn genom lek laborerar och experimenterar för att 

lära och just denna kombination av lek och sång kallar han för spontansång. Spontansången 

kännetecknas av att barnen sjunger om det som sker just i stunden och är en reaktion på en 

specifik situation. Det finns alltså enligt Bjørkvold en tydlig koppling mellan sång, lek och 

lärande. 

 

3.3 Estetikens betydelse i mötet med tankar och kunskap  

Uddén (2001) betonar språkets betydelse för människans kognitiva utveckling. Tankar 

måste kläs med ord för att förstås fullt ut och det är genom dialogen som man skapar 

förståelse. Dialogen kan ske mellan människor, men också äga rum som ett reflekterande 

samtal mellan människa och text. (Molander 1993 i Udden 2001, s. 15) Uddén menar 

vidare att det även finns musiska
1
 språk och att man också genom dessa språk kan skapa sig 

en förståelse av världen. Det tar lång tid för det lilla barnet att förstå modersmålet och det är 

nödvändigt att barnet får uttrycka sig på andra sätt än enbart genom det talade språket. Det 

kan ske med läten och sång samt med rytmiska rörelser såsom klappningar och 

stampningar. 

Jernström och Lindberg (1995) menar att man förutom den estetiska upplevelsens också 

kan använda musik som redskap för att stärka barnets självkänsla och stödja barnets sociala 

fostran. Genom att arbeta ämnesintegrerat med musik kan pedagoger motivera barn att lära 

sig svenska, orienteringsämnen och matematik. 

 

3.4 Estetisk verksamhet för lärande 

Som vi tidigare nämnt framgår det av styrdokumenten att det är skolans uppgift att ge 

eleverna möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, inte endast med det talade och skrivna 

                                                           
1 Berit Uddén kallar vokala och kroppsrytmiska former för musiska. 
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språket, utan även genom estetiska uttrycksmedel. Språk, bild, musik, drama och dans är 

estetiska uttrycksformer som kan användas som vägar till kunskap. Ändå är det vår 

erfarenhet från vår verksamhetsförlagda utbildning att just det talade och skrivna ordet får 

störst utrymme i skolan. Enligt Barnes (1994) är många skolämnen svårbegripliga för små 

barn. Att integrera bild i dessa ämnen kan underlätta förståelsen samt göra lärandet mer 

meningsfullt. 

Andra skolämnen är ofta diffusa för små barn, och att då 

behandla bildskapande som ett separat och isolerat 

kunskapssätt är att förneka dess effekter på andra 

inlärningsformer. Barn behöver engageras i bildskapande för 

att få en större förståelse för vad de ser och att uppöva sin 

visuella förmåga, inte bara för att skapa konst utan för att 

skaffa sig kunskaper på ett fylligare och meningsfullt sätt. 

(Barnes. 1994, s. 18) 

Han menar med andra ord att bild kan vara ett redskap för lärande inom andra ämnen än 

just bild. Siks (1977 i Öfverström 2006) förklarar också att det går att använda sig av 

estetisk verksamhet för att förstå sin omvärld och tar drama som exempel. Drama kan också 

vara ett sätt för barn att skaffa kunskaper om samt prova på olika sociala situationer som de 

troligtvis kommer att möta i verkliga livet. Att använda sig av bild och drama kan alltså 

vara två olika sätt att inhämta kunskap. Gardner (1999) menar också att det finns flera olika 

sätt att lära och att hur man lättast och på bästa sätt inhämtar kunskap är högst personligt 

och individuellt. 

Thavenius (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004) menar att lust och lek i skolan har 

satts som motsats till kunskap och lärande. Han menar att eleverna ofta får ett opersonligt 

förhållningssätt till kunskap. Enligt Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) kan alla 

kunskapsområden ha något att lära av konsten och menar att estetiken kan utmana skolans 

kunskapssyn. 

Till skillnad från skolboksvetandet släpper konsten fram det 

osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och mångtydiga i våra 

kunskaper. Konsten har plats för känslor och stämningar, de 

personliga och subjektiva, för konflikter och dilemman. 

Konsten berättar gärna konkret och sinnligt och visar i stället 

för att argumentera, frågar hellre än ger bestämda svar. (Aulin-

Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004, s. 10) 

De menar alltså att man genom konsten kan skapa sig ett personligt förhållningssätt till 

kunskap och eftersom konsten är så inriktad på hur och varför medför det att man får ett 

kritiskt förhållningssätt till för givet tagna sanningar. Aulin-Gråhamn (Aulin-Gråhamn, 

Persson & Thavenius, 2004) beskriver också hur lärare i skolan med hjälp av konsten kan 

ge elever en bra grund för livet. Genom att använda sig av olika arbetsformer och låta 

eleverna prova på många uttrycksformer ökar arbetsglädjen och eleverna får möjlighet att 

uttrycka sig på ett kreativt och fantasifullt sätt.   

 

3.5 Att integrera estetisk verksamhet 

Hill-Clarke & Robinson (2004) menar att musik kan ha tre funktioner i klassrummet. Den 

första handlar om att utveckla språkkunskaper så som ordkunskap, meningsuppbyggnad 

och fonetisk medvetenhet. Den andra funktionen är att använda det som bakgrundsmusik 

för att skapa en harmonisk klassrumsatmosfär. Som en tredje funktion menar de att 

musiken även ska få finnas för musikens egen skull. I deras artikel It’s as Easy as A-B-C 

and Do-Re-Mi lyfter Hill-Clarke & Robinson fram fördelarna med att använda sig av musik 

för att utveckla språkkunskaper hos elever. 
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[...] music is naturally woven into a child’s day, learning 

through music can be inseparable from learning in other areas 

(Bayless & Ramsey 1991; Brown &Brown 1997 i Hill-Clarke 

& Robinson 2004). For example, singing and listening to 

nursery songs, folk songs, and jingles can extend and develop 

vocabulary and comprehension skills. Additionally, learning 

through music can build listening skills, enhance abstract 

thinking, improve memory, and encourage the use of 

compound words, rhymes, and images (Bayless & Ramsey 

1991; Chandler 1999; Morrow 2001). (Hill-Clarke & 

Robinson, 2004, s. 92-94).  

I Björkdahl Ordell och Kärrbys (2006) rapport framgår det dock att lärare kan vara 

skeptiska till att integrera olika ämnen i skolan. Genom deras lärarintervjuer framgår det att 

lärare anser att ämnesintegrering kan vara svårt att genomföra i praktiken. Brist på tid och 

ekonomiska resurser anser författarna vara två möjliga anledningar till dessa lärares 

skeptiska attityd. 

 

3.6 Matematik och estetik 

Vi har i vårt syfte fokus på matematik och musik och ser tydliga kopplingar mellan vår 

undersökning och det Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) beskriver i sin rapport. Även 

de beskriver hur det går att kombinera två till synes väldigt olika skolämnen; matematik 

och textilslöjd. Författarna förklarar hur de i ett projekt på många olika sätt integrerade 

dessa två ämnen. Genom att arbeta med vävning berördes grundläggande matematiska 

begrepp, men arbetet medförde även större matematiska utmaningar. Eleverna fick bl.a. 

möjlighet att träna sig i olika räknesätt då de skulle räkna ut hur lång varp de skulle sätta 

upp för att det skulle räcka till alla elever. Björkdahl Ordell och Eldholm kom genom sin 

studie fram till att barn kan tillägna sig kunskaper i matematik genom att arbeta med 

textilslöjd. De upptäckte också att barn som är svaga i matematik i vissa fall lyckades utföra 

moment som berör matematik likaväl som de barn som är säkra i matematiken. Att arbeta 

praktiskt med matematik på detta sätt visade sig vara ett sätt som stärkte alla elevers 

självförtroende. Författarna upplevde att det var ett kreativt och stimulerande sätt att arbeta 

med problemlösning och genom detta arbetssätt fick barnen möta alla de olika 

kunskapsformer som beskrivs i Lpo94; fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse. 

 

4. Teoretiskt förhållningssätt 

I detta avsnitt kommer vi att förklara Vygotskijs syn på fantasi och dess betydelse för 

människans förmåga att se nya möjligheter.  Eftersom vårt syfte är att undersöka hur lärare 

kan använda estetisk verksamhet som ett pedagogiskt verktyg för lärande kommer vi också 

att förklara hur Vygotskij menar att man med hjälp av estetisk verksamhet kan stimulera 

fantasin och därmed främja lärande och språkutveckling. Vi kommer också att beröra 

språkets och matematikämnets viktiga samspel. 

 

4.1 Vygotskijs syn på fantasi och lärande 

Fantasin är enligt Vygotskij (1995) grunden för allt det konstnärliga, tekniska och 

vetenskapliga skapandet. Alla nya uppfinningar har satts samman med hjälp av fantasin. 

Han menar också att människans förmåga till fantasi rent av är nödvändig för att man ska 

kunna orientera sig i framtiden. Om man tar tillvara på sina tidigare erfarenheter och 
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använder sig av fantasin för att se nya möjligheter kan man handla på ett sätt som är 

utvecklande. 

Vygotskij (1995) menar vidare att människan kan utföra två sorters handlingar; 

reproduktiva samt kreativa. De reproduktiva handlingarna är starkt förknippade med vårt 

minne. Efter att vår hjärna bearbetat tidigare erfarenheter kan vi återskapa tidigare mönster. 

Detta sker exempelvis då vi tecknar av ett verkligt föremål eller då vi skriver ner något som 

följer en given mall. Vi skapar då egentligen ingen nytt, vi reproducerar bara något som 

redan finns eller har hänt. Men för att man som människa ska kunna utvecklas och inte 

enbart fastna i det förgångna krävs också att man har förmåga att föreställa sig saker som 

inte finns samt händelser som inte skett. Detta sker exempelvis då vi i tanken skapar oss en 

bild om framtiden. Vi använder oss då av vår kreativa förmåga och det är denna kreativa 

aktivitet som Vygotskij kallar för fantasi. I vardagslivet förknippas ofta fantasi med det 

overkliga, men Vygotskij menar att all fantasi grundar sig i verklighet och tar sagan som ett 

exempel. I en påhittad saga finner man verkliga ting såsom träd, djur och hus. Det finns 

förvisso även övernaturliga väsen i sagans värld, exempelvis skogsrån och sjöjungfrur, men 

även dessa väsen har sitt ursprung i verkligheten. De är helt enkelt komplicerade 

kombinationer av vissa element som hämtat inspiration från verkligheten. 

Fantasin och det kreativa tänkandet yttrar sig tidigt i barndomen genom leken. I leken 

reproducerar visserligen barn ofta saker de varit med om tidigare, men det sker sällan på 

exakt samma sätt som de upplevt verkligheten. Att leka är att kreativt bearbeta upplevda 

intryck och skapa sig en förståelse av omvärlden. Men eftersom fantasin grundar sig i 

verkligheten krävs det också att man skaffar sig erfarenheter från verkligheten för att kunna 

fantisera. Ju rikare erfarenheter ett barn får, desto bättre fantasi kommer barnet att tillägna 

sig. Just därför har den vuxne bättre fantasi än barnet. Den vuxne har genom sin 

livserfarenhet skaffat sig fler erfarenheter som främjar det kreativa tänkandet (Vygotskij, 

1995). 

Dramatisering är enligt Vygotskij (1995) den estetiska form som ligger närmast barnets 

litterära skapande. Då barnets ordförråd och förmåga att uttrycka sig språkligt är begränsat 

blir dramatiseringen ett hjälpmedel för att uttrycka sig samt ett sätt att bearbeta intryck från 

omvärlden. Det är dock inte fråga om att elever ska utspela någon form av ”vuxenteater”. 

Det handlar snarare om att låta barnen improvisera och leva sig in i olika karaktärer för att 

öka sin förståelse. Att stimulera fantasin på detta sätt menar Vygotskij har fördelar på 

många plan då all fantasi grundar sig på verkligheten och vice versa. Det kreativa tänkandet 

är berikande inom många områden, inte minst inom matematiken gäller det att med 

fantasins hjälp finna lösningar. Kan du i ditt huvud visualisera saker, exempelvis ”tänka 

tredimensionellt” har du goda möjligheter att lösa problem. Att stimulera fantasin med 

hjälp av drama är med andra ord viktig för allt lärande. Vygotskij menar också att man i 

skolan endast ska ge elever skrivuppgifter som engagerar och berör barnet. Alltså måste 

skrivuppgifter grunda sig i elevernas erfarenheter. Som vi tidigare beskrivit kan man enligt 

Vygotskij genom drama skapa sig en förståelse för sin omvärld. Drama skulle alltså med 

fördel kunna vara en utgångspunkt för litterärt arbete i skolan. 

Vygotskij (1995) menar också att estetiska uttrycksformer har positiva effekter på språket. 

Yngre barn har begränsad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Då kan exempelvis 

bilden vara ett stöd för det skriftliga och verbala berättandet. Genom att stimulera barn till 

att berätta med hjälp av sina bilder lägger man grunden för ett berättande i ord. All form av 

skapande ger människan mycket glädje men Vygotskij menar att det också kan innebära 

våndor. Han säger att skapandet kan vara svårt och att önskan att skapa inte alltid 

sammanfaller med förmågan att skapa. 
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I boken Matematik som språk (Johnsen Høines, 2000) förklarar författaren att elevers 

matematik ligger i deras språk och hon använder Vygotskijs teori som utgångspunkt då hon 

förklarar kopplingen mellan tanke, språk och matematik. Hon skriver att språket är 

avgörande för tänkandet. Det lilla barnet pratar för sig själv och senare övergår detta till tyst 

tal. Det tysta talet försvinner inte men det utvecklas till ett tänkande. Språket har alltså stor 

betydelse för tanken och Johnsen Høines menar alltså att matematik är en form av språk. 

 

5. Metod  

I detta kapitel redogör vi för vilka metoder vi har utgått ifrån i vår undersökning. Vi 

förklarar vad den kvalitativa undersökningsmetoden innebär. Vi redogör också för 

observationens samt intervjuns kännetecken samt motiverar varför vi valt dessa redskap i 

vår undersökning. Därefter förklarar vi hur själva genomförandet av undersökningen har 

gått till. Det finns även ett stycke som berör etik samt ett stycke som behandlar 

tillförlitlighet och giltighet. Sista stycket beskriver hur vi analyserat och bearbetat det 

material vi fått in utifrån vår undersökning.   

 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Vi beslutade oss för att genomföra en kvalitativ undersökning genom att utföra en 

observation samt elevintervjuer i en klass med elever från skolår 5-6. Den kvalitativa 

metoden kännetecknas enligt Backman (1998) av att den inte använder sig av siffror och tal 

utan istället fokuserar på skeenden, förlopp och processer. Till skillnad från kvantitativ 

metod ser man verkligheten som subjektiv d.v.s. att varje individ har en egen uppfattning 

av verkligheten. Man undersöker med andra ord hur individer tolkar sin verklighet. I vår 

undersökning intervjuade vi även en lärare samt en lärarutbildare på ett Universitet i en 

svensk storstad. Vi ämnade undersöka hur elever och pedagoger tänker kring estetisk 

verksamhet som verktyg för lärande, vilket gör det till en kvalitativ undersökning. I en 

intervju kan man, till skillnad från ett enkätformulär, förtydliga frågorna för respondenten 

utifall denne inte förstått frågan. Dessutom har man möjlighet att ställa följdfrågor. ”Genom 

att lyssna och ställa lämpliga följdfrågor bygger du vidare på respondentens berättelse.” 

(Kihlström i Dimenäs, 2007 s.52) Vi ansåg därför att en intervjuundersökning lämpade sig 

bättre än en enkätundersökning. Vi ville i vår undersökning även ta reda på hur pedagoger 

kan integrera estetisk verksamhet i andra skolämnen. Därför valde vi även att utföra en 

selektiv observation i en undervisningssituation där en pedagog arbetade på detta sätt. 

 

5.2 Vad är en kvalitativ observationsundersökning? 

Kihlström (2007) beskriver att det vanligaste sättet att dokumentera är att använda sig av 

löpande protokoll då man genomför en kvalitativ observation. ”Ett löpande protokoll är 

korta beskrivande kommentarer i presens, du beskriver kort det du ser.” (s. 25) Hon säger 

att det är viktigt att man inte bara ser utan att man också försöker förstå vad man sett. Men 

Kihlström menar också att man kan föra ett löpande protokoll på ett mer strukturerat sätt. 

Det innebär att man i förväg bestämmer vad man ska observera och utesluter andra 

händelser som inte är relevanta. Båda dessa sätt är metoder för att nå de mål en kvalitativ 

observationsundersökning går ut på; att man som observatör försöker iaktta en situation 

med ”nya ögon”. Rubenstein Reich och Wesén (1986) beskriver att man i ett löpande 

protokoll kan använda sig av förkortningsteknik. Detta innebär att man använder sig av 
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förkortningar på olika ord för att underlätta anteckningsarbetet under observationen. 

Exempel på förkortningar kan vara: b för barn, gm för genom och l för lärare. 

 

5.3 Vad är en kvalitativ intervjuundersökning? 

Enligt Kihlström (2007) använder man sig av intervjuer för att ta reda på hur människor 

tänker kring olika aspekter. Intervjun påminner på många sätt om ett vanligt samtal men till 

skillnad från samtalet har intervjun ett bestämt fokus. Vid en kvalitativ intervju vill man ta 

reda på hur respondenten uppfattar och förhåller sig till det intervjun handlar om. Det är 

alltså viktigt att intervjuaren inte låter sin egen föreställning och uppfattning speglas för 

mycket i intervjun. Kihlström menar också att man kan undvika detta genom att inte ställa 

ledande frågor och istället använda sig av ”öppna frågor”. Använder man sig av öppna 

frågor påverkar man inte respondenten i någon riktning utan denne får fritt utrycka sig utan 

att påverkas av intervjuaren. Lantz (2007) beskriver vikten av att göra intervjupersonen 

införstådd i intervjuns syfte och upplägg innan det är dags för själva intervjun. Hon menar 

att man då skapar en gemensam överenskommelse om vilket ämnesområde intervjun ska 

belysa. 

 

5.4 Urval  

Vi utförde vår observation, samt intervjuer med 22 elever och en lärare på en liten skola 

som är belägen utanför en medelstor stad i Västsverige. Vi utförde även en telefonintervju 

med en lärarutbildare i en svensk storstad. För att samtliga personer i vår undersökning ska 

förbli anonyma har vi gett dem fiktiva namn. Vi har valt att kalla lärarutbildaren för Lars 

och läraren för Anna.  I de tre följande styckena presenterar vi våra tre urvalsgrupper mer 

ingående. 

 

5.4.1 Lärarutbildare 

Lars är 65 år och har en examen från Musikhögskolan i Stockholm. Han utbildade sig 

mellan åren 1964-1969. Utbildningen bestod av fem år. Efter att han avslutat sin utbildning 

arbetade han parallellt på en grundskola i skolår 1-6 och på en musikhögskola. Han 

arbetade på dessa två arbetsplatser i ca tio års tid. Under denna tid hade han ett tätt 

samarbete med lärarhögskolan. I november 1978 började han vikariera på lärarhögskolan 

som lärarutbildare i musik. Där blev han kvar och arbetar än i dag där. Han har alltså varit 

verksam musiklärare i tio år och verksam lärarutbildare i ca 30 år. 

 

5.4.2 Lärare 

Anna är en kvinna på 29 år som har varit verksam klasslärare i ca sex år. Hon utbildade sig 

till 1-7 lärare på en lärarhögskola i en svensk storstad. Utbildningen var musikprofilerad 

och inriktad mot matematik och naturorienterade ämnen. Efter avslutad utbildning arbetade 

hon en tid som klasslärare på en F-6 skola i en svensk storstad. Numer arbetar hon sedan ett 

och ett halvt år tillbaks som klasslärare på en annan F-6 skola. I hennes arbetsuppgifter har 

det även ingått att undervisa andra klasser i bild och musik. Då vi skulle genomföra vår 

undersökning hade Anna nyligen påbörjat föräldraledighet, men hon arbetade extra en dag 

för att vi skulle få tillfälle att observera henne i sitt arbete samt intervjua henne. Den klass 

hon undervisade vid observationstillfället hade hon även vid några tidigare tillfällen 

undervisat innan hon blev föräldraledig. 
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5.4.3 Elever 

Eleverna i vår undersökning gick i en åldersintegrerad klass som bestod av elever från 

skolår 5 och 6. Klassen bestod av 22 elever varav 15 flickor och 7 pojkar. Av dessa 

tillhörde 12 elever skolår 5 och 10 elever skolår 6. Eleverna hade tidigare undervisats av 

Anna i bl.a. musik. 

 

5.5 Pilotstudie  

Vi ansåg att vi med stor fördel skulle göra en pilotstudie inför elevintervjuerna eftersom det 

skulle medföra en trygghet för oss. Dels skulle det ge oss tillfälle att se om barn förstod 

frågeställningarna men det skulle också innebära att vi skulle få möjlighet att träna oss i 

rollen som intervjuare. Vi ansåg precis som Lantz (2007) att pilotstudien även skulle bli ett 

tillfälle för oss att se ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, då det i förväg kan vara svårt 

att förutse. Att ha en bild av intervjuns ungefärliga längd kan vara en fördel då man i 

samråd med intervjupersonen ska avsätta en tid för själva intervjun. Vi ansåg att det skulle 

bli svårare att utföra en pilotstudie inför intervjuerna med läraren och lärarutbildaren, då det 

är svårt att finna lärare med motsvarande arbetssätt. Därför bestämde vi oss för att endast 

genomföra en pilotstudie inför elevintervjuerna. 

Vi beslutade oss för att vi båda två skulle vara närvarande och aktiva vid intervjutillfället. 

Sedan delade vi upp intervjufrågorna sinsemellan och beslutade oss för att göra en 

ljudupptagning av intervjun, detta för att i efterhand lätt kunna gå tillbaks och lyssna på 

intervjun många gånger. Vi ansåg nämligen att man lätt kan missa viktig information om 

man endast antecknar vid intervjun eftersom man exempelvis kan missa saker som elevers 

tonfall och osäkerhet eller entusiasm. Även Lantz (2007) menar att det finns fördelar med 

att göra en ljudupptagning av intervjun eftersom man då kan få med andra ljud såsom 

hummanden och skratt. Ljudupptagningen skedde med en kassettbandspelare men även 

med hjälp av en mobiltelefon. Vi använde oss av båda dessa inspelningsmetoder för att 

försäkra oss om att vi verkligen skulle få allt inspelat utifall den ena inspelningen av någon 

anledning inte skulle fungera. 

Enligt Lantz (2007) bör man utföra pilotstudie på personer som matchar de personer som 

senare kommer att intervjuas. Ska man exempelvis utföra en intervju med skolbarn är det 

bra att även utföra sin pilotstudie med just skolbarn, vilket vi gjorde. Vissa av frågorna 

kunde vi inte ställa eftersom vi tänkt utforma intervjufrågorna utifrån den lektion vi skulle 

observera. Vi ställde dock de frågor som inte hade med lektionen att göra. Av denna 

anledning kunde vi inte utläsa något preliminärt resultat. Vi upplevde det som att 

personerna förstod frågeställningarna och vi fick intressanta och relativt uttömmande svar. 

Vi upplevde det också positivt att vi båda närvarade vid intervjutillfället eftersom vi 

stöttade varandra genom att turas om med frågeställningarna och anteckningarna samt ställa 

spontana följdfrågor. Vi anser att fördelen med att vara två intervjuare är att man som två 

individer också har två olika sätt att uppfatta respondenterna. Detta medför att man ställer 

olika följdfrågor och tolkar svaren på olika sätt. Vi tror det bidrar till att intervjun blir mer 

nyanserad. 

 

5.6 Genomförande av observation 

Inför vår observation förberedde vi oss genom att komma en halvtimme tidigare till den 

aktuella skolan. Vi använde den tiden till att bekanta oss med klassrumsmiljön samt 

utformade en skiss på hur klassrummet såg ut. 
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Vi bestämde oss för att båda skulle observera allt men att en av oss skulle fokusera mest på 

eleverna och den andre på läraren. Den som mest skulle iaktta eleverna placerade sig långt 

fram i klassrummet vänd mot eleverna eftersom man då kan iaktta elevernas ansiktsuttryck 

och kroppsspråk. Den andra placerade sig långt bak i klassrummet vänd mot tavlan så att 

denne kunde iaktta läraren. Vi iakttog båda samspelet mellan lärare och elever men 

eftersom det är svårt att vara uppmärksam på båda parterna samtidigt valde vi att dela upp 

det på detta sätt. Vi förde löpande protokoll under hela lektionen och antecknade med 

jämna mellanrum klockslagen som beskrivs av Rubenstein Reich och Wesén (1986). För att 

anteckningarna i det löpande protokollet lättare skulle flyta på, använde vi oss av 

förkortningsteknik som vi beskrev i metodavsnittet. Efteråt diskuterade vi vad vi hade sett 

samt sammanförde och skrev rent våra anteckningar. 

 

5.7 Genomförande av intervju 

Vi hade i vår pilotstudie genomfört en testintervju och dessa frågor fann vi lämpliga för 

elevintervjuerna. När det gällde intervjuerna med läraren och lärarutbildaren kom vi 

tillsammans med vår handledare fram till att vi skulle använda oss av samma frågor i båda 

intervjuerna då det skulle underlätta bearbetningen och jämförelsen av deras svar. 
 

5.7.1 Genomförande av elevintervjuer 

Dagen efter att vi genomfört observationen besökte vi åter skolan. Mellan kl. 10.00 och 

11.30 genomförde vi våra elevintervjuer gruppvis. Grupperna bestod av 4-6 elever och 

gruppfördelningen hade vi i samråd med Anna bestämt i förväg. Vi valde att intervjua 

eleverna gruppvis eftersom vi trodde att eleverna då skulle känna sig bekvämare och 

därmed med större sannolikhet våga prata. Intervjuerna skedde i skolsköterskans rum som 

var beläget på första våning. Rummet var litet och där kunde vi utföra intervjuerna ostört. 

Rummet var möblerat med en soffa, ett soffbord, skrivbord och två stolar. I rummet fanns 

också ett piano eftersom kulturskolan bedrev instrumentundervisning där en gång i veckan. 

Vi hade bestämt med klassläraren att eleverna skulle få gå ifrån den ordinarie 

undervisningen för att bli intervjuade. Varje intervju tog ca 15 minuter. Då vi utförde 

intervjuerna satt vi samlade runt soffbordet. Precis som vid vår pilotstudie spelade vi in 

intervjuerna på bandspelare och mobiltelefon. Dessa placerades på soffbordet efter att vi 

frågat eleverna om deras samtycke till ljudupptagningen. Under intervjun turades vi om att 

ställa frågor och följdfrågor till eleverna. 

 

5.7.2 Genomförande av lärarintervju 

Efter att vi genomfört observationen genomförde vi intervjun med läraren. Eftersom 

arbetsdagen var slut var personalrummet tomt så vi valde att sitta där under intervjun. 

Personalrummet var beläget på nedre våning och var möblerat med en soffa, tre fåtöljer och 

ett soffbord. Vi valde att sätta oss runt soffbordet och placerade även här mobiltelefon och 

kassettbandspelare på soffbordet. Intervjun tog ca 15 minuter och även denna gång turades 

vi om att ställa frågor och följdfrågor till respondenten. 

 

5.7.3 Genomförande av intervju med lärarutbildare 

Första gången som vi kom i kontakt med Anna berättade hon om sin utbildning och 

inspirationskälla. Hon talade mycket om en lärarutbildare som hon mött under sin 

lärarutbildning. Vi ansåg att det skulle vara intressant att även intervjua denna 

lärarutbildare då hon ansåg att lärarutbildaren satt inne med mycket kunskap om hur man 

kan integrera musik i andra skolämnen. Med Annas hjälp kontaktade vi lärarutbildaren som 
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vi har valt att kalla Lars. Vi frågade om han kunde tänka sig att ställa upp på en 

telefonintervju och han gav sitt medgivande till det, samt till att intervjun spelades in. 

Telefonintervjun ägde rum några dagar efter vi genomfört observationen och intervjuerna 

med läraren och eleverna. Eftersom vi ville sitta ostört under intervjun valde vi att utföra 

den i någon av våra privata bostäder. Vi använde oss av IP-telefoniprogrammet Skype 

3.8.0.154 samt Skype Call Recorder 0.7.2.1. Det sistnämnda är ett program som spelar in 

telefonsamtalen som görs med Skype 3.8.0.154. Vi hade varsina hörlurar på oss och en 

mikrofon som vi turades om att prata i. På detta sätt kunde vi alla kommunicera samtidigt 

och obehindrat. Intervjun pågick i ca 30 minuter. 
 

5.8 Etik 

Vi har tagit hänsyn till de vetenskapliga regler Vetenskapsrådet (elektronisk källa) förordar 

då man ska genomföra undersökningar inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Detta innebär bl. a att vi har hanterat det insamlade materialet med största 

möjliga konfidentialitet och använt oss av fiktiva namn. Vi informerade eleverna och deras 

vårdnadshavare om hur undersökningarna skulle gå till samt bad om deras medgivande för 

deras barns medverkan. Informationen förmedlades genom ett missivbrev (se bilaga 1). Vi 

informerade även eleverna muntligt innan vi genomförde såväl intervjuer som observation. 

Vi berättade att deras medverkan var frivillig samt att de när som helst kunde välja att 

avbryta samarbetet. Vi informerade även lärarna på den skola vi besökte om vår 

undersökning. Informationen skedde muntligt samt skriftligt genom e-post. Så fort detta 

examensarbete är godkänt kommer vi att radera samtliga ljudupptagningar samt övrigt 

material som på något sätt har anknytning till urvalspersonerna i vår undersökning. De 

uppgifter vi fått kommer endas att användas i forskningsändamål av oss i denna 

undersökning. 

 

5.9 Tillförlitlighet och giltighet  

För att vår rapport skulle bli så tillförlitlig som möjligt tillägnade vi oss kunskaper inom 

intervju och observation, genom att läsa litteratur kring dessa metoder. Genom litteraturen 

lärde vi bl.a. oss vikten av att inte ställa ledande frågor vid intervju samt vikten av att se det 

man observerar med nya ögon (Kihlström, 2007). För att öka giltigheten genomförde vi en 

pilotstudie där vi testintervjuade några elever för att se om våra intervjufrågor var relevanta 

eller om de styrde in respondenten på andra områden än de vi önskade undersöka. 

 

5.10 Analys och bearbetning 

Efter att vi genomfört vår observation skrev vi tillsammans rent våra anteckningar. Detta 

blev också ett tillfälle att diskutera och reflektera kring det vi sett och hört. Vi valde sedan 

ut de delar av observationen vi ansåg vara mest intressanta för vår undersökning. Därefter 

skrev vi tillsammans in det i resultatdelen.  

 

Vi har redan berättat att vi gjorde ljudupptagningar av samtliga intervjuer. För att kunna 

överblicka intervjuerna samt kunna jämföra de olika respondenternas svar bestämde vi oss 

för att skriftligt sammanfatta alla inspelningar. Vi konstruerade en slags mall där vi delade 

upp intervjuerna i olika ämnesområden och fyllde sedan i vad de olika respondenterna 

svarat. På så sätt kunde vi oss emellan fördela arbetet genom att ansvara för hälften av 

sammanfattningen var och ändå få samma upplägg i sammanfattningarna vilket gjorde att 

vi lätt kunde jämföra de olika intervjusvaren. Vi skapade oss på detta sätt en lättöverskådlig 
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bild av samtliga intervjuer vilket medförde att vi lätt kunde diskutera och resonera kring 

resultatet.  

6. Resultat  

Följande kapitel är uppdelat i tre olika områden. Vi inleder med att presentera vårt resultat 

rörande lärarintervjuerna och därefter behandlar vi vårt resultat vad det gäller 

observationen. Avslutningsvis presenterar vi elevernas tankar utifrån elevintervjuerna. 

 

6.1 Lärarintervjuer  

Som vi tidigare nämnt har vi valt att kalla den lärare vi intervjuat för Anna och 

lärarutbildaren för Lars. I detta avsnitt kommer vi att belysa Annas och Lars syn på 

musikens betydelse både yrkesmässigt och privat. Vi sammanfattar och jämför även deras 

tankar rörande musiken som ett pedagogiskt redskap för lärande. Lars förklarar här de 

arbetssätt som han lär ut till sina lärarstudenter medan Anna förklarar hur hon som verksam 

lärare arbetar med musik som pedagogiskt redskap. I näst sista stycket sammanfattar vi 

även deras tankar rörande estetisk verksamhet som pedagogiskt redskap för lärande. Varje 

avsnitt avslutas med en reflektion. 

 

6.1.1  Musikens betydelse 

Lars intresse för musik väcktes i gymnasietiden då han började sjunga i en ungdomskör. 

Det blev ett starkt intresse och betydde mycket för honom. Idag är han fortfarande 

engagerad i körverksamhet på sin fritid. Han ser på musiken och körverksamheten som ett 

sätt att umgås. Musiken fyller med andra ord en viktig social funktion. Lars menar också att 

det viktigaste inte är att det låter bra, utan att man har trevligt tillsammans och känner en 

gemenskap. ”Jag tror att musiken är ett verktyg för att man ska trivas bra tillsammans.” 

Lars tycker att musik får människor att blotta sitt inre då man tvingas ”avslöja sig själv” när 

man musicerar.  

 
[…]man avslöjar sej själv på något sätt, det är inte fråga om att 

man går och studerar och läser in saker utan man jobbar 

praktiskt och avslöjande. Så att dom här studenterna brukar inte 

vara rädda för att ta tag i saker, eller att uppträda och som man 

säger, göra bort sig inför varandra, det har vi roligt åt. Och det 

tror jag är musikämnet som är en bidragande del för att skapa 

den atmosfären.  

 

Yrkesmässigt anser han att musik även kan vara berikande för andra skolämnen, eftersom 

musiken ses som lustfylld.  

 
Musiken anses ju vara lustbetonad och jag tror att rent 

yrkesmässigt för studenterna och lärarna är det ett plus att det 

är lustbetonad. Ibland kan det av andra betraktas som att 

musikämnet inte är något riktigt ämne, det är ju inget kärnämne 

som matematik, svenska och engelska och jag tror definitivt att 

musiken berikar studenter som läser andra inriktningar. Som 

lärare överhuvudtaget tror jag att det är ett plus att även ha 

denna typ av ämne som just musik 

 

Han menar att musiken visserligen kräver mycket engagemang, men det är också det som 

är så stimulerande och det är också anledningen till att han valt att fortsätta arbeta trots att 

han passerat gränsen för pension. ”Yrkesmässigt för mej betyder det ju att det är någonting 
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som jag trivs med eftersom jag annars kunde ha sagt för ett par år sedan att nu går jag i 

pension.” 

 

Även Anna menar att musiken har stor betydelse för henne, både privat och yrkesmässigt.  

Precis som Lars är Anna medlem i en kör och hon anser att hon upplever en stor glädje 

tillsammans med andra människor då hon sjunger och spelar instrument. Hon känner att 

hon ofta påverkas positivt av musiken och blir glad av den och hon påtalar även vikten av 

att barn får uppleva glädjen i att musicera med varandra. Anna menar att musik påverkar 

oss på många olika plan, den kan t ex stärka motivationen då man idrottar ”När man 

idrottar kan jag tycka att man kommer igång mycket om man har musik på när man tränar 

aerobics eller vad som helst och när man är ute och springer och lyssnar på musik 

samtidigt så går ju tiden snabbare.” Personligen använder hon även musiken för att 

memorera saker. ”Man kommer ihåg mycket mer om man sätter en dikt eller en melodi till 

det man vill komma ihåg.” Anna använder alltså musiken som en inlärningsstrategi.  

 

6.1.1.1 Reflektion 

Efter att ha jämfört Annas och Lars intervjusvar kan vi konstatera att deras åsikter är 

relativt lika. Båda anser att musiken spelar en stor roll i deras privata som yrkesmässiga liv 

och de har båda en positiv inställning till musiken och ser att den fyller en social funktion. 

Utifrån deras syn på musikens sociala betydelse undrar vi om det inte är möjligt att i skolan 

använda musiken som ett sätt att svetsa samman en klass och därmed skapa ett positivt 

klassrumsklimat. Att både Anna och Lars har ett genuint musikintresse och håller på med 

musik på sin fritid i bl.a. form av körverksamhet tror vi kan bidra till att de även ser 

fördelarna med att använda musiken i sitt arbete. 

 

6.1.2 Musik som pedagogiskt redskap för lärande 

Både Anna och Lars betraktar musik som mål såväl som medel. De ser stora möjligheter 

med att arbeta ämnesintegrerat med musik. Då vi intervjuade Lars arbetade han för tillfället 

med en kurs på lärarutbildningen som handlar om grundläggande tal- och rumsuppfattning. 

Kursen berör hur man kan hitta matematiken i barnens värld med hjälp av musik. Tid, 

tempo och takt är inslag i kursen som berör matematik. Han anser att musiken är ett 

verksamt medel som är tacksamt att använda då det ger mycket mer än att enbart lära sig 

saker rent teoretiskt.  

 
[…] Vi gör det just för att använda musiken som ett stöd för 

matematikinlärning till exempel i fråga om tid, tempo, takt, tids- 

och rumsuppfattning. Där tror jag musiken är ett verksamt medel 

som ger mycket mer än om man ska försöka lära sej det 

teoretiskt.  

 

Exempelvis har Lars använt sig av rytmorkester i sin undervisning med lärarstudenter. En 

rytmorkester är en orkester som enbart använder sig av rytminstrument, exempelvis 

maracas, triangel och tamburin. Studenterna har först fått spela med rytminstrument till 

musik på cd. Därefter har de fått skapa egna rytmarrangemang och dessa har de sedan fått 

genomföra med de övriga studenterna. Det innebär att de även fått skriva ner noter eller 

symboler. De som inte kan skriva noter har istället fått använda sig av andra sätt för att 

skriva ner rytmen. Exempelvis har de fått rita olika långa streck för att på så sätt visa 

rytmens längd och regelbundenhet. 

 

Även Anna har arbetat med rytmorkester i sin klass. Hon menar att arbetet med 

rytmorkester kan vara ett sätt att förstå matematikens bråkräkning. Anna brukar introducera 
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just begreppet bråk med hjälp av musik. Hon ägnar då en hel lektion åt att visa sambandet 

mellan notvärden
2
 och bråk. Hur en sådan lektion förlöper förklarar vi mer ingående i 

avsnittet som berör vår observation. Efter introduktionslektionen följer lektioner då elever 

får bilda en rytmorkester. Vid dessa tillfällen har eleverna fått var sitt rytminstrument samt 

en egen notbild
3
 till sitt instrument. Dessa notbilder har de använt då de lyssnat till klassisk 

musik. De har då spelat rytminstrument till ljudet av en CD-skiva. Eftersom alla elever inte 

kan läsa noter har samtliga elever istället fått en symbol på sin notbild. Denna symbol 

representerar det instrument som eleven blivit tilldelad. Symbolen kan vara i form av en 

färg eller en bild av ett instrument. Eleverna räknar taktslagen i varje takt och när eleven ser 

sin symbol låter denne instrumentet ljuda. På detta sätt kan man organisera en rytmorkester 

trots att alla inte kan läsa noter och genom att lägga fokus på takt, tonlängd och rytm blir 

matematiken i musiken synliggjord. 

 

Lars berättade även om andra inslag av matematik i sin musikundervisning. Exempelvis har 

han använt sig av dans och grupperingar i sin undervisning med lärarstudenter. De har då 

fått gå i takt med musik och på hans uppmaning fått gruppera sig i olika stora grupper då de 

går armkrok. Är man exempelvis 15 personer går det inte enbart att bilda grupper med fyra 

personer i varje grupp. Han menar att om man som pedagog uppmärksammar detta blir 

matematiken synlig. Han har även låtit studenterna med hjälp av musik gestalta ett valfritt 

tal mellan 1 och 15. Detta menar han vara ett väldigt avdramatiserande sätt att arbeta med 

musik eftersom målet är att gestalta något, inte att det ska låta vackert. Även Anna 

beskriver andra sätt att integrera musik i matematikundervisningen. Hon har vid flera 

tillfällen i sin undervisning använt sig av multiplikationssånger. Med hjälp av dessa sånger 

får eleverna möjlighet att lära sig multiplikationstabellerna på ett mindre traditionellt sätt. 

Anna menar att man inte behöver besitta djupa musikkunskaper för att använda musik som 

ett pedagogiskt redskap men att man ändå behöver ha ett musikintresse. ”Man behöver inte 

vara så himla duktig att det räcker egentligen med ett starkt intresse för musiken.” 

 

Skapande svenska har också varit inslag i Lars undervisning. Studenterna har då 

exempelvis fått skriva egna texter till bluesmusik. Lars menar att man inte behöver sjunga 

bluesen, man kan tala den. ”Man får göra en text som blir en upplevelse och det tror jag är 

viktigt” Även Anna har arbetat med musik i svenskämnet då hon i en klass med elever från 

skolår 1-3 satt upp en musikal. Eleverna fick då skriva dikter som de sedan tonsatte. Hon 

menar att det på så sätt går att integrera musik i svenskämnet. 

 

Även i naturorienterade ämnen använder sig Anna av musiken för att eleverna ska lära sig 

saker inom exempelvis inom teknik. Eleverna får då tillverka egna instrument. I detta 

arbete gör eleverna upptäckter som att desto hårdare man spänner en sträng desto ljusare 

blir tonen, eller att lika stora flaskor fyllda med olika mängd vatten ger ifrån sig olika ljusa 

och dova toner då man slår på dem och blåser i dem. 

 

Lars menar att det arbetssätt han beskriver skapar gemenskap bland elever, men han vet 

inte med säkerhet om det medför att barnen lär sig matematik och språk bättre eller 

snabbare även om han tror det. Han menar att det har en gynnsam inverkan på 

inlärningsklimatet och fantasin.  

 
[…] jag vågar inte säga vad det har gett för resultat, om de har 

lärt sig matematik snabbare eller språk snabbare genom att 

hitta på egna texter till musik och sånt men jag tror att det gör 

                                                           
2 Med notvärde menar vi notens längd i förhållande till takten och pulsen. 
3 Med notbild menar vi ett pappersark med en notplan indelad i takter och taktslag.  
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det och jag tycker att det har en gynnsam inverkan på 

atmosfären eller inlärningsklimatet och deras fantasi och att 

hitta på att göra saker och ting där det inte finns direkt rätt eller 

fel och det tror jag är viktigt. 

 

Att i skolan få göra saker där det inte finns ett rätt eller fel anser han vara viktigt. På 

lärarstudenter har han märkt att en del känner en stor rädsla för att arbeta med musik 

eftersom de i tidig ålder fått höra att de inte kan sjunga eller att de är omusikaliska. Han 

anser att det är fruktansvärt att lärare uttalar sig så om barns musicerande.  

 
Tyvärr då, fortfarande, är det många som har från skolan 

negativa upplevelser av musik. Dom vet om att dom inte kan 

och dom har sagts vara omusikaliska och allt sånt där som jag 

tycker är… ja, det är gräsligt att det förekommer! 

 

Studenters rädsla har dock ofta omvandlats till en positiv känsla då de upptäcker att de 

faktiskt kunde mer än de trodde. Det har stärkt deras självförtroende. Hans studenter har 

inför sin verksamhetsförlagda utbildning fått i uppgift att utföra någon form av 

musikövning med barnen och därefter skriva en rapport om hur det gått. I dessa rapporter 

har det framgått att det sällan varit någon som varit likgiltig inför mötet med barn och 

musik. De flesta har upplevt det som något positivt och de få gånger som någon upplevt att 

de misslyckts har de inte tagit nederlaget så hårt, utan snarare sett det som en 

lärandesituation. 

 

Även Anna har ibland upplevt en viss motvilja till musikämnet från en del elever. Till 

skillnad från Lars beskriver hon det inte som rädsla utan som en negativ attityd till 

musikämnet, men genom att integrera musiken i ett annat ämne finner hon nya 

infallsvinklar. I dessa fall kan även andra ämnen vara en inkörsport till musiken. 

 
En del kan i förväg ha bestämt sig för att de inte kan sjunga 

eller för att musikämnet är tråkigt. En del tycker att estetiska 

ämnen är flummiga, men blandar man in musikämnet i annan 

undervisningen så märker eleverna inte att det är musik på 

samma sätt som på en vanlig musiklektion. 

 

När Anna arbetar ämnesintegrerat med musik i andra skolämnen upplever hon att de flesta 

elever är positiva till det. De elever som spelar instrument eller på annat sätt håller på med 

musik på fritiden är oftast extra positiva till undervisningen. Hon tror att det beror på att 

dessa elever har förkunskaper som gynnar lärandet. 

 

Anna menar att om man jobbar som klasslärare kan man lättare få in musiken i den övriga 

undervisningen. Exempelvis kan man vid samlingarna sjunga om vädret. Både Lars och 

Anna menar att det lämpar sig väldigt bra att arbeta med musik med de yngre barnen i 

grundskolan på det sätt de beskriver. De lärare som möter dessa barn ämnesmässigt har en 

större bredd och det underlättar eftersom de möter barnen i flera olika ämnen. Det blir då 

lättare att arbeta ämnesintegrerat. Eftersom Anna själv arbetar som klasslärare kan hon se 

fördelarna med att arbeta ämnesintegrerat i de yngre åldrarna i grundskolan. 

 

6.1.2.1 Reflektion 

Vi ser många likheter mellan Anna och Lars förhållningssätt till musik som ett pedagogiskt 

redskap. Detta kan kanske förklaras med att Anna under sin lärarutbildning har haft Lars 

som lärare. Vi upplever dem båda som hårt arbetande och engagerade i sitt arbete. Utifrån 

intervjuerna har vi fått intrycket av att de har en väl genomarbetad tanke bakom sin 
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undervisning. Vi fann det också intressant att Lars inte enbart såg musiken som ett lättsamt 

och lustfyllt ämne utan att det också är ett krävande ämne då det kräver mycket personligt 

engagemang. Han framhåller dock att det också är det som är stimulerande. Att han ser 

arbetet som stimulerande tror vi kan bottna i hans privata musikintresse. Efter att ha lyssnat 

till Lars och Anna tror vi att en viss del av den undervisning de beskriver inte kräver så 

djupa musikkunskaper. Exempelvis kan man sjunga multiplikationssånger utan att vara så 

bevandrad i musikens värld. Vi tror dock att en stor del av de arbetssätt som Anna och Lars 

beskriver ändå kräver mycket ämneskunskap i såväl musik som det ämne man önskar 

integrera musiken med. Exempelvis är det svårt att undervisa om sambandet mellan bråk 

och notvärden om man själv inte har några kunskaper om noter. Då det är vårt syfte att 

undersöka hur man kan använda musik som pedagogiskt redskap för att lära i andra ämnen, 

tyckte vi det var väldigt intressant att Anna berättade att hon även ibland gör det omvända. 

Man kan alltså använda andra ämnen som medel och musik som mål. 

 

6.1.3 Estetisk verksamhet som pedagogiskt redskap för lärande 

När vi frågade Anna om hon anser att man kan använda sig av estetisk verksamhet som ett 

pedagogiskt redskap för lärande svarade hon att idrotten är perfekt att använda i 

matematikundervisningen för yngre barn. Då de t ex hoppar hopprep kan man räkna antal 

hopp och på så sätt synliggöra matematiken i vardagen. I vår intervju gav hon även rikligt 

med exempel på hur man kan integrera estetisk verksamhet i övrig undervisning.  
 

Det finns massor av lekar som man kan använda. […] Eleverna 

kan skriva sagor som dom kan använda vid ”inte-nudda-

marken-banor”. De går in i olika roller, till exempel goda mot 

det onda. 
 

Även slöjdämnet anser Anna vara möjligt att integrera med matematik- och svenskämnet. 

Låter man exempelvis eleverna göra ritningar i olika skalor samt omvandla enheter blir 

matematiken ett tydligt inslag i slöjverksamheten. 

 
 I slöjd kan man ta vara på svenska när dom ska skriva ner hela 

arbetets gång från skiss till färdig produkt. Dom får använda 

matteord, prata om vinklar och måttenheter. Eleverna får 

omvandla enheterna från centimeter till millimeter och så 

vidare. Dom får också göra ritningar i olika skalor.  
 

Anna berättar vidare att hon gärna vill komma från ”det där tänket” om att varje ämne ska 

vara för sig själv, hon vill istället blanda dem. 
 

Lars tror också att estetiska ämnen kan vara redskap för lärande och ser en viss gruppering 

av de estetiska ämnena. Drama, rörelse och musik ser han som en grupp och slöjd, bild och 

teknik som en annan. I den förstnämnda gruppen sker allt i nuet, medan det i den andra 

gruppen även blir en produkt av resultatet. Alla dessa ämnen är dock processinriktade och 

han vill inte dra någon riktig gräns mellan dessa ämnen. 
 

6.1.3.1 Reflektion 

Det förvånade oss att Anna såg idrott som ett estetiskt ämne, eftersom vi själva aldrig sett 

estetiken i detta skolämne. Vid närmare eftertanke insåg vi dock att även idrotten har 

estetiska inslag som t ex dans eftersom man genom dansen får utrycka sig med kroppen till 

musik. Det förvånade oss även att Lars ansåg teknik vara ett estetiskt ämne men han 

förklarade att han tycker att det finns estetik i teknikämnet i såväl processen som själva 

produkten. Det kan handla om vackra och funktionella konstruktioner som stimulerar olika 



18 

 

sinnen på flera estetiska sätt - både under uppbyggnadsskedet och vid användandet av 

själva produkten. Ett verktyg eller ett redskap eller en annan produkt som fyller sin uppgift 

på ett ändamålsenligt sätt, kan verkligen upplevas estetiskt. Sammanfattningsvis kan vi 

säga att vi upptäckt att det finns inslag av estetik i fler skolämnen än vi förut trott och 

kanske finns det större möjligheter till att integrera estetisk verksamhet i skolan än vi 

tidigare föreställt oss. 
 

6.2 Observation  

Följande avsnitt behandlar den observation vi utförde den 16 april år 2009. Eftersom 

lektionen vi observerade var indelad i framförallt tre olika områden har vi valt att dela upp 

detta avsnitt i tre delar som belyser dessa områden. Vi inleder med att beskriva hur rummet 

där vi genomförde observationen såg ut. Därefter beskriver vi undervisningssituationen då 

läraren undervisade om notvärden och bråk. Sedan berättar vi vad vi observerat då läraren 

tillsammans med elever sjöng multiplikationssånger. Det sista stycket handlar om 

lektionens avslutning, vilket var sång i kombination med rörelse. Vi vill även nu passa på 

att nämna att delar av klassen för ungefär ett år sedan deltagit i liknande lektioner vilket 

innebar att dessa elever hade vissa förkunskaper. Exempelvis hade de redan vissa 

kunskaper kring notvärden. Dessa elever hade även tidigare sjungit 

multiplikationssångerna. De tre sista styckena avslutas med en reflektion. 

 

6.2.1 Rummet 

Rummet var beläget på andra våning och var ca 8 x 10 meter. Vi upplevde rummet som 

relativt stort och rymligt då det var högt i tak och fönstren var stora och släppte in mycket 

ljus. Fönstren pryddes av blommor vilket gav ett trevligt intryck. 

 

 
Figur 1. Bilden är inte skalenlig, utan en ungefärlig 

ritning av rummet. De båda kryssen markerar vår position 

under observationen. 

 

 

I klassrummet var elevernas bord placerade i tre rader. Framför tavlan fanns en kateder och 

en keyboard som tillfälligt blivit placerad där. Längst ner i högra hörnet fanns även ett runt 

bord. I gången mellan den vänstra och mellersta raden med bord fanns en overhead 

placerad. 
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6.2.2  Notvärden och bråk 

Lektionen inleddes klockan 13.30 med att Anna frågade eleverna vad de visste om bråk. 

Anna hade förberett overhead-bilder av cirklar, halvcirklar, en fjärdedels cirkel och en 

åttondels cirkel. Utifrån bilderna följde en diskussion mellan Anna och eleverna kring 

begreppet bråk. 

 

 
Kl. 13.35 Anna frågar vad eleverna vet om bråk.  Hon visar en 

bild på en cirkel på overhead.  En elev svarar ”en cirkel” och 

läraren svarar ”En hel cirkel”. Därefter visar läraren bilder på 

en halv cirkel, en fjärdedels cirkel och en åttondels cirkel. 

Läraren frågar ”Om jag klipper itu en fjärdedel, vad får jag 

då”? En elev svarar ”Två åttondelar” Eleverna är engagerade 

och många räcker upp handen. Under tiden ritar läraren upp 

cirklar och delar av cirklar på tavlan, bredvid ritar hon det bråk 

som motsvarar cirkelns värde i bråkform.  

 

 

Överst på tavlan ritade Anna en cirkel. Nedanför ritade hon delar av cirklar och till höger 

om varje figur antecknade hon med hjälp av eleverna det bråk som hörde till rätt figur. 

Anna frågade sedan eleverna vilka noter de känner till. Eleverna räckte upp händerna och 

gav exempel på olika noter som de även fick rita på tavlan. Eleverna ombads placera 

noterna på rätt ställe, d.v.s. halvnoten skulle placeras på samma rad som halvcirkeln var. 

Denna uppgift medförde svårigheter för vissa elever, men tillsammans lyckades de lösa 

uppgiften. När eleverna ritat en åttondelsnot och en fjärdedelsnot på rätt ställe frågar Anna 

eleverna om de känner till några fler noter.   

 

 
En pojke svarar att det finns halvnoter och går därefter fram för 

att rita en sådan på tavlan, men det blir inte helt rätt (det han 

ritar är istället en helnot). En annan pojke går fram till tavlan 

för att rätta till misstaget. Han färglägger helnoten så att den nu 

ser ut som en fjärdedelsnot utan skaft. Läraren säger vänligt 

och lättsamt till eleven att det blev lite fel och suddar ut det 

pojken nummer två ritat. En tredje pojke går fram och ritar ett 

skaft på helnoten och nu blev det rätt! Läraren frågar om 

eleverna känner till fler noter. En flicka svarar att hon känner 

till att det även finns helnoter. Hon går fram och ritar en sådan 

på tavlan. Pojken som först gick fram gör en min som visar att 

han förstår att han tidigare ritat en helnot istället för en halvnot.  
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Figur 2. Denna bild visar hur tavlan 

såg ut då eleverna fyllt i notvärdena 

till respektive bråk. 

 

 

 

När klockan blivit 13.45 övergick Anna till att diskutera hur man i en takt kan klappa för att 

förstå noternas olika längd. För att eleverna skulle förstå helnotens längd slog hon ihop 

händerna till ett klapp och uttalade sedan ”vi-la lä-nge” med en rytmisk känsla. Hon sa en 

stavelse på varje pulsslag och handklappet inföll hela tiden samtidigt som den första 

stavelsen på ordet vila. Sedan upprepade hon detta flera gånger. Allteftersom anslöt sig fler 

elever och började klappa och tala i takt. Anna visade sedan samma princip med de andra 

noterna. 

  

Kl.13.52 ritade Anna upp flera fyra-fjärdedelstakter på tavlan som hon fyllde med noter. 

Hon lämnade medvetet luckor som eleverna sedan fick fylla i med en eller flera noter som 

skulle göra takten fullständig. Under varje not ritade hon notens värde i bråkform samt en 

figur av den del av cirkeln som passade ihop med bråket och notvärdet. 
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Figur 3. Denna bild visar hur Anna på tavlan ritat upp en 

notbild med ofullständiga takter. Under noterna finns notens 

värde i bråkform. Hon använde sig av delar av cirklar för att 

visuellt visa notens längd i förhållande till takten. 
 

 

En flicka går fram och fyller i en till fjärdedelsnot i den första 

ofullständiga takten Anna ritat. Anna frågar flickan om hon 

anser att det går att sätta ihop de olika cirkel-delarna under 

notplanen, så att de tillsammans bildar en hel cirkel. Flickan 

svara att det skulle gå att göra. Anna förklarar att det innebär 

att takten är fullständig. Anna ritar sedan fler ofullständiga 

takter och andra elever får gå fram och fylla i det notvärde de 

tyckte saknas. Anna frågar om eleverna tycker det svårt. Hon 

får blandade svar. Eleverna klappar tillsammans de olika 

takterna. När de klappar visar de ett ännu större intresse för 

lektionen.  

 

 

 
Figur 4. Eleverna fyllde i de tomma luckorna med rätt notvärde. 

När de var färdiga såg det ut som på bilden ovan. 

 

Kl. 13.58 fortsatte Anna förklara pausers längd på samma sätt som hon förklarat notvärden. 

Anna frågade först eleverna ifall de kände igen den symbol hon ritat på en skylt. (Hon 

visade en bild av en fjärdedelspaus.) En elev svarar frågande med viss tvekan att det var en 

paus. En annan elev frågar vad man ska ha pauser till. Anna frågade hela klassen om det 

var någon visste svaret på frågan. En elev föreslog att det var för att man skulle kunna 

andas. Anna förklarade att man behöver ha paus för att hinna andas när man sjunger eller 

spelar blåsinstrument men man behöver den också för att få liv i musiken. Sedan ritar 
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läraren upp ofullständiga takter på samma sätt som hon gjort förut, med skillnaden att hon 

nu även använder sig av pauser. Sedan följer följande konversation: 

 

Lärare: Vad saknas? 

Elev: En åttondel? (Tveksamt och frågande.) 

Lärare: Åttondels…vaddå? 

Elev: Not! 

Lärare: Not vill du ha. (Ritar en åttondelsnot på tavlan i den ofullständiga takten.) Två 

fjärdedelar är lika mycket som…? Hon ser frågande ut och pekar samtidigt på den första 

fjärdedelsnoten och fjärdedelspausen. 

Elev: En halv. 

Läraren adderar och skriver därefter notens värde i bråkform under varje not eller paus. 

Det finns nu två stycken fjärdedelar och tre stycken åttondelar i takten. 

Lärare: Men det saknas lite, takten är inte hel. Vad saknas? 

Elev: En åttondel! 

Lärare: Not eller paus? 

Elev: Är åttondelsnoten lika mycket som en eller två noter? (Syftar troligtvis på att läraren 

tidigare visat hur man binder samman två åttondelsnoter som tillsammans får samma värde 

som en fjärdedelsnot.) 

Lärare: Den är lika lång som en åttondelsnot. 

Elev: Då vill jag ha en åttondelspaus! 

Läraren ritar en åttondelspaus på tavlan. Läraren frågar åter igen om det är svårt. 

Eleverna tycker inte det är lika svårt längre.  

 

Kl. 14.05 bad Anna fyra elever kliva fram till tavlan. Eleverna fick var sin skylt av läraren 

och fick sedan ställa sig på ett led och hålla upp skyltarna. På varje skylt fanns det antingen 

en not eller en paus och tillsammans bildade elevernas skyltar en fyra fjärdedelstakt. Anna 

räknade in takten och sedan fick de övriga eleverna klappa rytmen i takten tillsammans. 

Eleverna som höll skyltarna fick sedan vända på dem och på baksidan fanns andra noter 

och pauser vilket bildade en annan rytm. Innan de övriga eleverna fick klappa rytmen i 

takten frågade Anna vad som var fel på takten. En elev svarade att det var för många noter i 

takten för att det skulle bli en fyra fjärdedelstakt. Anna svarade att eleven hade rätt och bad 

därefter en elev med en skylt att ställa sig lite åt sidan. Hon markerade mellanrummet för 

eleverna med handen och sa att de skulle föreställa sig att det fanns ett taktstreck där. Sedan 

klappade eleverna rytmen i takten. Två elever som satt långt fram i klassrummet hade svårt 

för att klappa rytmen men efter tre försök lyckades även de med detta. 

 

6.2.2.1 Reflektion 

Under denna del av lektionen upplevde vi att eleverna var väldigt delaktiga och engagerade 

vilket eventuellt kan bero på att en del av eleverna hade en viss förförståelse, då de tidigare 

fått liknande undervisning. Eftersom de hade en viss förförståelse, kan de ha upplevt att det 

var lättare att förstå det läraren gick igenom. (En del elever hade också en förförståelse till 

notvärden eftersom de spelar instrument.) Vi upplevde att de stunder då eleverna på ett 

fysiskt sätt fick delta i lektionen genom att t ex klappa rytmens takt, var stunder då eleverna 

var extra engagerade. En elev uppmärksammade vid ett tillfälle att det var för många noter i 

en takt för att det ska bilda en fyra fjärdedelstakt. Detta tror vi kan tyda på att just denna 

elev även förstått det matematiska begreppet bråk. I just detta fall tror vi att Anna lyckades 

med att använda musik som ett pedagogiskt redskap för lärande. 
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6.2.3 Multiplikationssånger 

14.10 frågade Anna om de kom ihåg multiplikationssångerna. De enades om att sjunga 

treans tabell och Anna skrev upp sångtexten på tavlan (se bilaga 5 och 6). Anna kompade 

på keyboarden och de flesta eleverna sjöng med säkerhet och entusiasm med i sången. 

Därefter suddade Anna ut texten på tavlan och eleverna fick åter sjunga sången, men denna 

gång sjöng de något långsammare. Eleverna sjöng sedan även sången utan texten på tavlan 

som hjälp.  

 

Efter att de sjungit multiplikationssångerna frågade läraren eleverna varför det är bra att 

sjunga dessa sånger. En pojke längst ner i klassrummet som förut sett ointresserad ut räckte 

omedelbart upp handen. 

 

Elev 1: Matte! 

Anna: Vaddå, matte?  

Elev 2: Multiplikation! 

Anna: Javisst, vi lär oss ju multiplikationstabellerna på detta sätt. Vi har olika melodier till 

de olika multiplikationerna så att vi inte ska blanda ihop dem. Om man använder fingrarna 

samtidigt som man sjunger (visar med händerna och sjunger början på treans 

multiplikationssång) så vet man svaret på vad t.ex. 3  x 3 är. Har detta hjälpt er? 

Flera elever i kör: Ja! 

 

6.2.3.1 Reflektion 

Eftersom det var över ett år sedan de förra gången sjöng multiplikationssånger i skolan 

förvånades vi av att så många tycktes komma ihåg sångerna. Även då de inte hade tillgång 

till texten på tavlan uppfattade vi det som att de utan svårighet kunde sjunga sångerna. Då 

Anna inte sjöng med kunde de inte heller förlita sig på hennes stöd för att komma ihåg 

texten. Halva klassen hade dessutom aldrig sjungit sångerna förut, men efter att de repeterat 

sångerna några gånger sjöng samtliga elever med i sången. Av pojkens svar på frågan 

varför det är bra att sjunga dessa sånger framgår det också tydligt att de förstod syftet med 

detta nämligen att genom sång lära sig inom matematik. 

 

6.2.4 Sång och rörelse 

Kl.14.20 frågade Anna eleverna om de kom ihåg ”Pata-Pata-sången”. Eleverna såg 

entusiastiska ut och svarade i kör ja. Läraren instruerade först rörelserna utan musik medan 

eleverna härmade. De klappade sedan i takt med musiken på skenben, lår, axlar och även på 

varandra. De flesta såg glada och koncentrerade ut. Ibland krockade eleverna då de skulle 

klappa på varandra eftersom de inte riktigt förstod om de skulle börja klappa på sin högra 

eller vänstra granne först. Lektionen avslutades med att de sjöng en annan sång med 

rörelser till som de hade sjungit förut. Eleverna såg under denna sång glada ut. 

 

6.2.4.1 Reflektion  

Under denna del av lektionen upplevde vi eleverna som allra mest engagerade. Det märktes 

på elevernas kroppsspråk och ansiktsuttryck att ”Pata-Pata-sången” var något de verkligen 

tyckte var roligt. Detta kan bero på att de under denna del av lektionen fick vara aktiva och 

använda hela kroppen i rörelse. Vi tror att eleverna upplevde denna del av lektionen som 

mer lekfull. Genom att avsluta lektionen på detta sätt fick alla elever känna att de gjorde 

något som de kunde och det såg ut som att de lämnade lektionen med en positiv känsla i 

kroppen. Vi fick intrycket av att syftet med musiken i denna avslutande del av lektionen var 

att skapa en stämning i klassrummet. 
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6.3 Elevintervjuer 

Även detta avsnitt är uppdelat i tre olika delar. Det första avsnittet berör elevernas musik- 

och fritidsintressen. Att fråga eleverna om detta såg vi som relevant information för vår 

undersökning eftersom vi tror att det i stor utsträckning påverkar deras syn på 

undervisningen i skolan. Det andra avsnittet handlar om elevernas syn på den lektion vi 

observerade. Vi avslutar med att presentera elevernas idéer och tankar kring 

ämnesintegrering samt vad de anser att en lyckad lektion innehåller. Varje stycke avslutas 

med en reflektion. 

 

6.3.1 Musik- och fritidsintressen 

Eleverna vi intervjuade uppgav att de hade följande fritidsintressen: Dans, fotboll, friidrott, 

gunga, hockey, hoppa hopprep, konståkning, luftgevär, skidor, spela piano och umgås med 

kompisar. En klar majoritet uppgav att de hade just fotboll som fritidsintresse. Det visade 

sig att tretton elever spelar instrument eller sjunger i kör på fritiden, varav åtta tog lektioner 

för att lära sig spela ett instrument. Många elever uppgav att de tycker det är roligt med 

musik även om de inte spelar något instrument. 

 

6.3.1.1 Reflektion  

Vi fann det intressant att enbart en elev uppgav musik (i detta fall pianospelande) som ett 

fritidsintresse trots att över hälften av eleverna spelar ett instrument på fritiden. Vi frågade 

eleverna om de lyssnar på musik hemma och om de har några favoritartister. De flesta 

eleverna uppgav då dessutom att de ofta lyssnar på musik hemma. De nämnde också flera 

artister och grupper som de föredrog att lyssna till. Detta anser vi tyda på ett intresse för 

musik även om de själva inte uppgav det som ett fritidsintresse. Kanske förknippar eleverna 

begreppet fritidsintresse i huvudsak med sport och nämnde därför inte sitt musicerande när 

vi frågade efter deras fritidsintressen. En annan tänkbar möjlighet är att deras musicerande 

är starkt förknippat med skolan och att de därför inte ser den som en del av fritiden. 

Instrumentundervisningen de deltar i är helt frivillig, men bedrivs i skolans lokaler under 

skoltid. Vår egen erfarenhet är att man under sådana instrumentlektioner får i uppgift att 

öva ett musikstycke hemma, och dessa övningar brukar benämnas som ”läxa”. Även detta 

ord är starkt förknippat med skola. 
 

6.3.2 Lektionen   

Som vi tidigare nämnt utförde vi elevintervjuerna efter att vi observerat lektionen som 

berörde såväl musik- som matematikämnet. När vi sedan frågade eleverna vad de lärde sig 

på lektionen uppgav de att de lärt sig mer om bråk, noter, pauser, multiplikation samt att de 

sjungit och klappat i takt. Alla ansåg att det både varit en matematik- och musiklektion men 

de var oeniga i om det i huvudsak var en matematiklektion eller en musiklektion de varit 

med om. Några elever som spelar instrument uppgav att de redan kunde en stor del av det 

ämnesstoff som lektionen innehöll, men de ansåg ändå att det var bra att repetera det. 

 

En klar majoritet var mycket positivt inställda till lektionen. De ansåg att det var roligt med 

denna typ av matematikundervisningen eftersom den erbjöd en viss variation gentemot den 

traditionella undervisningen som till stor del består av att räkna i läromedelsböcker. En elev 

uttryckte sig på följande vis. ”Annars sitter man bara och räknar på matten. Man fick göra 

mer än bara räkna”. Att de under sånger fick röra sig och använda kroppen på ett aktivt 

sätt upplevdes som positivt av flera elever. En majoritet av elever uttryckte även en positiv 

attityd till de multiplikationssånger de sjöng under lektionen. De berättade att de inte 

sjungit sångerna i helklass på ett år, men att det ändå fortfarande kom ihåg dem. Flera 

elever berättade också att de ibland själva ”nynnar sångerna i huvudet” under 
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matematiklektionerna. Detta gör de då de inte på annat sätt kan minnas svaret på en 

multiplikationsoperation. En flicka berättade även att hon ibland hittade på egna sånger för 

att minns saker. 
 

6.3.2.1 Reflektion 

Då vi frågade eleverna vad de lärt sig under lektionen fick vi inga hela meningar till svar, 

de svarade istället med enstaka ord såsom ”matte” eller ”gångertabellen”. Vi fick en känsla 

av att de snarare rabblade upp vad de gjort under lektionen istället för att svara på vad de 

verkligen lärt sig. Detta blev extra tydligt då de på vår fråga svarade att de sjungit och 

klappat, eftersom vi finner det högst osannolikt att detta inte var kunskaper de redan besatt. 

 

Att så många tycktes uppleva lärandet som lustfyllt kan bero på flera saker. En förklaring 

kan vara att just denna lektion skiljde sig mycket från deras ordinarie undervisning och att 

de därför ansåg lektionen vara rolig. En annan förklaring skulle kunna vara att just musiken 

bidrog till glädjen i lärandet. Eftersom det i klassen fanns många elever som musicerar på 

fritiden kan det faktum att läraren tog till vara på deras fritidsintresse vara en tredje 

förklaring till deras positiva attityd till lektionen. Hade eleverna varit mindre intresserade 

av musik hade de kanske inte varit fullt så positiva till undervisningen. 

 

Då vårt syfte med undersökningen är att undersöka om man kan använda estetisk 

verksamhet för lärande tycker vi det var intressant att en flicka berättade att hon ibland 

hittar på egna sånger då hon ska lära sig saker. Hon menade alltså att hon använder 

musiken som en inlärningsstrategi. Att de flesta eleverna berättade att de kommer ihåg 

multiplikationssångerna trots att de i helklass inte sjungit dem på ett år anser vi tyda på att 

musiken är ett effektivt redskap för att memorera saker. 

 

6.3.3 Ämnesintegrering 

Då vi frågade eleverna om de tror att man i skolan kan använda sig av musik för att lära sig 

saker i skolan svarade de att de tror det är möjligt, men att det kräver att läraren har 

kunskaper inom just musikämnet. De berättade vidare att de under engelsklektionerna 

ibland använder sig av just musik för att lära. De sjunger då sånger på engelska och tränar 

då sitt engelska uttal. Ibland översätter de också engelska sångtexter och på så sätt utökar 

de sitt ordförråd. En elev uttryckte sig på följande sätt ”I engelskan lär jag mig glosorna 

genom att hitta på sånger till.” Även svenskämnet tror eleverna vara möjligt att integrera 

med musikämnet. Genom att sjunga sånger på svenska kan man enligt eleverna lära sig mer 

om det svenska språket. Idrotten anser de också kunna innehålla inslag av musik eftersom 

dans ingår i idrottsundervisningen i skolan. 

 

Eleverna hade flera förslag på hur man skulle kunna väva in just deras fritidsintressen i 

skolundervisningen. Många elever hade många tankar kring hur man kan kombinera idrott 

med andra skolämnen och det var ett flertal uttalade en önskan om att fysiskt få röra på sig 

mer i skolan. Eleverna förklarade t ex att man kan räkna antalet hopp när man hoppar på 

studsmattan samt att det finns en koppling mellan dans och matematik eftersom man räknar 

samtidigt som man dansar. Även i friidrott såg eleverna koppling till matematik eftersom de 

exempelvis mäter hur långt de hoppat vid längdhoppning. En flicka ansåg att det fanns 

inslag av musik och matematik i konståkning eftersom hon både måste räkna steg och hålla 

takten då hon utövade detta fritidsintresse. 

 

Eftersom en majoritet av eleverna hade ett fotbollsintresse fanns rikligt med förslag på hur 

man kan kombinera just deras fotbollsintresse med undervisning i skolan. De ansåg t.ex. att 
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man skulle kunna trixa med bollen och räkna antalet trixningar man klarar. Då man i sådana 

fall använder sig av räkneord menade de att det finns en koppling till matematik. De talade 

också om en bollövning som de kallade för att ”trixa klockan”. ”Man kan trixa klockan, 

man ska alltså sjunga 1 sedan sjunga 2 och sedan sjunga 3 och så gör man så ända till 

24.” Genom att använda denna övning skulle man också kunna beröra matematiska 

begrepp rörande tid. En pojke påpekade att ”bollen är rund” och menade att man kanske 

kunde finna fler geometriska figurer som berör fotboll. Att på TV titta på en fotbollsmatch 

med engelska kommentatorer var ytterligare ett sätt att kombinera deras intresse med ett 

skolämne, i detta fall engelskämnet. Eleverna framhöll att de gillar när lektioner har 

lekfulla inslag, t.ex. om de får spela pedagogiska sällskapspel. Att få måla, titta på film eller 

använda datorn i sitt lärande var också exempel på inslag i en lyckad lektion. Eleverna 

menade också att man skulle kunna skriva och leta fakta kring fritidsintressen under såväl 

engelsklektioner som svensklektioner och att de på detta sätt skulle lära sig mer om språk. 

En elev uttryckte sig på följande vis: ”Man kanske typ kan leta fakta om någon engelsk 

stjärna, i något fotbollslag. Och sedan skriva om det.” Även om det inte rör just elevernas 

fritidsintressen anser vi det också värt att nämna att en elev såg en tydlig koppling mellan 

matematik och slöjd eftersom man i slöjden ofta mäter och gör matematiska beräkningar av 

olika slag. 

 

6.3.3.1 Reflektion 

När det gäller att integrera musik i andra ämnen tycktes eleverna se störst möjlighet till det i 

engelskämnet. Detta kan bero på att de ibland sjunger sånger på engelsklektionen och att de 

helt enkelt är bekanta med det arbetssättet men aldrig direkt funderat på om man kan 

integrera musik med andra ämnen i skolan. 

 

Då vi frågade om eleverna trodde att lärare skulle kunna ta till vara på deras fritidsintressen 

och väva in dem i undervisningen i skolan fick vi till en början en del tveksamma svar. Vi 

fick uppfattningen att de tvivlade på att deras idéer var möjliga att genomföra i 

verkligheten. Kanske berodde detta på att de inte alls var vana vid att tänka i dessa banor. 

Vi uppfattade det också som att de hade svårt att se kopplingar mellan lärande och 

fritidsintressen. En tänkbar möjlighet är att de inte trodde att det går att lära sig något 

genom fritidsintressen som de tycker är roliga och lekfulla. Det räckte dock att en elev 

vågade yttra sina tankar för att de andra skulle våga hänga på. Den ena idén inspirerade till 

en annan, och efter en stund hade eleverna ett förvånansvärt stort utbud med förslag på hur 

man kan använda deras fritidsintressen i skolundervisningen. 

 

De flesta ansåg att man kunde koppla deras fritidintresse till matematik. En möjlig 

förklaring till att de såg kopplingar till just matematikämnet skulle kunna vara att vi i vår 

intervju till stor del berörde den musiklektion vi observerat dagen innan, och att den 

lektionen hade tydliga kopplingar till just matematik.  

 

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att beröra vårt syfte för undersökningen i förhållande till metod 

och resultat. Som vi tidigare nämnt är det vårt syfte att undersöka hur pedagoger kan 

använda sig av estetisk verksamhet för att eleverna ska tillägna sig kunskap i matematik 

samt om elever och pedagoger anser denna undervisning vara ett effektivt redskap för 

lärande. Vi inleder med att diskutera de metoder vi använt oss av i vår undersökning. 

Därefter kommer vi att diskutera vårt resultat. I tredje avsnittet presenterar vi våra slutsatser 

och i sista avsnittet ger vi förslag på kommande forskning. 
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7.1 Metoddiskussion 

Vi har i vår undersökning intervjuat en lärare, en lärarutbildare, elever samt utfört en 

observation. Vi tycker det har varit väldigt intressant att ha många olika fokus. Till en 

början var vi oroliga för att undersökningen skulle bli för omfattande och att vi skulle 

uppleva en tidspress. Så här i efterhand är vi dock väldigt glada att vi bestämde oss för att 

behålla alla dessa fokus eftersom det har gjort arbetet mer intressant och medfört en bredd. 

 

Då vi skulle gruppera eleverna inför elevintervjuerna bad vi läraren om hjälp. Eftersom 

elever vågar tala olika mycket i olika sammanhang skapade hon grupper där hon trodde så 

många elever som möjligt skulle komma till tals. Dessa grupperingar fungerade bra och vi 

upplevde att alla elever mer eller mindre fick komma till tals, men så här i efterhand hade vi 

kanske ändå valt att göra en annan gruppering. Vi tror att det hade varit intressant att 

gruppera eleverna efter musikintresse. Hade de elever som spelar instrument funnits i 

samma grupper hade vi troligtvis lättare kunnat jämföra dem med de elever som inte spelar 

instrument. På så sätt hade vi kunnat utläsa vilken roll elevernas förkunskaper spelar för att 

förstå den undervisning vi observerade. 

 

Intervjun med lärarutbildaren genomförde vi via telefon eftersom det geografiska avståndet 

var för långt för att vi skulle kunna besöka honom personligen. Detta medförde att vi till 

skillnad från de andra intervjuerna inte kunde avläsa hans kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Vi anser dock att telefonintervjun fungerade förvånansvärt bra och vi upplevde att vi kunde 

kommunicera på ett relativt obehindrat sätt. 

 

Vi anser att vi valt rätt metoder i förhållande till vårt syfte, men såhär i efterhand anser vi 

att vi kanske skulle ha lagt mer vikt kring vissa områden i intervjuerna. Vi tänker främst på 

att det bl.a. var vårt syfte att ta reda på om elever och pedagoger anser att musik kan vara 

ett effektivt redskap för lärande. Vi upplevde att vi inte fick uttömmande svar i den 

utsträckning vi önskat. Detta kan förvisso ha berott på att de hade behövt mer tid att 

reflektera över frågan, då de troligtvis aldrig funderat kring detta förut. 

  

7.2 Resultatdiskussion  

Eftersom vi i vår undersökning berör musik som pedagogiskt redskap och lärande anser vi 

det värt att nämna att vi i vår undersökning har sett ett samband mellan fantasi och lärande. 

Vygotskij (1995) menar att fantasin ligger till grund för allt nytänkande. Just fantasins 

betydelse för lärandet påtalar även lärarutbildaren vi intervjuat. Han anser att användandet 

av musik som ett pedagogiskt verktyg skapar ett positivt inlärningsklimat samt har en 

positiv inverkan på elevers fantasi. Han är också den enda i vår undersökning som 

uttryckligen sagt att han tror att musik är ett effektivt redskap för lärande, även om han inte 

har mer än sin personliga erfarenhet som belägg för det. 

 
[…] jag vågar inte säga vad det har gett för resultat, om de har 

lärt sig matematik snabbare eller språk snabbare genom att 

hitta på egna texter till musik och sånt men jag tror att det gör 

det och jag tycker att det har en gynnsam inverkan på 

atmosfären eller inlärningsklimatet och deras fantasi och att 

hitta på att göra saker och ting där det inte finns direkt rätt eller 

fel och det tror jag är viktigt. 

 

Även i kursplanerna för svenska och slöjd (Skolverket, 2002) finns det en koppling mellan 

fantasi och lärande. 
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I elevernas intervjusvar framkom det att de tyckte att man kunde använda sig av slöjdämnet 

för att lära sig saker i matematik. Att slöjdämnet även innehåller mycket matematik påtalar 

även Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) som i sin rapport på många sätt pekar på 

matematikens inslag i slöjdämnet. Vi tycker oss alltså se att ämnen ”flyter samman” och att 

det inte finns någon tydlig gräns för var ett ämne börjar och slutar. Detta framkommer även 

tydligt i flera av grundskolan kursplaner (Skolverket 2002). I bl. a. kursplanen för musik 

kan man läsa om en tydlig koppling mellan musik och matematik. Däremot talar man inte 

om musikens släktskap med matematiken i kursplanen för matematik. Detta finner vi något 

märkligt. Om man kan använda sig av musik för att lära inom matematik borde man även 

kunna göra det omvända. Kanske kan detta förklaras med att matematik i skolans värld har 

högre status än musik och därför ses matematik endast som mål och inte medel. 

 

Både Uddén (2004) och den lärarutbildare vi intervjuade kunde se en viss gruppering av de 

estetiska ämnena. Båda menar att sång, musik, dans och drama är estetiska former som 

existerar här och nu medan bild och slöjd även resulterar i en produkt. Utöver dessa 

estetiska former placerar även lärarutbildaren teknik i den sistnämnda gruppen. Innan vi 

påbörjade detta examensarbete såg vi varken teknik eller slöjd som estetiska ämnen. Det 

var vår handledare som först gjorde oss uppmärksamma på estetiken i slöjd och nu har vi 

med hjälp av lärarutbildaren även blivit uppmärksamma på estetiska inslag i teknik. Vi tror 

nu att man kan hitta estetiska inslag i alla ämnen, det handlar om att se på saker med nya 

ögon och vara öppen för nya möjligheter. Detta har för oss blivit tydligt efter att vi 

genomfört vår observation av en kombinerad matematik och musiklektion. Vi såg då hur 

läraren använde sig av estetisk verksamhet i form av musik för att eleverna ska tillägna sig 

kunskap i matematik. 

 

Vygotskij (1995) talar om att skapande verksamhet inte alltid enbart innebär glädje 

eftersom förmågan och viljan att skapa inte alltid sammanfaller. Även lärarutbildaren 

berättade att han har stött på en rädsla inför estetisk verksamhet hos de lärarstudenter han 

undervisat. Detta grundar sig ofta i att studenterna i tidig ålder fått höra att de inte har 

presterat tillräckligt bra i t ex musikämnet. Studenterna har därför burit med sig en känsla 

av att de inte är tillräckligt bra på att musicera och rädslan har gjort att de känner motvilja 

till musikämnet. ”Tyvärr då, fortfarande, är det många som har från skolan negativa 

upplevelser av musik. Dom vet om att dom inte kan och dom har sagts vara omusikaliska 

och allt sånt där som jag tycker är… ja, det är gräsligt att det förekommer!” 

Lärarutbildaren menar dock att det ofta går att övervinna dessa motstridiga känslor. Många 

studenter inser nästan alltid efter ett tag att de faktiskt kan mer än de tror. Efter att ha 

arbetat ett tag med musik som pedagogiskt redskap tyckte sig lärarutbildaren märka att 

studenternas självförtroende stärktes. Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) menar också att 

deras arbete med matematik och estetik i form av slöjd hade en positiv inverkan på 

elevernas självförtroende. Även Jernström och Lindberg (1995) menar att man kan använda 

musik som redskap för att stärka barns självförtroende. Vi tror också att det är fullt möjligt 

att stärka elevers självförtroende genom estetisk verksamhet, men vi tror också att lärare 

genom fel bemötande kan trycka ner elever och lämna djupa spår som kan vara svåra att 

sudda ut. Vi upplever att människor ofta i samtal om konstnärliga former menar att man 

antingen föds med en konstnärlig förmåga eller inte. Vi tror snarare att människan utvecklar 

konstnärliga förmågor i samspel med sin omgivnings uppmuntran. 

 

Både läraren och lärarutbildaren menar att musiken har en stor inverkan i deras liv. ”Det är 

något som jag tycker att man behöver hålla på med.” Musiken påverkar dem känslomässigt 

men fyller också en social funktion när de musicerar tillsammans med andra människor. 

”Musiken fyller definitivt en social funktion och det här som man hör så många vittna om 
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att det har varit jobbig på jobbet och så går jag på körövning och man blir upplivad av 

detta.” Vi anser själva att vi ständigt översköljs av musik i vår vardag. Det sker bl.a. genom 

radio, tv och film. Vi undrar om inte detta på ett både medvetet och omedvetet plan 

påverkar oss. Eftersom Bjørkvold (2005) menar att vi påverkas av musik redan i 

fosterstadiet och både läraren och lärarutbildaren säger att musiken påverkar dem 

känslomässigt, anser vi tyda på att musik kan ha en stark påverkan på människan genom 

hela livet och kanske skulle man i skolan i större utsträckning ta till vara på denna ”kraft” i 

undervisningen.   

 

Vygotskij (1995) påtalar vikten av att utgå från elevernas erfarenhet och intressen i 

skolsammanhang. Eftersom samtliga elever uttryckte att de var intresserade av musik skulle 

just musiken kunna vara en utgångspunkt i skolundervisningen. Genom att använda musik i 

skolan tror vi precis som Uddén (2001) att eleverna kan närma sig kunskap på ett annat sätt. 

Även Barnes (1994) anser att vissa skolämnen kan vara diffusa och svårbegripliga för barn 

och estetisk verksamhet kan vara ett redskap för att lättare ta till sig kunskap. I den 

observation vi utförde blev det tydligt att man med fördel kan använda musiken som 

utgångspunkt för lärande i matematik, men för att en pedagog ska lyckas med detta krävs 

det enligt vår mening till viss del dubbel kompetens. Denne måste besitta relativt djupa 

kunskaper i såväl matematik som musik för att själv kunna se sambandet mellan dessa 

ämnen.   

 

Eleverna hade även förvånansvärt många olika förslag på hur man skulle kunna integrera 

deras fritidsintressen i skolsammanhang. Vi ser stora möjligheter med detta, men tror 

samtidigt att det kräver ett stort engagemang från pedagogerna i skolverksamheten. 

Eleverna talade mycket om deras fotbollsintresse och önskade att man i skolan kunde ta 

tillvara på det i undervisningen. Har man som pedagog en klar didaktisk tanke med 

undervisningen kan man säkert integrera fotboll i skolundervisningen på samma sätt som vi 

sett att man kan integrera musik och matematik. Det gäller bara att hitta gemensamma 

beröringspunkter i de två områden man önskar integrera. 

 

Björkdahl Ordell och Kärrby (2006) nämner två tänkbara möjligheter till varför lärare 

ställer sig skeptiska till att arbeta ämnesintegrerat i skolan; tid och pengar. I de möten vi 

haft med lärare under vår verksamhetsförlagda utbildning tycker vi oss märka av en stor 

tidspress i lärarnas arbete. Att arbeta ämnesintegrerat tror vi kräver mer tid i form av 

lektionsplanering än att följa traditionella läromedel. Vi instämmer alltså med att 

tidsaspekten är avgörande för lärarnas val av arbetssätt och vi instämmer även till viss del 

att ekonomiska resurser styr lärares handlingsutrymme. Absolut avgörande tror vi dock är 

lärarens vilja och engagemang. 

 

I styrdokumenten (Lpo94) står det att eleverna ska få närma sig kunskap på många olika 

sätt. Fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse ska samspela så att eleverna får en 

helhetsförståelse. Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) anser att de genom sitt arbete med 

matematik och textil lyckades kombinera dessa kunskapsformer. Efter att vi observerat en 

kombinerad matematik och musiklektion tycker vi oss se vissa likheter med det projekt som 

Björkdahl Ordell och Eldholm bedrev. Båda använde sig av estetik som utgångspunkt för 

att eleverna skulle lära sig inom matematik. Genom detta arbetssätt fick eleverna inte enbart 

tillgodose sig kunskap i form av traditionell ”katederundervisning”, de fick även använda 

sig av kroppen för att skaffa sig en förtrogenhet och helhetsbild av de ämneskunskaper som 

läraren ville förmedla. Även Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) påtalar 

fördelarna med att använda sig av estetik i skolan eftersom konsten utmanar skolans 

kunskapssyn då den uppmanar till kritiskt tänkande.  
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Genom elevintervjuerna blev det tydligt att eleverna ansåg att multiplikationssångerna var 

en bra inlärningsstrategi då de skulle lära sig multiplikationstabellerna. Även läraren ansåg 

att sånger var ett hjälpmedel då hon vill minnas saker. ”Man kommer ihåg mycket mer om 

man sätter en dikt eller en melodi till det man vill komma ihåg.” Vi undrar om inte 

skolresultaten skulle förbättras inom alla ämnen om man med eleverna inte enbart 

diskuterar vad man ska lära sig, utan även hur man kan lära sig. Kanske skulle även 

skolverksamheten dra nytta av att lärarna sinsemellan diskuterar nya vägar till kunskap. Vi 

tror att lärare är väldigt färgade av sin egen skolgång och därför i stor utsträckning 

använder sig av samma metodik som deras lärare en gång använt sig av. Uddén (2001) 

menar att man genom musiken kan förstå sin omvärld på ett annat sätt och vi tyckte oss i 

vår observation se att man genom musik kan skapa sig en förståelse för matematiska 

begrepp såsom bråk. 

 

Hill-Clarke och Robinson (2004) menar att musiken bl.a. kan användas för att skapa en 

harmonisk klassrumsatmosfär. Vi anser att läraren utnyttjade musiken på detta sätt i slutet 

av den lektion vi observerade då hon med eleverna sjöng sånger med rörelser till. Vi fick 

intrycket av att eleverna genom dessa sånger fick ett harmoniskt avslut på lektionen.  

 

7.3 Slutsatser 

Vi har utifrån vår undersökning kommit fram till att man med fördel kan använda sig av 

estetisk verksamhet som ett pedagogiskt redskap för lärande. Vi finner tydliga kopplingar 

mellan estetik och ämnen som ofta ses som teoretiska, t ex matematik. Vi har även kommit 

fram till att sång och musik kan ingå som mycket effektiva ingredienser i elevers lärande då 

de kan fylla en funktion för minnet. Detta blev tydligt genom våra elevintervjuer eftersom 

eleverna menar att de fortfarande efter ett år använder sig av multiplikationssånger för att 

minnas de olika multiplikationstabellerna. 

 

Vi har även kommit fram till man genom musik kan konstruera en lustfylld 

matematikundervisning. Genom musik, sång och rörelse fick eleverna i vår undersökning 

inte bara faktakunskaper utan även förtrogenhet, färdighet och förståelse för matematik och 

musik. Just att få röra sig och vara aktiv under lektionen var något som upplevdes som 

mycket positivt av eleverna och vi tycktes också uppleva en större entusiasm från elevernas 

sida då de aktivt fick delta i undervisningen. Även lärarna var mycket positiva till denna typ 

av undervisning då de ansåg att den hade gynnsam inverkan på inlärningsklimatet och 

fantasin. Vi anser därför precis som Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) att det går att 

använda estetisk verksamhet som pedagogiskt redskap för lärande i andra ämnen och det är 

vår slutsats att denna typ av undervisning med fördel kan vara ett bra komplement till den 

mer traditionella undervisningen. Den kräver dock ett engagemang från lärarens sida, samt 

att denne besitter relativt djupa kunskaper i de ämnen som ska integreras. 

 

Genom våra intervjuer fick vi rikligt med förslag från eleverna på hur man kan integrera 

deras fritidsintressen i skolundervisningen. De var förvisso till en början försiktiga och 

tveksamma i sina uttalanden, men när de märkte att vi hade en öppen attityd till deras 

tankar blev diskussionerna i intervjugrupperna livligare. Vår slutsats är därför att det finns 

stora resurser i elevers tankar och om man som pedagog är öppen för förslag och lämnar 

dem det inflytande de enligt läroplanen (Lpo94) är berättigade till, finns det oändliga 

möjligheter för lärande grundat i elevers intressen. 
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7.4 Didaktiska konsekvenser 

Som vi tidigare nämnt har vi i vår undersökning kommit fram till att det går att använda 

musik som ett pedagogiskt redskap för lärande bl.a. genom att synliggöra kopplingen 

mellan notvärden och bråk. Ständigt återkommande i vår undersökning är också musikens 

positiva inverkan på klassrumsklimatet. Både läraren och lärarutbildaren påtalar att man 

genom musik kan svetsa samman människor och en majoritet av eleverna upplever musik i 

undervisningen som något positivt. Hill-Clarke & Robinson (2004) menar att man kan 

använda musik för att skapa en harmonisk klassrumsatmosfär och vi tror att de flesta lärare 

instämmer i att det är både lättare och roligare att lära då det råder en harmonisk stämning i 

klassrummet. Alltså kan musik vara ett redskap för lärande i flera ämnen. Vi tror att lärande 

genom musik skulle kunna ske på många sätt, exempelvis genom att sjunga visor rörande 

det ämnesstoff som ska behandlas men även genom att eleverna på olika sätt får musicera 

tillsammans vilket bidrar till att eleverna lär känna varandra på ett annat plan. Vi tror helt 

enkelt att om man har roligt tillsammans mår man bättre, vilket främjar lärandet.  

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi haft svårt att finna material till vår bakgrund som berör ämnesintegrering är det vår 

önskan att det ska forskas mer kring detta. Vi har förvisso funnit några metodböcker som 

beskriver hur man kan integrera estetiska ämnen i skolundervisning, men utbudet med 

forskning som visar på resultat av sådan undervisning är mycket begränsat. Genom vår 

undersökning tycker vi oss ha sett många positiva effekter av sådan undervisning, men det 

krävs mer långsiktig och djupgående forskning för att med säkerhet kunna fastställa om 

estetisk verksamhet är ett bra och effektivt verktyg för lärande. 

 

8. Tack 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Susanne Björkdahl Ordell för 

hennes engagemang, uppmuntran och stöd. Vi vill även tacka den lärare, lärarutbildare 

samt alla elever som ställt upp med att delta i våra intervjuer samt vår observation. Utan er 

hade detta examensarbete inte varit möjligt att genomföra. 
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Bilaga 1 
 

2009-04-01 
Hej!  

 
Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Högskolan i Borås. Vi ska nu skriva 

vårt examensarbete. Det kommer att handla om hur man kan använda sig av musik som ett 

pedagogiskt redskap för lärande. Vi skulle därför vilja observera en undervisningssituation 

där lärare arbetar på detta sätt, samt därefter utföra intervjuer med såväl lärare som elever 

för att undersöka hur de förhåller sig till undervisningen.  

 

I vår rapport kommer alla elever att avidentifieras, d.v.s. vi kommer inte att använda oss av 

barnens verkliga namn. Vi kommer ej att filma eller fotografera vid observationstillfället, 

men vi kommer att göra en ljudinspelning av intervjuerna. Ljudinspelningen kommer att 

raderas efter att vårt arbete är färdigt. Alla vårdnadshavare har när som helst rätt att ta 

tillbaks sitt medgivande till observation och intervju av deras barn.  

 

Vi skulle bli väldigt tacksamma om Ni vill ge ert medgivande till att vi utför observationer i 

en undervisningssituation där ert barn medverkar, samt om vi får Er tillåtelse att intervjua 

ert barn. Fyll i talongen nedan och lämna in den till XXXXXXX senast den 15 april 2009. 

 

Ni får gärna höra av er till oss om ni har några frågor! 

 

Vänliga hälsningar Sara Pettersson och Jenny Meldo 

 

 

Sara Pettersson    Telefon: XXX-XXXXXXX   XXXX@XXXX.XX 

Jenny Meldo        Telefon: XXX-XXXXXXX   XXXXX_XXXXX@XXXXXXX.com 

 
 

 
 

 

 
Jag tillåter att mitt barn ingår i undersökningen. 

 

 Ja    Nej 

 

 

Datum:________________________________________________ 

 

Elevens namn:__________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:____________________________________ 

 

Namnförtydligande:______________________________________ 

mailto:XXXXX_XXXXX@XXXXXXX.com


 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till lärarutbildare 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Beskriv dina tidigare arbetslivserfarenheter inom skolan? 

 Vilka åldrar har du arbetat med? 

 Vilka ämnen har du undervisat i? 

 Hur länge har du arbetat som lärare 

 Hur länge har du arbetat som lärarutbildare? 

3. Vilken betydelse har musiken för dig? Varför? (Både privat och yrkesmässigt) 

4. Använder du musik som ett pedagogiskt verktyg så att eleverna ska lära i andra 

ämnen? 

 

 Hur har du i så fall arbetat? 

 Vilka effekter anser du att ditt arbetssätt har på elevernas inlärning? (Lär de 

sig mer eller mindre?) 

 Vilken attityd upplever du att eleverna har till undervisningen? 

 Vilka åldrar lämpar sig denna undervisning för? 

 

5. Tror du att man kan använda sig av andra estetiska ämnen än musik som ett 

pedagogiskt redskap för lärande? Hur i sådana fall? 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 
Intervjufrågor till elever 

 

 

1. Vad har du för fritidsintressen? 

2. Är du intresserad av musik? Om inte, vad har du för intressen? 

3. Spelar du något instrument? 

4. Vad lärde ni er på lektionen? 

5. Vad tyckte ni om lektionen? (Var den intressant, tråkig, lärorik, meningslös?) 

6. Tror du att man kan använda sig av musik för att lära sig i andra ämnen? Hur i 

sådana fall? Varför inte? 

7. Är det vanligt att ni kombinera musik med andra ämnen i skolan?  

 Om ja, hur upplever du de lektionerna?  

 Om nej, varför tror du inte det? 

8. Hur anser du att en lyckad lektion är? 

 Anser du att man kan ”väva in” ditt intresse i de olika ämnena i skolan? 

 Hur kan man i sådana fall göra det? 



 

Bilaga 4 
 

Intervjufrågor till lärare 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilken betydelse har musiken för dig? Varför? (Både privat och yrkesmässigt) 

4. Använder du musik som ett pedagogiskt verktyg så att eleverna ska lära i andra 

ämnen? 

 Vilka effekter anser du att ditt arbetssätt har på elevernas inlärning? (Lär de 

sig mer eller mindre?) 

 Vilken attityd upplever du att eleverna har till undervisningen? 

5. Hur arbetar du med musik i din undervisning? 

 Vilka åldrar lämpar sig denna undervisning för? 

6. Tror du att man kan använda sig av andra estetiska ämnen än musik som ett 

pedagogiskt redskap för lärande? Hur i sådana fall? 

 

 



 

Bilaga 5 



  

 


