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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 10 poäng och ingår som en del i grundskollärarutbildning för år 
4-9 med inriktning matematik och naturvetenskap. 
 
För att kunna genomföra detta arbete vill jag tacka min vetenskapliga handledare som hjälpt 
och gett mig goda råd. 
 
Tack även till min handledare på praktiken som hjälpt och gett mig stöd. 
 
Tack även till eleverna i nian som gjorde detta arbete möjligt. 
 
Till sist men inte minst ett tack till mina nära och kära som stöttat, hjälpt och gett mig goda 
råd samt stått ut med mig när jag varit frånvarande i mina tankar. 
 
Boden den 12 januari 2004 
 
Anne Strang 
 
 



Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur väl bakgrundsmusik enligt elevers uppfattningar 
kan bidra till en bättre lärandemiljö i matematik. Inför min praktikperiod har jag inventerat 
tidigare forskning inom ämnet. Min praktikperiod varade i sju veckor. Undersökningen gjorde 
jag i två niondeklasser med sammanlagt 32 elever i form av observationer under lektionerna, 
samt elevenkäter och elevintervjufrågor under sista veckan på min praktik. 
Bakgrundsmusiken har jag spelat under de fyra sista veckorna av min praktik. De första tre 
veckorna spelade jag ingen musik, detta för att ha en referensperiod att jämföra med. 
Resultatet av min undersökning blev att bakgrundsmusik, enligt flertalet av eleverna, har en 
positiv inverkan på lärande av matematik. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Jag upplever att både barn och ungdomar av idag lever i en hektisk och stressad värld. Deras 
tillvaro präglas av allt fler stimuli bl.a. i form av ett flertal fritidsaktiviteter flera dagar i 
veckan. Dessutom ställs det krav på dem från samhället och den sociala miljön, som ibland 
kan bli alltför svåra att nå upp till. Detta medför att tempot ibland blir högt, så högt att de får 
problem med att koppla av och bara finnas till utan att göra något särskilt. Eleverna är 
okoncentrerade och splittrade i sin tankegång. På högstadiet är dessutom skoldagen splittrad, 
eftersom de i regel byter lärare och ämne efter var fyrtionde minut. Rasterna är dessutom 
korta, så korta att eleverna bara hinner med att förflytta sig till ett annat klassrum. Det tar en 
lång stund för eleverna att komma till ro, de är lättdistraherade, har svårt för att sitta stilla och 
koncentrera sig. 
 
Jag vill hitta någon enkel metod som får eleverna att komma i en lugn sinnesstämning och 
därmed öka trivseln och koncentrationen i klassrummet. Musik är enkel att använda eftersom 
det är lätt att ta med sig en bandspelare till klassrummet. Jag tror att man genom att använda 
rätt sorts bakgrundsmusik kan uppnå en lugn sinnesstämning och en positiv lärandemiljö. För 
att skapa en positiv lärandemiljö kan man även bygga om och inreda i klassrummet. Detta är 
däremot inte lika lätt, eller ens möjligt, eftersom det krävs mycket större resurser. Matematik 
är ett ämne då eleverna oftast sitter tyst för sig själv och jobbar. Musik passar bra att använda 
till sådana lektioner. I mitt kommande yrke som matematiklärare tror jag musiken kommer att 
vara ett bra medel att använda för att öka elevers koncentration och därmed öka inlärningen.   
 
Jag har genom litteraturstudier valt att titta på olika teorier om inlärning. Det som jag belyser i 
min rapport är teorier av Howard Gardner, Matti Bergström, Suggestopedi och 
Mozarteffekten. Howard Gardner, professor i psykologi studerade hjärnan och dess inverkan 
på undervisningen. Han kom fram till att människan har sju olika intelligenser. Matti 
Bergström är hjärnforskare, läkare och professor i fysiologi. Han har studerat de båda 
hjärnhalvorna och hur de fungerar. Suggestopedi är en inlärningsmetod som bygger på att 
man med ett visst klimat och viss harmoni kan skapa förutsättningar för inlärning. Denna 
metod härstammar från Bulgarien och grundades 1965 av psykiatrikern Georgi Lozanov. 
Mozarteffekten är intressant eftersom den bygger på att man använder sig av musik med en 
bevisad terapeutisk verkan. Jag har även tittat på hur musiken påverkar sinnena. Allt detta har 
jag försökt att koppla ihop till hur man påverkas av musik i samband med inlärning. 
 
Styrdokument 
 
Jag vill försöka skapa en bättre lärandemiljö och bidra till elevernas harmoniska utveckling, 
vilket jag enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
(Utbildningsdepartementet, 1994) är ålagd att göra i min kommande yrkesroll som lärare. 
 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer (Lpo 94 sid. 8). 
 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva 
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar (Lpo 94, sid. 8). 
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Under åren på lärarutbildningens praktikperioder har jag fått en inblick i grundskolans 
klassrumsmiljöer. Matematikundervisningen har skett i miljöer som jag själv skulle ha svårt 
att trivas i. Klassrummen kändes stora, kalla och ogästvänliga. Jag har sett att eleverna har 
haft svårt att koncentrera sig vilket jag tror till stor del beror på klassrumsmiljön. Vid ett par 
tillfällen under min lärarutbildning har jag fått till uppgift att teoretiskt tänka ut och skapa en 
bättre och trivsammare klassrumsmiljö. Dessa arbeten har gått ut på att göra ändringar genom 
ombyggnationer, men jag tror även på att använda musiken som miljöförändrare. 
 
Enligt Lpo 94 är en god miljö för lärande: 
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att 
vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar 
i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att söka skapa de bästa 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet 
och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men skolan har en viktig roll därvidlag. 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara en 
tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94, sid. 8). 

 
Jag har under min lärarutbildning fått lära mig att om man jobbar med flera sinnen samtidigt 
så påverkar detta inlärningen positivt.   
 

Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt 
redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för 
gestaltning och förmedling av idéer och tankar. (Skolverket, 2000, sid. 42). 
 

Tidigare forskning 
 
Musikens påverkan historiskt 
 
Människan har alltid avbildat och utnyttjat läten från naturen. Man kan ofta märka att våra 
instrument faktiskt framkallar variationer av naturljud och djurläten. Musiken har i alla tider 
haft stor betydelse för människorna och har alltid haft en viktig roll för det sociala samlivet 
och för den psykiska hälsan. Musik har även använts som medel för inlärning sedan urminnes 
tider (Jensen, 1996). 
 
Platon har uttryckt sig om hur känsliga grekerna var för tonspråket: 
 

Är inte, käre Glaukon, musiken av den största vikt vid uppfostran, eftersom rytmen och 
harmonin lättast tränger in i själens djup och kraftigast inverkar på den eftersom de för med 
sig skönhet och gör den, som uppfostras rätt, skön – men ful, om han uppfostras felaktigt? 
(Eriksson, 1982). 

 
Lika länge som den västeuropeiska civilisationen har funnits, lika länge har vi vetat att 
musiken har en stor betydelse i fosterstadiet. Ljud, rytm och rörelser finns präglade i 
människans sinnesorgan redan i fosterstadiet. Alla gravida mammor vet att barnet i magen 
reagerar på ljud och rörelse. Barnet kan reagera på kraftiga ljud genom att ge en spark inne i 
magen eller när den gravida mamman skall gå och lägga sig protesterar barnet med sparkar 
eftersom den vill att mamman skall fortsätta att röra sig rytmiskt (Björkvold, 1991). 
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Howard Gardner och hans insatser 
 
Den Amerikanske psykologen Howard Garner har studerat mänskliga den hjärnan och dess 
inverkan på undervisningen. Gardners teori är att människan har sju olika intelligenser 
(Dryden, 1994). Dessa är: 
 

- den språkliga. 
- den logisk-matematiska. 
- den musikaliska. 
- den spatiala eller den visuella. 
- den kinestetiska. 
- den sociala. 
- den personliga.                  (Dryden, 1994) 

 
De olika intelligenserna finns hos alla människor i olika utsträckning. Intelligenserna fungerar 
i samarbete med varandra. Hur vi använder dem påverkas av vårt arv och vår uppväxtmiljö. 
Gardner är kritisk mot undervisningen i dagens skolor. Han menar att skolan gynnar de barn 
som är språkligt och logisk-matematiskt begåvade. Det här gör att barn som är mer begåvade 
inom de andra intelligenserna inte ges möjlighet till utveckling (Hägglund, 1993). 
 
Senare forskning har visat att inlärningen är en process som varierar från individ till individ 
(Dryden, 1994). Det finns tre olika inlärningsstilar: 
 

1. Den kinestetiska lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, upplever och experimenterar. 
2. Den visuella lär sig bäst när de ser bilder på det som de studerar. 
3. Hörseln lär sig bäst via ljud, musik och samtal.           (Dryden, 1994) 

 
De flesta kombinerar de tre stilarna i olika utsträckning. Genom att kombinera alla tre stilarna 
vid undervisning i skolan blir inlärningen effektivare och når fram till fler elever (Dryden, 
1994).  
 
Matti Bergström och hans insatser 
 
Den finske hjärnfysiologen Matti Bergström menar att hjärnan har tre resurser: kraft- 
kunskaps- och värderesursen. Han delar också upp skolämnena i tre kategorier: Kraftämnen, 
kunskapsämnen och värdeämnen. Kraftämnen, såsom slöjd och idrott, ökar den fysiska och 
den psykiska förmågan. Till kunskapsämnena räknas fysik, matematik och kemi och de är 
ämnade att föra in kunskap i hjärnans minnesförråd och träna logiska sammanhang. Denna 
förmåga är kopplad till den vänstra hjärnhalvan. Värdeämnen ger eleven en helhetssyn på 
saker och ting och ger möjlighet att jämföra och bedöma dess värde. Sådana ämnen är 
konstämnen som musik, dans, bild, skönlitteratur, historia, filosofi, religion samt språk. 
Denna förmåga är kopplad till den högra hjärnhalvan. För att människan skall fungera 
fullkomligt måste det finnas balans mellan de tre resurserna. Olika typer av stimulans ger en 
bättre inlärningseffekt (Bergström, 1990). 
 
Suggestopedi som inlärningsmetod 
 
I boken ”Den nya inlärningen” skriver John M Steinberg om forskares upptäckter att ”ju 
roligare man har, desto mer avslappnad blir man och ju mer avslappnad man blir, desto 
mindre motstånd har man mot att inhämta ny information”. Boken grundar sig på bl.a. 
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psykiatrikern Georgi Lozanovs vetenskapliga upptäckter. En viktig upptäckt som Lozanov 
gjorde var betydelsen av positiv förväntan. Han skapade ett positivt terapeutiskt klimat för en 
grupp elever. Det innebar att han som terapeut förväntade sig och trodde att de skulle klara av 
sina uppgifter. Det här gjorde att eleverna faktiskt klarade av uppgifterna. I början gjorde 
Lozanov experiment där han försatte eleverna i hypnos för att få eleverna att känna sig 
avslappnade och trygga. Så småningom upptäckte han att hypnos inte behövdes, effekten blev 
den samma när eleverna försatte sig i ett lugnt och avstressat yoga-liknande tillstånd. Men det 
skulle vara besvärligt att lära eleverna först yoga och därefter börja med undervisningen. Han 
upptäckte att lugn klassisk musik, speciellt barockmusiken, hade samma effekt. Denna musik 
har 60-72 slag i minuten vilket motsvarar hjärtats normala puls i vila (Steinberg, 1994). 
 
Mozarteffekten 
 
I Boken ”Mozarteffekten” skriver Don Campbell om olika sätt som musiken kan påverka oss. 
Han skriver att musiken kan maskera obehagliga ljud och känslor t.ex. hos tandläkaren, i 
bilen, hemma eller på jobbet. Musik kan utjämna och minska hjärnvågorna så att man 
kommer i ett yogaliknande tillstånd. Musik kan påverka andningen. Genom att spela 
långsammare musik med lägre ljud kan andningen påverkas att bli mer djup och långsam 
vilket leder till mental avslappning. Musik kan påverka hjärtslagen, pulsen och blodtrycket. 
Man vet att starka ljud kan sätta igång adrenalinproduktionen vilket medför att blodkärlen 
drar ihop sig och hjärtat slår snabbare. Musik kan minska muskelspänningar samt förbättra 
rörlighet och koordination. Detta beror på att innerörat står direkt i förbindelse med kroppens 
muskler via hörselnerven. Campbell menar att musik som har vissa ljud och rytmer, särskilt 
Mozarts musik, kan stärka intelligensen och frigöra kreativiteten. Denna effekt då Mozarts 
musik eller annan musik med terapeutisk verkan används kallas för Mozarteffekten 
(Campbell, 1997). 
 

Musik är själens språk. 
Den öppnar livets hemligheter, 
ger frid, utplånar stridigheter. 

 
Khalil Gibran 

(Boström, 1998). 
 

Mozarts musik stimulerar inlärnings och minnesförmågan på ett anmärkningsvärt sätt. Genom 
att lyssna på sonater av Mozart kan man med EEG se effekten av musiken. Detta märks 
tydligt genom att det abstrakta tänkandet ökar och att hjärnaktiviteten finns kvar i hjärnan 
minst elva minuter efter att musiken stängts av samt att försökspersonernas intellektuella 
prestationer förbättrades (Boström, 1998). 
 
Inlärning med sinnena och dess tillstånd 
 
Hjärnan består av tre delar. Dessa är reptilhjärnan, däggdjurshjärnan och storhjärnan. 
Reptilhjärnan är den del av hjärnan som handlar instinktivt och till förmån för människans 
överlevnad såsom puls, andning samt inlärda reflexer. Hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt 
under hot, ångest, negativ stress. Blodflödet och den elektriska aktiviteten ökar då i 
reptilhjärnan samt minskar i storhjärnan och däggdjurshjärnan. Detta leder till att storhjärnan 
och däggdjurshjärnan inte klarar av att ta in ny information och reptilhjärnans beteende blir 
dominant. I en typisk skolsituation styr reptilhjärnan omedvetet gruppdynamiken som spel 
mellan killar och tjejer samt gängbildningar. Däggdjurshjärnan bearbetar inkommande 
sinnesintryck samt utgående impulser till muskler och andra organ. Däggdjurshjärnan reglerar 
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känslor och motivation med hjälp av limbiska systemet. All inlärning och tolkning styrs av 
känslor. Negativa känslor gör att inlärningen blir meningslös, tråkig och svår däremot gör 
positiva känslor inlärningen spännande och lustfylld. Således är känslor och motivation av 
avgörande betydelse för inlärning och utveckling. Det är därför av värde att aktivera och 
stimulera det limbiska systemet i däggdjurshjärnan hos eleverna för att uppnå bättre 
studieresultat. Storhjärnans viktigaste egenskap är att se och skapa mönster. Den tolkar 
signaler, försöker se relationer och sorterar information i hjärnan. Genom att skapa ett 
inlärningsklimat som tar hänsyn till och bekräftar hjärnans funktionssätt kan man motarbeta, 
de ovannämnda, negativa beteenden på ett enkelt sätt (Jensen, 1996). 
 
Förbindelserna mellan hjärnhalvorna förstärks genom att använda olika sinnen, vilket har stor 
betydelse för inlärningen. Det är viktigt att använda olika sinnen eftersom vi människor 
tillgodogör oss kunskaper på olika sätt. Olika centra i hjärnbarken som t ex hörsel, känsel, 
beröring, handlande, uttryck och tänkande stimuleras av en mångsidig miljö. Människans 
hjärnhalvor bearbetar och behandlar olika sorters information på olika sidor. Den högra 
hjärnhalvan lär sig intuitivt och den vänstra hjärnhalvan tar emot informationen verbalt 
(Healy, 1993). 
 

 
Figur 1. vänster och höger hjärnhalva. (Ringom, 1995) 

 
Hjärnan lagrar all information av bilder med hjälp av ljud, lukt, smak och känsel. Den högra 
hjärnhalvan kallas för den kreativa eller konstnärliga. Den svarar för exempelvis rytm, bilder, 
musik, avslappning och vila. När den högra hjärnhalvan stimuleras uppkommer ett tillstånd av 
avkoppling. Den vänstra hjärnhalvan arbetar inom områden som analys, logik, sammanhang, 
system, ord- och sifferbehandling, språk, matematik, så kallade akademiska aktiviteter (se 
figur 1). Det är dessa förmågor som fokuseras mest på i den traditionella skolan. När man 
exempelvis lyssnar på musik så bearbetar den högra hjärnhalvan melodin medan den vänstra 
hjärnhalvan bearbetar texten i musiken. Genom att stimulera höger hjärnhalva utvecklas även 
vänster hjärnhalva mer. Det betyder att vi blir mer harmoniska samt att vi blir skickligare 
inom vetenskap och teknik (Ringom, 1995). 
 
Hjärnan arbetar i olika vågmönster beroende på aktivitetsgrad eller vakenhetsgrad. Vårt 
sinnestillstånd påverkas kraftigt av musik. Vågmönstren kan delas upp i fyra olika tillstånd 
alfa, beta, theta och delta beroende på vilket sinnestillstånd hjärnan befinner sig i. När hjärnan 
får anstränga sig och när man känner sig stressad ligger hjärnaktiviteten på betanivån. Att 
jobba på den här nivån stimulerar inte långtidsminnet. När man befinner sig i betatillståndet 
klarar man av analytiskt tänkande, uppfatta vad som händer runt omkring oss samt att vara 
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beredd på oanade händelser som kan ge oss stress och oro. Om man i detta tillstånd lyssnar på 
musik som har ett lugnt tempo som ligger nära hjärnans avslappnande koncentrations 
våglängd, dvs. alfatillståndet, sjunker man ner i en nivå så att hjärnan lugnar ner sig och man 
känner sig lugn och fridfull. Tankar och bekymmer som åker runt i betatillståndet är nu borta, 
man lär sig snabbare och information som tas upp i alfatillståndet går till långtidsminnet 
(Boström, 1998). På alfa och betanivåerna sker allt medvetet. Information som kommer in i 
detta tillstånd är lättare att komma ihåg. Bästa tillståndet för inlärning är då hjärnvågorna 
befinner sig i nedre betafasen och den övre alfafasen. Det är då lättare att arbeta koncentrerat 
eftersom tid och rum glöms bort och arbetet sker lugnt och systematiskt. Detta beror på att 
båda hjärnhalvorna är aktiverade. I thetafasen är vi däremot inte medvetna om vad vi lär oss. 
Informationen hämtas fram genom associationer (Ringom, 1995). I thetatillståndet är man 
trött och dagdrömmer, laddar batterierna, motverkar stress och problem. I deltatillståndet 
befinner man sig i djupsömn (Boström, 1998). 
 
Hur musik påverkar inlärningen 
 
Att elever kan blockera sin inlärningsprocess kan bero på olika faktorer. Känslostämningar 
som irritation, rädsla, hat och själviskhet är några faktorer som kan skapa blockeringar hos 
eleverna. Inlärningsklimatet kan påverkas positivt genom musik, belysning, färger, 
djupandning och fantasi (Boström, 1998).  
 
Enligt Jensen (1996) har flertalet undersökningar visat att stress kan minska människors 
intelligens. Han anser att avspänning främjar inlärningen. Att ständigt bli utsatt för stress 
medför att eleven blir mer spänd, tänker sämre och presterar mindre.  
 
Musik är ett av de mest effektiva medlen för att förändra människors sinnestillstånd. Musik 
påverkar hållningen, hjärtrytmen, andningssystemet, känslolivet och de mentala bilderna som 
finns i lyssnarens huvud. Dessa i sin tur påverkar sinnesstämningen och humöret. Om man 
med musik lyckas ändra elevernas sinnesstämning och beteende så kan man få eleverna att bli 
avspända, motverka deras stress, ge dem ny energi, förbättra prestationerna, ge dem 
inspiration och lugna ned grupper som verkar oroliga. Musik kan dessutom skärpa 
koncentrationen, aktivera fler områden i hjärnan och centrera kreativiteten. 
Inlärningsprocessen effektiviseras med musik (Jensen, 1996). 
 
Det talas om att elever lär sig bäst när det är absolut tyst men det stämmer inte. Man har gjort 
forskning om elevers prestationer i grundskolan när de jobbar till bakgrundsmusik. Detta 
visade att 40 % av ungdomarna behövde bakgrundsmusik för att prestera bättre, 20 % ville ha 
absolut tystnad och 40 % var flexibla i detta avseende (Boström, 1998). 
 
Val av musik 
 
Det är viktigt att som lärare fundera över vilken policy som skall gälla i klassrummet. 
Eleverna kommer att komma med förfrågningar om att få spela sin musik. För det första är det 
viktigt att klargöra att det är läraren som väljer vilken musik som skall spelas. Var dock inte 
fördomsfull utan mer flexibel och lyssna på eleverna. Som lärare måste man alltid först själv 
lyssna igenom musiken så att den passar till undervisningen. Var konsekvent när det gäller 
regler om val av musik och vem som får röra musikanläggningen. Var konsekvent så 
respekteras reglerna av eleverna. Om någon elev klagar på att ljudvolymen är för hög, skruva 
ned den eller flytta eleven längre bort från högtalaren. Musiken spelas högre från början av 
lektionen för att sedan successivt dras ned när eleverna kommit ner i varv. Vid val av musik 
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skall man vara lyhörd för stämningar i klassrummet och anpassa musiken till den. Om 
känslorna är upprörda skall det vara tyst i klassrummet eller spela lugn lågmäld musik. Om 
eleverna just varit aktiva och är uppe i varv, t ex efter en rast, skall mera livlig energirik 
musik spelas. Musiken används till att varsamt styra och stimulera eleverna (Jensen, 1996). 
 
Det som man bör tänka på är att musiken inte skall rycka med lyssnarna utan bara finnas i 
bakgrunden. Musiken bör inte ha några dramatiska effekter och vara helt instrumental. Detta 
för att inte dra till sig för mycket uppmärksamhet från det skolarbete eleven skall koncentrera 
sig på. Vid val av musik bör man lyssna på tempot. Musikens hastighet kan alltid mätas i antal 
slag per minut. Musikens tempo påverkar andningen och hjärtrytmen som i sin tur påverkar 
människans sinnestillstånd och humör. Vid stillsamt arbete skall musiken ha ett långsamt 
tempo och vid kraftfullare aktivitet skall tempot vara snabbare (Jensen, 1996).  
  

Tempo slag/minut tempobeteckning 
 lågt  40-55  adiago, largo 
 medel 55-70 andante 
 snabb 70-140 allegro  (Jensen, 1996). 
 
När eleverna är uppe i varv eller när man hälsar eleverna välkomna efter rasten kan man spela 
spännande teman från filmmusik som Stålmannen, E. T, Rocky, Lejonet Elsa – Född fri, Oh! 
What a Beautiful Morning från musikalen Oklahoma samt all musik till James Bond-filmerna 
(Jensen, 1996). 
 
Vid föredrag, framträdanden och redovisning spelas bakgrundsmusik på låg volym. 
Barockmusiken fungerar då bäst. Den är bra eftersom denna musikstil är lugn och stilla och 
saknar stora variationer. Musik som passar för dessa tillfällen är exempelvis Fyra årstider av 
Vivaldi, Brandeburgerkonserten av Bach och Vattenmusik av Händel (Jensen, 1996). 
 
När eleverna ägnar sig åt kreativ problemlösning, brainstorming eller konstnärligt arbete 
rekommenderas musik på gitarr, piano, orgel, flöjt eller panflöjt. Exempel på sådan musik är 
Pianokonsert nr 5 av Beethoven, Etudes av Chopin, Claire de Lune av Debussy, Pianokonsert 
nr 26 & 27 av Mozart, Svansjön av Tjajkovskij. In the enchanted garden och Summer day 
dreams av Kevin Kern, Light at heart och Zenrise av Bindu samt Spirit of Afrika av Terry 
Oldfield. (Jensen, 1996).  
 
För att avsluta en lektion i positiv stämning spelas exempelvis musik som What a Wonderful 
World med Louis Armstrong eller Oh happy Day med Cyndee Peters och gospelkör 
(Jensen,1996). 
 
Syfte 
 
Syftet är att studera hur väl bakgrundsmusik enligt högstadieelevers uppfattningar kan bidra 
till en bättre lärandemiljö i matematik. 
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Metod 
 

Undersökning 
 
Jag har genomfört utvecklingsarbetet som ett komplement till litteraturstudien som jag 
redovisat i bakgrunden. Rapportering av resultatet från utvecklingsarbetet baserades på mina 
egna observationer, en elevenkät och intervjuer 
 
Intervjuerna och observationerna behandlades konfidentiellt och enkäterna var anonyma. 
Denna information gav jag eleverna den första praktikveckan samt i samband med 
enkätundersökningen och intervjuerna. 
 
Observationer 
 
Observation benämns som den fas när man skaffar sig belägg för sina hypoteser. När man vill 
veta någonting om verkligheten ska man observera den. Till observationer räknas inte bara 
direkt observation, utan även exempelvis frågeformulär och intervjuer (Backman, 1998). Jag 
har registrerat alla viktiga observationer dagligen under hela undersökningstiden som är hela 
min praktikperiod på sju veckor. Observationerna har gått ut på att jag ”läst av” stämningen i 
klassrummet. För att jag som observatör inte skall kännas som okänd och störa klassens 
naturliga beteende och för att smälta in i klassen (Patel, 1991) har jag från början haft 
lektioner med eleverna på vanligt sätt, dvs. jag har inte att spelat någon musik de tre första 
veckorna av praktiken. 
 
Enkäter 
 
Frågorna skall inledas och avslutas med neutrala frågor. Frågorna får ej vara för många. Man 
måste vara kritisk och stryka alla frågor av typen ”kan-vara-bra-att-veta”. För många frågor 
gör det tröttsamt för personen som skall besvara dem. Det är även viktigt att frågorna 
utformas så att de ej kan missuppfattas. Det är viktigt att motivera personerna eftersom det 
gör att frågorna blir besvarade på ett mer korrekt sätt. Detta bidrar till att man får ett mer 
trovärdigt resultat (Patel, 1991).  
 
För att så många som möjligt skall svara på frågorna har jag valt att alla enkätfrågor skall 
bestå av fasta svarsalternativ. 
 
Enkätundersökningen gjordes i två niondeklasser. Av dessa var 13 flickor och 19 pojkar, totalt 
32 elever. Svaren från bägge klasser är sammanslagna till ett resultat. Detta för att få ett större 
underlag och därmed ett säkrare resultat. 
 
Intervjuer 
 
Vid intervjuer är det bra att börja med stora öppna frågor för att sedan gå till mer specifika. 
Standardiserade frågor är samma frågor i exakt samma ordning som ges till varje person. 
Detta används då man vill jämföra och generalisera. Graden av struktur är vilket 
”svarsutrymme” intervjupersonen får. En helstrukturerad intervju har fasta svarsalternativ och  
lämnar ett mycket litet utrymme att svara inom. En ostrukturerad intervju har öppna frågor 
utan fasta svarsalternativ där frågorna lämnar maximalt med utrymme att svara inom (Patel, 
1991). 
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Jag har intervjuat åtta elever. Frågorna är i en viss ordning och har öppna svarsalternativ. För 
att föra en dialog med eleverna hade jag i förväg funderat på vad jag ville ha svar på. En 
dialog gjorde det möjligt att utveckla frågorna och reda ut missförstånd (Patel, 1991). För att 
eleverna skulle känna sig tryggare valde jag att intervjua eleverna parvis. Detta för att 
eleverna skulle komma i en avslappnad stämning och lättare få igång en diskussion. 
  
Vid en intervju kommer motivationen att påverkas av den personliga relationen som uppstår 
mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det är viktigt att visa intresse och förståelse för 
intervjupersonen samt att visa medgivenhet på dess känslor, uttryck och attityder. Detta för att 
eleven inte skall känna att jag dömer eller kritiserar denne. Detta gäller även gester och 
ansiktsmimik (Patel, 1991). 
 

Försökspersoner 
 
Undersökningen är genomförd i två niondeklasser i Bodens kommun. Eleverna som ingick i 
undersökningen bestod av sammanlagt 32 personer, 13 flickor och 19 pojkar. 
 

Bortfall 
 
Vid matematiklektionerna och har enstaka elever varit frånvarande. Det slutliga resultatet har 
inte påverkats nämnvärt av detta.  
 

Material 
 
Det material som jag använt är elevenkäter (bilaga 1), elevintervjufrågor (bilaga 2) samt 
musik på CD-skivor. 
 

Genomförande 
 
Jag har spelat musik från och med fjärde veckan till och med den sista veckan, d v s under 
fyra veckor. Lektionerna har inletts med musik med lite högre tempo som fångat elevernas 
uppmärksamhet och sedan successivt trappat ner till allt lugnare musik för att få eleverna att 
gå ner i varv. Volymen på musiken har jag att sänkt eller höjt beroende på hur stämningen 
varit i klassen eller om jag har haft genomgång eller inte. I slutet av lektionen, innan eleverna 
skulle gå på rast, har någon positiv och uppiggande musik spelats. (Se kap. Val av musik). 
 
Jag har inte spelat någon musik under de första tre veckorna. Denna period har jag använt som 
referens för att kunna göra en jämförelse med hur det var utan musik. Musikgenrer har jag 
själv valt ut. 
 
Sista veckan har alla elever i undersökningsklasserna fått svara på en enkät. Under denna 
vecka har jag även genomfört intervjuer med de elever som jag slumpmässigt valt ut. På dessa 
undersökningar och mina egna observationer under undersökningsperioden har jag sedan 
baserat mitt resultat och diskussionen. 
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Tidsplan 
 
Min utbildning är 9 terminer långt. Jag påbörjade mitt arbete på den sjunde terminen, dvs. 
hösten 2002, med att lämna in mitt PM. Hur mitt arbete fortskridit ses i figuren nedan. Arbetet 
blev färdigt våren 2004.  
 

Termin 7 Termin 8 Termin 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat 
 

Observationer 
 
De tre första veckorna av praktikperioden, då ingen musik spelades, upplevde jag att 
lektionerna var surriga och stökiga med hög ljudnivå. Många elever hade svårt att koncentrera 
sig. Det förekom prat dels mellan elever som satt bredvid varandra samt prat mellan elever 
som satt långt ifrån varandra. Diskussionerna handlade oftast om deras fritidsaktiviteter som 
t.ex. epatraktorer, mobiltelefoner, dataspel, fester mm. Detta gjorde att många elever blev 
irriterade av den höga ljudnivån. De bad ofta om att de övriga eleverna skulle vara tysta och 
inte störa när de försökte koncentrera sig på att räkna. Dessa tillsägelser från elever och lärare 
fungerade dock bara korta stunder innan ljudnivån var hög igen. Detta gjorde att de elever 
som ville jobba ofta inte kunde koppla bort störningarna och även de deltog i diskussionerna. 
 
Den fjärde, femte och sjätte veckan spelade jag musik på ganska låg ljudnivå. Skillnaden var 
mycket märkbar. Vissa lektioner kunde eleverna jobba tyst hela lektionen. En del av 
lektionerna, speciellt lektioner som låg sent på dagen eller i slutet av veckan, arbetade 
eleverna ganska tyst i början av lektionen, dvs. ungefär 20 minuter. Därefter var det allmänna 
pratet igång med hög ljudnivå som följd, dels mellan elever som satt långtifrån varandra och 
dels mellan elever som satt bredvid varandra. De diskussioner som förekom då var bl.a. om de 
kände igen låtarna och vilka låtar på skivan de önskade att få höra igen, samt att många elever 
som satt bredvid varandra diskuterade och hjälpte varandra med räkneuppgifterna..  
 
Den sjunde veckan spelade jag musiken på något högre volym efter önskemål från eleverna.  
Musiken spelade jag på så hög volym att den precis överröstade surret. Pratet som nu förekom 
var mellan elever som satt bredvid varandra. Diskussionerna handlade nu oftast om 
räkneuppgifterna. Det förekom nu inget prat mellan elever som satt långt ifrån varandra. 
 

PM lämnas in Praktik och 
undersökning 

genomförs Sammanställning 
av resultat 

Opponering 

Bakgrund, 
syfte och metod 

skrivs 
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Enkätundersökning 
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Figur 2: Elevernas upplevelse av bakgrundsmusik. 
 
Figur 2 visar diagrammen i en sammanställning av fyra frågor i elevenkäten (se bilaga 1).  
Första gruppen av staplar visar resultatet av fråga 3: Hur är stämningen i klassen när 
bakgrundsmusik spelas? Den andra gruppen av staplar visar resultatet av fråga 5: Tycker du 
att din koncentration under lektionen har förbättrats vid användande av bakgrundsmusik? Den 
tredje gruppen av staplar visar resultatet av fråga 6: Hur kommer du igång med arbetet när 
bakgrundsmusik spelas? Och den fjärde gruppen av staplar visar resultatet av fråga 7: Har din 
arbetslust förändrats vid användande av bakgrundsmusik? Alla frågor anknyts till när 
bakgrundsmusik spelas. Av diagrammen kan man utläsa att nästan alla elever tyckte att när 
bakgrundsmusik spelades hade den antingen en positiv effekt eller ingen effekt alls. Två till 
fyra elever tyckte att effekten blev sämre. Den mest påfallande effekten som man kan se är att 
stämningen i klassrummet upplevs som bättre när bakgrundsmusik spelas.  
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Figur 3: Förändringen hur eleverna kände sig innan, under och efter lektionen när 
bakgrundsmusik spelades.  
 
Figur 3 visar diagrammen i en sammanställning av tre frågor i elevenkäten (se bilaga 1, 
frågorna 2, 4 och 8). Första gruppen av staplar visar hur eleverna mådde innan lektionerna 
började, andra gruppen av staplar visar hur eleverna mådde under lektionerna när 
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bakgrundsmusik spelades och den tredje gruppen av staplar visar hur eleverna mådde efter 
lektionerna när bakgrundsmusiken hade spelats. Av diagrammen kan man utläsa att hälften av 
eleverna kände sig trötta och nedstämda innan lektionerna. När musik spelades under 
lektionerna kände de flesta av eleverna sig glada och pigga. Efter lektionerna när musik hade 
spelats minskade antalet glada och pigga något. Man kan se att eleverna upplever att de är 
piggare och gladare efter mattelektioner med musik än de var före de kom till lektionerna. 
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Figur 4: Elevernas inställning till bakgrundsmusik under lektionerna. 
 
Figur 4 visar vad eleverna tycker om att ha bakgrundsmusik under lektionerna. Av 
diagrammet kan man utläsa att dom flesta, 22 av 32 elever, tycker att det är bra med 
bakgrunds musik. 8 av 32 elever tycker att det varken är bra eller dålig med bakgrundsmusik. 
Endast 2 av 32 elever tyckte att det var dåligt med bakgrundsmusik. 
 
Elevintervjufrågor 
 
Hur tycker du att stämningen i klassen är då musik spelas i jämförelse med lektioner utan 
musik?  
 

En svarade att stämningen är likadan. Skillnaden är att om musik spelas störs man 
mindre av andras prat. De övriga tyckte att stämningen blivit lugnare speciellt på de 
kortare lektionerna. En tyckte att lektionerna fortfarande kunde vara flamsiga om 
lektionerna låg i slutet av dan eller veckan.  

 
Hur känner du dig då musik spelas i jämförelse med lektioner utan musik? 
 

Här fick jag bara positiva kommentarer som: trevligare, roligare, bättre stämning, 
skönare, gladare, mer avslappnad, harmoni och bättre koncentration. 

 
Kan du koncentrera dig på ditt arbete under lektioner med bakgrundsmusik? 
 

En svarade att det går lika bra med musik som utan musik. De andra tyckte att det gick 
bättre att koncentrera sig med musik och att det ökade arbetslusten. Gemensamt för alla 
var att arbetslusten aldrig blev sämre av musiken. 
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Skulle du kunna tänka dig att fortsätta lyssna på musik under matematiklektionerna? Vilken 
sorts musik vill du lyssna på i så fall? 
 

Alla ville alltid ha musik på mattelektionerna. De tyckte att musikvalet och variationen 
på musiken under de här veckorna varit bra. De tyckte att det var bättre att läraren, inte 
eleverna, väljer musiken, annars blir det för mycket diskussioner i klassen.  

 
Brukar du lyssna på musik då du gör läxorna? Vilken sorts musik lyssnar du i så fall på? 
 

En elev lyssnade aldrig på musik vid läxläsning. De övriga lyssnade oftast på musik när 
de gjorde läxan. Musiken de lyssnade på var varierande. Det kunde vara klassiskt lugn 
musik, hårdrock, pop, tekno, instrumentalt, panflöjt men oftast lyssnade de på radion 
med blandad musik. 

 
Övriga kommentarer om elevens upplevelse i samband med bakgrundsmusik under 
matematiklektionerna. 
 

- Det var roligare att komma till mattelektionerna när man vet att det spelas musik. 
 

- Den musik som varit speciellt bra var lugna låtar med piano, gitarr och flöjt. Det är 
även bra om man känner igen låtarna. Det är inte bra att musiken spelas för lågt. 
Annars blir det jobbigt att koncentrera sig på att höra musiken. 

 
- Man hör inte dom andra lika mycket. I slutet skall några överrösta musiken. 

 
- Musik som man gillar bäst går inte att plugga till, som Björk eller Lennon. 

 
- Matte är fortfarande roligt, har alltid gillat matte.  

 
- Roligare att komma till mattelektionerna när man spelar musik. Att gå på matte utan 

musik är som att gå på party utan musik. Vilket föredrar man? Blev bättre på matte. 
 

- Det är bra när man hör något annat än surr från de andra eleverna. 
 
Diskussion 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten avser undersökningens noggrannhet och tillförlitlighet. Det resultat jag fått kan 
ha påverkats av olika faktorer. Undersökningen kan ha påverkats av tillfälligheter. Min egen 
medverkan kan ha påverkat eleverna att svara positivt på det sätt jag förväntat mig, eller 
tvärtom, för att visa sina eventuella missnöjen. Att observera eleverna under varje 
lektionstillfälle har varit en bra metod eftersom jag själv då kunnat avläsa resultatet. Även 
intervjuerna har gett ett resultat som stämmer överens med mina observationer. Elevenkäterna 
har gett uppgifter som går att mäta och därmed bekräftar att undersökningsresultaten från 
observationerna och intervjuerna överensstämmer.  
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Validitet avser mätinstrumentens förmåga att mäta det man avser att mäta. Elevenkätsfrågorna 
skulle ha blivit bättre utformade om jag innan undersökningen hade prövat dem på andra 
elever i samma ålder. En nackdel för resultatet av elevenkäterna kan ha varit för litet 
elevunderlag. Ett större elevunderlag skulle ha gett säkrare resultat och större möjlighet till 
generalisering. Men eftersom de olika undersökningsresultaten stämmer bra överens med 
varandra anser jag att validiteten i min mätmetod varit god. 
 

Resultatdiskussion 
 
Mitt syfte med undersökningen var att studera hur väl bakgrundsmusik enligt högstadieelevers 
uppfattningar kan bidra till en bättre lärandemiljö i matematik. Resultatet har jag baserat på 
mina egna observationer, en elevenkät och intervjuerna.   
 
Vid observationerna kunde man tydligt urskilja att arbetslusten och koncentrationen ökade. 
Även om man kunde märka en förbättring när musik spelades på låg nivå så verkade det som 
om många elever fick bättre arbetsro när musiken spelades på en lite högre ljudnivå. Att 
arbeta i helklass medför problem eftersom eleverna konstant blir störda av olika intryck. Det 
kan vara skrapande stolar, prassel av papper, elever som rör sig, hårda stolar de sitter på, kyla, 
värme, drag, lukter och att eleverna småpratar med varandra. Alla de här intrycken är 
tröttande och stör koncentrationen.  Jag tror att en av orsakerna till att eleverna fick mer 
arbetsro var att det blev en ”ljudvall” mellan eleverna. En ljudvall som gjorde att eleverna inte 
blev störda i samma omfattning av omgivningen och av varandras prat, de kunde koncentrera 
sig bättre till arbetsuppgifterna i matematikboken. 
 
Enligt enkätundersökningen upplevde de flesta elever att arbetslusten och koncentrationen 
ökade, stämningen blev bättre samt att de fortare kom igång med sitt arbete när 
bakgrundsmusik spelades. På frågorna om hur eleverna upplevde att de kände sig före, under 
och efter lektionerna visade det sig att de oftast var trötta när de kom dit men blev piggare 
under lektionen. De kände sig inte heller lika trötta efter lektionen som innan lektionen när 
musik hade spelats. I frågan om deras inställning till bakgrundsmusik under lektionerna tyckte 
de flesta att det var bra. Summan av alla frågorna tolkar jag som att det var en mycket liten 
del av eleverna som upplevde att de fick sämre möjlighet till inlärning av bakgrundsmusik 
och att de flesta tyckte antingen att den inte ändrades eller att den blev bättre.  
 
Intervjufrågorna gav liknande resultat som observationerna och enkätundersökningen, dvs. att 
eleverna hade en positiv inställning till att lyssna på bakgrundsmusik under 
matematiklektionerna då de kände sig mindre störda av de andra eleverna samt att 
arbetslusten och koncentrationen generellt ökade. Av elevintervjufrågorna framkom det även 
att eleverna upplevde att de såg fram emot och kände sig mer motiverade att komma till 
matematiklektionerna då bakgrundsmusik spelades. 
 
Resultatet av undersökningarna visade att eleverna i stor utsträckning ansåg att 
bakgrundsmusik mycket väl kan bidra till en bättre lärandemiljö. Detta överensstämmer med 
min tidigare bakgrundsanalys.  
 
Att spela bakgrundsmusik i klassrummet anser jag kan ha många fördelar; bl.a. att den bildar 
ett positivt klimat, att den är avstressande och att den maskerar ljud omkring oss. Dessa 
faktorer är till fördel om man strävar efter att öka lärandet under matematiklektionerna. Jag 
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tror även att en bidragande orsak till att eleverna upplevde bakgrundsmusik som bra kan vara 
att variation och omväxling i klassrummet upplevs som positivt.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att resultatet stämmer väl med de teorier om att 
bakgrundsmusik kan ha en positiv inverkan på lärandemiljön i matematik även om underlaget 
ger en mycket liten möjlighet till generalisering. 
 

Fortsatt forskning 
 
För att få ytterligare kunskap inom detta område skulle undersökningen kunna göras med ett 
större elevunderlag samt under en längre tidsperiod. För att ytterligare få säkrare resultat 
skulle matematikkunskaperna kunna mätas med prov genom att en elevgrupp skulle göra prov 
först under en tidsperiod då bakgrundsmusik inte spelas och sedan under en tidsperiod då 
bakgrundsmusik spelas. Dessa provresultat skulle sedan jämföras med en referensgrupp som 
inte alls haft någon bakgrundsmusik. 
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Bilaga 1 

Elevenkät 
1. Är du………. 

 Flicka 
 Pojke 

 
2. Hur mådde du innan lektionerna började? 

 Jag var pigg och glad 
 Olika 
 Jag var trött och nedstämd 

 
3. Hur är stämningen i klassen när bakgrundsmusik spelas? 

 Den är bättre än vanligt 
 Det är ingen skillnad 
 Den har blivit sämre än vanligt 

 
4. Hur mådde du då musik spelades under lektionerna? 

 Jag var pigg och glad 
 Olika  
 Jag var trött och nedstämd 

 
5. Tycker du att din koncentration under lektionen har förbättrats vid användande av 
bakgrundsmusik? 

 Den har blivit bättre än vanligt 
 Det är ingen skillnad 
 Den har blivit sämre än vanligt 

 
6. Hur kommer du igång med arbetet när bakgrundsmusik spelas? 

 Jag kommer igång bättre än vanligt 
 Det är ingen skillnad 
 Jag kommer igång sämre än vanligt 

 
7. Har din arbetslust förändrats vid användande av bakgrundsmusik? 

 Jag har fått mer arbetslust 
 Det är ingen skillnad 
 Jag har fått mindre arbetslust 

 
8. Hur mådde du efter lektionerna när musiken varit igång? 

 Jag var pigg och glad 
 Olika  
 Jag var trött och nedstämd 

 
9. Vad tycker du om att ha bakgrundsmusik under lektionerna? 

 Det är bra 
 Det är varken bra eller dåligt 
 Det är dåligt 

 
10. Kan du tänka dig att fortsätta att lyssna på bakgrundsmusik under lektionerna? 

 Ja 
 Nej 



 Bilaga 2 

Elevintervjufrågor 
 

1. Hur tycker du att stämningen i klassen är då musik spelas i jämförelse med lektioner 
utan musik? 

 
2. Hur känner du dig då musik spelas i jämförelse med lektioner utan musik? 

 
3. Kan du koncentrera dig på ditt arbete under lektioner med bakgrundsmusik? 

 
4. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta att lyssna på musik under 

matematiklektionerna? Vilken sorts musik vill du lyssna på i så fall? 
 

5. Brukar du lyssna på musik då du gör läxorna? Vilken sorts musik lyssnar du i så fall 
på? 

 
6. Kommer du att i fortsättningen använda musik när du gör matematik läxan? 

 
7. Övriga kommentarer om elevens upplevelse i samband med bakgrundsmusik under 

matematiklektionerna.  
 
 
 




