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Syftet med uppsatsen är att undersöka om dagens skola använder ämnesintegrerad 
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emellan sig. Metoderna som används är både enkäter och intervjuer som består av frågor 

kring ämnesintegrerad undervisning i dagens skola. Både enkäterna och intervjuerna har 

genomförts på två skolor i samma kommun. Enkäterna har delats ut och har besvarats av 

tolv musik- och/eller matematiklärare i årskurs 1-3. På varje skola har intervjuerna 
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den syn de har på ämnesintegration mellan musik och matematik varierar allt från en 
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helhetsskapande. Varje skolämne har ett egenvärde och därför behövs välutbildade och 
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att skapa en helhet.  
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1. INLEDNING 
 

”Där det finns människor, där finns det musik. Olika slags musik i olika kulturer, under 

olika tidsåldrar, i olika delar av världen. Musik att framföras vid olika tillfällen, när man 

tillber gudar, när man firar glädje- eller sorgefester, när någon föds eller dör. Musiken 

talar till oss genom sina toner och genom rytmer, uttrycker något för oss och låter oss 

själva uttrycka något. Överallt där det finns människor finns det också rytm. Inte bara i 

den musik, som människor framställer utan också i människokroppens vardagsliv: vi 

andas och rör oss rytmiskt, hjärtat arbetar, slår sina 70 slag per minut, ibland snabbare, 

ibland något långsammare, men alltid rytmiskt. […] Att göra ljud är roligt, spännande och 

skönt, antingen det sker via rösten eller via rörelser eller – bäst av allt – genom röst och 

rörelser” (Lind, J & Neuman, S, 1987:10, 42). 

 

Under lärarutbildningen har tankar väckts hos oss kring ämnesintegrerad undervisning i de 

tidiga åren i grundskolan. Då vi läser litteratur kring detta ämne ser vi att två olika ord 

används, nämligen ämnesintegration och ämnesintegrering. Enligt Nationalencyklopedin 

är ordet integrering detsamma som integration och förklaras: ”process som leder till att 

skilda enheter förenas” (www.ne.se 2007-04-24). Bonniers svenska ordbok förklarar 

ordet integration enligt följande: ”sammanförande till en enhet där delarna samspelar” 

(1994:245). Orden ämnesintegration eller ämnesintegrering har samma innebörd och kan 

förklaras med att ämnen samspelar med varandra för att skapa en helhet. Vi kommer i vår 

undersökning använda båda orden beroende på vilken litteratur vi hänvisar till. 

 

Vi har båda läst 40 poäng musikdidaktik som inriktning på lärarutbildningen där vi fick 

undervisning om och praktiska tips på att använda ett ämnesintegrerat arbetssätt. Vi anser 

att musik är en stor del av livet och ingår i varje individs liv mer eller mindre. För oss båda 

är musiken betydelsefull och något vi brinner starkt för. Med betydelsefull menar vi att 

musiken har varit och är en väsentlig del av våra liv och vår personliga utveckling. 

Eftersom vi tror att musiken har en betydande roll för alla individer är den viktig i all 

undervisning i skolan, därför anser vi att musiken bör integreras med övriga skolämnen. 

Detta kan vi koppla till kursplanen i musik under avsnittet Ämnets karaktär och 

uppbyggnad: 

 
”Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och lärande. Beröringspunkterna 

mellan musik och andra ämnen kan ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga väg 

till musikkunskap. Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i 
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andra ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål” (Skolverket, kursplanen i 

musik, 1994). 

 

När vi senare under lärarutbildningen läste 20 poäng matematikdidaktik tillsammans fick vi 

undervisning om och praktiska tips på hur matematikundervisningen kunde göras levande. 

För oss innebär levande att pedagogen kopplar undervisningen till konkreta 

vardagssituationer och upplevelser. Vi har under våra egna skolår och under 

lärarutbildningen förstått att matematik, för många individer, varit ett svårt och komplicerat 

skolämne. De har understrukit att matematikundervisningen varit för abstrakt då de som 

elever mest arbetat sida upp och sida ner i sina matematikböcker. Detta kan jämföras med 

följande citat från rapporten Lusten att lära - med fokus på matematik:  

 
”Alltför många har tyvärr negativa erfarenheter av matematik som upplevs som 

meningslös och svår att förstå. Hos en del leder det till känslor av misslyckande, 

avståndstagande och till och med ångest. Många bär med sig dessa känslor in i 

vuxenlivet, vilket kan skapa dåligt självförtroende. Vuxna med sådana negativa 

erfarenheter av matematik överför dem lätt till nästa generation” (Skolverket, 2003:10-

11). 

 

Efter att ha läst matematikdidaktik började vi fundera över hur matematikundervisningen 

kunde bli levande med hjälp av musik, eftersom vi ser vissa samband mellan dessa båda 

ämnen, som till exempel bråk och notvärden. Ur kursplanen i musik under avsnittet Ämnets 

karaktär och uppbyggnad kan vi läsa: ”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, kursplanen i musik, 1994). Samtidigt kan vi ur kursplanen 

i matematik under avsnittet Ämnets syfte och roll i utbildningen läsa: 

 
”Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven 

möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband 

samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa 

problem” (Skolverket, kursplanen i matematik, 1994). 

 

Eftersom vi båda har läst musikdidaktik som inriktning på lärarutbildningen kommer vi i vårt 

arbete utgå från ämnet musik och därefter koppla till och se samband med ämnet 

matematik.  
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2. SYFTE  
Syftet med undersökningen är att ta reda på om dagens skola integrerar musik och 

matematik i undervisningen samt på vilket sätt. Utifrån tidigare forskning undersöks även 

synen på hur musik och matematik är kopplade till varandra och vilket samband dessa har 

emellan sig. I inledningen berättas om viljan av att arbeta ämnesintegrerat för att 

kunskaperna hos eleverna ska utvecklas som en helhet. I läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) kan följande läsas: 

 
”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa 

ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” (Skolverket, Lpo 94, 1994). 

 

2.1 Problemformulering 

• Vad säger tidigare forskning om ämnesintegration mellan musik och matematik?  

• Använder sig några lärare i grundskolans tidiga år av ämnesintegrerad undervisning 

mellan musik och matematik och på vilket sätt? 
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3. METOD 
 
3.1 Val av metod 

Undersökningarna bland de verksamma lärarna grundas i litteraturgenomgången om 

musik och matematik och dess sammankopplingar, vilket redovisas i kapitel 4. En 

kvantitativ respektive en kvalitativ undersökning i form av enkät- och intervjustudier 

används och presenteras här nedan. Genomförandet av enkät- och intervjustudien 

redovisas i kapitel 5. 

 

3.1.1 Enkät 

Den första metoden som används är en enkätstudie bland musik- och matematiklärare i 

årskurs 1-3 på de två aktuella skolorna. Enkätmetoden är enligt Alan Bryman (2001) en 

kvantitativ undersökning. Han skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder om enkäter 

och strukturerade intervjuer som kvantitativt metodiska verktyg. Bryman beskriver att 

under en strukturerad intervju måste intervjuaren följa frågeformuläret i den givna 

ordningen. Han anser att en enkätstudie i stort sett är detsamma, men det som skiljer dem 

åt är att intervjuaren inte är närvarande och ställer frågorna. Respondenterna får istället ett 

frågeformulär där de själva måste läsa och besvara frågorna (Bryman, 2001:145). Fördelar 

med en enkätstudie är att få en större överblick över ämnesområdet genom att fler kan 

svara. Nackdelar är att både frågorna och svaren kan misstolkas och att följdfrågor inte 

kan ställas. Det går inte heller att gå in djupare i frågorna och det kan finnas risk för 

bortfall. Bryman skriver vidare kring enkätens uppbyggnad där han diskuterar öppna 

respektive slutna frågor. Slutna frågor innebär att respondenten ska välja mellan ett antal 

givna svarsalternativ som presenteras. I en öppen fråga kan respondenten istället svara 

fritt. En enkät (bilaga 1) utformas bestående av både öppna och slutna frågor vilket 

innebär att respondenterna kommer att få varsitt frågeformulär att besvara med både ja- 

och nejfrågor samt motivering till dessa. Enkäten utformas med endast tre frågor eftersom 

respondenterna vid fler frågor kan bli avskräckta och trötta. En annan anledning är att 

enkätfrågornas motiveringar kräver eftertanke. Enkätutfallet kommer att ligga till grund för 

intervjuguiden (bilaga 2).  

 

3.1.2 Intervju 

Den andra metoden är en intervjustudie där fyra verksamma lärare på de två skolorna 

intervjuas kring ämnesintegration mellan musik och matematik. Intervjumetoden är en 

kvalitativ undersökning enligt Bryman. Han skriver att en kvalitativ intervju innebär att 
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frågeställningarna inte är så strukturerade som i kvantitativa intervjuer. Intervjuaren utgår 

ifrån en generell formulering av de inledande frågeställningarna och tyngdpunkten läggs 

på intervjupersonernas uppfattningar och synsätt. Fördelar med en intervju är att 

intervjuaren får en djupare förståelse för hur respondenten tänker och får möjlighet att 

ställa följdfrågor. Nackdelar är att urvalet inte blir så stort som i en enkätstudie och kan 

därför inte generaliseras. Utifrån enkätutfallet sammanställs en intervjuguide som kommer 

vara till hjälp i intervjusituationen. Intervjuguiden innehåller några generella 

frågeställningar där det kommer att finnas möjlighet till att ställa följdfrågor till 

intervjupersonerna. Vidare skriver Bryman om en så kallad semi-strukturerad intervju som 

innebär att intervjuaren har klart för sig vilket tema som ska beröras i en intervjuguide, 

men frågorna behöver inte komma i samma ordning som intervjuguiden. Intervjupersonen 

har i denna typ av intervjusituation stor frihet till att utforma svaren på sitt eget personliga 

sätt (Bryman, 2001:300-301). Eftersom enkätutfallet kommer att ligga till grund för 

intervjuguiden och därmed intervjuerna väljs denna typ av intervjumetod. Alla intervjuer 

ska utgå från liknande frågor, vilket även kommer leda till en lättare sammanställning. 

Gerhard Arfwedsson och Per-Johan Ödman (1998) rekommendera i häftet 

Intervjumetoder och intervjutolkning om att frågor som kräver personliga och mer utförliga 

svar bör dokumenteras på ljud- eller videoband. De motiverar detta dels med att 

intervjuaren inte ska filtrera bort information som kan ske då endast anteckningar görs och 

dels för att det är svårt att minnas allt som sägs under intervjusituationen (Arfwedsson & 

Ödman, 1998:22). Därför spelas intervjuerna in på en mp3-spelare. Det som sägs under 

intervjun lyssnas av och skrivs ned. 

 

3.2 Urval 

Enkäterna och intervjuerna kommer att genomföras på två F-6-skolor i samma kommun. 

En F-6-skola innefattar förskoleklass till årskurs 6, fortsättningsvis i arbetet förekommer 

förkortningen F-6. Enkäterna och intervjuerna som presenteras i arbetet ska genomföras 

bland lärare som undervisar i musik och/eller matematik i årskurs 1-3 på de aktuella 

skolorna. 
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4. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

4.1 Musik och matematik i hjärnan 

”Alla människor, oavsett musikalisk träning, har förmåga att tillgodogöra sig, njuta av 

musik i någon mening. Det betyder att alla mänskliga hjärnor har en musikalisk förmåga” 

(Fagius, 2001:34). Jan Fagius (2001) skriver i boken Hemisfärernas musik att det inte 

finns något specifikt ”musikcentrum” i hjärnan och förtydligar att alla delar av hjärnan, av 

betydelse för musiklyssning och musikutövning, är aktiva även vid inlärning av andra 

aktiviteter eller ämnen. Han understryker dock att vissa delar av hjärnan är av större 

betydelse än andra för det specifikt musikaliska. Detta kan kopplas till det Berit Uddén 

(2004) skriver i sin bok Tanke – Visa – Språk om hjärnforskare som menar att det inte 

finns ett enda centrum i hjärnan för musik. De olika musikaliska elementen är utspridda 

över hela hjärnan som ett kitt som håller samman de olika delarna (Uddén, 2004:65-66). 

 

Jan Fagius (2001) förklarar kring vänster respektive höger hjärnhalva och vilken 

musikalisk funktion de bär på. Han skriver att forskningen kring sekelskiftet 1900 grundade 

sig i att placera musikförmågan i vänster hemisfär (hjärnhalva) men efter vidare forskning 

ansågs även den högra hemisfären bidra till musikförmågan. Den ansågs ha en 

reservkapacitet och betraktades som ett ”reservorgan”. Intresset för högerhemisfären och 

var musikens centra egentligen ligger ökade över hela 1900-talet. Fokusering har därefter 

varit i första hand att studera förhållandet mellan höger och vänster hemisfär vid 

musikbearbetning och i andra hand att fastställa mera i detalj vilka anatomiska strukturer 

som är ansvariga för musikhanteringen i hjärnan. Efter omfattande granskningar ansågs 

det att musiken ligger till grund i höger hjärnhalva och mer åt vänster vid ökad kompetens. 

Fagius menar att människan uppfattar musiken i höger hemisfär i form av ”melodiska och 

klangliga helheter” och vänster hemisfär tar över den mera ”utvecklade och sofistikerade 

musikaliska processen” (Fagius, 2001:61-72). Detta förtydligas i följande citat: 

 
”Vid intuitivt, grundläggande, ’otränat’ lyssnande varseblir man i första hand den 

melodiska helheten, för vilket höger hemisfär har huvudansvaret. […]. Högerhemisfären 

tar mera hänsyn till gestalten, vänsterhemisfären till de enskilda elementen i musiken. 

Det betyder att med allt större musikalisk träning och kompetens kommer vänster 

hemisfär att ta över allt mer av musikhanteringen i hjärnan” (Fagius, 2001:71). 

 

Fagius understryker därefter att all forskning egentligen är ett påpekande att hjärnan 

arbetar på ett annorlunda sätt efter träning av en viss förmåga (Fagius, 2001:73) och 
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betonar att för en fullständig musikbearbetning är det betydelsefullt att ett samarbete sker 

mellan hemisfärerna (Fagius, 2001:86). 

 

Berit Uddén (2004) refererar till neuropsykologin, vilket enligt Nationalencyklopedin 

beskrivs som ”vetenskap som behandlar relationen mellan de mentala funktionerna 

och hjärnan” (www.ne.se 2007-05-10) som menar att hjärnans emotionella system, 

mellanhjärnan fungerar som en bro mellan hjärnans olika delar. Neuropsykologen Antonio 

Damasio menar att upplevelser och tankar strömmar in genom det sinnesmottagande 

systemet och stannar kvar längre desto mer känslor som finns med. Det stannar kvar i 

mellanhjärnan och färgas innan det skickas vidare för lagring någon annanstans i hjärnan. 

Uddén menar att till exempel musik förstärker känslorna till minnena. Därmed har 

människan något att ”hänga upp” sina minnen på och minns mer (Uddén, 2004:64). 

 

Christer Gudmundsson (1992) illustrerar en bild i sin bok Lär med musik där han anser att 

de två hjärnhalvorna bör kombineras vid inlärningen. Han förtydligar innebörden av att 

stimulera så många olika sinnen som möjligt, vilket innebär att de båda hjärnhalvorna 

kombineras. Jernström och Lindberg (1995) skriver i boken Musiklust om forskning som 

har visat att stimulans av båda hjärnhalvorna är lika viktig och om båda hjärnhalvorna 

stimuleras uppnås också ett bättre inlärningsresultat. De understryker att det blir en 

överbelastning av den vänstra hjärnhalvan om de teoretiska kunskaperna prioriteras, vilket 

kan medföra och leda till en negativ inställning till skolan hos eleven (Jernström & 

Lindberg, 1995:24). Detta i sin tur, skriver Gudmundsson, innebär att skolan ska undervisa 

på flera kanaler samtidigt. Han förfrågar om pedagoger kanske har försummat att påpeka 

och ta hänsyn till undervisning och utbildning när det gäller vikten av att uppleva med så 

många sinnen som möjligt i samband med inlärning (Gudmundsson, 1992:76-77). 

 
”I utbildningssituationen stimuleras vanligtvis i hög grad intellektet – d.v.s. i huvudsak den 

vänstra hjärnhalvan, men höger hjärnhalva deltar också om intuition, musik, rytm, 

kroppsrörelser är med i inlärningsprocessen” (Gudmundsson, 1992:15).  

 

Christer Gudmundsson (1992) skriver om avspänd respektive spänd koncentration. Han 

påvisar att spänd koncentration hindrar inlärningen i motsats till avspänd koncentration. 

Han skriver att det visat sig att individen lär sig snabbare och kommer ihåg bättre när 

han/hon är i ett tillstånd av avspänd koncentration. Han förklarar att genom en avspänd, fri 

och glad stämning stimuleras hjärnan och förmågan att ta emot och lagra information ökar. 

Han poängterar därefter att med en avspänd koncentration arbetar hjärnan som en helhet 
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(Gudmundsson, 1992:18). Berit Uddén (2004) drar en slutsats att ”musisk lek och kulturellt 

förvärvad musikalitet” används av hjärnan främst för att kunna lagra erfarenheter och 

kunskaper mer effektivt. Vidare berättar hon också om Mozarteffekten där hon menar att 

Mozarts välorganiserade musik stimulerar hjärnan till att ordna sina tankar för att kunna 

komma ihåg dem bättre. Författaren betonar dock att det verkar ge större effekt för att 

stimulera hela hjärnan om individen själv uttrycker sig i sång, dans eller något 

instrumentalspel, istället för att enbart lyssna på musik. För unga individer verkar detta 

vara en nödvändighet. Musiken har enligt Uddén en minnesbärande funktion: ”Sång och 

rytm med sina mönsterstrukturer påverkar minnet på ett emotionellt medvetet sätt och bär 

sålunda minnet av erfarenheter i kombination med upplevelser” (Uddén, 2004:68-70). 

 

I Stellan Sjödéns (1995) bok Hjärnan skriver författaren följande: ”Vänster hjärnhalva gör 

matematiska beräkningar, läser noter och tolkar instruktioner medan höger hjärnhalva är 

känslosam, konstnärlig och musikalisk, spontan och intuitiv” (Sjödén, 1995:173). Sjödén 

skriver att vissa musiker läser noter med vänster hjärnhalva som de sedan skickar över till 

höger hjärnhalva som sköter musicerandet. Andra spelar på gehör utan att läsa noter, 

vilket innebär att de använder höger hjärnhalva. Författaren menar att om musiker 

använder samma hjärnhalva vid musicerandet som de använder när de läser noter 

uttrycks inga känslor i musiken eftersom dessa ligger i den högra hjärnhalvan (Sjödén, 

1995:178).   

 
”Tveklöst är att den mänskliga hjärnan har visat en unik kapacitet att modifiera 

livsbetingelserna för människan själv och för resten av världen. […] Till det goda hör vår 

förmåga att ta del av och utöva musik, som tillför tillvaron en extraordinär krydda och 

kvalitet” (Fagius, 2001:17). 

 

4.2 Människans intelligenser  

I Boken om pedagogerna (1998) berättas det om Howard Gardner som är psykolog och 

professor vid Harvarduniversitet. Det skrivs att Gardner hävdar att alla människor besitter 

flera olika intelligenser. Liksom vi ser olika ut och har skilda personligheter tänker vi på 

olika sätt, menar Gardner. Med ordet intelligens menar han ”förmågan att lösa problem 

eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang” 

(Svedberg & Zaar, 1998:208). Gardner har skapat åtta intelligenser som är: språklig, 

logisk-matematisk, visuell-rumslig, kroppslig-kinestetisk, musikalisk, social, intrapersonell 

och naturalistisk intelligens. Han menar att var och en äger och besitter de åtta 

intelligenserna även om vi skiljer oss åt i fråga om starka och svaga sidor, men poängterar 

 11



att de flesta kan utveckla en tillfredsställande förmåga inom varje intelligens. Han menar 

att fastän vi individer klagar över vår ”medfödda” oförmåga på något område så kan så 

gott som alla utveckla varje intelligens till en rimligt hög nivå, under förutsättning att de får 

lämplig uppmuntran, vistas i en stimulerande miljö och får god undervisning (Svedberg & 

Zaar, 1998:214-215).  

 
4.2.1 Musik utvecklar intelligens 

Ilona Antal Lundström skriver i sin bok Musikens gåva (1996) om sina erfarenheter av 

läraryrket. Hon berättar om när hon i sin tidiga lärarkarriär bodde i en ungersk by som 

hade en enda skola där hon arbetade. Hon hade musiklek två gånger i veckan med en 

grupp förskolebarn där de själva fick välja om de ville vara med eller inte. När hon senare 

mötte de här barnen i skolan som deras musiklärare märkte hon att just dessa barn var 

väldigt självständiga och duktiga både i musik, men också i andra ämnen. Hon följde de 

här eleverna även när de blev äldre och märkte att de elever som länge hållit på med 

musik också för övrigt var väldigt begåvade. Hon berättar även vidare att hon arbetade på 

ett gymnasium i Budapest där hon såg vissa tecken som pekade i samma riktning. De 

elever som hade sjungit regelbundet från sexårsåldern och undervisats i musikskolan var 

också de bästa i andra ämnen som språk, matematik och fysik. Lundström började nu 

intressera sig för kopplingar och samband mellan musik och intelligens och antog att 

musikalisk stimulans var väldigt betydelsefull för alla barns inlärning (Lundström, 

1996:141-142).  

 

Lundström skriver vidare om en undersökning som gjorts i Amerika där forskarna menade 

att sångövning har en speciell förmåga att utveckla det strukturella tänkandet. De lade 

också märke till att musiken påverkade områden i hjärnan som inga andra estetiska 

ämnen kan nå. Lundström menar att övning, användning och kännedom av kodsystem 

utvecklar det konstruktiva tänkandet. Musiken är därmed inte bara en estetisk upplevelse 

utan även ett redskap till att utveckla intellektet. Eftersom inte alla barn har musiken med 

sig hemifrån som ett kulturellt bagage är det viktigt att pedagoger i skolan inte bara 

försöker trycka in ännu mer kunskap i eleverna med risk att de blir ännu tröttare av att ta in 

mer information. Hon menar att lärarna ska använda sig av ett ”roligt” musikmaterial så att 

barnen, även de studietrötta kan fördjupa sina intellektuella färdigheter. Detta kan bli en 

motivation till att lära sig mer och så småningom även använda sig av svårare 

inlärningsområden. Lundström säger sig ha sett detta i praktiken och att forskning också 

pekar på att musikaliska aktiviteter har en ”transfereffekt till andra färdigheter”. Lundström 
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skriver vidare att resurskunskaperna i ämnet musik mest utvecklas i lågstadieåldern. Detta 

innebär att det är viktigt med välutbildade musiklärare just i de åren. I andra ämnen sker 

denna utveckling först när faktamängderna har blivit så stora att de har landat så att 

barnen kan se sammanhang. Detta skulle enligt Lundström ge barnen en god skolstart. 

Hon menar vidare att pedagogen ska komma ihåg att estetiska och kognitiva färdigheter 

till viss del är ärvda, medfödda gåvor, men att färdigheterna också kan utvecklas genom 

övning (Lundström, 1996:144-146). 

 
4.2.2 Rytmens betydelse 

Berit Uddén (2004) skriver om hur vi människor uppfattar vad folk säger till oss och vad vi 

bäst kommer ihåg. Hon menar att vi bäst minns korta, upprepade rytmiska och betonade 

sekvenser. Hon skriver att vi både uppmärksammar och bäst minns rytmiska mönster och 

fasta tonhöjder när det gäller ljud. När vi sjunger bildas en fast tonhöjd som håller ut ljudet, 

det gör att vi hinner uppfatta ljudet mer än det talade och därmed blir det lättare att komma 

ihåg (Uddén, 2004:62). Ilona Antal Lundström (1996) skriver att rytmens centrum i hjärnan 

finns på samma sida som logiskt, matematiskt och grammatiskt tänkande. Därför är 

rytmförståelse och intelligens kopplade till varandra. Hon menar att för att stegvis utveckla 

barnens takt- och rytmkänsla bör de först börja med att anpassa sina rörelser till musikens 

puls. Därefter följer andra, mer avancerade övningar och börjar använda sig av notvärden 

och mer fria rytmer (Lundström, 1996:153). Annika Persson (2006) skriver om barns 

inlärning utifrån rim och ramsor och att klappa och räkna stavelser i sina namn. Hon 

förtydligar att när de klappar får de använda sig av räkneorden och känner samtidigt 

rytmen i kroppen (Persson, 2006:53). 

 

4.3 Musik utvecklar personligheter och sociala samspel 

I häftet Så tänker lärare i estetiska ämnen (2000) redovisar Catharina Elsner en 

undersökning kring hur lärare i de estetiska ämnena ser på sitt ämnes värde och funktion 

samt integration och släktskap med andra ämnen. I hennes rapport har hon intervjuat ett 

antal musiklärare och genom granskningen av dessa framträder det att musikens värde 

och funktion beskrivs i termer av ”en livsförhöjande, ett personlighetsutvecklande, en 

social- och/eller kommunikativ samt en bildningsaspekt”. Det visar sig i Elsners rapport att 

lärarnas uppfattning om musikens förmåga att nå och berika känslolivet överensstämde 

med varandra och att musiken därigenom kan skapa närhet mellan människor och även 

vara utgångspunkt för lustfylld samvaro. Uppfattningen om att musikalisk verksamhet är 

utvecklande har flera av de intervjuade lärarna i Elsners rapport nämnt, beträffande både 
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individens utveckling och mognad rent allmänt. Hon antyder genom en intervju att den 

personliga mognaden hänger samman med musikens känsloinnehåll. I hennes rapport 

framgår det även att det stora musikintresset i samhället bland ungdomar och många 

vuxna delvis har att göra med den gemenskap som musiken skapat. I Elsners rapport är 

betoningen av musikens sociala funktion mycket uttalad i sin helhet. Hon menar att 

musiken kan skapa gemenskap genom att musicerandet i undervisningen i stor 

utsträckning sker kollektivt. Hon understryker också att en lärare påpekat att det finns 

studier som visar på ett samband mellan omfattande musikundervisning och ett positivt 

socialt klimat i en klass. Hon skriver vidare att de konstnärliga ämnena anses skapa 

glädje, lust och stämning i en skola och ger miljön en speciell atmosfär och den 

musikaliska verksamheten verkar bidra till att skapa positiva relationer mellan eleverna. 

Hon beskriver även att någon lärare ansett att musik är en känslokommunikation och även 

ett språk att kommunicera känslor med (Elsner, 2000:37-39). 

 

Catharina Elsner (2000) sammanfattar några väsentliga aspekter i musikundervisningen 

utifrån citat från de intervjuade lärarna. De grundläggande färdigheterna relateras i 

intervjuerna så som lyssnandet och gehöret, som enligt lärarna är en grundförutsättning 

för musikalisk verksamhet. Även att kunna sjunga ”någorlunda rent” och att kunna 

”urskilja, sortera det individen hör av musik” samt att kunna placera musiken i sitt kulturella 

sammanhang. Några andra grundläggande mänskliga och för musiken viktiga funktioner, 

vilket en lärare ansåg, är att kunna använda sin röst till att sjunga samt att kunna uppfatta 

rytm eller puls. Elsner betonar att lärarna anser att musikundervisningens viktigaste uppgift 

är att låta eleverna pröva sig fram och framför allt skapa en lustfylld atmosfär som 

inspirerar till försök av olika slag av undervisningsmoment. Fler synpunkter som inte 

ansågs vara av en grundläggande färdighet av de intervjuade lärarna var den teoretiska 

färdigheten att kunna läsa noter och förstå musiken på ett abstrakt plan. En av lärarna 

menar att individen inte förstår det abstrakta förrän hon/han kan spela och sjunga och 

påpekar samtidigt att även symbolspråket kommer in då. Läraren menar att en 

grundläggande musikförståelse uppnås i första hand genom färdighetsträning det vill säga 

genom att spela och sjunga. En annan lärare som Elsner nämner menar att den 

musikteoretiska kunskapen kan leda vidare till rikare musikaliska upplevelser (Elsner, 

2000:41-42).  
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4.3.1 Musik är emotionellt betingat 

Mats Uddholm (1993) förklarar i boken Pedagogen och den musikaliska människan att 

musikaliska upplevelser handlar om känslor. Han menar att musiken inte bara beskriver 

känslor, den är känslor (Uddholm, 1993:25). 

 
”Måhända är rytmglädje och viljan till rytmisk kroppsrörelse musikens ursprung. Med 

tillkomst av melodi och samklang har utvecklingen av den emotionellt och intellektuellt 

stimulerande musiken givit den dess mycket starka betydelse för människan” (Fagius, 

2001:11). 

 

I skolverkets nationella rapport 221 (2003) redovisas en nationell kvalitetsgranskning av 

lusten att lära. Definitioner på begreppet ”lust att lära” har det visats sig enligt rapporten 

vara ”tillfällen då både kropp och själ har engagerats” eller som så kallade ”aha-

upplevelser” som innebär att individen förstått ett samband. I båda exemplen menar de att 

individen både har känt och tänkt och att lusten kan beskrivas som ”en nästan sinnlig 

glädje som involverar hela individens utveckling, både emotionellt, intellektuellt och 

socialt”. De skriver vidare att i upplevelsen av lust skapas nyfikenhet tillsammans med 

fantasi, upptäckariver och glädje. Slutligen skrivs en definition av begreppet lust att lära: 

”[…] den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen 

hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” (Skolverket, 2003:8-9). 

 

4.3.2 Kulturarv 

Catharina Elsner (2000) beskriver i sin rapport att lärarna framhåller betydelsen av vårt 

musikarv, att föra det vidare och att utnyttja till förnyelser. Musikarvet utgör, enligt dem, en 

viktig del av den musikaliska gemenskap som finns i samhället. De menar att musiken 

öppnar dörrar till andra kulturer och språkområden. En lärare framhåller även att när 

individen är musikmedveten innebär det att han/hon blir bättre på att sovra i musikutbudet 

(Elsner, 2000:40).  
 
4.4 Musik i läroplaner genom åren 

Bo Emanuelson (1990) frågar sig i sin bok Musik i skolan vad didaktik är och beskriver det 

som ett möte mellan ämnesteori, pedagogik och metodik och att den rör sig med de tre 

huvudfrågorna vad, varför och hur (Emanuelson, 1990:7). Hans förklaring på ordet didaktik 

kan kopplas till vad Svedberg och Zaar (1998) skriver i Boken om pedagogerna där det 

står att alla pedagogiska läror har varit och är fortfarande ett försök till att skapa den rätta 
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balansen mellan vad som är värt att veta, hur det ska läras och vilka som ska lära sig 

(Svedberg & Zaar, 1998:18).  

 

I Sverige presenterades en enhetsskola, en gemensam skola för alla barn, som slutligen 

fick benämningen grundskola, där musikämnets legitimering formulerades i den första 

moderna läroplanen Lgr 62. Grundskolans grundtanke var att skapa en sammanhållen 

skola för alla barn oavsett bakgrund. En estetisk fostran framhölls som viktig och all 

undervisning skulle genomsyra en strävan att lära eleverna njuta och uppfatta det sköna i 

olika former så som konst, litteratur, musik och natur samt att frigöra deras personliga 

uttrycksmöjligheter och låta dem på olika sätt få utlopp åt fantasi och spontan skaparlust.  

Målen med musikundervisningen var sammanfattningsvis att den skulle berika elevens liv i 

och utanför skolan och samtidigt skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse. 

Den skulle även ge en praktisk erfarenhet av musik, stärka intresset för och utöka 

kontakten med musiklivet utanför skolan och stimulera till fortsatt musicerande efter 

avslutad skolgång. Musikämnet skulle ses som ett verktyg för individens utveckling och 

kultivering. Synen på musikämnet innebar att det mer gällde ett praktiskt hantverk och 

utövande istället för att ett visst kunskapsområde skulle belysas (Varkøy, 1996:82-83). 

 

Sju år efter att Lgr 62 infördes fastställdes en ny läroplan med benämningen Lgr 69. I 

denna nya läroplan betonades att skolan måste ”behandla kulturell verksamhet och 

livsåskådningsfrågor, men inte föreskrivande, utan som en utgångspunkt för elevens egna 

ställningstaganden” (Varkøy, 1996:84). Varkøy skriver vidare att musikundervisningen får 

konsekvenser i Lgr 69. Han menar att musikundervisningen vilade på två tanketraditioner: 

”Dels den som ville presentera den goda musiken för det uppväxande släktet, dels den 

som handlade om att låta barnets eget skapande bli den utgångspunkt, utifrån vilken 

undervisningen sedan skulle vidga sig till att erinra om traditioner och stilar” (Varkøy, 

1996:85). Han menar att det skedde en förskjutning inom musikämnet, från att ha 

bestämts av läraren och traditionen, till att i högre grad bestämmas av elevernas intressen 

och förutsättningar. Han förtydligar att sångvalet handlade om hur och varför och mindre 

om vad som skulle sjungas (Varkøy, 1996:85).  

 

Drygt ett decennium senare, 1980, införs återigen en ny läroplan, Lgr 80. Grundtanken låg 

i att människan sågs som aktiv, skapande, kapabel att ta ansvar och söka kunskap. 

Skolans uppgift blev därigenom att stimulera till ett aktivt förhållningssätt och eget 

kunskapssökande. Läroplanen lyfte musikämnet genom tre syften. För det första att 
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utveckla elevernas musikintresse och musikaliska förmågor. För det andra att ge 

kännedom om olika uttrycksmedel och musikgenre. För det tredje att ge kunskap om olika 

kulturers och epokers musikstilar. Mål med musikundervisningen framhölls av fyra syften: 

För det första att stimulera elevernas personliga och sociala utveckling. För det andra att 

ge kunskap om musikens funktion och villkor i skilda kulturer och tider. För det tredje att 

träna elevernas kritiska tänkande om musikens roll, inte minst i vårt eget samhälle. För det 

fjärde att främja kontakten med det övriga musiklivet i samhället (Varkøy, 1996:85-86). 

 

1994 kom ännu en ny läroplan, vilken ligger till grund för dagens styrning i skolan. I den 

diskuteras musikens roll, dels behandlas varför musik ska förekomma som ett ämne, dels 

görs ett försök att formulera ämnets centrala begrepp. I och med frågor om kunskapssyn 

och lärande sammanfattades detta till de så kallade ”fyra f:en”, fakta, färdighet, förståelse 

och förtrogenhet. Därigenom utvecklades fyra centrala begrepp för musik som 

verksamhetsämne: Musicerande, musiklyssnade, musikkunnande och musikskapande. 

Det framhålls att musik har en djup förankring i både individen och samhället. 

Musikundervisningen handlar både om individens utveckling och samhällets kulturella liv. 

Varkøy anser att musikämnet i dagens läroplan är sitt eget ämne och att det därför lika lite 

som något annat ämne låter sig reduceras till ett övnings- eller kunskapsämne. Han 

undviker att formulera musik som ett ämne som mest gagnar elevernas fritidsintressen 

eller som ett stöd för andra ämnen. Men Varkøy avslutar med att fråga sig om musiken i 

skolan främst kommer handla om personlighetsutveckling eller om ungdomars kulturella 

delaktighet, vilket återstår att se (Varkøy, 1996:86-88). 

 

4.5 Ämnesintegration 

Anette Lydén (1989) inleder i häftet Ämnesintegration i lärarutbildning och skola med en 

diskussion kring ämnesintegrering. Frågor som hon ställer är vad ämnesintegration är, 

varför och hur det ska arbetas över ämnesgränserna och i vad, för vad, med vilka och i 

vems intresse det ska arbetas ämnesintegrerat? Även om ordet ämnesintegration 

definierats i deras undersökning, menar hon att definitionen av ordet ämnesintegration är 

alltför vid och gör begreppet därför meningslöst. I deras undersökning våren 1989 fördes 

en diskussion om ämnesintegration. Utgångspunkterna för den diskussionen var dels att 

ett ämnesintegrerat arbete ger en bättre helhetsbild, nya dimensioner och kunskaper och 

dels kan ämnesintegration betyda att pedagoger tvingas ta ställning till de egna ämnena, 

vilket är både viktigt och nödvändigt i en värld där den totala kunskapsmassan ständigt 

ökar (Arfwedson m. fl, 1989:6-7). Några av de frågor kring ämnesintegration som Anette 
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Lydén frågade sig besvarades av diskussionsgrupperna under våren 1989. Enligt 

grupperna är ämnesintegration ”allt från att låna ett band av en kollega till totalt samarbete 

över ämnesgränserna” (Arfwedson m. fl, 1989:21). Varför ämnesintegration ska finnas i 

skolan anser de vara att det ger eleverna möjlighet till en helhetssyn och förståelse av 

sambanden mellan ämnena och kan samtidigt skapa en överblick över samband i 

verkligheten. Arbetssättet kan även stimulera lärare i och med deras nya arbetsuppgift. 

Enligt grupperna angående varför ämnesintegration inte ska finnas är att det måste grunda 

sig i frivilligt engagemang och intresse från den enskilde läraren. Hur ämnesintegration ska 

införas i skolarbetet anser grupperna att det ska börjas smått med att integrera i egna 

ämnen och fortsätta via kontakter i lärarrummet (Arfwedson m. fl, 1989:21). Catharina 

Elsner skriver i sin rapport att flera av de intervjuade musiklärarna påpekar att musik kan 

användas i många andra undervisningssituationer och kan integreras med andra ämnen 

(Elsner, 2000:43).  

 

Henning Andersen (1991) skriver i sin bok Räkna med rytmer om hur matematik och 

räkneundervisningen i skolan kan bli mer tillfredsställande för elever då kroppslig aktivitet 

med musikens hjälp tas till. Andersen berättar inledningsvis att det i den pedagogiska 

världen talats om nödvändigheten av rekreationsämnen och skriver vidare att det uttrycket 

senare fick en förklaring; att barn bör ha timmar med ämnen som ger avspänning där de 

bör vila sig efter att ha ansträngt sig i det vanliga skolarbetet. Andersen berättar att 

rekreationsämnen idag inte är omtalat och ändrades så småningom till kreativa ämnen, 

vilket förklaras är ämnen som riktade sig till det skapande i oss individer. Tydligare 

förklarar Andersen att konstnärliga ämnen hör till båda områdena (rekreationsämnen och 

kreativa ämnen), men det insågs mer och mer att det konstnärliga var integrerat i hela 

barnets värld och fick en mer betydande roll i den vanliga undervisningen. Andersen anser 

att undervisningen bör gå genom aktivitet och upplevelser och poängterar speciellt detta 

arbetssätt i de lägre klasserna (Andersen, 1991:14-15).  

 

Andersen skriver vidare att musik inte bara har med toner att göra utan också med takt 

och rytm och menar att det är med takt och framförallt rytm eleverna ska bli fysiskt 

aktiverade av och få en upplevelse av känslo- och tankeliv. Eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sin stora önskan att få röra sig med kropp och lemmar. Att därför finna nya 

områden för rytm än enbart i ämnet musik i skolundervisningen är därför väsentligt. 

Andersen anser att matematiken bör vara en självklarhet för ett sådant område och 

förklarar att matematik och musik hör samman och menar att omedvetet utförs 
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matematiken i musiken och syftar då på räkning. Andersen anser att räkning borde vara 

en självklarhet, då räkning och det ”rytmiskt-musikaliska” har en nära koppling till varandra 

(Andersen, 1991:40-41). Författaren förtydligar att räkning uppmanar till kroppsliga 

rörelser. Genom att integrera matematik med musik och se dess sammanhang i tidiga år 

blir det också lättare i fortsatt utbildning (Andersen, 1991:76). Genom rytmen i musik kan 

barnen på ett fysiskt och mer kroppsligt sätt utföra matematik, vilket kan stimulera till ett 

fortsatt intresse av matematik som ett ämne (Andersen, 1991:18). 

 

4.5.1 Ämnesintegration skapar helhet 

Jernström och Lindberg (1995) skriver att om vi individer och samhället ska överleva och 

utvecklas är det viktigt för alla människor att ha en förmåga till helhetssyn. De skriver att 

enligt förskolans historia har helhetssynen på barn och barns inlärning alltid funnits där. 

När det gäller skolan så finns stöd för helhetssynen i läroplanen men i det konkreta arbetet 

är det oftast de teoretiska kunskaperna som prioriteras (Jernström & Lindberg, 1995:24). 

De belyser att de praktisk-estetiska ämnena erbjuder utmanande vägar att förvärva ett 

förhållningssätt till det pedagogiska arbetet, vilket är byggt på styrdokumenten och lyfter 

fram musiken som ett redskap i lärandets skapandeprocess. De menar att när vi 

pedagoger har en helhetssyn på barns utveckling och inlärning så blir det också naturligt 

att ha en helhetssyn på lärostoffet och musiken som redskap:  

 
”Med vårt sätt att se på barns utveckling och inlärning, pläderar vi för en integration av 

praktisk-estetiska ämnen och teoretiska ämnen för att barnet ska få en förståelse för 

helheten” (Jernström & Lindberg, 1995:132). 

 

Löwing och Kilbom (2002) frågar sig i sin bok Baskunskaper i matematik varför 

ämnesintegration bör finnas i skolan och svarar att kunskap inte kan delas in i fack. De 

menar istället att för att skapa en helhet i ett ämne krävs det ”kunskapstillskott från ett eller 

flera andra ämnen för att till fullo kunna tillgodogöra sig undervisningen” (Löwing & Kilbom, 

2002:300). Detta kan kopplas vidare till vad Mats Uddholm (1993) skriver.  Han förklarar 

att musikalitet inte kan ses som en enskild förmåga utan hör samman med andra förmågor 

eftersom människan är en helhet. Han skriver att samhället vi människor lever i gärna 

delar in oss och våra kunskaper i olika fack. Skolan delas in i olika ämnen då elevernas 

kunskaper också delas in i olika fack. Han menar att vi som pedagoger borde se 

människan som en helhet med dess möjligheter och kunskap som en resurs av nyfikenhet 

för att inte begränsa människor. Den enda kunskap han känner till är den som bygger på 

 19



människans egna erfarenheter och är en förutsättning för att nå ökad kunskap (Uddholm, 

1993:28-29). 

 

I rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) skrivs det om 

ämnesintegrerad undervisning där det understryks att arbetet i skolan ska ske på ett sätt 

så att eleverna uppfattar helheten och sammanhang i undervisningen och även öka lusten 

att lära för fortsatt utbildning (Skolverket, 2003:41). Därför är variation, flexibilitet och att 

undvika det enformiga i undervisningen viktigt för lusten att lära och att formen för inlärning 

behöver varieras för att tillgodose elevers olika sätt att lära som till exempel innehåll, 

relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel (Skolverket, 2003:30). I boken Musiklust 

skriver Jernström och Lindberg (1995) om att pedagogens arbete borde bestå i att 

inspirera barnen att upptäcka världen med alla sina sinnen och även uttrycka dessa. De 

menar att om detta görs stärks självkänslan hos barnet och då behöver aldrig känslan av 

att inte duga infinna sig. De skriver att barnet lär sig under åren i skolan att uttrycka 

känslor och tankar genom det verbala språket som ersätter uttrycksmedel som musik och 

rörelse. De menar att pedagogerna säkerligen inte vill ta ifrån barnen kreativiteten men att 

skolan idag har en svårhanterlig struktur med skoldagar uppdelade på olika ämnen och 

det är ofta någon utbildad eller kunnig som kommer in och undervisar i de praktisk-

estetiska ämnena som till exempel musik (Jernström & Lindberg, 1995:21). 

 

Uddholm påvisar att matematik eller logik har en tydlig koppling till musikalitet det vill säga 

att dra slutsatser och föreställa sig resultat av en handling (Uddholm, 1993:28).  I de 

intervjuer som genomfördes med elever i rapporten Lusten att lära – med fokus på 

matematik (2003) hävdar en del elever att matematiken definitivt skulle vara lättare att 

förstå hur den ska användas om den kopplas samman med livet utanför skolan. Enligt 

inspektörerna i rapporten tycks matematik på enbart ett teoretiskt sätt bidra till att göra det 

svårt för många elever. Därför behövs konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar för 

att förstå och se glädjen i och med den abstrakta matematiken (Skolverket, 2003:30). 

 

4.5.2 Möjligheter och hinder kring integrerat arbetssätt 

Gerd Arfwedson (1989) skriver i häftet Ämnesintegration i lärarutbildning och skola om hur 

ämnesintegrerat arbete i skolan kan upplevas. Hon skriver att ett förändrat arbetssätt som 

ämnesintegrering på en skola, då invanda rutiner ändras, kan ta sin tid och bjuda på 

många och kanske oväntade hinder och svårigheter. Det innebär alltid att gå från något 

invant och tryggt till något oprövat och därför mer eller mindre osäkert. Hon skriver vidare 
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att i skolan upplever många lärare och många elever en osäkerhet och kanske hot när 

invanda arbetsmönster ändras. Hon förtydligar att ämnesintegrerat arbete innebär till 

exempel ökade krav på samarbete och dessutom får en eller flera kollegor inflytande på 

det arbete du som lärare är van vid att själv enväldigt råda över. Blir det sedan också en 

fråga om tema- och projektarbete så ökas elevers inflyttande på arbetets innehåll. Hon 

beskriver härefter vikten av att starta mjukt när lärararbetet och skolans arbete ska ändras. 

Hon anser att förändringen bör börja i liten skala med få lärare och klasser inblandade och 

med flexibel organisation. Som en förberedelse inför integrerat arbetssätt ska arbetslaget 

diskutera och bearbeta det kommande arbetet. Anette Lydén skriver i häftet 

Ämnesintegration i lärarutbildning och skola att svårigheten med att arbeta 

ämnesintegrerat är att det är svårt att hitta gemensamma tider för planering och att det inte 

finns fungerade arbetsenheter (Arfwedson m. fl, 1989:21).  

 
4.6 Pedagogens roll 

Mats Uddholm (1993) skriver att pedagogen i första hand är en människa och att varje 

människa är unik. Det finns ingen färdig och tillrättalagd pedagogkostym vi kan kliva in i 

utan var och en är hänvisade till våra egna språk och erfarenheter. Enligt honom ska 

pedagogen vara medveten om sin roll och ifrågasätta våra roller istället för att enbart må 

dåligt av allt det där vi inte kan, förstå och törs. Han menar till exempel att pedagogen ska 

utmana sin rädsla, våga misslyckas och inte ha förväntningar på sin roll. Det väsentliga 

menar han är de mål pedagogen har för sin undervisning och det ansvar och krav han/hon 

har för att eleverna når upp till dessa (Uddholm, 1993:42-47). Även om alla pedagoger 

oavsett ämne och åldersgrupp har en gemensam roll och vill vara en bra pedagog 

poängterar Uddholm att inte jämföra sig med andra pedagoger utan enbart med sig själv 

(Uddholm, 1993:50). Författaren understryker att musiken borde ha en given plats i våra 

utbildningar eftersom den faktiskt har en stor plats i våra liv. Musik är i grundskolan idag 

ett obligatoriskt ämne, men prioriteras inte, menar han. Han förklarar ytterligare att det 

inom grundskolan finns långa vackra målformuleringar och beskrivningar om vad ämnet 

musik ska innehålla, vilket han kallar ”en ren papperskonstruktion”. Musikämnet i 

verkligheten utformas lite hur som helst och det ställs sällan krav på läraren så länge 

lektionerna inte ”utmynnar i rena kravaller”. Han poängterar dock att många musiklärare 

kämpar för att ge ämnet ett meningsfullt innehåll, men får ofta varken tid eller resurser nog 

för att lyckas. Eftersom musikämnet inte anses som viktigt, är risken stor att timantalet 

kommer att minska ytterligare de närmaste åren, tror Uddholm. Det han vill säga är att 

samhälle och musik är i en kontext och bör därför prioriteras mer i våra utbildningar. Han 
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anser att det är av största vikt att försöka se individen i ett helhetsperspektiv (Uddholm, 

1993:20-21). Uddholm skriver vidare att alla pedagoger målmedvetet kan använda sig av 

musik i sitt arbete, men det krävs att han/hon brukar det den kan och inte uppgivet sätter 

sig ner och tänker på allt det den inte kan. Han menar att genom sin syn på människan 

och pedagogens roll finns det ingen färdig musikmetodik. Han menar att den växer fram 

utifrån elevgruppens behov och pedagogens förutsättningar och poängterar att 

pedagogens metod är unik (Uddholm, 1993:50-52).  

 

I rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) framkommer det utifrån de 

observationer som gjorts att elevernas glädje och lust att lära fortfarande är mycket 

levande i de tidigaste skolåren. Lek, temaarbeten och språkstimulerande aktiviteter fyller 

skoldagarna och innehållet är konkret och omväxlande samt varierande arbetssätt och 

läromedel. Det tycks finnas en medveten strategi hos lärarna i de tidiga åren att stödja ett 

lustfyllt lärande och eleverna får aktivera alla sinnen även i matematik och får för det 

mesta omedelbar och tydlig återkoppling eller feedback (Skolverket, 2003:17). 
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5. GENOMFÖRANDE AV ENKÄTER OCH INTERVJUER 
Enkäterna och intervjuerna har genomförts på två F-6-skolor, vilka ligger i samma 

kommun som är medelstor och skolorna omfattar cirka 200-300 elever vardera. Enkäterna 

och intervjuerna har genomförts bland musik- respektive matematiklärare i årskurs 1-3. 

Enkäterna (bilaga 1) har delats ut på de två F-6-skolorna bland de aktuella lärarna och 

utfallet av enkäterna ligger till grund för den intervjuguide (bilaga 2) som har sammanställts 

och använts vid de fyra intervjutillfällena.  

 

5.1 Presentation av enkäterna 

Enkäten består av tre frågor som tydligt ska motiveras. Antalet lärare som har tilldelats och 

svarat på enkäterna är tolv stycken, vilket innebär 100 procentigt deltagande och därmed 

inget bortfall. Samtliga lärare är kvinnor mellan 27-62 år. Två lärare undervisar enbart i 

ämnet musik och fyra lärare enbart i ämnet matematik, varav en av dem undervisar lite i 

musik. Sex av lärarna undervisar i både musik och matematik i årskurs 1-3.  

 

5.2 Sammanställning av enkäterna 

I sammanställningen av enkäterna redovisas vad lärarna svarar och motiverar på de tre 

frågorna. 

 

5.2.1 Integreras musiken/matematiken i den vardagliga undervisningen? 

Sju av tolv lärare svarar ja och här följer en sammanfattning av deras motiveringar: En 

varierad undervisning där olika sinnen används visar sig vara väsentligt vilket ger större 

chans till att kunskaperna fastnar. En lärare skriver att musiken kan vara en paus från 

andra ämnen för lustfyllt lärande vilket kan kopplas till en annan lärares motivering: ”Att 

lyssna på musik eller sjunga håller hjärnan alert och ’fyller på batterierna’”. Enligt många 

av lärarna är musik, vilket kan vara i form av sång och rytmik, ett redskap vid 

matematikinlärning såsom räkneramsor, räknesånger, sifferinlärning, inlärning av 

udda/jämna tal, ordningstal, additionsräkning och multiplikationstabellen, mm. En lärare 

motiverar sitt svar med att hon som lärare inte medvetet har använt sig av integrerad 

undervisning men att många matematiska begrepp finns i sånger och visor som hon 

använt sig av.   

 

Några lärare svarar nej på frågan. De motiverar exempelvis med att de själva inte kan 

spela något instrument eller sjunga. Någon lärare svarar att hon inte själv använder musik 

i sin undervisning, ”det ansvarar en annan lärare för”. En lärare skriver att hon inte använt 
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integrerad undervisning mer än ett fåtal gånger. Hon anser att till exempel endast en 

mattesång inte är integration utan blir istället en förstärkning. Integration enligt henne är 

när eleverna görs medvetna och själva kan se en koppling mellan ämnena. 

 
5.2.2 Vilka förutsättningar krävs för att integrera musiken/matematiken? 

Önskemål framkommer bland lärarnas svar att få handledning, tips och möjlighet till att gå 

en kurs om integrerad undervisning samt få kunskaper om rytmens och rörelsens 

betydelse för utvecklingen. En av förutsättningarna som skrivs är att det bör ske 

samarbete i arbetslaget för att ta vara på alla kompetenser och idéer. Det framkommer 

även att klassläraren har en stor möjlighet att integrera eftersom de undervisar i alla 

ämnen. En lärare påpekar även att kunskap i både musik och matematik är en 

förutsättning för att se samband mellan dem. Många av lärarna tycker att pedagogen bör 

kunna sjunga ”någorlunda bra” och en del även att kunna spela ett instrument, vilket 

förenklar menar en lärare. Bra material, fantasi och cd-spelare är också några 

förutsättningar enligt lärarna. En lärare anser att sånger som sjungs ska vara lätta att lära 

ut, lära in och komma ihåg.  

 
5.2.3 Bör ämnesintegrerad undervisning mellan musik och matematik utvecklas? 

Samtliga tolv lärare svarar ja på frågan. Musik i form av rytm, takt och sång enligt vissa 

lärare är ett redskap för att förstå matematiken och att den ska fastna bättre. 

Ämnesintegrering skapar helhet och behöver utvecklas över lag eftersom det gagnar 

eleverna, någon av lärarna har även läst undersökningar som visar på detta. Någon tycker 

att undervisningen ska vara varierad, andra anser att undervisningen blir roligare och att 

inlärningen blir enklare om eleverna lär utantill. Avslutningsvis poängterar många lärare att 

integrering mellan musik och matematik passar och är viktigt främst i de tidiga skolåren. 

 

5.3 Presentation av intervjupersonerna 

En musik- respektive en matematiklärare har intervjuats på vardera skolan. På den ena 

skolan undervisar inte musikläraren i årskurs 1-3 för tillfället men har arbetserfarenhet för 

de tidiga skolåren. 

 

5.4 Sammanställning av intervjuerna 

De fyra intervjuade lärarna tycker att integrerad undervisning mellan musik och matematik 

är intressant och bra att använda i skolundervisningen. Det framkommer att det passar bra 

och är väsentligt att integrera dessa ämnen bland barn i årskurs 1-3. Samtliga lärare har 
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fått frågan om integrerad undervisning används över lag på skolan. Alla svarar då att det 

är mycket individuellt och beror mycket på vem och vad de arbetar med. Hur integrerad 

undervisning ska gå till är det blandade svar på. Någon vet inte alls och någon diskuterar 

hur viktigt samarbetet i arbetslaget är. En lärare ger tips på hur undervisningen kan se ut 

och en annan anser att integrerad undervisning inte enbart är en mattesång eller 

räkneramsa, utan i så fall blir det enbart en förstärkning. Läraren menar att pedagogen 

måste vara insatt i de båda ämnena och även ha ett intresse för dem för att kunna uppnå 

bästa resultat.  

 

Vad lärarna tycker att musiken fyller för funktion i skolan är i princip samma, men alla fyra 

beskriver det på olika sätt. Alla är överens om att musiken frambringar glädje, det ska vara 

roligt att sjunga och vara lustfyllt. Musik skapar sångglädje, gemenskap, lust till rörelse och 

kan enligt en lärare vara en avkoppling och även ett kulturarv. Samtliga lärare anser att 

musik är ett redskap vid inlärning och inte enbart ett ämne för sig och uttrycker musik som 

ett pedagogiskt hjälpmedel eller ett verktyg. En lärare beskriver att vissa elever kan träna 

motoriken och vissa elever med särskilda behov i andra ämnen kan visa stora talanger i 

musik. Hon beskriver även att det är ”guld värt för inlärningssituationen”, vilket kan 

jämföras med en annan lärares svar, att med hjälp av musiken kan saker läras utantill och 

det är bra för minnet.  

 

Eleverna på den ena skolan har 40 minuter musik i veckan med musikläraren. I årskurs ett 

och två är musikundervisningen i klassrummet eller i fritidslokalen. Från årskurs tre är 

undervisningen i musiksalen där det finns ett ostämt piano, gitarr, rytminstrument, 

klangspel, cd-spelare och möbler i form av bord och stolar, vilket är enkelt att flytta på om 

golvutrymme behövs. Den musikundervisning som genomförs i klassrummen har fungerat, 

men det har varit lite trångt med lite utrymme. Exempel på andra lokaler på skolan är enligt 

de två lärarna fritidslokalerna och gymnastiksalen. På den andra skolan har årskurs 1-3 

musikundervisning lite när som eftersom varje klasslärare planerar individuellt. 

Musikundervisningen utförs antingen i klassrummet eller i ett så kallat ”allaktivitetsrum”. I 

detta rum finns ett instrumentskåp, många gitarrer, rytminstrument, trummor och piano. 

Musikläraren på skolan undervisar bara eleverna på mellanstadiet, årskurs 4-6 och 

undervisar i musiksalen. Eleverna i årskurs fyra och fem har 60 minuter musikundervisning 

i veckan och de i årskurs sex 40 minuter. Enligt musikläraren är musiksalen rymlig och 

innehåller några gitarrer, piano och keybord. De fyra lärarna upplever inte lokalerna som 

något hinder för integration mellan musik och matematik, men en av lärarna säger att det 
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säkert kan vara ett hinder. Hon förklarar att om inga grupprum finns tillgängliga och att 

klassrummen ligger för tätt, vilket innebär att alla måste ta hänsyn till alla, kan det utgöra 

ett hinder att utforma ämnesintegrerad undervisning med musik.  

 

Lärarna har fått frågan om material finns där musik och matematik integreras. Om de 

själva använder något, om de tycker att det finns tillräckligt eller om det behövs mer och i 

så fall vad det skulle innehålla. Någon lärare tycker att hon inte har så mycket material 

som integrerar musik och matematik, det finns enligt henne mer i svenska. Hon skulle vilja 

ha sånger som behandlar olika matematiska begrepp som till exempel hälften och dubbelt 

så att barnen ska lära sig mer utantill. En annan lärare skulle vilja ha mer instrument så att 

hon även kan arbeta mer integrerat med de äldre barnen, hon tycker annars att det kan bli 

för barnsligt. Hon har mycket eget material som hon samlat på sig genom åren. Hon tycker 

dessutom att integration inte endast är en ”mattevisa” utan att det krävs mer medvetenhet 

för att integrera. En lärare använder sig av sånger och danser då hon integrerar musik och 

matematik, men har ändå inget emot lite nytt material. Hon saknar ”den gamla 

tramporgeln” som förr stod i varje klassrum, vilket skulle kunna integrera musik och 

matematik väldigt bra genom att till exempel räkna svarta respektive vita tangenter eller 

oktaver. En annan lärare säger att hon använder sig av rim, ramsor och sånger. Hon har 

hittat dem i någon sångbok, på Internet och även i mattehandledningen (den 

lärarhandledning som följer med elevernas matematikböcker). 

 

På frågan om pedagogen måste vara bra på att sjunga eller spela för att kunna integrera 

musik och matematik svarar tre av lärarna att det som egentligen krävs är att pedagogen 

bör kunna sjunga ”någorlunda bra” och inte ha för stora krav på sig. Det viktiga är att 

pedagogen tycker det är roligt. Att kunna spela ett instrument är enligt dem inget måste, 

det går att klara sig bra med till exempel en cd-spelare. En av dem säger: ”Det är ju inte så 

att bara för att jag inte undervisar i musik så kan vi inte jobba med musik”. En annan säger 

att hon tror att många lärare kan tycka det är jobbigt att integrera musiken i undervisningen 

därför att de känner sig osäkra på området. Hon tycker därför att rektorer på skolor borde 

satsa på att anställa personal som är kunnig inom området eftersom alla lärare inte kan 

kunna allt. Detta för att pedagogen ska kunna förmedla det bästa till eleverna. Hon menar 

att det inom ämnen som till exempel historia eller matematik är lättare att läsa sig till 

kunskap som sedan förmedlas till eleverna. Det är svårare att ”läsa sig till” musik utan att 

pedagogen utövar det själv. 
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5.5 Fördelar och nackdelar med genomförandet 

Fördelarna med de metoder som har använts i arbetet är att både enkäter och intervjuer 

kompletterar varandra. I enkätstudien framkommer mer övergripande svar från fler 

personer medan det i de få intervjuerna blir mer djupgående svar. Båda metoderna har 

använts för att enkätutfallet skulle ligga till grund för den intervjuguide som har 

sammanställts så att problemformuleringen slutligen ska kunna besvaras.  

 

Alla aktuella lärare samlades på vardera skolan och informerades om arbetet och om 

enkätens uppbyggnad. Lärarna besvarade sedan enkäterna enskilt, detta för att ge lärarna 

tid att tänka individuellt och för att de inte skulle bli påverkade i sina svar. Samtliga tolv 

lärare svarade med motiveringar på enkätens tre frågor. Enkätsvaren var över lag tydliga, 

men i vissa fall önskades mer information och därför utformades en intervjuguide som 

förhoppningsvis kunde ge mer utvecklande svar. De fyra intervjuerna genomfördes på de 

två valda skolorna och vi intervjuade två lärare vardera. Intervjusituationen genomfördes i 

ett enskilt rum där läraren som respondent och en intervjuare var närvarande. Fördelen 

med endast en intervjuare är att intervjusituationen inte ska bli pressande för 

respondenten, vilket kanske hade skett ifall båda hade varit närvarande under 

intervjusituationen. Nackdelen är att endast en blev riktigt insatt i de enskilda intervjuerna, 

men detta underlättades för den andra eftersom varje intervju spelades in på en mp3-

spelare som kunde lyssnas av efteråt. Fördelen med att spela in varje intervju är att 

intervjuaren fokuserar mer på respondentens svar än att istället tänka på att dokumentera 

för hand. Nackdelen med en inspelning kan vara att respondenten upplever det som 

störande, vilket dock inte upplevdes under intervjusituationerna i undersökningen. Detta 

kan bero på att mp3-spelaren var liten, lätthanterlig och nästintill obefintlig.  

 

Om en enkätstudie enbart hade använts hade säkerligen problemformuleringen besvarats, 

men inte så djupgående. Om enbart en intervjustudie hade använts skulle det ha varit 

svårt att utforma och ställa de rätta frågorna som kunde besvara problemformuleringen. 

Anledningen till valet av båda metoderna är därför att genom enkäterna få fler svar och 

genom intervjuerna mer djupgående svar.    
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6. ANALYS 

Problemformuleringen lyder: Vad säger tidigare forskning om ämnesintegration mellan 

musik och matematik och använder sig några lärare i grundskolans tidiga år av 

ämnesintegrerad undervisning mellan musik och matematik och på vilket sätt? 

 

Stellan Sjödén (1995) förklarar att det matematiska och notläsning sitter i vänster 

hjärnhalva. Den högra halvan uppfattar känslor och musikalitet. Gudmundsson (1992) 

anser att de två hjärnhalvorna bör kombineras vid inlärning. Han förtydligar därefter att så 

många olika sinnen som möjligt bör stimuleras. Järnström och Lindberg (1995) skriver om 

forskning som har visat att när de båda hjärnhalvorna stimuleras uppnås ett bättre 

inlärningsresultat. Detta kan jämföras med enkätstudien där det framkommer att varierad 

undervisning visat sig vara väsentlig eftersom olika sinnen använts och gett större chans 

till att kunskaperna fastnar. En av de intervjuade lärarna anser att med hjälp av musiken 

kan saker läras utantill vilket är bra för minnet. Enligt många av lärarna i enkätstudien är 

musik i form av sång och rytmik ett redskap vid matematikinlärning. Det visar sig i både 

enkäterna och intervjuerna att lärarna anser att musik kan ses som ett redskap vid 

inlärning eller som ett pedagogiskt hjälpmedel och inte enbart ett ämne för sig. Under vår 

egen skolgång samt i lärarutbildningen under VFU-perioderna (verksamhetsförlagd 

utbildning eller praktik) har vi fått erfarenhet av att musik kan vara ett verktyg vid inlärning 

av andra ämnen, däribland matematik. Intressant är att se att litteraturen och de 

verksamma lärarna pekar på samma sak.    

 

Ilona Antal-Lundström (1996) skriver att rytmens centrum i hjärnan finns i vänster 

hjärnhalva där det logiska och matematiska tänkandet finns. Hon påvisar att rytmförståelse 

och intelligens därför är kopplade till varandra. Hon beskriver till exempel att korta, 

upprepade, rytmiska och betonade sekvenser har lättare att fastna i vårt minne. Detta 

understryker lärarnas motiveringar i enkätstudien där de menar att musik i form av rytmik 

är ett redskap vid matematikinlärning för att förstå matematiken och att den ska fastna 

bättre. Intressant var att höra lärarnas motiveringar kring rytmikens betydelse för 

matematikinlärning eftersom egna funderingar över sambandet mellan rytmik och 

matematik finns. Tankar kring sambandet har både ökat och blivit mer djupgående genom 

den lästa litteraturen och lärarnas svar. Lundström (1996) skriver även att det är väsentligt 

för elever i lågstadieåldern att lära sig musik eftersom det förstärker förståelsen av andra 

ämnen. Enligt henne innebär det att det därför är viktigt med välutbildade musiklärare just i 

de åren. Lärarna i enkätstudien påvisar att musik i form av rytm, takt och sång är ett 
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redskap för att förstå matematiken och för att den ska fastna bättre. De poängterar också 

att integrering mellan musik och matematik är viktig främst i de tidiga skolåren. Även i 

intervjustudien ansåg lärarna att det är väsentligt att integrera musik och matematik i 

skolundervisningen i årskurs 1-3. Eftersom vi utbildas för och även vill arbeta i de tidiga 

åren i grundskolan var det glädjande att både i litteratur och bland de verksamma lärarna 

läsa och höra detta.    

 

Henning Andersen (1991) skriver att matematik och räkneundervisning kan tillfredsställas 

för elever då kroppslig aktivitet med musik används. Författaren förklarar att de kreativa 

ämnena, till exempel musik, har framkommit av så kallade rekreationsämnen vilket innebär 

ämnen som ger avspänning och användes för att eleverna skulle vila sig efter att ha 

ansträngt sig i det vanliga skolarbetet. Han skriver att det konstnärliga i de kreativa 

ämnena är integrerade i hela barnets värld och bör ha en mer betydande roll i den vanliga 

undervisningen. Han förklarar därefter att undervisningen bör ha aktiviteter och 

upplevelser och poängterar att använda detta arbetssätt i de lägre klasserna. En lärare i 

enkätstudien motiverar att musiken kan vara en paus från andra ämnen för ett lustfyllt 

lärande. En annan lärare skriver också att lyssna på musik, eller att sjunga gör att hjärnan 

hålls i god form och eleven på nytt kan lära sig ytterligare kunskaper. Samtliga intervjuade 

lärare är överens om att musiken frambringar glädje, det ska vara roligt och lustfyllt att 

sjunga. Ämnesintegrering med musik är viktigt, men även musik som ett ämne är 

betydelsefullt vilket beskrevs i inledningen av arbetet. Musik har för oss upplevts som 

personlighetsutvecklande och tror därför att det är väsentligt att även elever får möjlighet 

till detta. En av intervjupersonerna säger att barn som har svårt att uttrycka sig ibland kan 

ta till det konstnärliga, vilket hon beskriver kan vara att sjunga och på så vis lättare kan 

uttrycka sig. Hon säger vidare att barn som stammar har lätt för att sjunga och läsa rim 

och ramsor.     

 

I enkätstudien framgår det att ämnesintegrering skapar helhet och behöver utvecklas i 

dagens skola eftersom det gagnar eleverna. En lärare i enkätstudien påvisar att hon har 

läst undersökningar om detta. Mats Uddholm (1993) skriver att vi som pedagoger borde se 

människan som en helhet med dess möjligheter och kunskap som en resurs av nyfikenhet 

för att inte begränsa människor. Järnström och Lindberg (1995) skriver att om vi individer 

och samhället ska överleva och utvecklas är det viktigt för alla människor att ha en 

förmåga till helhetssyn. De menar att när pedagoger har en helhetssyn på elevers 

utveckling och inlärning så blir det naturligt att ha en helhetssyn på lärostoffet och musiken 
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som redskap. I lärarutbildningen har det rekommenderats att använda ett integrerat 

arbetssätt eftersom det skapar en helhet. I vår kommande yrkesroll är förhoppningen att få 

möjlighet till att arbeta ämnesintegrerat men förstår samtidigt att det är mycket beroende 

på omständigheter och inställning hos lärare och hela arbetslaget. Gerd Arfwedsson 

(1989) förtydligar att ämnesintegrerat arbete innebär ökade krav på samarbete. I 

enkätstudien framkommer det att en av förutsättningarna är att samarbete bör ske i 

arbetslaget för att ta vara på allas kompetenser och idéer. I intervjustudien visas det att de 

aktuella lärarna är osäkra på hur mycket integrerad undervisning mellan musik och 

matematik förekommer på skolorna. Det är enligt dem väldigt individuellt och beror på 

lärarens inställning och samarbete i arbetslaget, vilket en lärare diskuterar mer ingående.  

 

Mats Uddholm (1993) skriver att pedagogen ska vara medveten om sin roll och ifrågasätta 

den istället för att enbart må dåligt av allt det där den inte kan, inte förstå och inte törs. Han 

menar vidare att pedagogen ska utmana sin rädsla, våga misslyckas och inte ha 

förväntningar på sin roll. Han understryker att alla pedagoger målmedvetet kan använda 

sig av musik i sitt arbete. I tre av intervjuerna anser lärarna att det är väsentligt att kunna 

sjunga ”någorlunda bra”, men att kunna spela ett instrument är inget måste utan det går att 

använda cd-spelare. Detta framkommer även i enkätstudien där många av lärarna tycker 

att pedagogen bör kunna sjunga ”någorlunda bra” och en del även att kunna spela ett 

instrument. En av de intervjuade lärarna anser att pedagogen måste vara insatt i både 

musik och matematik och ha ett intresse för båda ämnena för att kunna uppnå bästa 

resultat. En intervjuad lärare säger att många kan tycka det är jobbigt att integrera 

musiken i undervisningen eftersom de känner sig osäkra i ämnet och anser därför att 

skolorna bör satsa på att anställa kunnig personal i musikämnet för att pedagogen ska 

kunna förmedla det bästa till eleverna. Hon menar att det är svårare att läsa sig till musik 

än i andra ämnen eftersom det handlar så mycket om känslor och upplevelser. Men det 

viktiga enligt de intervjuade lärarna är att pedagogen tycker det är roligt och inte har för 

stora krav på sig. Eftersom musik har betytt och betyder mycket för oss kan det även 

betyda mycket för andra och håller därför med den intervjuade läraren om att alla skolor 

bör se musikämnet som något väsentligt.  

 

6.1 Sammanfattning   
Alla skolor bör ha en utbildad musiklärare, likaväl som utbildade matematiklärare, speciellt 

för de tidiga åren. Musikämnet ska inte enbart ses som ett separat ämne från den 

vardagliga undervisningen. Det är inte enbart musiklärarens roll att förmedla musik utan 

 30



alla lärares uppgift eftersom musik genomsyrar hela samhället och bör speglas i skolan 

och dess ämnen. Musikläraren har en betydelsefull roll att förmedla djupkunskaper i 

ämnet, men bör även kunna samarbeta över ämnesgränserna. Matematiklärarens roll är 

att förmedla matematikkunskaper på djup nivå, men förhoppningsvis använda musiken i 

sin undervisning även om detta sker på en ytlig nivå. Musik och matematik har som ämnen 

ett egenvärde, men det är viktigt att kunna se möjligheter till att integrera dem med 

varandra och inte låsa sig fast vid rädslan av att inte kunna eller att överlåta det till den 

separata ämnesläraren. Ämnesintegrerat arbetssätt är en möjlighet till helhetssyn. 

 

Undersökningen är intressant då det visar sig att några lärare i årskurs 1-3 använder sig 

av ämnesintegrerad undervisning mellan musik och matematik. De sätt lärarna använder 

sig av och den syn de har på ämnesintegration mellan musik och matematik varierar 

alltifrån väldigt genomtänkt och medveten undervisning till en omedveten handling eller att 

läraren ifråga knappt har tänkt på det. Undersökningar i tidigare forskning har gjorts kring 

ämnesintegration där det visar sig att samband mellan musik och matematik är väsentlig 

för ett helhetsskapande. I undersökningen har det tagits reda på vad för material som finns 

tillgänglig på skolorna, vilket visade sig finnas men inte tillräckligt.  

 
6.2 Framtida forskning 

I undersökningen framkom önskemål om mer material där musik och matematik 

integreras. Det skulle därför vara intressant att utforma ett eget och nytt material för 

ämnesintegrering mellan musik och matematik. I analysen diskuteras kring den 

välutbildade och kunnige musikläraren, men frågan är vad det innebär. I 

sammanfattningen förklaras detta ytligt, men kan säkerligen få en djupare förklaring för en 

ökad förståelse. I framtiden skulle det vara intressant att forska vidare kring ämnet. 
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ENKÄT KRING ÄMNESINTEGRERAD UNDERVISNING BILAGA 1 
TILL GRUNDSKOLELÄRARE SOM UNDERVISAR I MUSIK OCH/ELLER MATEMATIK I ÅR 1-3  

Kön:  Kvinna  Man 

Ålder: ________ 

Undervisar i ämnet:  Musik  Matematik 
   

1. Integrerar du musiken/matematiken i din vardagliga undervisning?

 Ja  Nej 

Motivera ditt svar. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Vilka förutsättningar krävs för att integrera musiken/matematiken i den dagliga 

undervisningen?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Anser du att ämnesintegrerad undervisning mellan musik och matematik bör utvecklas i 

dagens skola? 

 Ja  Nej 

Motivera ditt svar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



INTERVJUGUIDE OM ÄMNESINTEGRERAD UNDERVISNING BILAGA 2 

till grundskolelärare som undervisar i musik och/eller matematik i år 1-3

1. Tycker du att det är intressant och bra att integrera musiken/matematiken eller ska 

de vara enskilda ämnen för sig?

2. Hur ser det ut på er skola?  

Hur vill du att musik/matematik ska integreras i undervisningen? 

3. Vad tycker du musik fyller för funktion i skolan? 

Kan det vara ett redskap vid inlärning eller är det ett ämne för sig? 

4. Hur mycket musik har eleverna per vecka? 

5. Finns det någon musiksal på er skola? 

Om nej, var är ni då? 

Om ja, hur ser den ut? 

Vad finns det där? 

Finns det fler lokaler som är lämpade för musik och rörelse? 

6. Är lokalerna ett hinder för integration mellan musik och matematik? 

7. Anser du att det finns tillräckligt med material där musik och matematik integreras? 

Vad använder du för material? 

Om det hade funnits mer material, hade du använt det i din undervisning? 

Vad tycker du materialet skulle innehålla?

Hur skulle det se ut? 

8. Anser du att pedagogen/läraren måste vara bra på att sjunga och spela instrument 

för att kunna integrera musik och matematik?
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