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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår vetenskapliga handledare Eva Juhlin för hennes stöd och 
hjälp vid utformandet av detta arbete. Vi vill även tacka den klass där studien genomförts och 
vår praktikhandledare. Vi vill också ge vår omgivning ett stort tack för att de stöttat oss och 
visat stort tålamod under denna process. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
Luleå tekniska universitet 2003-12-11 
 
 
 
Marcus Fabisch Jens Lindgren Anders Sundström 



Abstrakt 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete var att med hjälp av bakgrundsmusik med omkring 60 
taktslag per minut, skapa en ur elevernas synvinkel förbättrad miljö för koncentration och 
studier i matematik. Studien genomfördes i en klass med 17 elever i skolår fyra. Samtliga 
elever i klassen deltog i undersökningen. Under sex veckor fick eleverna lyssna till 
bakgrundsmusik när de räknade självständigt under matematiklektionerna. I slutet av den 
sjätte veckan intervjuades eleverna angående hur de upplevt bakgrundsmusiken. Intervjuerna 
spelades in på kassettband. Resultatet visar att en majoritet av eleverna uppfattade 
bakgrundsmusiken som positiv för deras koncentration och studiemiljö. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
I dagens mediala debatt påtalas ofta den oroliga och stökiga skolmiljön som ett problem för 
elevernas inlärning. Klassernas storlek har ökat på senare år till följd av att lärartätheten 
minskat, då den ekonomiska situationen för landets kommuner försämrats. Vi anser att de 
stora klasserna har bidragit till att barnen kan anses stressade redan från förskolan. Våra egna 
erfarenheter från praktik och vikariat säger oss att den mediala bilden till stor del stämmer 
överens med verkligheten. Mycket av elevernas undervisningstid försvinner p.g.a. allmän 
brist på koncentration och till meningslösa diskussioner t.ex. om att ta av mössor eller spotta 
ut tuggummin. De nämnda problemen anser vi vara en viktig orsak till att många elever idag 
går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Om skolmiljön varit lugnare och mer avstressad 
hade mer tid kunnat ägnas åt undervisning och studier, vilket med stor sannolikhet lett till 
bättre prestationer av eleverna och att fler kunnat uppnå kriterierna för godkänt. 
 
Eftersom skolorna ofta saknar resurser för att minska klassernas storlek eller på ett bra sätt 
omforma den fysiska klassrumsmiljön, har vi valt att i vårt examensarbete behandla ett 
billigare och enklare alternativ. Vi ser bakgrundsmusik som ett enkelt medel för att skapa 
lugn, harmoni och koncentration i klassrummet och vi kommer därför att under vår slutpraktik 
göra ett utvecklingsarbete angående detta. Våra undersökningar kommer vi att göra under 
matematiklektionerna eftersom vi anser det lämpligt, då eleverna till stor del räknar på egen 
hand. Matematiken är dessutom ett abstrakt ämne som hos många elever kräver stor 
koncentration. Eftersom vårt utvecklingsarbete kommer att utföras under en relativt kort 
period, omfattande sex veckor, har vi valt att undersöka om eleverna uppfattar 
bakgrundsmusiken som ett positivt inslag i klassrummet gällande harmoni och koncentration.  

Förankring i styrdokument 
I läroplanen för grundskolan, Lpo94 står det att: 
  

"Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer" 
(Utbildningsdepartementet, 1994, Lpo94 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" (Lpo94 sid. 8). 
 
"Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. (…) Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för 
elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling" (Lpo94 sid. 9). 
 
"Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 
och lärande" (Lpo94 sid. 14). 
 

Ur dessa citat kan vi utläsa hur viktigt läroplanen anser det vara med harmoni och en god 
miljö för utveckling och lärande. Läroplanen är även öppen för att använda olika arbetsformer 
och sinnen för att stimulera elevernas känslor och stämningar. 
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I ”Kursplan för musik i grundskolan 2000”, står det att: 
 

”Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. 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” (Utbildningsdepartementet, 2000, Kursplan för 
musik i grundskolan). 
 
”Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och lärande. (…) Musikämnet kan tjäna 
som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för uppnående av skolans 
övergripande mål” (Kursplan för musik i grundskolan 2000). 
 

Här ser vi hur kursplanen i musik understryker musikens påverkan av lärande och 
medvetande i skolan.  
 

Tidigare forskning 

Stimulans av hjärnan  
Det har länge varit känt att vår hjärna är delad i två halvor. Det intressanta med denna 
uppdelning är att de olika halvorna tycks vara specialiserade på olika saker. Hjärnhalvornas 
olika funktioner har bekräftats genom att mäta den elektriska aktiviteten i vänster respektive 
höger halva. När försökspersonen fick lösa ett matematiskt problem visade det sig att den 
högra halvan slappnade av medan den vänstra arbetade. När personen däremot ombads para 
ihop passande färgmönster var förhållandet det motsatta, d.v.s. att den högra halvan arbetade 
Russel (1984). Att hjärnan fungerar på det här sättet styrks av Dryden och Vos (2001), 
 

 ”Generellt kan man säga att den vänstra hjärnhalvan spelar en stor roll när det gäller logik, 
ord, matematik och sekvenser – de så kallade teoretiska aspekterna av inlärning. Den högra 
halvan behandlar rytm, rim, musik, bilder och dagdrömmar – så kallade kreativa aktiviteter” 
(Dryden, Vos, 2001, s.125). 

 
Likaså skriver Marieb (2001) att hos de flesta människor har den vänstra hjärnhalvan kontroll 
över språk, matematik och logik. Den högra hjärnhalvan kontrollerar visuella, känslomässiga 
förmågor samt att det är här våra artistiska och musikaliska förmågor finns. Båda 
hjärnhalvorna har direktkontakt med varandra och kompletterar varandra för att nå maximal 
effektivitet.  
 
Den bild som framträder enligt Russell (1984) är att hjärnans vänstra halva är specialiserad på 
att behandla serieinformation medan den högra sammanfogar delar till en helhet. Varje 
hjärnhalva analyserar först sitt eget intryck och byter sedan information med den andra 
halvan. Hjärnan kan på så sätt bearbeta två informationsströmmar samtidigt och samordna 
dem för att få ett mer sammansatt intryck. I vår västerländska kultur läggs stor vikt vid 
förmågor som i huvudsak tillhör den vänstra hjärnhalvans domäner, något som börjar redan i 
skolåldern. Den vänstra hjärnhalvan används oftare än den högra. Försök på en skola i Bryam 
har gjorts där eleverna fick ägna halva tiden åt bild och musik. Detta resulterade i bättre 
resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen varför slutsatsen kan dras att aktiviteter 
som stimulerar hjärnans högra halva samtidigt kan utveckla funktioner som tillhör den 
vänstra. Dryden och Vos (2001) skriver att det känslomässiga centrat i hjärnan är kopplat till 
långtidsminnet. Det gör att information, som det finns en känslomässig koppling till, lättare 
lagras i hjärnan. Vid till exempel lyssnande till musik, bearbetar den högra hjärnhalvan 
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musiken och den vänstra orden. Det är därför lätt att komma ihåg texter till populära sånger. 
Sammanfattningsvis är det lättare att koncentrera sig och lära sig nya saker om båda 
hjärnhalvorna stimuleras samtidigt. Även Blackeslee (1984) anser att det är fördelaktigt för 
inlärningen att båda hjärnhalvorna stimuleras. Det styrks också av Matti Bergström (1990), 
läkare och forskare vid Helsingfors tekniska högskola som anser att det kan vara fördelaktigt 
att använda båda hjärnhalvorna samtidigt. Han tycker att de estetiska ämnen som stimulerar 
den högra hjärnhalvan får för liten plats i dagens skola. I detta påstående instämmer även 
Lozanov (1983), som anser att skolan behandlar eleverna som maskiner utan känslor eftersom 
undervisningen till stor del styrs mot elevernas vänstra hjärnhalva. Också enligt Modén 
(1990) är den mest förekommande utbildningssituationen ute i våra skolor av sådan natur att 
intellektet stimuleras i hög grad, d.v.s. i huvudsak den vänstra hjärnhalvan. I Jernström, 
Lindberg (1995), menar Matti Bergström vidare att en överbelastning av den vänstra 
hjärnhalvan i längden kan bli enformig och leda till en avog inställning till skolan. Likaså 
anser Jensen (1997) att vår hjärna är konstruerad för att ta emot många intryck på en gång och 
att många lärare förhindrar inlärning genom att ge eleverna för lite stimulans. Jensen menar 
att detta kan avhjälpas bl.a. genom att spela bakgrundsmusik under lektionerna.  
 

Bakgrundsmusik och koncentration  
Steinberg (1994) berättar om den bulgariske forskaren Georgi Lozanov som studerat personer 
med extraordinär inlärningsförmåga och förmåga att utföra långa matematiska processer på 
kort tid. Lozanov upptäckte att dessa personer tycktes försätta sig i ett lugnt och avstressat 
tillstånd likt det som fås vid yoga. Lozanovs vidare forskning kom sedan att ägnas åt hur 
miljön omkring oss kan organiseras för att uppnå ett liknande tillstånd hos vanliga människor. 
Enligt Steinberg (1983) kan detta tillstånd uppnås med hjälp av en viss typ av musik. Om 
musiken dessutom associeras med personlig framgång anser Lozanov enligt Dryden och Vos 
(1993) att en emotionell dörr till hjärnans limbiska system kan öppnas. Systemet bearbetar 
känslor och fungerar som en länk mellan det medvetna och undermedvetna i hjärnan. Detta 
känslocentrum är sammanbundet med långtidslagringen av minnen och vi kommer därför 
lättast ihåg den information som har ett högt känslomässigt värde. Gudmundsson (1997) 
skriver att utifrån sin forskning har Lozanov utvecklat en undervisningsmetod som kallas för 
suggestopedi. Den bygger på att undervisningen ska aktivera så många sinnen som möjligt.  
Ordet suggestopedi kommer från latinets ”suggero” som betyder att ”placera, att ha med sig, 
att framkalla, att antyda”. 
 
I ”Suggestologi och suggestopedi” skriver Lozanov (1983) att suggestion kan användas 
framgångsrikt inom undervisning. Lozanov anser att suggestion ger möjlighet att utnyttja 
hjärnans reservkapacitet, för att uppnå harmoni, minne och koncentration. Inom 
suggestopedin användes i inlärnings- och undervisningssyfte olika former av didaktik i form 
av musik, litteratur och bild för att stimulera helheten i kroppen. Passiv uppmärksamhet kan 
med fördel användas för att stärka den emotionella stimulansen. Planscher med extra 
information kan sättas upp i klassrummet så att eleverna omedvetet registrerar informationen 
utan att anstränga sig. Det går även att använda sig av bakgrundsmusik för att uppnå ett 
harmoniskt koncentrerat tillstånd utan ansträngning. Särskilt när ämnen med logisk inriktning 
behandlas är det bra att införa en atmosfär som skapar balans mellan det logiska och 
emotionella. Det ska göras samtidigt och inte var för sig, detta gäller speciellt vid 
matematikundervisning då det är viktigt att båda hjärnhalvorna stimuleras. Det leder till att 
lösandet av även de svåraste och tråkigaste problemen kommer att associeras med en känsla 
av behagliga förväntningar. Läraren ska i första hand försöka få matematiken att stimulera 
båda hjärnhalvorna (räkneramsor etc.), men om det ej är möjligt, speciellt vid undervisning på 
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högre nivå kan med fördel bakgrundsmusik eller konst användas. Lozanovs teorier styrks 
även av Björkvold (1991). Han skriver att eleverna måste vara harmoniska och känslomässigt 
mottagliga för att kunna tillgodogöra sig matematikens abstrakta tankar. Ett sådant tillstånd 
kan uppnås med hjälp av bakgrundsmusik eftersom musiken kompletterar det logiska 
förnuftet och skapar en helhet i hjärnan och kroppen. 
 
Jensen (1996) skriver att musik kan påverka människans hjärtrytm och andning på ett sådant 
sätt att han eller hon blir avspänd, avstressad och får ny energi. Jensen (1997) anser att detta 
är bra att tillämpa på stressade och uppvarvade elever, eftersom det enkelt med hjälp av 
bakgrundsmusik går att förändra deras sinnestillstånd och få harmoni i klassrummet. Detta 
styrks också av Boström (1998), som säger att genom spelande av bakgrundsmusik kan en 
viss atmosfär i klassrummet skapas som får eleverna att jobba på ett stillsamt sätt. 
Gudmundsson (1997) skriver att musiken ger inspiration, löser spänningar, lugnar, skapar en 
skön stämning, ökar välbefinnandet, ökar koncentrationen, underlättar tänkandet och 
förbättrar konstruktivt tänkande. Enligt Modén (1990) kan musiken vara en stimulerande 
bakgrund vid själva arbetet i skolan eftersom inlärningen sker med fler sinnen än de vi är 
medvetna om. Modéns uppgifter styrks av (Dryden, Vos 2001). 
 

”Många forskare är nu övertygade om att vi kan ta in information mycket snabbare och mer 
effektivare när våra hjärnor är i ett tillstånd av avslappnad koncentration” (Dryden, Vos 
2001 s.135).  
 

Enligt Dryden och Vos anser även lärare att mycket information lättast lärs in undermedvetet. 
Författarna menar att hjärnan arbetar på fyra huvudsakliga ”våglängder” som kallas för 
hjärnvågor. Det tillstånd som mest liknar det undermedvetna och därmed är bäst för inlärning 
är det s.k. alfatillståndet som innebär en avslappnad koncentration. Den underlättar 
inhämtande av information och ger en förhöjd minnesförmåga. Även Russell (1984) håller 
med om Dryden och Vos definition av alfavågor. Han skriver att alfatillståndet är när hjärnan 
befinner sig i ett någorlunda avslappnat tillstånd. Likaså Ursin (1986) som jämför 
alfatillståndet med det tillstånd som inträder då vi lägger oss ner och blundar. Gudmundsson 
(1997) skriver att alfavågorna skapar en avspänd fokuserad koncentration som underlättar 
inlärning och minne. De övriga tillstånden är enligt Dryden, Vos (2001), betatillståndet (helt 
vaket tillstånd), thetatillståndet (tidiga sömnstadiet) och deltatillståndet (djup sömn). De 
citerar i sin bok Den nya inlärningsrevolutionen den amerikanske pionjären inom 
suggestopedi Terry Wyler Webb som säger att: 
 

”Det är i alfa och thetatillståndet som det verkliga ”superminnet” blir en verklighet 
tillsammans med förhöjd koncentrationsförmåga och kreativitet” (Dryden, Vos 2001 s.171). 

 
Terry Wyler Webb säger vidare enligt Dryden, Vos att: 
 

”Vissa typer av musikaliska rytmer hjälper kroppen att slappna av, lugna ner andningen, 
tysta ner ”beta-tjattret” och väcker ett lugnt tillstånd av avslappnad koncentration som gör 
en mycket mottaglig för att inhämta ny information” (Dryden, Vos 2001 s.171). 

Musik för avslappnad koncentration  
Forskare har kommit fram till att barockmusik är den optimala för att uppnå ett tillstånd av 
avslappnad koncentration, eftersom dess tempo på 60-70 slag per minut överensstämmer med 
alfavågorna (Dryden, Vos 2001). Gudmundsson (1997) skriver att vår kropp har en viss inre 
rytm och att musiken ger en inre kraft när dess takt överensstämmer med kroppens. Kroppens 
rytm är olika vid olika tillfällen och den musik som lämpar sig för att skapa lugn och harmoni 
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är largotempo som innebär 60 slag per minut i 4/4 takt. Han rekommenderar largosatser av 
barockmusikerna Bach, Vivaldi, Händel och Teleman. Brennan (1998) anser att en viss sorts 
musik kan förbättra minnet och öka hjärnans förmåga att visualisera. Det ska vara stråk eller 
strängmusik som spelas med largotempo vilket överensstämmer med hjärtats vilopuls. 
Sånginslag får inte förekomma eftersom det anses som distraherande. Även den musik 
Lozanov använder inom suggestopedin har ungefär samma tempo, 60-72 slag i minuten. 
Lozanovs forskning har visat att barockmusik som t.ex. Bach, Corelli och Vivaldi är mest 
effektiv för att uppnå en optimal sinnesstämning lämpad för inlärning (Steinberg 1994). Detta 
påstående styrks även av Campbell (1997): 
 

”Långsam barockmusik (Bach, Händel, Vivaldi, Corelli) skänker en känsla av stabilitet, 
ordning, förutsägbarhet och trygghet samt skapar en mentalt stimulerande miljö för studier 
och arbete” (Campbell  1997 s.94). 

 
Campbell (1997) menar vidare att klassicistisk musik såsom Haydn och Mozart kan förbättra 
koncentrationen, minnet och den rumsliga uppfattningen. Han skriver även att vissa personer 
upplever att de kan koncentrera sig längre med hjälp av att spela t.ex. Mozart i bakgrunden 
när de studerar. Jensen (1997) föreslår barockmusik med låg volym som bakgrund för att 
skapa en lugn och avslappnad miljö för studier. Gudmundsson (1997) redogör för en 
undersökning som gjorts på studenter vid ett universitet i Kalifornien. Den visade att de 
studenter som lyssnat på Mozart i tio minuter strax innan en provskrivning fick bättre resultat 
än de som suttit i absolut tystnad.  
 
Sammanfattningsvis ser vi en röd tråd i vilken sorts musik som är lämplig för att nå 
avslappnad koncentration. Det ska vara musik i ett tempo omkring 60 taktslag per minut, helst 
utan sånginslag och gärna av klassiska kompositörer. 
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Syfte 
 
Att med hjälp av bakgrundsmusik med omkring 60 taktslag per minut, skapa en ur elevernas 
synvinkel förbättrad miljö för koncentration och studier i matematik. 

Metod 
 
Eftersom vi ville veta hur eleverna känslomässigt hade uppfattat bakgrundsmusiken i 
klassrummet valde vi att göra intervjuer. Anderson (1988) anser att många har lättare att 
uttrycka känslor verbalt än att skriva ner dem och pekar på den muntliga 
undersökningsmetodens fördelar. Han anser vidare att det finns möjlighet att formulera om 
frågorna utifrån de svar som fås och möjlighet att räta ut eventuella missförstånd av frågorna.  
 
Den metod vi använde är enligt Patel, Davidsson (1994) en så kallad hypotesprövande metod.  
 

”Hypotesprövande undersökningar förutsätter att det finns tillräckliga kunskaper inom ett 
område så att man från teorin kan härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. De 
antaganden man gör uttrycker ”om… så …” förhållanden, t.ex. ”Om musik under arbetet 
införs så kommer produktionen att öka. Sådana antaganden kallas hypoteser och de 
uttrycker alltså samband.” (Patel, Davidsson 1994 s.11) 

 
Vi genomförde en kvalitativt inriktad forskning d.v.s. forskning som använder sig av en 
verbal analysmetod. Denna analysmetod används då det gäller att tolka och förstå andra 
människors upplevelser och känslor. Vårt vetenskapliga förhållningssätt har därför varit 
hermeneutiskt. Det är ett förhållningssätt som enligt Patel och Davidsson (1994) ser till 
individens upplevelser och där intervjuaren utifrån sina erfarenheter kan tolka det insamlade 
materialet.  
 
Det finns en hel del olika metoder att bygga intervjuer på. Den som stämmer bäst överens 
med det sätt vi lade upp vår undersökning på är den Krag (1993) kallar ”den styrda eller 
strukturerade forskningsintervjun”. Det är en kvalitativ intervjumetod som har till syfte att alla 
respondenter får möta likartade och sammanhängande frågor och teman. Metoden innehåller 
till stor utsträckning ”öppna” frågor som intervjuaren har mer eller mindre möjlighet att 
formulera själv. Frågorna behöver heller inte komma i någon viss ordningsföljd. Fördelarna 
med denna typ av intervju är att den inte är så tidskrävande och beror inte lika mycket på att 
intervjuaren är erfaren. Metoden är dessutom ett bra sätt att samla information som kan vara 
svår att få tag i på andra sätt (t.ex. med hjälp av enkäter). Intervjuerna blir också så pass 
strukturerade att de i efterhand kan jämföras och tolkas utifrån varandra. En nackdel med 
metoden är att det kan bli svårt att bedöma intervjuresultatet kvantitativt. 
 
De intervjuer vi gjorde spelades in på kassettband eftersom det kan vara svårt att utan träning 
föra anteckningar under intervjuverna. Doverborg och Pramling (2000) betonar vikten av 
noggrann dokumentation. De anser andra hjälpmedel än penna och papper gärna kan 
användas eftersom risken för att värdefull information går förlorad minskar. Patel, Davidsson 
(1994) påpekar dock att vissa kan hämmas att uttrycka sina känslor när en bandspelare 
används.  



7 

Försökspersoner 
Vår studie genomfördes i en klass i skolår 4 som bestod av 17 elever.  
 
Bortfall 
Under de matematiklektioner vi spelade musik var elever frånvarande vid olika tillfällen. Det 
var dock ingen elev som missade mer än 2 av dessa matematiklektioner. Vid intervjutillfället 
närvarade alla elever. 
 
Material 
Musikvalet gjordes av oss enligt detta arbetes definition (se bilaga 1). Musiken spelades upp 
med hjälp av en bärbar CD-spelare. 
 

Genomförande 

Tidsplan 
Höstterminen  2002: Valde ämne, skrev PM och tilldelades vetenskaplig handledare. 
  
Vårterminen 2003: Tog kontakt med vår vetenskapliga handledare, skrev bakgrund, 

syfte och metod och fick dessa godkända. Tog kontakt med 
praktikplatsen. 

 
Höstterminen 2003: Finslipade bakgrunden. Valde ut lämplig musik och lämpliga 

intervjufrågor. Gjorde ett första praktikbesök och informerade vår 
praktikhandledare om vårt examensarbete.  

 
Praktikperiod v.42-48: v.42 lärde vi känna eleverna och skickade ut brev till föräldrar för 

att få tillstånd att intervjua deras barn. 
 
 v.43-48 spelades bakgrundsmusik under matematiklektionerna och 

i slutet av v.48 intervjuades eleverna. 
 
Vecka 49-51 Intervjuerna sammanställdes. Resultat och diskussion skrevs. 

Examensarbetet färdigställdes. 
 

Genomförande av utvecklingsarbete 
Elever och föräldrar informerades om vårt utvecklingsarbete och föräldrarna fick underteckna 
ett papper där de gav oss tillstånd att intervjua deras barn (se bilaga 2). Informationen var 
knapphändig för att inte elevernas svar i de efterföljande intervjuerna skulle påverkas. Musik 
spelades sedan när eleverna räknade självständigt under alla matematiklektioner v.43-48. För 
att inga andra parametrar än bakgrundsmusiken skulle påverka resultatet närvarade endast 
klassläraren vid dessa lektionstillfällen.  

Genomförande av intervjuer 
I slutet av undersökningsperiodens sista vecka intervjuades eleverna en och en i ett avskilt 
rum. Frågor (se bilaga 3) ställdes muntligt och intervjuerna spelades in för att ingen 
information skulle gå förlorad. 
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Resultat  
 
Här nedan redovisas en sammanställning av samtliga 17 intervjusvar. Svaren är indelade i 
olika kategorier utefter de tolkningar vi gjort av elevernas svar. För att se intervjuanteckningar 
se bilaga 4:1-4:4. 
 
Fråga 1. 
Brukade du ha lätt för att koncentrera dig under matematiklektionerna före det att vi 
började spela musik? 
 
Tabell 1. Svarssammanställning fråga 1 (se bilaga 4:1).  

Lätt Varierar Svårt 
10 4 3 

 
Av elevernas svar framgår att en majoritet av klassen ansåg sig ha lätt för att koncentrera sig 
på matematiklektionerna, före det att bakgrundsmusik började spelas. De elever som tyckte att 
de hade lätt att koncentrera sig, upplevde klassrumsmiljön som lugn, eller uppgav att de 
kunde avskärma sig från störande moment. Eleverna i den ”varierande” kategorin tyckte att 
klassrumsmiljön stundtals var stökig och att de själva lätt drogs med eller tappade 
koncentrationen därav. Två av eleverna som uppgett att de hade svårt att koncentrera sig 
tyckte att det var för mycket prat i klassrummet, den tredje började lätt tänka på annat. 
 
Fråga 2. 
Tycker du att det blev någon skillnad i din koncentration när vi började spela musik? 
 
Tabell 2. Svarssammanställning fråga 2 (se bilaga 4:2). 

Bättre Ingen skillnad Sämre 
9 7 1 

 
Här framgår att ungefär hälften av eleverna upplevde musiken som positiv för sin 
koncentration medan andra hälften inte märkte någon nämnvärd skillnad. Endast en elev 
upplevde en försämrad koncentrationsförmåga. De som uppgett att koncentrationen blivit 
bättre tyckte till exempel att musiken hade en lugnande effekt, var avslappnande och/eller 
skapade en bra stämning i klassrummet. Den elev som uppgav en försämrad förmåga till 
koncentration ansåg att klasskompisarna pratade mer och att musiken var störande. En annan 
elev störde sig på att det ibland förekom höga ”pipljud” i musiken, men tyckte inte att 
koncentrationen påverkades nämnvärt av detta. 
 
Fråga 3. 
Vad tyckte du om valet av bakgrundsmusik? 
 
Tabell 3. Svarssammanställning fråga 3 (se bilaga 4:3). 

Bra Sådär/Acceptabel Dålig 
11 3 3 

 
Av svaren att döma tyckte en stor del av eleverna att musikvalet var bra. De som tyckte bra 
om musiken uppgav att den var lugn och passade för ändamålet. En elev berättade att 
klassläraren redan tidigare spelat liknande musik i bakgrunden. Ett par av eleverna tyckte 
däremot att musiken kändes ovan att lyssna till i början men att de sedan vande sig vid den. 
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En elev påpekade att ”Det var inte min typ av musik, men inte som opera med gamla tanter 
som leker billarm.”. De som tyckte att musikvalet var dåligt angav svar som; ”musiken var för 
sölig”, ”den var stressande”, eller ”den låter illa”.  
 
Fråga 4. 
Vill du fortsätta med musik på matematiklektionerna? Vilken i så fall? 
 
Tabell 4:1. Svarssammanställning  fråga 4 (se bilaga 4:4). 

Ja Likgiltigt Nej 
11 3 3 

 
Tabell 4:2. Svarssammanställning följdfråga 4 (se bilaga 4:4). 

Samma musik Likgiltigt Annan musik 
12 1 1 

 
En stor del av eleverna ville fortsätta lyssna på någon form av musik under 
matematiklektionerna. De som inte ville fortsätta uppgav att de föredrog en helt tyst 
studiemiljö. En övervägande majoritet av de elever som ville fortsätta lyssna på musik under 
matematiklektionerna ville lyssna på samma musik som spelades under utvecklingsarbetets 
genomförande.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjuerna att majoriteten av eleverna upplevde 
bakgrundsmusiken som positiv för sin koncentration och för klassrumsmiljö. 
 

Diskussion 

Reliabilitet 
Enligt Patel och Davidsson (1994) är reliabilitet hur god tillförlitlighet studien har. Vi anser 
oss ha relativt god reliabilitet på vårt utvecklingsarbete. En anledning är att vi varit tre 
personer som har kunnat bedöma och tolka intervjusvaren, vilket ger en mindre risk för 
personliga feltolkningar av elevernas svar. För att ytterligare förebygga detta ställde vi en del 
följdfrågor som behandlar saker utanför detta utvecklingsarbetes syfte. Även om frågorna inte 
hade med vårt syfte att göra hjälpte det oss att tolka elevernas svar på de för oss relevanta 
frågorna. En annan faktor som vi anser stärker reliabiliteten är att vi spelat in elevintervjuerna 
på band. Det har gjort att vi kunnat lyssna igenom dem flera gånger, för att undvika att 
information går förlorad. Nackdelen med att vi spelat in intervjuerna på band är att vissa 
elever kan hämmas av det och känna sig obekväma i intervjusituationen. Det finns även risk 
för en s.k. intervjuareffekt, vilket innebär att vi som oerfarna intervjuare formulerar eventuella 
följdfrågor på ett sådant sätt att de kan uppfattas som ledande. En annan risk är att de elever vi 
intervjuat svarat det de tror att vi vill höra. För att minska risken för det gav vi endast 
knapphändig information om undersökningens syfte till elever och föräldrar. Det tror vi har 
påverkat reliabiliteten i positivt riktning. Den största faktor som däremot påverkade 
undersökningens reliabilitet negativt är att den endast genomfördes i en enda försöksgrupp. 
Om undersökningen genomförts i flera grupper hade reliabiliteten givetvis blivit högre. 
 
Validitet 
Enligt Patel och Davidsson (1994) menas med god validitet att ha fokus på det som avses 
undersökas. Vi anser oss ha god validitet eftersom vi gjort en muntlig intervju. Enligt 
Andersson (1988) har eleverna oftast lättare att uttrycka sig verbalt än skriftligt. En annan 
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faktor som bidragit till en god validitet är att vi inte närvarat i klassrummet vid 
undersökningstillfällena. Det gör att vi kan vara nästan säkra på att endast det faktum att 
bakgrundsmusik spelats under matematiklektionerna har påverkat elevernas uppfattning. Hade 
vi närvarat hade förmodligen även det ökade antalet vuxna i klassrummet påverkat resultatet.  

Resultatdiskussion 
Att döma av intervjusvaren verkar eleverna i den klass, där vi genomfört vårt 
utvecklingsarbete, inte haft några omfattande svårigheter att koncentrera sig under 
matematiklektionerna innan vårt utvecklingsarbetes genomförande. Vår bild av klassen är att 
den var lugn och trygg, vilket dock inte utesluter viss förekomst av störande moment. De 
elever som uppgav att de ofta eller ibland hade svårt att koncentrera sig tyckte att det stundtals 
kunde vara mycket prat och stök i klassrummet. Vi tycker att det är intressant att se att 
elevernas uppfattningar angående klassrumsmiljön kan variera i så stor utsträckning som våra 
intervjuer visat. Variationen tror vi beror på att olika elever har olika förmåga att avskärma 
sig från det som händer runt omkring dem och att vissa är mer känsliga för ljud än andra. 
 
Introduktionen av bakgrundsmusik gav ett bättre resultat än vad vi vågat hoppas på. En 
majoritet upplevde musiken som positiv för sin koncentration och för klassrumsmiljön, vilket 
var syftet med detta utvecklingsarbete. Att eleverna är koncentrerade är viktigt för att de ska 
kunna tillgodogöra sig matematikens abstrakta tankar. Denna koncentration kan uppnås med 
hjälp av bakgrundsmusik eftersom musiken kompletterar det logiska förnuftet enligt 
Björkvold (1991). Lozanov (1983) anser även han att bakgrundsmusik kan användas för att 
uppnå både harmoni och koncentration hos elever. Lozanovs och Björkvolds teorier stämmer 
således till stor del överens med det resultat som vi påvisat, även om metoden inte fungerade 
för alla elever. De elever som tyckte att deras koncentration förbättrats upplevde att det blev 
en bättre stämning i klassrummet och att de kände sig lugnare. Boströms (1998) och 
Gudmundsons (1997) teorier om att musiken skapar en lugn atmosfär i klassrummet styrks 
också av elevernas kommentarer. En stor del av eleverna i vår försöksgrupp vill enligt våra 
intervjuer fortsätta att lyssna på samma typ av bakgrundsmusik även i fortsättningen. Vi 
tolkar det som att de verkligen upplevt musiken som ett positivt inslag i klassrumsmiljön. En 
elev i försöksgruppen tyckte att musiken påverkade hans koncentration negativt. Eleven 
tyckte att musiken var störande och att det blev mer pratigt i klassrummet. Denna elev tyckte 
att det gick lättare att arbeta när det var helt tyst i klassrummet. Ytterligare två elever uppgav 
att de inte ville fortsätta att lyssna på bakgrundsmusik, men de tyckte inte att musiken störde 
deras koncentration. Vi anser att det tyder på att bakgrundsmusik inte är en optimal lösning 
för att uppnå ett koncentrerat tillstånd hos alla elever. Om bakgrundsmusik spelas bör dessa 
elever tagas i beaktning och det är därför viktigt att kunna erbjuda ett tyst alternativ, t.ex. ett 
grupprum. 
 
Innan vi började spela bakgrundsmusik under matematiklektionerna hade vi farhågor om att 
eleverna skulle ha en negativ inställning till vårt val av musik. Dessa farhågor grundade sig i 
en tro att de flesta barn i försökspersonernas åldersgrupp inte är vana att lyssna på den typ av 
musik vi valt, och att de därför skulle tycka att den inte var bra. Med en sådan inställning 
befarade vi en risk för en motsatt effekt än den vi önskade uppnå. Våra farhågor besannades 
turligt nog inte, utan även valet av bakgrundsmusik fick istället oväntat positiva reaktioner. 
De flesta eleverna i försöksgruppen tyckte att musiken var bra eller i vart fall acceptabel. En 
elev påpekade att det ibland förekom störande ”pipljud”, d.v.s. höga toner i musiken, men 
eleven i fråga ansåg inte att dennes koncentration nämnvärt störts av detta. Vi vill dock 
påpeka att valet av bakgrundsmusik måste göras med stor omsorg för att ett klassrumsklimat 
som främjar koncentrationen skall uppnås. Vi tror att det kan vara bra att undvika musik med 
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allt för varierande tonhöjd och volym. En orsak till det positiva utfallet av vårt 
utvecklingsarbete kan vara att klassläraren, enligt en elev, redan tidigare spelat liknande 
bakgrundsmusik i klassrummet. Ett par andra elever uppgav däremot att musiken känts ovan i 
början, och vi drar därför slutsatsen att bakgrundsmusik inte varit något frekvent inslag i 
klassrumsmiljön. Det faktum att det ändå förekommit anser vi kan ha haft en viss positiv 
inverkan på elevernas inställning. Om eleverna varit helt ovana vid företeelsen tror vi att sex 
veckor eventuellt varit en något för kort tid för att lyckas uppnå syftet med vårt 
utvecklingsarbete fullt ut. 
 
Till sist konstaterar vi att en stor del av eleverna som deltagit i vårt utvecklingsarbete 
uppfattar att bakgrundsmusik med omkring 60 taktslag per minut, påverkar deras studiemiljö 
och koncentrationsförmåga positivt. Den slutsatsen drar vi utifrån de resultat som 
framkommit vid elevintervjuerna. Vi ser utifrån resultatet av vårt utvecklingsarbete en 
möjlighet att använda bakgrundsmusik som ett medel för att uppfylla ett av skolans uppdrag. 
Skolan skall enligt läroplanen främja elevernas harmoniska utveckling (Lpo 94). 
 
Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att som lärare ha möjlighet att spela bakgrundmusik i flera klasser 
under en längre tid. Det ger en bättre inblick i hur elevernas koncentration och studiemiljö är 
före musikens införande och hur den eventuellt förändras. En motsvarande studie i en annan 
åldersgrupp kan också vara av intresse, likaså om pojkar respektive flickor uppfattar 
bakgrundsmusiken olika. En annan tänkvärd studie är att prova olika typer av musik.  
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Bilaga 1 
 
Musikförteckning 
 
Artist/kompositör Titel 
Bach:  Overture No. 1 
Bach:  Air 
Bach:  Svit för orkester no. 1 
Enya:  Exile 
Enya:  Braveheart Theme 
Enya:  Watermark 
Enya:  Shepherd Moons 
Händel:  Largo ur Xerxes 
John William: Cavatina 
Kevin Kern:  Butterfly 
Kevin Kern:  Summer daydreams 
Kevin Kern:  Return to love 
Mozart:  Adagio ur Klarinettkonserten 
Mozart:  Greensleeves 
Vivaldi:  Adagio ur hösten (de fyra årstiderna) 
Vivaldi:  Guitar Concerto in D (Largo) 



 

Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som går sista terminen på lärarutbildningen ma/no för år 4-9 vid 
Luleå tekniska universitet. Vi heter Jens, Anders och Marcus. Under v.42-48 kommer vi 
att göra vår slutpraktik i ert barns klass. Vi kommer då att utföra en undersökning till 
vårt examensarbete, vilket innebär att vi kommer att spela bakgrundsmusik vid de 
tillfällen eleverna räknar matematik. Vi vill se hur det påverkar eleverna i deras arbete. 
För att få en bättre uppfattning av detta vill vi efter undersökningens genomförande 
intervjua eleverna. Eleverna kommer inte att anges vid namn i vårt examensarbete. För 
att intervjua ert barn vill vi först ha er tillåtelse att göra detta.    
 
Kryssa i ett alternativ: 

□ Jag godkänner att mitt barn får intervjuas för detta ändamål 
 

□ Jag godkänner inte att mitt barn får intervjuas för detta ändamål 
 
 
Elevens namn: 
 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
 
 
 
 
Vid frågor ring: 
 
Jens Lindgren   0920-XXXXX 
Anders Sundström   0920-XXXXX 
Marcus Fabisch  0920-XXXXX 
 



 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 

 
1. Brukade du ha lätt för att koncentrera dig under matematiklektionerna före det 

att vi började spela musik? 
  

Varför har du lätt/svårt att koncentrera dig? 
 
 

2. Tycker du att det blev någon skillnad i din koncentration när vi började spela 
musik? 

  
Vilken i så fall? 
 
Tycker du att musiken var störande? 
 
Hur tror du att dina klasskamrater tycker om att spela bakgrundsmusik? 
 
 

3. Vad tycker du om valet av bakgrundsmusik? Varför? 
 
Tror du att det hade varit någon skillnad om vi spelat t.ex. radio RIX eller NRJ i 
bakgrunden? 
 
Hade det varit bättre eller sämre? Varför? 
 
Brukar du lyssna på musik när du studerar hemma till prov eller läxor? 
 
I så fall vilken typ av musik? 
 
 

4. Skulle du vilja fortsätta att lyssna på bakgrundsmusik under 
mattematiklektionerna?  
 
Vilken i så fall? 



 

Bilaga 4:1 
 
1. Brukade du ha lätt för att koncentrera dig i klassrummet under 
matematiklektionerna före det att vi började spela musik?  
 

1. Jag har oftast lätt att koncentrera mig. 
2. Lätt ibland, men när det är surrigt kan alla hålla käften. Kan vara mycket surr och då 

är det svårt att koncentrera sig. 
3. Jag har alltid lätt att koncentrera mig. 
4. Jag har lätt att koncentrera mig. 
5. Jag brukar kunna koncentrera mig. 
6. Jag brukar kunna koncentrera mig på lektionerna. 
7. Det går bra att koncentrera sig därför att det är tyst i klassrummet och det spelar ingen 

roll om folk pratar. 
8. Det är lätt. 
9. Det går bra eftersom det är rätt lugnt i klassen. 
10. Ibland är det lätt. Det är lätt när jag sitter ensam. Jag pratar om andra pratar och då är 

det svårt att koncentrera sig. 
11. Det är lätt. 
12. Det är svårt eftersom många pratar. 
13. Ganska lätt. Jag kan koppla bort dom andra. 
14. Ganska svårt eftersom killarna surrar och jag själv också. 
15. Sådär. Det kan vara mycket surr ibland. 
16. Svårt. Jag tänker lätt på annat. 
17. Sådär. Killarna stör. Det är lättare att räkna hemma när det är tyst. 



 

Bilaga 4:2 
 

2. Tycker du att det blev någon skillnad i din koncentration när vi började spela musik? 
 

1. Det blev ingen jättestor skillnad, men lite lättare att koncentrera sig.  
2. Ibland är det lättare att koncentrera sig med musiken Man blir mer avslappnad men det 

blev inte mindre surrigt.  
3. Lite lugnare med musik. Musiken kändes lugnande. De flesta tyckte nog att det var bra 

men en del tyckte att det var störande. 
4. Det blev en annan stämning, en bättre stämning.  
5. Det blev lättare att koncentrera sig med musik. Det blev lite tystare i klassrummet. 
6. Jag trodde att det skulle bli svårare att koncentrera sig men jag märkte ingen skillnad.  
7. Ingen skillnad. 
8. Det var störande med musiken och så blev det lite mer pratigt i klassrummet. 
9. Det blev lugnare med musik. De flesta tyckte nog att det var OK.  
10. Ingen skillnad men det var störande ibland för att det var pipljud. 
11. Det var lugnt och bra med musik. Vi har hört på musik innan också ibland. 
12. Ja, det blev skillnad. Mindre prat, man ville lyssna. 
13. Ingen skillnad med musik, jag har inte tänkt så mycket på den.  
14. Lite skillnad, musiken gör det lugnare. 
15. Det blev tystare i klassrummet.  
16. Lite lättare att koncentrera sig med musik. 
17.  Det blev lugnare. 
 



 

Bilaga 4:3 
 
3. Vad tyckte du om valet av bakgrundsmusik? Varför? 

 
1. Det var bra musik, den var inte störande. De flesta tyckte nog att den var bra utom 

vissa killar. 
2. Bra musik val. 
3. Jag tyckte att musiken var bra. Den är inte störande. 
4. Musiken kändes konstig från början, men när man vant sig känns det okey. Det var 

inte min typ av musik men inte som opera med gamla tanter som leker billarm. 
5. Bra musik för att kunna koncentrera sig. 
6. Det var bra med lugn musik. Det hade varit stressande med popmusik. 
7. Ganska dålig musik, men den var inte störande.  
8. Den låter illa. Den är störande. 
9. Bra val av musik, man blir mer koncentrerad. 
10. Vissa låtar är stressande, andra bra och andra inte. Musiken går för söligt. Det hade 

varit bättre med radiomusik men sämre för koncentrationen. 
11. Bra val av musik. Lugnare med lugnare musik men vissa tycker nog att musiken är 

störande. Vår lärare har spela sådan musik tidigare. 
12. Mycket bra musik. Jag brukar lyssna på sådan musik hemma. 
13. Rätt okey. Bra med lugn musik. Det är lugnande om man är stressad men det hade gått 

lika bra med någon annan musik. 
14. Bra. 
15. Bra musik. 
16. Sådär, jag är inte van att lyssna på sådan musik. 
17. Bra, den var inte störande. 
 



 

Bilaga 4:4 
 
4. Vill du fortsätta med musik på matematiklektionerna och i så fall vilken typ av 
musik? 

 
1. Det spelar ingen roll, men i så fall sådan musik som vi lyssnat på nu. 
2. Jag vill fortsätta lyssna på samma sorts musik. 
3. Jag vill fortsätta lyssna på samma sorts musik. 
4. Det spelar ingen roll om vi fortsätter men i så fall samma musik. 
5. Vill fortsätta med samma musik. 
6. Vill fortsätta med samma lugna musik. 
7. Nej! 
8. Jag tycker att det är bättre när det är helt tyst i klassrummet. 
9. Fortsätta med lugn musik. 
10. Vill inte fortsätta lyssna. Det är stressigt med musik. 
11. Ja. Det spelar ingen roll vilken. 
12. Ja! Jag vill absolut fortsätta att lyssna på samma musik. 
13. Vill fortsätt med samma musik, men om man tröttnar kan vi prova olika. 
14. Ja. Samma. 
15. Jag vill fortsätta med samma musik. Den är lugn. 
16. Vet inte, men i så fall någon annan musik. 
17. Ja, med samma musik. 


