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Abstract 

 

Kajsa Ferdinandsson 

 

Mattemusik i skolan 

En sociokulturell studie av en ämnesintegrerad undervisningsmetod i grundskolan. 

Mathmusic in school 

A socio-cultural study of a subject integrated teaching method in elementary school. 

 

I denna studie undersöks kunskapsförmedling vid användandet av en ämnesintegrerad 

undervisningsmetod. Studien undersöker även vilka redskap som nyttjas när en 

ämnesintegrerad undervisningsmetod används. Studien grundar sig i sociokulturell teori och 

dess syn på lärande. Studiens frågeställningar är följande; På vilket sätt förmedlas kunskaper i 

klassrummet när den ämnesintegrerade undervisningsmetoden används? och Vilka redskap 

används i klassrummet när den ämnesintegrerade undervisningsmetoden används? 

Undersökningens empiri har samlats in genom fallstudier bestående av observationer i 

klassrumsmiljö. Resultatet visar att kunskapsförmedlingen sker genom tal, sång, musicerande 

och kroppsspråk. Ett flertal redskap används så som tavla, penna, piano, rep, laminerade 

lappar med siffror, trummor, sång och kroppsspråk. Studien belyser även resultatet kopplat till 

teorin kring multipla intelligenser, samt i relation till begreppet estetisk läroprocess. 
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Inledning 
 

I detta examensarbete undersöks ämnesintegrering där en estetisk läroprocess är närvarande. 

Valet av detta ämne grundar sig i min fascination av musikens kraft, denna kraft som påverkar 

många av oss på många olika vis. Uddholm menar att ”Musik är känslor.” (Uddholm, 

1994:25). När vi upplever musik är känslorna en form i sig, det är de som är själva 

upplevelsen (Uddholm, 1994:25). Människan blir påverkad av musiken vilket öppnar våra 

känsloregister. Som blivande musiklärare är det intressant att se om musiken kan bidra med 

sin närvaro i inlärningsprocesser som rör skolans övriga ämnen.  Det intressanta i förhållande 

till min blivande yrkesroll som musiklärare är därmed vad som sker i ett klassrum där 

musiken i integration med ett ytterligare skolämne är närvarande.  

 

I skolinspektionens rapport Musik i Grundskolan från 2011 kan vi läsa att det i grundskolan 

saknas satsningar gällande musikämnet och estetiska lärprocesser, där musikämnet på ett 

strukturerat sätt skall bidra till att utveckla skolan. I rapporten framgår att det i världen över 

finns ett stort intresse just för de estetiska ämnenas betydelse i skolan, vilket belystes under 

världskonferensen Art Education med 193 deltagande länder som hölls i Sydkorea, i maj 

2010. Rapportens resultat visar även att det näst intill inte finns något planerat arbete som 

innefattar ämnesövergripande arbete med musik i skolan. (Skolinspektionen, 2011:26-27)  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det följande. 

 

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

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

musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. 

(Lgr11, 2011:10)  

 

I Lgr11 står det även att ämnesövergripande undervisning skall genomföras för att eleven 

skall få möjlighet att se en helhet i större kunskapsområden (Lgr11, 2011:19). 

 

Ämnesövergripande arbete eller ämnesintegrerat arbete är två begrepp som i detta 

sammanhang har samma betydelse. Begreppen innebär i skolans värld att ett samarbete 
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mellan flera skolämnen görs för att eleven skall kunna se en helhet. Detta för att eleven lättare 

skall förstå den omvärld som hen lever i. Andersson (1994) menar att de akademiska ämnena 

som Andersson väljer att förklara som fysik och biologi och dess kunskaper inte är tillräckliga 

för att eleven skall kunna förstå sin omvärld. Det krävs att eleven får kunskaper från olika 

ämnen. Integrationen sker hos individen och det är individen själv som skapar en helhet av 

byggstenarna den får från skolans olika ämnen. Det är undervisningens uppgift att stimulera 

eleven till att finna denna helhet. (Andersson, 1994:3) 

 

Lindstrand och Selander (2010) väljer att beskriva ett estetiskt uttryck på följande vis.  

 

Ett estetiskt uttryck innebär inte någon reproduktion i meningen återskapa så likt 

som möjligt. Ett estetiskt uttryck lägger något till världen som inte fanns där tidigare 

(Molander 1996:128). [Hänvisning till Molander enligt original] Här finns också en 

likhet med en lärprocess, som lägger något till individens förståelse av världen som 

inte fanns i dennes medvetande tidigare. Ett estetiskt uttryck kan också uppfinna 

något som förändrar vår syn på världen, även om uttrycket också innebär en fantasi 

kring något som aldrig funnits. (Lindstrand och Selander, 2010:12) 

 

Undervisning genom en ämnesintegrerad metod där musik är delaktigt som ett estetiskt 

uttrycksmedel utgör kärnan i denna studie. Ämnesintegreringen skall ge eleven möjlighet till 

att se helheten utifrån flera enheter (Andersson, 1994:15). Därför är jag intresserad av att 

undersöka vad som sker när en ämnesintegrerad undervisningsmetod används. Jag kommer i 

detta arbete att undersöka en ämnesintegrerad metod som integrerar musik och matematik.   
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Syfte & Frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur kunskap förmedlas i klassrumsundervisning när en 

specifik ämnesintegrerad undervisningsmetod används. Ämnesintegrationen är en integrering 

mellan matematik och musik och metoden har namnet Mattemusik. Ett ytterligare syfte är att 

undersöka vilka redskap som används i klassrummet när metoden används. Jag vill genom att 

besvara forskningsfrågorna som härrör dessa två syften visa på hur kunskap förmedlas vid 

användandet av en ämnesintegrerad undervisningsmetod. Studien syftar till att upplysa 

lärarstudenter och lärare om på vilket sätt en ämnesintegrerad undervisningsmetod kan bidra 

till undervisningssituationer. Termen redskap är hämtad från den sociokulturella teorin vilket 

jag redogör för senare i texten. Undersökningen kommer att ske i grundskolan och eleverna i 

studien går på låg- och mellanstadiet.  

 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

 På vilket sätt förmedlas kunskaper i klassrummet när den ämnesintegrerade 

undervisningsmetoden används? 

 

 

 Vilka redskap används i klassrummet när den ämnesintegrerade 

undervisningsmetoden används? 

 

 

Teoretisk förankring  
 

Då undersökningen grundar sig på analyser av grupper och dess interaktion och 

kommunikation i klassrummet har jag valt att utgå från den sociokulturella teorin. Roger 

Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, menar att ett av 

människans mest framstående drag är att hon ständigt vill lära. Jag kommer nedan att 

redogöra för Säljös tankar kring det sociokulturella perspektivet utifrån hans bok Lärande i 

praktiken (2000). I dag finns det tre olika perspektiv inom den sociokulturella teorin, Säljös 

teoribildning grundar sig i Lev S Vygotskijs perspektiv av den sociokulturella teorin. 
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Vygotskijs teorier bygger på utforskning av appropriering av kulturella redskap och semiotisk 

mediering. Jag kommer även därför att redovisa Lev S Vygotskij idéer om människans fantasi 

och kreativitet då hans tankar ligger till grund för det sociokulturella perspektiv som denna 

studie utgår i från (Vygotskij, 1930/2010). 

 

 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
 

Säljö (2000) menar att människan tar tillvara på sina erfarenheter och kan använda dem i 

framtida sammanhang. Säljö väljer att beskriva lärande ur ett sociokulturellt perspektiv med 

att människan lär sig genom att delta i olika praktiska och kommunikativa interaktioner. I 

interaktionen skapas tolkningar och resonemang som människan senare kan ta med sig och 

använda som resurser i framtida kommunikationer. Kommunikation är centralt i det 

sociokulturella perspektivet. ”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter”. (Säljö, 2000:13, 37, 105-106, citat från sidan 37) 

 

Säljö väljer att beskriva kunskaper i ett sociokulturellt perspektiv på följande sätt. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper inte något som individen har i form av 

färdigförpackade enheter som är lagrade i ett förråd. […] Kunskaper är något man 

använder i sitt handlande i vardagen och en resurs med vars hjälp man löser problem, 

hanterar kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenliga sätt. Kunskaper 

är det som hjälper mig att se ett problem eller en företeelse som något bekant och 

som något jag har tidigare erfarenhet av. (Säljö, 2000:125) 

 

Kunskaper är därmed något som människan använder i sitt vardagliga liv för att hantera de 

situationer som hon möter. Kunskaper och förmågor har genom historien förts vidare från 

generation till generation genom interaktion mellan individer. Människan förmedlar eller 

medierar, ett ord som Säljö väljer att använda sig av, sin verklighet genom olika redskap. 

Dessa redskap kan vara fysiska, intellektuella/språkliga, varav den mediering som sker genom 

vårt språk är den resurs som är vikigast. ”Språket är en mekanism för att bildligt uttryckt lagra 

kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv.” (Säljö, 2000:21, 81-82 citat 

från sidan 34)  
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I denna text kommer begrepp från den sociokulturella teorin att användas. Ett begrepp som 

ofta används inom den sociokulturella teorin, är artefakt, vilket även översätts till redskap 

inom den sociokulturella teorin. Jag har därför valt att använda mig av ordet redskap i denna 

text. En indelning kan göras mellan fysiska och intellektuella/språkliga redskap (Säljö, 

2000:81). Exempel på fysiska redskap är penna, kalender och miniräknare (Säljö, 2000:75). 

Exempel på intellektuella/språkliga redskap menar Säljö är de redskap som hjälper människan 

att lösa sin praktiska vardag så som att räkna och läsa (Säljö, 2000:22). Språket är ett av de 

viktigaste intellektuella/språkliga redskapen för mediering (Säljö, 2000:82). Med 

utgångspunkt i den sociokulturella teorin kommer i nedanstående text begreppet rörelse att 

tolkas som kroppsspråk, och därmed ges en språklig funktion. 

 

Viktigt är att människan inte låser sig i att lärandet endast går ut på att generera kunskaper 

från tidigare generationer. Om så var fallet skulle samhället vara oföränderligt och inga nya 

kunskaper skulle skapas (Säljö, 2000:127). Att människan ständigt utvecklar sin framtid och 

omskapar sin nutid beror på att hon använder sin kreativitet och sin fantasi, menar Vygotskij 

(1930/2010:13), en psykolog som under början av 1900-talet utvecklade tankar kring 

kreativitet och fantasi. Jag kommer nedan att redogöra för dessa tankar. 

 

Lev S Vygotskij (1896-1934) psykolog i dåvarande Sovjetunionen skriver i sin bok Fantasi 

och kreativitet i barndomen att människan erhåller en aktivitet som skapar något nytt, vilket 

han väljer att benämna som kreativitet. Kreativiteten, menar Vygostskij, är ett beteende som 

människan har och använder sig av när hon inte reproducerar utifrån erfarenheter utan när hon 

skapar nya bilder eller handlingar (Vygotskij, 1930/2010:13). Vygotskij fortsätter att förklara 

att kreativiteten kommer ifrån människans fantasi, det är fantasin som genererar den kreativa 

aktiviteten.  

 

Det finns fyra olika aspekter som sammanbinder fantasins aktivitet med verkligheten enligt 

Vygotskij. Den första aspekten innebär att människan använder sig av sina tidigare 

erfarenheter i kombination med fantasin för att något nytt skall skapas. Desto rikare en 

människa är på erfarenheter desto rikare blir hennes fantasi. Den andra aspekten innebär att 

människan genom att låna en erfarenhet, genom exempelvis en berättelse, kan med hjälp av 

sin fantasi komma i kontakt med verkligheter som hon inte har några egna erfarenheter ifrån. 

Tredje aspekten berör människans emotioner. Vygotskij menar att varje fantasiskapelse 

resulterar i en känsla, denna känsla är riktig och påverkar människan även om 
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fantasiskapelsen inte stämmer överens med verkligheten. Den fjärde aspekten innebär att 

fantasin kan skapa sådana ting som inte kommer från människans erfarenhet utan är helt nya 

för verkligheten. Vygotskij menar att fantasiprocessen sätts i rörelse av behov och strävanden. 

Dessa behov och strävanden skapas då människan lever i obalans med omvärlden och utsätts 

för uppgifter. (Vygotskij, 1930/2010:17, 24, 25, 35) 

 

 

Tidigare forskning 
 

Då studien har sin grund i en ämnesintegrerad undervisningsmetod där ett estetiskt 

uttrycksmedel i form av musik är delaktigt, har jag valt att redogöra för följande tre aspekter. 

Genom att beskriva följande aspekter får läsaren en inblick i en del av forskningsläget inom 

det område som studien berör. Jag har valt att nedan beskriva delar från Tomas Saars, 

universitetslektor och forskare inom pedagogik vid estetisk-filosofiska fakulteten vid 

Karlstads universitet, forskningsrapport Konstens metoder och skolans träningslogik (2005). 

Saar har undersökt vilka villkor som finns för att arbeta med konstnärliga metoder i skolan. 

Anders Marner och Hans Örtegren, universitetslektorer vid institutionen för estetiska ämnen 

på lärarutbildningen vid Umeå universitet, är författare till kunskapsöversikten En kulturskola 

för alla (2003). Ur den har jag valt att beskriva delar som berör estetiska läroprocesser. Jag 

kommer även nedan att redogöra för Howard Gardner, professor vid Harvard Graduate School 

of Education och hans tankar om de multipla intelligenserna (Gardner, 1983/1996).  

 

 

Estetiskt lärande 
 

Tomas Saar, väljer att dela in det estetiska lärandet i tre delar; Estetsikt lärande som fostran, 

Estetiskt lärande som subjektiva upplevelser och Estetiskt lärande som inlärningsstöd.  

 

Estetiskt lärande som fostran 

Med det estetiska lärandet som fostran menar Saar att eleverna i skolan kommer i kontakt med 

kulturen genom olika typer av kulturprojekt i skolan. Eleverna skall genom dessa projekt 

tillgodoses med kultur, konst och skapande vilket sker i en annorlunda miljö jämfört med den 

vardagliga skolmiljön. Saar skriver att många av dessa projekt genomförs utan någon som 
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helst uppföljning på vad eleverna lär sig. En konsekvens som Saar nämner är det att gränsen 

mellan elevernas skapande och den övriga skolvardagen blir större. Det finns en tanke om att 

estetiken, den goda kulturen bidrar genom att bara vara närvarande. ”Kultur ses som ett nytt 

uppfostringsredskap när de gamla börjar förlora i effekt eller till och med förbjudas.” (Saar, 

2005:15-19, citat från sidan 18) 

 

Estetiskt lärande som subjektiva upplevelser 

Det estetiska lärandet som subjektiva upplevelser kan förklaras genom att det som eleven 

gestaltar alltid är äkta, något som är färdigt i sin form. Saar menar att lärande och estetik ses 

här som något gemensamt. När exempelvis en gestaltning görs sker det per automatik ett 

lärande. Problematiken i detta anser Saar, är att det är svårt att avgöra vad det lärandet som 

sker består av och hur det går att sätta i relation till skolans läroplan. (Saar, 2005:22)  

 

Estetiskt lärande som inlärningsstöd 

Estetiskt lärande som inlärningsstöd innebär att man tillför estetiska ämnen till andra 

ämnesområden för att det skall bidra till att stärka ytterligare förmågor. Det finns delade 

meningar angående hur de estetiska ämnena påverkar en ökad förståelse hos eleverna.  Saar 

refererar till Matti Bergström som genom medicinsk forskning inom det neurologiska området 

kommit fram till resultat som visar att estetiska ämnen skapar energi, aktivitet och kunskap till 

andra ämnen (Saar, 2005; Bergström, 1990). Saar menar att det finns många tankar om de 

estetiska ämnenas positiva effekter. Många av dessa tankar, menar Saar, kan lätt 

sammankopplas till teorin att individer förstår bättre desto fler sinnen och strategier som 

används. Saar diskuterar i sin bok Konstens metoder och skolans träningslogik (2005) 

Howard Gardner och hans teorier kring de multipla intelligenserna i samband med 

diskussionen kring de estetiska ämnenas positiva effekter. Saar skriver även att det finns 

forskare som påstår att de estetiska ämnena inte tillför något till prestationen i de övriga 

skolämnena. De menar att det är just det annorlunda som tillförs som spelar roll. ”På mycket 

kort sikt kan man visa positiva effekter av musik, men det kan naturligtvis alla aktiviteter som 

innebär ett trevligt avbrott i vardagen. Varför inte lyfta fram Saftpauseffekten eller 

Rolighistoriaeffekten?” (Saar, 2005:22-25, citat från sidan 25) 
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Estetiska läroprocesser 
 

Anders Marner och Hans Örtegren skriver i kunskapsöversikten, En kulturskola för alla 

(2003), att de estetiska ämnena inte har sitt hemmedium i det talade och skriftliga språket. 

Med det menar de ej att talet och skriftspråket inte förkommer inom ämnena utan att de 

estetiska ämnena utgår från ett annat medium. De tydliggör även att innebörden av detta inte 

är att ämnena i sig inte innehar ett teoretiskt perspektiv. Språket har en viktig roll i skolan, 

Marner och Örtegren menar att en större mångfald av mediering skulle kunna vara mediering 

genom till exempel bild, musik, konst, drama, dans, artefakter och design. De fortsätter med 

att skriva att ett större antal olika typer av medieringar troligtvis skulle medföra att olika typer 

av upplevelser, kunskap och information skulle kunna finnas i skolan, vilket i sin tur skulle 

kunna öka möjligheten till ett kulturklimat som kom att vara multi- och intermodalt. 

Begreppet multimodalt innebär en flerstämmighet i förmedlingen av kunskap, det är inte 

endast genom språket som kunskap förmedlas. (Marner, Örtegren, 2003:35, 53-54) 

 

Marner och Örtegren har valt att visa skillnaden mellan instrumentella och estetiska 

läroprocesser. Denna indelning har de valt utifrån semiotiken då den skiljer på instrumentell 

och estetisk funktion (Marner och Örtegren, 2003:82). ”Semiotik betyder teckenlära eller 

betydelselära och studerar hur någonting betyder.” (Marner och Örtegren, 2003:11) Även om 

estetiska läroprocesser får större fokus i denna studie, kan nedanstående jämförelse vara 

intressant för läsaren som bakgrundsfakta. 
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Ovananstående tabell är hämtad från Marner och Örtegren sidan 82. 

 

I Marner och Örtegrens avslutande del med slutsatser från sitt arbete med kunskapsöversikten 

En kulturskola för alla kan vi läsa följande; 

 

Estetiska läroprocesser är en angelägenhet för alla ämnen, inte endast de i sig 

estetiska ämnena. I estetiska läroprocesser är eleven medskapande snarare än endast 

en behållare för obearbetad information. Läraren är en iscensättare av 

kunskapssituationer och handledare snarare än en förmedlare av redan färdig 

kunskap. Kunskap finns i och igenom olika medier och genrer snarare än endast 

inom skriftspråket och skolboken. Kunskap växer ur dialoger elev- elev och lärare- 

elev snarare än ur lärarens monolog och är engagerande och förvånade snarare än 

förväntad och från början given. (Marner, Örtegren, 2003:112) 

 

 

INSTRUMENTELLA ESTETISKA 

LÄROPROCESSER LÄROPROCESSER 

 

Eleven som en behållare för kunskap Eleven som medskapare i en  

 kunskapsprocess 

 

Läraren som förmedlare av redan  Läraren som iscensättare av  

färdig kunskap kunskapssituationer 

 

Enstämmig skolmiljö Flerstämmig skolmiljö 

 

Fakta Upptäckt 

 

Atomisering Transfer, överskridning 

 

Fast textbegrepp Vidgat textbegrepp, multimodalitet 

 

Svar utan frågor Kunskap ur dialog 

 

Automatiserad kunskap Främmandegörande kunskap 

 

Reproduktion Kreativitet 

 

Snävt kunskapsbegrepp Vidgat kunskapsbegrepp 

 

Ytkunskap Djupkunskap 

 

Förväntad kunskap Förvånande kunskap 

 

Fasta begrepp Skapande begrepp 

 

Entydig kunskap Mångtydig kunskap 
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Multipla intelligenser 
 

Howard Gardner menar att människan besitter flera relativt självständiga mänskliga 

intellektuella förmågor. Dessa intellektuella förmågor väljer Gardner att benämna mänskliga 

intelligenser vilka han redogör för att vara sju stycken. Intelligenserna, menar Gardner, 

formas och kombineras hos individer och inom kulturer på olika ändamålsenliga sätt. 

(Gardner, 1983/1996:8)  

 

Sedan Gardners bok om de sju intelligenserna gavs ut på 1980-talet har Gardner lagt till 

ytterligare en intelligens, Natur intelligensen. Detta medför att det sju intelligenserna har 

blivit åtta. (Lazear, 1991/1998:10)  

 

 

De åtta intelligenserna 

 Lingvistisk intelligens 

”Denna intelligens som har samband med ord och språk – det skrivna och det talade 

– dominerar de flesta västliga utbildningssystem.” 

 Musikalisk intelligens 

”Denna intelligens baserar sig på igenkännande av tonala mönster, däribland även 

olika ljud från omgivningen och på känsla för takt och rytm” 

 Logisk-matematisk intelligens 

”Denna intelligens – som ofta kallas rationellt tänkande – har att göra med induktivt 

och deduktivt tänkande/resonerande, tal och att känna igen abstrakta mönster.” 

 Visuell/Spatial intelligens 

”Denna intelligens bygger på synen och förmågan att visualisera ett föremål och 

innebär bland annat förmågan att skapa inre, mentala bilder.” 

 Kroppslig-kinestetisk intelligens 

”Denna intelligens har samband med kroppsrörelser och innefattar 

kunskap/medvetenhet om kroppen, bland annat hjärnans motoriska cortex, som 

kontrollerar kroppsrörelser.” 

 Självkännedoms intelligens 

”Denna intelligens har samband med inre tillstånd, självanalys, metakognition (d.v.s. 

att tänka om tänkandet) och medvetenhet om andliga dimensioner.” 
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 Social intelligens 

”Denna intelligens får sitt uttryck främst genom personliga relationer och i 

personliga sammanhang.” 

 Natur intelligens 

”Natur-intelligensen handlar om att förstå, uppskatta och glädjas åt naturen. 

Människor med utvecklad natur-intelligens känner sig i allra högsta grad hemma i 

naturen” 

 

(Samtliga citat ovan förutom det gällande naturintelligens är från Lazear 1991/1998:23, citat 

naturintelligens Lazear 1991/1998:134 ) 

 

Gardner skriver att de olika förmågorna som finns inom intelligenserna kommer till olika 

användning beroende på hur inlärningssituationen ser ut. Förmågorna kan fungera som medel 

för att finna information och även som medel för att förmedla information. Gardner ger 

följande exempel; människan vill lära sig att göra matematiska uträkningar, hon behöver då 

införskaffa sig logisk-matematisk kunskap. Dock kan kunskapsförmedlingen vid ett sådant 

tillfälle ske i språklig form och därmed även inkludera den lingvistiska intelligensen. 

(Gardner, 1983/1996:304) 

 

David Lazear (1991/1998) skriver i sin bok, Åtta sätt att undervisa en handbok som baseras 

på Gardners multipla intelligenser, att människan har alla ovanstående intelligenser. Han 

lyfter dock fram att människan har en eller två mer framträdande intelligenser som är mer 

utvecklade än de andra. Lazear menar även att de intelligenser som inte är så framträdande 

går att göra aktiva, då den förmågan finns hos människan. (Lazear, 1991/1998:16 ) 

 

I Karlssons (2010) studie med titeln Åtta vägar till musiken undersöks på vilket sätt Gardners 

intelligenser används av eleverna på musiklektioner på ett estetiskt gymnasieprogram. 

Karlsson intresserade sig av att undersöka, genom observation, vilka intelligenser som 

används under musiklektioner. Resultatet visade att det var svårt att avgöra då det var 

beroende av hur läraren undervisade. Det gick därför inte att visa på generellt vilka 

intelligenser som används. Karlsson undrade även hur intelligenserna används i praktiska 

respektive teoretiska moment. Där visade det sig att den lingvistiska intelligensen var starkt 

kopplad till de praktiska momenten. En av slutsatserna som Karlsson kunde se utifrån sin 
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studie var att intelligenserna inte går att dela på och se var och en för sig, intelligenserna 

fungerar gemensamt över gränserna.  

 

Gardners tankar om att intelligenserna kommer till olika uttryck och har tillsammans olika 

funktioner beroende på hur situationen ser ut, återfinns i Karlssons resultat. Detta visar att det 

finns en samverkan mellan flera av intelligenserna i musikundervisning.  

 

 

Metod & Material  
 

Det finns många olika metoder att välja mellan vid insamlande av empiri. Valet av metod 

beror på vad som är tänkt att undersökas, valet av syfte för undersökningen och dess 

frågeställningar. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning framför en kvantitativ. Detta 

för att den kvalitativa undersökningsmetoden passar bättre utifrån studiens syfte och dess 

frågeställningar. Studien berör vad som sker i en viss miljö i detta fall ett klassrum, när en 

undervisningsmetod används. Studien kommer även att undersöka hur individer, lärare och 

elever interagerar och kommunicerar med varandra i miljön. Jag kommer nedan att redogöra 

för mitt metodval, en kvalitativ undersökningsmetod i form av observation.  

 

Bryman (2002) professor vid Loughborough University väljer att beskriva den kvalitativa 

forskningsstrategin på följande vis. 

 

En kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som tolkningsinriktad eller 

interpretativ, vilket betyder att tyngden (till skillnad från den naturvetenskapliga 

modell som tillämpas inom kvantitativ forskning) ligger på en förståelse av den 

sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. (Bryman, 2002:250) 

 

Bryman menar att den kvalitativa forskningsstrategin har ett tolkande synsätt och fokus ligger 

på att framställa teorier. Detta i jämförelse med den kvantitativa strategin där fokus ligger på 

prövning av teorier och är nära kopplat till naturvetenskapen. (Bryman, 2002:35)  
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Fallstudie 
 

Fallstudie är något som Bryman (2002) förklarar som en detaljerad studie genomförd endast 

av ett fall. Detta fall är ofta sammankopplat med en plats och kan exempelvis inbegripa ett 

mindre samhälle, en organisation eller ett bostadsområde. Tonvikten i en fallstudie ligger på 

att undersöka en situation eller en miljö i fråga, vilket kommer att vara centralt i min studie. 

(Bryman, 2002:64-65) 

 

Fördelar med fallstudie menar Merriam (1994) är att de är hämtade från verkligheten vilket 

gör att det ger en övergripande och innehållsrik helhetssyn av ett skeende. Merriam menar att 

detta gör fallstudie till en god vetenskaplig metod för studier inom det pedagogiska området. 

Nackdelarna med forskningsmetoden menar Merriam är det att läsaren av texten kan komma 

att tro att fallstudien är en redogörelse för en helhet av ett förhållande, trots att fallstudien 

endast är en beskrivning av en del av helheten. (Merriam, 1994:46-47) 

 

En viktig aspekt i detta sammanhang är fallstudiens validitet. I Merriams bok Fallstudien som 

forskningsmetod står följande om validiteten av forskning där individer studeras. 

 

Det som studeras är människors konstruktion av verkligheten, hur de upplever 

världen. En fallstudieforskare försöker ständigt fånga och skildra verkligheten som 

den upplevs av de människor som finns i den. I en bemärkelse är det som tycks vara 

sant eller som upplevs som sant viktigare än det som faktiskt är sant. [kursivering 

enligt original] (Merriam, 1994:178) 

 

Angående graden av generalisering som går att göra utifrån en specifik fallstudie menar 

Merriam att det finns två ståndpunkter. Den ena menar att det inte går att göra en 

generalisering på endast ett fall. Den andra säger att det går att göra en generalisering då 

forskaren gör ett urval ur sitt insamlade fallstudiematerial och använder det på ett kvantitativt 

sätt i en undersökning. En andra lösning för ökad generalisering är att göra en flerfallsanalys, 

ett begrepp som Merriam använder, där ett flertal fall analyseras. (Merriam, 1994:184-185)  
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Observation 
 

Jag har valt att använda mig av observation i mitt insamlande av empiri. Jag vill med hjälp av 

observationen fånga det vardagliga samspel som sker under lektioner i ett klassrum. Detta för 

att kunna se hur kunskaper förmedlas och vilka redskap som används. Jag har valt att inte vara 

deltagande i den pedagogstyrda verksamheten då detta kan påverka eleverna. Nedan kommer 

jag att redogöra för Alan Brymans tankar kring observation. 

 

Bryman (2002:276) för en diskussion angående begreppen deltagande observation och 

etnografi. Han menar att begreppet ”deltagande observation” har sedan 1970-talet börjat 

försvinna och har övergått till att benämnas etnografi.  

 

”Etnografi” används ibland för att beteckna en undersökning där deltagande 

observation är den huvudsakliga metoden, men där man också har ett speciellt fokus 

på kulturen hos den grupp som forskaren studerar. (Bryman, 2002:277)  

 

Etnografen skall i sin undersökning få tillträde till en viss social miljö, valet av miljö bygger 

på undersökningens frågeställningar. Den sociala miljön kan vara öppen eller sluten beroende 

på hur den ser ut. Bryman ger följande exempel; öppen miljö är undersökningar gjorda i 

bostadsområden och lokalsamhällen. Skolor, företag och sekter är exempel på sociala miljöer 

som är slutna och därmed inte offentliga. Bryman menar att i dessa öppna respektive slutna 

miljöerna kan etnografen ta en öppen eller dold observatörsroll. Den dolda rollen innebär att 

forskaren inte avslöjar sin roll som forskare i sammanhanget. Detta kan göras då det kan vara 

problematiskt att undersöka en viss miljö som forskare med en öppen observationsroll. Den 

öppna observationsrollen innebär att forskaren redogör för sin forskning och sin roll som 

forskare för deltagarna. Bryman skriver att forskaren oftast intar rollen som öppen forskare då 

det anses vara mest fördelaktigt ur praktisk och etisk synpunkt. (Bryman, 2002:278-280)     

 

I denna undersökning kommer jag att besöka en sluten social miljö i form av skolan. Jag 

kommer även att inta en öppen observationsroll då det passar sammanhanget bäst då 

forskning i skolan berör etiska förhållningsregler.  

 

Bryman menar att etnografen kan anta olika roller. Rollerna är följande; fullständig deltagare, 

deltagare som observatör, observatör som deltagare och fullständig observatör (Bryman, 
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2002:286-287). Jag kommer i min undersökning att vara en fullständig observatör. Vilket 

innebär att jag inte kommer att samspela och interagera med deltagarna i undersökningen, 

utan endast studera miljön och det sociala samspelet. 

 

I samband med en observation, menar Bryman, bör etnografen skriva fältanteckningar. 

Anteckningarna som görs skall beskriva det som sker och även det beteende som går att 

avläsa av deltagarna, till detta skall även observatörens egna reflektioner läggas. Bryman 

menar att frågeställningen för undersökningen skall avgöra var forskaren skall lägga sitt fokus 

under observationen. Dock skall etnografen inte vara främmande för att släppa detta fokus 

och se andra händelseförlopp då den kvalitativa forskningens anpassbarhet är viktig. (Bryman, 

2002:292:293)  

 

Johansson och Svedner (2006) skriver i sin bok Examensarbetet i lärarutbildningen om olika 

typer av observationer som kan göras i samband med insamling av empiri. Löpande 

observation är ett sätt att observera som kräver ett förarbete i form av frågeställningar som 

styr observationen. Under observationen skall det göras så exakta anteckningar som är 

möjligt. Det är även viktigt att de är fria från värderingar för att en senare analys skall kunna 

göras. (2006:60-61) 

 

Den löpande observationen stämmer bra överens med Brymans tankar kring etnografens 

fältanteckningar. Jag kommer i denna undersökning att använda mig av löpande observation 

och mina frågeställningar har styrt observationen. 

 

 

Urval 
 

I denna studie undersöks det på vilket sätt eleverna kommer i kontakt med kunskaper när en 

ämnesintegrerad metod undervisas. Därför är det nödvändigt för mig att undersöka en skola 

där undervisning sker genom ämnesintegrerade metoder. På skolan där undersökningen 

genomförs används ämnesintegrerade metoder och jag har valt att undersöka en 

ämnesintegrering mellan matematik och musik. Ett antal skolor har integrerat 

undervisningsmetoden Mattemusik i sin undervisning och jag har valt en utav dessa skolor.  
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Undersökningen kommer att äga rum i två olika klasser bestående av cirka 20 stycken elever i 

varje klass. Att genomföra undersökningen i två klasser ger mig en möjlighet till att se en 

större variation av undervisningsmetoden som används. Undersökningen kommer att äga rum 

i klassrumsmiljö och fokuserar på den interaktion som förekommer mellan lärare och elever. 

Detta för att kunna studera den kunskapsförmedling som sker mellan lärare och elever samt 

den kunskapsförmedling som sker mellan elever.  

 

Jag kommer att använda mig av fingerade namn i texten för att skydda deltagarnas 

anonymitet. Följande uppställning visar deltagarna i studien. 

 

Elever från två klasser  

 

Pedagogen - L1 

 

Pedagogen - L2 

 

Pedagogen - L3 

 

 

Genomförande 
 

Mitt ursprungliga syfte med studien, var att genomföra observationer med hjälp av en 

videokamera på en skola. Det samtycke som krävs för den typen av observationer blev jag 

inte tilldelad. Jag har valt att ändra min forskningsmetod och kommer att genomföra 

observationer utan inspelning på en skola. Observationerna genomförs under fyra stycken 

lektionstillfällen när den ämnesintegrerade metoden i matematik och musik undervisas. Varje 

observationstillfälle är 40 minuter långt vilket ger mig empiriskt material på sammanlagt 160 

minuter. Observationstillfällena skall fungera som mitt empiriska material i denna 

undersökning. Anteckningar kommer att fungera som dokumentation under observationerna, 

anteckningarna skrivs utifrån ett framarbetat observationsschema, utöver det förs löpande 

fältanteckningar. Observationsschemat med dess anteckningar kommer sedan användas som 

underlag för analyser. Jag har valt att placera mig på samma ställe i rummet under 
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observationerna som gjorts, detta för att få en så enhetlig syn på arbetet i klassrummet som 

möjligt.  

 

Observationerna är inte en exakt kopia av vad som skedde i klassrummet under just den tid 

som den genomfördes. Detta beror på att det är en omöjlighet att se och anteckna allt som 

pågår i ett klassrum. Jag har arbetat med löpande observation vilket har hjälpt mig då 

observationernas fokus har varit utstakat från början, utifrån studiens frågställningar. Jag 

anser att detta fokus har hjälpt mig under observationerna.  

 

Vid den första observationen gav jag mitt observationsschema för stort utrymme, det 

korrigerade jag till nästföljande observation då jag mer i löpande text anteckna vad som 

skedde i klassrummet. Denna anpassning gjorde att mitt fokus på det som skedde i 

klassrummet blev bättre, och i de efterföljande observationerna valde jag att fortsätta att 

arbeta utifrån metoden att skriva mer övergripande i löpande text. Möjligheten för en djupare 

analys av materialet hade troligtvis varit större om en videokamera använts, då det ger 

möjlighet till att titta på materialet ett flertal gånger. Jag anser trots saknad av videokamera att 

jag under mina observationer blev tilldelad det material som jag behövde för att kunna 

genomföra denna studie.    

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Eftersom studien innehåller en undersökning där människor kommer att observeras i en 

verksamhet, i detta fall i skolan, har jag valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002) som underlag i min 

kontakt med de medverkande i studien. I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns 

fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen skall informeras om projektet och 

de villkor som finns för deltagarna. Viktigt att tydliggöra är att medverkan är frivilligt för de 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002:7). Jag har informerat deltagarna om undersökningens 

syfte och tydliggjort att deras medverkan är frivillig innan genomförd studie. 
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Samtyckeskravet fordrar att en insamling av samtycke från deltagarna görs. Samtycke kan 

lämnas av en företrädare, exempelvis en lärare, för undersökningsdeltagarna då 

undersökningen inte berörs av frågor av privat karaktär och etiskt känslig natur 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). Jag har inhämtat samtycke för studien från elevernas lärare innan 

genomförd undersökning.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna skall ges största konfidentialitet och deras 

personuppgifter skall omhändertas på ett sådant sätt att obehöriga inte skall kunna ta del av 

materialet. Viktigt är att forskaren är medveten om att kodifiering kan bidra till att 

utomstående läsare kan identifiera en individ. Det måste medvetet ske ett arbete som försvårar 

det för utomstående att identifiera enskilda individer (Vetenskapsrådet, 2002:12-13). Jag har i 

denna undersökning gett deltagarna total anonymitet genom att fingera namn och nödvändiga 

uppgifter som kan relateras till enskilda skolor eller deltagare som kommer att presenteras i 

denna studie. Detta för att det inte skall kunna gå att identifiera dessa deltagare då studien är 

avslutad. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade forskningsmaterialet endast får användas till sitt 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002:14). Det insamlade materialet kommer endast att användas till 

denna studie och kommer efter avslutat arbete att bevaras enligt gällande arkiveringslag. 

 

 

Studiens anspråk 
 

Som jag nämnde ovan, så menar Merriam (1994) gällande fallstudien, att läsaren kan komma 

att tro att det resultat som visas är en helhet fast det endast är en liten del av en helhet. Då 

denna studie grundar sig på fallstudie är det av vikt att vara medveten om detta. Studiens 

resultat går inte att generalisera då den grundar sig på en fallstudie. Fallstudien visar dock en 

bit av verkligheten vilket Merriam, menar ger en övergripande syn på ett händelseförlopp. 

Detta leder till att läsaren informeras och får möjlighet till en förståelse av detta skeende. 

(Merriam, 1994:46-47) 
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Studien bör inte generaliseras då den genom fallstudie endast visar en liten bit av 

verkligheten. Det studien gör är att upplysa läsaren om hur kunskapsförmedling kan se ut 

samt vilka redskap som används vid undervisning av en ämnesintegrerad undervisningsmetod, 

bestående av ämnena matematik och musik. Både lärarstudenter och redan verksamma lärare 

kan genom att läsa denna studie informeras om hur kunskap kan förmedlas vid användandet 

av en ämnesintegrerad undervisningsmetod. Studien ger dem även en inblick i hur arbetet 

med ämnesintegrering kan se ut, vilket kan leda till inspiration och utveckling av deras 

undervisning i skolan. 

 

 

Bakgrund 
 

Då studien grundar sig i ämnesintegrerat arbete kommer jag nedan att redogöra för Gunilla 

Svingbys, professor i pedagogik och ämnesdidaktik, tankar kring ämnesintegrerat arbete i 

skolan. Svingbys artikel som jag valt att utgå ifrån är från mitten på 1980-talet. Jag tycker 

trots dess ålder att den beskriver grunden i ämnesintegrering på ett bra sätt och har därför valt 

att använda mig av den. Det ämnesintegrerade fältet och dess svenska litteratur som jag har 

funnit är relativt gammal, från mitten av 1980-talet till mitten på 1990-talet. Det går dock att 

finna en större del av nyskriven litteratur som är utformad som handböcker för arbete med 

ämnesintegrering i skolan. I de flesta fall visar denna litteratur på exempel på lektionsupplägg, 

där det förklaras på ett praktiskt sätt hur lektioner i ämnesintegrerat arbete skulle kunna se ut. 

Jag tolkar det som att den nyutgivna litteraturen visar på att det finns ett intresse för 

ämnesintegrerade arbetsmetoder och att grunden för de böckerna är litteraturen som utgavs på 

1980-talet och 1990-talet. Det finns ett flertal internationella artiklar som berör området 

ämnesintegrering i skolan. Jag kommer nedan att redogöra för en artikel som jämför 

amerikanska och japanska lärares användning av ämnesintegrering mellan musik och övriga 

skolämnen. Jag kommer även nedan kort beskriva den metod vid namn Mattemusik som 

undersöks i denna studie.  
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Ämnesintegrerat arbete i skolan 
 

Idéerna om att integrera ämnena i skolan uppstod i USA redan vid sekelskiftet mellan 1800-

talet och 1900-talet. Dessa idéer grundade sig i en reaktion mot den dåvarande läroplanen som 

bidrog till att undervisningen bestod av en stor del utantillinlärning. Skillnaden mellan det 

förra perspektivet och det nya ansågs vara att det gamla styrdes av ämnenas innehåll medan 

det nya utgick från människans tankar om hur hon tänker och lär. Argument hämtade från 

utvecklingspsykologin och inlärningspsykologin fördes för ämnesintegrering, exempelvis 

följande citat ”Barn, har det sagts, upplever inte världen uppdelad i ämnen utan i helheter.” 

(Svingby, 1986:102 citat från sidan 102)  

 

Svingby (1986) väljer att skilja på begreppen integrering och samordning. Integrering, menar 

Svingby, är ett begrepp som står för det som sker inom eleven, då det sker en inre process av 

bearbetning hos eleven vid inlärning. Hon väljer att namnge den integration som sker mellan 

skolämnena som samordning. Samordningen kan delas in i olika grader beroende på hur 

samarbetet mellan skolämnena ser ut. Svingby använder sig av en skala där det vid ena änden 

finns en grad av ingen samordning vilket resulterar i separat ämnesläsning och vid den andra 

motpolen finns total samordnad undervisning som ämnesövergripande undervisning. 

(Svingby, 1986:105-106) 

 

 

(Egen skapad figur utifrån Svingby,1986:105-106)  

 

Svingby menar att samordningen även kan ha olika nivåer av djup. Första nivån innebär 

periodläsning där lektionerna lägger fokus på ett ämnesinnehåll i taget under en vis period. 

Svingby ger exempel på användningsområdet i de naturorienterade ämnena, perioden kan 

fortlöpa under tre till fyra veckor innan det sker ett skifte av ämne från exempelvis fysik till 

biologi. Genom att arbeta på detta vis menar Svingby finns det chanser till ett samarbete 

mellan ämnena. (Svingby, 1986:106)  

Ingen samordning              Totalt samordnad undervisning 
-separat ämnesläsning                                                                                 -ämnesövergripande undervisning
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Den andra nivån inbegriper två förslag på djup i ämnesintegreringen. Det första är 

successionsmodellen där ett tema bestäms och behandlas i ordningsföljd. Svingby ger 

exempel på temat energi som först läses i biologi och sedan tas upp i exempelvis fysik och 

kemi. Den andra modellen på denna nivå innebär att ett samarbete görs parallellt mellan 

skolämnen. Under lektioner i olika ämnen undervisas det i samma ämnesområde. (Svingby, 

1986:106) 

 

 

 

(Figur enligt Svingby 1986:107) 

 

”Ämnena fungerar här helt oberoende av varandra. Energi behandlas t ex i både 

biologiämnet och fysikämnet utan att någon koppling görs mellan dem. ” [Kursivering enligt 

original] (Svingby, 1986:107) 

 

I den tredje nivån väljer Svingby att använda sig av begreppet ”regiämne”, detta ämne 

fungerar som kärna i arbetet där ett flertal ämnen ingår. Regiämnets status är central och dess 

metoder och kunskaper styr de andra ämnena. I denna nivå löses även alla ämnena upp och 

tappar sin ämnesidentitet, detta för att de tillsammans skall kunna bidra med material till det 

gemensamma ämnesövergripande arbetet. (Svingby, 1986:107) 

 

 

 

Ämne A 

 

Ämne B 

 

Ämne X 



 

22  

(Figur enligt Svingby 1986:107) 

 

”Här finns ett visst samband mellan ämnena, vilket innebär att ett ämne dominerar – blir 

’regiämne’. Detta ämne bestämmer till en del behandlingen av de övriga två ämnena.” 

[Kursivering enligt original] (Svingby, 1986:107) 

 

En fråga som Svingby även berör är hur många skolämnen som skall ingå i 

ämnesintegreringen, antal ämnen kontra vilken nivå samordningen av ämnena ger olika fokus. 

Vid maximal samordning där alla skolämnena är representerade sker en fullständigt samlad 

undervisning menar Svingby. Ämnesintegreringen kan också ha en vid samordningsbredd där 

samordningen är stor men ämnenas identitet finns kvar. Motsatsen finns också, där mindre 

antal ämnen berörs fast samordningen är total. (Svingby, 1986:109) 

 

 

Internationell forskning  

I Undersökningen med titeln Attitudes and practices of Japanese and American music 

teachers towards integrating music with other subjects, hämtad från International Journal of 

Music Education, görs en jämförelse i vilken utsträckning amerikanska och japanska 

musiklärare använder sig av ämnesintegrering mellan musik och övriga ämnen i skolan. 

Undersökningen genomfördes genom att deltagarna från båda länderna fick svara på ett 

frågeformulär. Studien visar att de amerikanska musiklärarna använde sig av integrering i 

större utsträckning än de japanska. Undersökningen visar även att både de amerikanska och 

japanska lärarna vanligen använde sig av integration mellan musik och följande ämnen; 

läsning, språk, naturvetenskap och matematik. (Zdzinski m.fl., 2007) 

 

      

 

Ämne A 

 

Ämne C 

 

Ämne B 

Regiämnet 
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Mattemusik 
 

Den ämnesintegrerade metoden som jag i denna studie kommer att undersöka har namnet 

Mattemusik. Metoden är framarbetad av Bitten Löfgren och Andreas Ebbelind, musik- 

respektive matematiklärare, och finns som underlag för undervisning i en bok med tillhörande 

CD-skiva, bokens namn är Mattemusik en metod för ämnesintegrerat lärande. Metoden utgår 

från matematikens kursmål men både matematiken och musiken får lika stor plats i 

undervisningsmetoden menar författarna. Boken Mattemusik innehåller fyra delar vilka är 

indelade i olika teman, det är följande; matematiska och musikaliska mönster, bråkräkning 

genom att introducera begreppen hel och delar, begrepp som gäller tid och klockan, 

rumuppfattning och geometri. (Löfgren & Ebbelind, 2010:4-9) 

 

I bokens avslutande del där teorin bakom metoden tas upp skriver författarna följande ”Att 

uttrycka sig på olika sätt är en stor del av lärandet.” (Löfgren & Ebbelind, 2010:117) Löfgren 

och Ebbelind fortsätter att med att förklara att elever lär olika, exempelvis genom att se bilder, 

känna, lyssna eller genom en kombination av dessa.  

 

Vi tror att barns verklighet uppstår genom delaktighet, därför blir interaktiviteten 

mellan oss och eleverna en av grundstenarna för att iscensättandet ska bli 

meningsfullt. Det är också viktigt att använda olika språkliga uttryck i iscensättandet, 

det vill säga till exempel bild, sång, rörelser och dans, liksom förstås talat och skrivet 

språk. (Löfgren & Ebbelind, 2010:116) 

 

Författarna skriver att det måste finnas ett medvetet arbete med att anpassa de språkliga 

formerna till elevernas behov. Det är av vikt att ta mediering och multimodalitet på allvar 

menar författarna. (Löfgren & Ebbelind, 2010:118) 
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Resultat & Analys 
 

Resultat 
 

Studiens syfte är att undersöka hur kunskap förmedlas i ett klassrum när den 

ämnesintegrerade undervisningsmetoden används. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka 

redskap som används när en specifik ämnesintegrerad undervisningsmetod används. Nedan 

kommer jag att redogöra för de resultat som jag funnit utifrån mina observationer i syftenas 

ovanstående ordning.  

 

Kunskaper förmedlas genom sång, tal, musicerande med hjälp av instrument och kroppsspråk. 

Genom sång där olika sånger med text sjungs, sångtexten består av olika teman från 

matematiken. Talet används som förmedling av kunskaper i form av diskussioner i hela 

klassrummet och i mindre grupper. Diskussionerna pågick elever emellan och mellan lärare 

och elever. Kunskapsförmedling genom musicerande skedde exempelvis i en övning där 

eleverna spela på trummor och samtidigt sa en ramsa. Kunskaper förmedlas även genom 

kroppsspråk, exempel på vad eleverna gjorde var att gå, hoppa, peka. Eleverna gestaltade 

även olika typer av objekt så som en klockas visare eller en siffra.  

 

Undersökningens andra syfte, att studera vilka redskap som användes vid undervisningen 

visade följande resultat. Jag har valt att dela in redskapen i fysiska och 

intellektuella/språkliga, denna indelning är hämtad från den sociokulturella teorin som denna 

studie hämtar sin teoretiska förankring från. Under mina observationer har jag kunnat se att 

följande fysiska redskap används; dator, förinspelad musik, tavla, penna, piano, rep, 

laminerade lappar med siffror, trummor, golv, mikrofon och tejp. De redskap som är 

intellektuella/språkliga som jag kunnat uppfatta under mina observationer är tal, sång och 

kroppsspråk. 

 

Nedan presenteras utdrag från den insamlade empirin. Efter varje exempel kommer en 

efterföljande sammanfattning att ske. Efter de förevisade exemplen ges en analys av 

materialet. De olika utdragen i texten kommer att benämnas som Exempel 1, 2, 3 och 4.   
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Exempel 1 

Lärare och eleverna börjar sjunga på sången Från sekund till år som berör tidsrymder från 

sekunder till år. Texten till sången är följande;  

 

”Sekund blir minut blir timme blir dygn blir vecka blir månader och år sommar höst och 

vinter, vår. Tiden bara går och går. Sekund blir minut blir timme blir dygn blir vecka blir 

månader och år. Tiden bara går och går sommar höst vinter och vår. Sexti sekunder på 

minuten. Sexti minuter på en timme. Tjugofyra timmar på ett dygn med både dag och natt. Sju 

dygn är det på en vecka. Minst fyra veckor på en månad. Tolv hela månader på året. De e’ 

sant och galant. ” 

 

Gruppen har egna rörelser som de gör med armar och ben sittandes. Gruppen kommer inte 

ihåg alla rörelserna som de gjorde förra gången de sjöng sången. En diskussion startar i 

gruppen om vilka rörelser som var till vilka ställen i sången. En genomgång med förslag från 

eleverna av rörelserna sker, styrd av L1. Under genomgången visar L1 tydligt rörelserna var 

och en för sig i samband med att L1 utifrån texten, säger de ord där rörelsen kommer.  

 

I detta exempel syns en tydlig sammankoppling mellan sångens text och rörelser. Gruppen har 

egna rörelser som är bestämda till sången och dess text som innehåller matematiska begrepp. 

Kunskapsförmedlingen sker genom sång, kroppsspråk och tal. Redskapen som används är 

sång och tal. 

 

 

Exempel 2 

När de sjungit klart på sången Från sekund till år sitter eleverna kvar i en ring på golvet. L1 

hämtar rep, vilka är cirka tre meter långa och hänger på en av klassrummets väggar. L1 går in 

i ringens mitt. 

 

L1 – Hur många rumpor är det på fyra rep? (Står i mitten av ringen och håller upp repen i 

luften.) 

Många förslag på svar ges i klassrummet. 

L1 väljer ut en elev som får räkna repens ändar.  

L1 – Hur många är det? 

Eleven räknar ändarna. 
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Elev – 8! 

 

L2 går fram till tavlan och ritar streck som får representera repen. Detta görs ett i taget, 

samtidigt lägger L1 ut motsvarande rep på golvet. Eleverna har nu rest på sig och står runt och 

tittar på det som sker på golvet. Ett rep läggs på golvet och motsvarande ritas på tavlan. Det 

beslutas att repets ena ände får representera 12, efter en öppen diskussion i rummet kommer 

de fram till att dess motsvarighet i andra änden är 6. Utifrån förslag från eleverna läggs 

följande klockslag.  

9-3. 

1-7. 

11-4. Här stannar arbetet upp, och L2 säger;  

- 11-4 tänker du? Det tänker inte jag. 

L2 drar ett streck mellan 10-5 i stället. 

L1 – Var ska jag lägga 8-2? 

Eleverna berättar och pekar ut var på golvet repet skall läggas. Repet placeras på golvet. 

Förslag på att lägga 4-11 kommer från en elev. En diskussion mellan lärarna och eleverna 

bryter ut om det skall vara 4-11 och 5-10. Ett beslut tas om att det skall vara 11-5 och 10-4. På 

tavlan finns nu följande bild med siffror. På golvet ligger det rep i samma mönster, dock utan 

siffror vid ändarna.  
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L1 tar fram runda laminerade lappar som har storleken 10 centimeter i diameter. L1 håller 

dem i handen och ber eleverna att hämta trummor och sätta dem vid var repände på golvet. 

Eleverna hämtar trummorna och placerar dem vid var ände. L1 sträcker fram armen med 

lapparna i handen utan att säga något, eleverna hämtar lappar ur L1s hand. Varje trumma får 

nu en egen siffra genom att eleverna lägger ut lapparna på trummornas skinn. Eleverna får i 

uppdrag att gå runt klockan och se om siffrorna ligger i rätt ordning. Efter att beslutet tagits 

om att siffrorna ligger i rätt ordning går de i ring två varv runt klockan. Genom diskussion 

med lärarna kommer de fram till att de gått ett dygn.  L1 placerar sig vid pianot och börjar 

spela utan att berätta vad för sång. Undertiden som L1 spelar frågar  

L1 – Var har du visaren tolv? 

Eleverna sträcker sin arm rakt upp i luften. Sången Klockblues börjar. Eleverna sjunger med 

och de kommer till följande avsnitt i sången, de räknar klockans klockslag från 1-12. 

Samtidigt som sången sjungs pekar de med armen runt, där timvisaren är deras arm, 

exempelvis när armen pekar rakt ned, är klockan 6. Sången fortsätter; 

 

 ”Klockan går men drömmer sig bort. Den tänker tillbaka till en tid som gått. Då var det inte 

nån stress, inga tusendels sekunder. Tick tick tack bara lugna sköna stunder. Digital tid, inget 

man såg. Tid som flyttar runt är analog.”  

12 

1 

2 

3 

4 

5 
7 

8 

9 

10 

11 

6 
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När detta sjungs går eleverna runt klockan på golvet. Den första delen av sången återkommer 

och eleverna stannar upp.  

L2 – Peka på siffran som sjungs! 

Denna gång använder inte eleverna sin arm som timvisare utan pekar i stället på klockan på 

golvet på det klockslag som sjungs.  

 

Två bilder av en klocka skapas, en på tavlan och en större som är placerad på golvet som 

används av lärare och elever. Eleverna använder mycket rörelse i exemplet. De går runt 

klockan för att kontrollera om siffrorna är rätt placerade vilket även resulterar i ett samtal om 

hur långt ett dygn är. Eleverna går även runt klockan på golvet när sången om klockan sjungs. 

Eleverna gestaltar även en klocka då de använder sin arm som timvisare i sången som sjungs. 

Talet som kunskapsförmedlare används även mycket i detta exempel då det är centralt i 

byggnationen av klockan där både elever och lärare samtalar om hur klockan skall byggas. 

Kunskapsförmedlingen sker genom kroppsspråk, sång, tal. I detta exempel används fysiska 

redskap i form av rep, tavla, penna, golv, piano, lappar med siffror och trummor. De 

intellektuella/språkliga redskapen som används i detta exempel är tal, sång och kroppsspråk.  

 

 

Exempel 3 

Innan detta exempel har eleverna vandrat runt den klocka som finns uppritad i ovanstående 

exempel. Eleverna får i uppgift att sätta sig ned där de står när sången har tagit slut. Tidigare 

under lektionen har gruppen arbetat med digitala respektive analoga klockslag.  

 

Eleverna sätter sig ned där de står och ”blir” därmed ett klockslag. Eleverna får i uppdrag att 

lägga nummerlapparna framför sig och trumman. På lapparna finns siffrorna 1-12. Eleverna 

använder trummorna och säger exempelvis följande; 

 

Jag/Vi är klockan åtta! Vad är du? 

 

Varje vokal markeras som ovan visat med sträck, med ett trumslag. Efter en stund avbryts det 

med att L1 säger; 
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- Vänd på lapparna. (lapparna har nu sifferordningen 13-00) 

- Jag vill nu att ni spelar i puls. 

 

L1 är placerad vid en djembetrumma och spelar en rytm som har en jämn puls. Övningen 

börjar igen och fortgår till dess att L2 ber eleverna att byta plats. Eleverna byter plats och blir 

ett nytt klockslag. Eleverna får välja vilken sida och därmed siffra de vill vara.  

 

L1 – Nummer 23 får börja! 

Elev – Men de är ju 11! 

L1 – Men 23 är ju 11. De har samma plats. 

 

Övningen startar och fortgår under en stund till den avslutas. Under hela övningen spelar L1 

på djembetrumman L1 håller inte en jämn puls hela tiden utan anpassar den efter elevernas 

slag på trumman. 

 

Via talet sker kunskapsförmedling där eleven visar sin förståelse för vilket klockslag som hen 

är samt vilket som hen vill ska få spela nästa gång. Med stödet från L1 får eleverna en 

möjlighet att arbeta med att spela i puls med sin trumma. Trumman blir kunskapsförmedlande 

genom musicerande. De fysiska redskapen som används är lappar med siffror och trummor. 

Talet används när eleverna säger ramsan vilket gör det till ett redskap som är 

språkligt/intellektuellt.  

 

 

Exempel 4 

Eleverna samlas i klassrummet, de sitter framför tavlan. L3 skriver och ritar följande bild på 

tavlan. 
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Ett samtal mellan lärare och elever sker om kommatecknets betydelse och om vilka positioner 

som är vilka utifrån ovan stående figur. 

 

L1 – Kan vi översätta detta i personer och rep? 

 

Eleverna reser sig och hämtar rep från en av klassrummets väggar. Tio stycken engagerar sig 

inte i byggnationen. Resten av eleverna hjälps åt att lösa problemet med att forma figuren 

ovan genom att prata med varandra och lägga ut rep på golvet.  

 

När eleverna är färdiga med sitt arbete finns föregående bild på golvet och det står en elev i 

var ruta samt en elev som sitter ned och är kommatecknet. L1 sätter sig vid pianot och spelar 

och eleverna sjunger tillsammans en sång.  

 

”Hundratal, tiotal, ental, komma, tiondel, hundradel, tusendel. Flyttar jag åt vänster ett steg 

är jag tio gånger mer.” 

 

När eleverna sjunger de olika positionerna räcker de upp båda händerna på den position som 

de är.  När sången är sjungen en gång flyttar hela raden till vänster. Eleven som är hundratal 

får flytta ut från formen och en ny tusendel behövs. De elever som inte är med i figuren väntar 

på sin tur att just hoppa in som tusendel. Eleven som är kommatecken sitter ned och rör sig 

inte när resten av ledet flyttar på sig.  

 

 

1 

 

2 

 

3 
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Efter ett antal rundor med sången plockar L1 fram en mikrofon som eleverna skall sjunga i 

när det är deras position som sjungs. Eleverna sjunger sin del och skickar mikrofonen vidare 

till kamraten bredvid. Eleverna sjunger solo på den bit i sången som berör deras position.  

 

Efter ett antal rundor med mikrofon ändras texten vilket leder till att eleverna får flytta två 

steg i stället. Sången sjungs ett antal gånger till. 

 

”Hundratal, tiotal, ental, komma, tiondel, hundradel, tusendel. Flyttar jag åt vänster två steg 

är jag hundra gånger mer.” 

 

Kunskap förmedlas via sång, tal och kroppsspråk. Sångtexten och dess matematiska begrepp 

är grundläggande i övningen som görs. Talet är också en avgörande faktor när eleverna 

ombeds att bygga ihop formen som behövs för att övningen skall gå att genomföra. Rörelsen 

som eleverna gör genom att sträcka upp armarna i luften när deras position sjungs gör att 

eleverna visar med sin kropp att de har förstått vilken position som de står på. Eleverna 

förflyttar sig även till nya positioner efter varje ny repris av sången. Den rörelsen bidrar till att 

eleverna får en förståelse för de olika matematiska positionerna. Det blir tydligt då sångens 

text förändras och eleverna måste förflytta sig två steg istället för ett. I detta exempel används 

rep, golv, piano, mikrofon som fysiska redskap. Tal, sång och kroppsspråk är redskap som 

används som är intellektuella/språkliga. 

 

 

Analys 
 

Enligt den sociokulturella teorin lär människan genom att delta i olika praktiska och 

kommunikativa interaktioner (Säljö, 2000:105). ”Det är genom kommunikation som individen 

blir delaktig i kunskaper och färdigheter” (Säljö, 2000:37). I resultatet kan vi se att 

kommunikationen mellan lärare och elever och mellan elever är central. 

Kunskapsförmedlingen sker genom tal, musicerande, sång och kroppsspråk. Här visas 

exempelvis hur talet används av lärarna när de ger instruktioner till eleverna och när de 

tillsammans diskuterar. I undervisningssituationerna samarbetar lärarna och eleverna i 

interaktion och stora delar av undervisningen består av praktiska övningar där både elever och 

lärare är delaktiga.  
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I den ämnesintegrerade undervisningsmetoden som jag undersökt i denna studie sker 

kunskapsförmedlingen genom olika typer av resurser som individen besitter. I detta fall visar 

resultatet att det sker kunskapsförmedling genom tal, sång, kroppsspråk och musicerande. 

Olika typer av redskap används, både fysiska och intellektuella/språkliga. I läroplanen Lgr11 

kan man läsa följande, under rubriken skolans uppdrag. 

 

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. (Lgr11, 2011:10 ) 

 

Skolans uppdrag är därmed att se till att det finns undervisning som anpassas så att de olika 

kunskapsformerna skall kunna få komma till sin rätt. Under samma rubrik som ovan står även 

följande i läroplanen, Lgr11. 

 

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

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

musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. 

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 

tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 

hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Lgr11, 2011:10) 

 

Det är viktigt att eleven får delta i undervisning där kunskaper kommer i olika uttryck. Det 

egna skapandet är också något som ses som en uppgift som eleven skall ha möjlighet att 

utveckla.  

 

Den ämnesintegrerade undervisningsmetoden har en bredd där det inte endast behandlas fakta 

kunskap. Kunskapen om att eleven har förstått det som sker i klassrummet visar eleven genom 

sina rörelser, då eleven medvetandegör den situation som hen är delaktig i genom sitt 

kroppsspråk. Exempel på detta kan vara då eleverna gestaltar klockor och deras armar är 

klockans timvisare. De matematiska begreppen får plats i sångtexter och sjungs i kombination 

med att eleverna gör rörelser för att förstärka det som sjungs. Elevernas eget skapande 

kommer till uttryck i denna undervisningsmetod när de till exempel får göra egna rörelser till 

den sång som sjungs.   
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Ytterligare en aspekt av denna studie av ämnesintegrerat arbetssätt, är att ställa det i relation 

till Howard Gardners forskning om de multipla intelligenserna. Lazear (1991/1998:16) talar 

om att människan besitter en eller två intelligenser som starkare framträder än de övriga. I en 

elevgrupp på cirka 20 stycken elever har jag sett många av de olika intelligenserna 

representerade. Kunskapsförmedlingen sker via sång, tal, musicerande och kroppsspråk i 

denna studie vilket ger stimulans till intelligenserna musikalisk-, lingvistisk- och kroppslig-

kinestetisk intelligens. Eleverna arbetade exempelvis även med att sortera nummerlappar för 

att få alla tal rätt placerade runt klockan. Vid detta tillfälle används logisk-matematisk 

intelligens. Den visuella/spatiala intelligensen kommer till användning när eleverna 

exempelvis arbetar med den klocka som de tillsammans bygger samt när eleverna arbetar med 

positionssystemet. I varje exempel i ovan redovisade resultat sker det ett samarbete elever 

emellan och mellan elever och lärare. Den sociala intelligensen får genom den interaktionen 

komma till uttryck. Delar från de flesta av de åtta intelligenserna kommer till uttryck i olika 

sammanhang när den ämnesintegrerade undervisningsmetoden används. Dessa intelligenser 

används inte en i taget utan flera intelligenser används samtidigt i undervisningen. Exempel 

på detta kan vara när eleverna placerar ut lappar på trummorna i rätt ordning, samtidigt som 

de går runt klockan och genom rörelse ”går ett dygn”. Här används både den logisk-

matematiska och den kroppslig-kinestetiska vilket visar på att intelligenserna kan användas 

samtidigt. Detta visar även Karlssons (2010) studie Åtta vägar till musiken.  

 

Marner och Örtegren menar att ”Estetiska läroprocesser är en angelägenhet för alla ämnen, 

inte endast de i sig estetiska ämnena” (Marner, Örtegren, 2003:112). De fortsätter med att 

beskriva att i estetiska läroprocesser används ett medskapande, där eleven är delaktig 

(Marner, Örtegren, 2003:112). I resultatet i denna studie kan vi se att eleverna är 

medskapande i undervisningen. Eleverna skapar bland annat egna rörelser till en sång, samt 

bygger de en klocka och ett positionssystem tillsammans. Marner och Örtegren (2003:112) 

anser även att kunskap i en estetisk läroprocess växer ur dialoger. I den ämnesintegrerade 

undervisningsmetoden som undersöks i denna studie sker kommunikation mellan elever och 

lärare och elever emellan. Marner och Örtegren (2003:112) menar att kunskap inte endast 

förmedlas genom skriftspråket utan även genom multimodala processer. I denna studies 

resultat kan vi se att kunskapsförmedlingen sker genom tal, sång, musicerande och 

kroppsspråk.  
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Marner och Örtegren (2003:82) ger exempel på kriterier för vad en estetisk lärprocess är och 

ställer dem i relation till instrumentell läroprocess. Jag har valt ut några kriterier som berör 

estetisk läroprocess från jämförelsen och ställt dem i relation till denna studies resultat. 

Eleven som medskapare ser vi i resultatet då eleverna bygger en klocka och ett 

positionssystem. Läraren skall fungera som en iscensättare av kunskapssituationer. Eleverna 

och lärarna bygger tillsammans en klocka. Eleverna får i uppdrag att översätta en bild på 

tavlan av ett positionssystem. Läraren säger;   

 

L1 – Kan vi översätta detta i personer och rep? 

 

Detta visar på hur läraren skapar en kunskapssituation där eleverna bygger materialet som de 

även skall arbeta vidare med senare. Marner och Örtegren (2003:82) menar även att kunskap 

skapas ur en dialog. I resultatet kan vi se att det i undervisningen ständigt pågår en 

kommunikativ interaktion mellan lärare och elever. I denna dialog förmedlas kunskaper på 

olika sätt, resultatet visar att det sker genom tal, musicerande, sång och kroppsspråk. Att 

kunskapsförmedlingen sker genom olika resurser kan vi koppla till ytterligare ett kriterium 

som Marner och Örtegren har för en estetisk läroprocess, nämligen multimodalitet (2003:82). 

Kreativitet sätter Marner och Örtegren i motsatsförhållande till reproduktion (2003:82). I 

resultatet kan vi se att eleverna är delaktiga i uppbyggnaden av undervisningen, som jag 

tidigare nämnt är eleverna medskapande. Den pågående dialogen visar även den på en 

kreativitet i undervisningen då den styr vad som sägs och hur undervisningen skall fortsätta. 

Ett praktiskt exempel från resultatet på kreativitet, är när eleverna skapar egna rörelser till den 

sång som sjungs.  

 

Ytterligare en infallsvinkel som kan tas ur denna studie om en ämnesintegrerad 

undervisningsmetod är att ställa estetiska läroprocesser i relation till den sociokulturella 

teorin. Utifrån Marner och Örtegrens ovanstående diskuterade kriterier för estetiska 

läroprocesser finns det likheter med den sociokulturella teorins syn på lärande. I den 

sociokulturella teorin menar Säljö att människan lär genom att delta i olika situationer som är 

praktiska och består av kommunikativ interaktion (2000:105). Likheter går att finna med den 

kommunikativa interaktionen och kriteriet för en estetisk läroprocess, att kunskap skapas ur 

dialog. I den sociokulturella teorin är medieringen genom olika typer av redskap så som 

fysiska redskap och intellektuella/språkliga centralt (Säljö, 2000:81). ”Språket är en 

mekanism för att bildligt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och 
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kollektiv.” (Säljö, 2000:34). Enligt Säljö är språket den viktigaste resursen som människan 

besitter för mediering (2000:82). Ett begrepp som Marner och Örtegren placerar in i en 

estetisk läroprocess är multimodalitet (2003:82). Med multimodalitet menas, enligt Marner 

och Örtegren, en flerstämmighet i förmedlingen av kunskap (2003:35). Språket är centralt för 

lärande enligt både Säljö och Marner och Örtegren. Skillnaden är att Marner och Örtegren 

väljer att säga att den i en estetisk läroprocess är multimodal. Som jag redan nämnt ovan visar 

denna studies resultat att kunskap förmedlas genom flera olika resurser och inte endast genom 

det talade språket. 
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Avslutning 

 

Slutdiskussion  

 

Den undervisningsmetod som undersökts i denna studie kan placeras in i det estetiska lärandet 

som Saar väljer att benämna som estetiskt lärande som inlärningsstöd. Vilket innebär att man 

sammanför estetiska ämnen med övriga skolämnen. Saar beskriver en konflikt som finns inom 

detta område angående om denna kombination av estetiska ämnen och de öviga skolämnena 

ger positiva effekter eller inte. Saar skriver att de positiva effekter som nämns grundar sig i 

teorier kring människans lärande utifrån användandet av flera sinnen så som teorin kring de 

multipla intelligenserna. Saar skriver även att forskare menar att det är det nya som tillförs till 

undervisningen som ger de effekter som de kunnat se. (Saar, 2005:22-25)  

 

Syftet med denna studie var inte att undersöka om det ger någon positiv effekt att undervisa 

ämnesintegrerat. Dock är det av intresse då argumentet i Saars text Konstens metoder och 

skolans träningslogik (2005) är att det är de multipla intelligenserna som nämns som en 

positiv bidragsgivare till förståelsen hos individen. Denna studie visar att 

kunskapsförmedlingen sker genom olika typer av resurser som tal, sång, musicerande och 

kroppsspråk. Studien visar därmed att vid användandet av undervisningsmetoden kommer 

många av de multipla intelligenserna till uttryck. Detta visar på att det finns en variation i 

undervisningen vilket jag tror kan ge den positiva effekt som diskuteras i Saars text.  

 

Avslutningsvis vill jag föra en diskussion angående musikens roll i den ämnesintegrerade 

undervisningsmetoden. I resultatet kan vi se att musiken ger de matematiska begreppen liv, 

exempelvis när eleverna sjunger sången Från sekund till år. Den omvända funktionen att 

matematiken bidrar till kunskap inom musikämnet är svårare att finna i denna studies resultat. 

Det går att se i resultatet att arbete med puls är återkommande där eleverna räknar i puls till 

musiken. Ett exempel på detta är när de sjunger sången Klockblues;  

 

”Klockan går men drömmer sig bort. Den tänker tillbaka till en tid som gått. Då var det inte 

nån stress, inga tusendels sekunder. Tick tick tack bara lugna sköna stunder. Digital tid, inget 

man såg. Tid som flyttar runt är analog.”  
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Efter ovanstående text sjungits räknar eleverna från 1-12 i puls till pianoackompanjemang. 

Matematiken och talens ordningsföljd som eleverna kan utantill vid liknelse till en ramsa, 

bidrar till arbetet med plus i musiken. Ytterligare exempel hade kanske varit möjliga att finna 

om studiens syfte från början hade berört detta område. I bakgrunden till metoden framgår det 

även tydligt att undervisningsmetoden inte utgår från musikens kursplan utan har fokus på 

matematikens kursplan.  

 

 

Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att undersöka hur kunskapsförmedling ser ut vid användandet av en 

ämnesintegrerad undervisningsmetod. Resultatet visade att kunskapsförmedlingen sker genom 

tal, sång, musicerande och kroppsspråk. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka redskap 

som nyttjades när den ämnesintegrerade undervisningsmetoden användes. Ett flertal redskap 

har räknats upp i resultatet bland annat tavla, penna, piano, rep, laminerade lappar med siffror, 

trummor, sång och kroppsspråk.  

 

Enligt den sociokulturella teorin sker lärande genom interaktion och kommunikation (Säljö, 

2000:105). I denna studie visar resultatet att genom användandet av den ämnesintegrerade 

undervisningsmetoden skapas det olika typer av kunskapsförmedling, vilka används i 

interaktion mellan elever och lärare och elever emellan. 

 

I läroplanen Lgr11 framgår det tydligt att eleverna skall få möjlighet att komma i kontakt med 

olika kunskapsformer. Det står även att eleverna skall få möjlighet att ge kunskaper olika 

uttryck. I resultatet kan vi se att eleverna använder sig av olika uttryck för att förmedla 

kunskap så som kroppsspråk och sång. 

 

En aspekt som studien även har haft var att ställa den i relation till Howard Gardners tankar 

om multipla intelligenser. I resultatet kan vi se att genom undervisningen av den 

ämnesintegrerade undervisningsmetoden är de flesta av de multipla intelligenserna 

närvarande.  
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En jämförelse mellan Marner och Örtegrens kriterier för estetiska läroprocesser och denna 

studies resultat gjordes. Den jämförelsen visade att ett antal av deras kriterier för estetiska 

läroprocesser sammanfaller med denna studies resultat.  

 

Analysen avslutades med att en jämförelse mellan estetiska läroprocesser och den 

sociokulturella teorins syn på lärande gjordes. Det visade att det fanns gemensamma nämnare 

bland annat interaktion och lärande genom dialog där språket är grundläggande.  

 

 

Vidare forskning 
 

Under arbetet med denna studie har funderingar kring vidare forskning dykt upp. I denna 

studie har en metod i ämnesintegrering mellan musik och matematik undersökts. Det hade 

varit intressant att jämföra denna typ av ämnesintegrerad undervisning med ordinarie 

matematikundervisning för att kunna se om det finns några olikheter samt likheter i 

kunskapsförmedling och användandet av redskap. Det hade även varit intressant att undersöka 

på vilket sätt lärare och elever upplever användandet av en ämnesintegrerad 

undervisningsmetod där en estetisk läroprocess är närvarande. Ytterligare ett exempel på 

vidare forskning kan vara att undersöka mer ingående musikens roll och på vilket sätt dess 

kunskaper kommer till uttryck i en ämnesintegrerad undervisningsmetod som kombinerar 

musik och matematik. Denna forskning skulle även vara intressant för kombinationer av 

musik och övriga skolämnen.  
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Materialförteckning 
 

Observationer genomförda under hösten 2011. 

Det insamlade materialet bevaras enligt gällande principer för arkivering. 


