
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete,  

grundlärarprogrammet 

15 hp 

Rapport 2016vt00033 

Matematikinlärning med musik  
Utvecklandet av en geometrilåt för 
elever i åldern 6-9 år 

Maria Gunnarsson 

Examinator: Tomas Persson 

Handledare:  Kristina Palm Kaplan 



 
 

1 
 

Sammanfattning 

Det här arbetet behandlar utvecklingsprocessen av en matematiklåt för elever i åldern 6-9 år. 

Fokus är på processen i skapandet och möjligheten att kunna testa matematiklåten i en 

elevgrupp. Utvecklingen av låten är baserad på analys av liknande produkter där bedömning av 

dessa låtar är grundad på teorier om hur en låt ska vara uppbyggd. En tabell är framställd för 

att sammanfatta och förtydliga de bedömda kriterierna som genomförts av de liknande låtarna. 

Min låt är även utformad utifrån synpunkter och förslag från testgruppens lärare och en 

universitetsadjunkt i musik vid Uppsala Universitet. I arbetet har testtillfällena varit en viktig 

del och testgruppens åsikter om den aktuella matematiklåten har varit en betydande komponent 

för utvecklandet av låten. Det är tänkt att testgruppens lärare och andra lärare ska kunna 

använda den här låten för att kunna befästa de geometriska figurerna på ett lustfyllt sätt. Arbetet 

introduceras genom att förklara vilken påverkan musik har på unga elever och vilka effekter 

som generas när matematik och musik komponeras. I andra kapitlet redovisas teorier om hur 

en låt för barn i åldern 6-9 år ska utformas både generellt och med inriktning mot geometri. 

Dessa teorier används sedan för att bedöma de liknande låtarna och analys om låtarnas 

uppbyggnad följer den aktuella forskningen. Produktutvecklingsprocessen beskrivs noggrant 

med många underrubriker eftersom det tydligt ska gå att avläsa vilka steg och val som har 

resulterat till den slutgiltiga matematiklåten. Avslutningsvis presenteras en diskussion där 

resultaten från testtillfällena analyseras och kopplas till utvalda teorier. Utvecklingsområden 

redogörs för att visa att det finns tänkbara förbättringar av låten som skulle kunna utföras 

utanför ramarna av det här arbetet. 

 

Nyckelord: Utvecklingsprocess, matematiklåt, geometriska figurer, elever 6-9 år, musik. 
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1. Inledning 

Musiken är en stor del av våra liv och den borde ha en given plats i elevers undervisning 

(Uddholm, 2008). Musiken har en påverkan på elevers utveckling och elever använder sig av 

musik för att testa sin identitet (Sundin, 1995). Skolverket (2011) förklarar också hur väsentligt 

musikämnet är i människans sociala gemenskap och dess inflytande i individers 

identitetsutveckling. Att kombinera musik med matematik tydliggör barnens olika förmågor 

och fångar upp de barn som har svårt för den stillasittande matematikpedagogiken (Ebbelind & 

Löfgren, 2010). Alla barn kan gynnas av mattemusik bl. a. det sociala samspelet och den 

musikaliska förmågan. Barnen kan se mattemusiken på olika sätt som avkoppling, träning, 

möjlighet att få skapa något själv eller en slags lek (ibid). Matematiska begrepp och ord kan 

barnen få kunskap om genom att förstå med hela kroppen (Mattsson-Lindström, 1996). Enligt 

Skolverket (2011) ska eleverna ges möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska former och samband. Matematikläraren Sofia Viskovi (URSkola, 2014) är 

övertygad om att mattemusiken ger resultat, men den fungerar inte för alla på samma sätt. 

Utifrån hennes egna observationer har hon insettt att vissa elever anser att matematiken är 

lättare att lära sig vid den vanliga matematikundervisningen medan andra anser att det är enklare 

genom mattemusiken. Enligt Viskovi fungerar elever olika i sitt lärande och oavsett hur de tar 

till sig kunskap tillför mattemusiken en annan variant av undervisningsmetod. Utifrån egna 

erfarenheter tror jag att många lärare känner sig obekväma med att sjunga och spela och anser 

att de inte är tillräckligt musikaliska. Det behöver inte vara komplicerat eller perfekt utfört, det 

viktiga är att utmana sig själv och våga sjunga och spela med eleverna. Bitten Löfgren 

(URSkola, 2014) har utifrån sina workshops runt om i Sverige sett att lärare har haft en rädsla 

för att musicera och en pressande förväntning att de ska kunna sjunga och spela. Löfgren (ibid) 

berättar att lärare som deltog i hennes workshops testade att musicera med sina elever och insåg 

att det inte var lika farligt som de oroade sig för. Det är betydelsefullt om lärare kan stötta 

varandra eftersom det kan leda till att lärare vågar komma ut ur sin trygghetszon och vågar 

musicera (ibid). Uddholm (2008) menar att pedagoger bör våga misslyckas eftersom det är en 

ovärderlig erfarenhet som leder till mod att försöka igen. Det finns ingen fullbordad 

musikmetodik utan den utvecklas utifrån gruppens behov och pedagogens förutsättningar, varje 

pedagogs metod blir därmed unik (ibid). 

 

1.1 Syfte 

Syftena med arbetet är att skapa en lustfylld matematiklåt för elever i åldern 6-9 år och kunna 

ge testgruppens lärare en matematiklåt som hon kan använda i sin undervisning. Utformningen 

och utvecklingsprocessen av låten är det väsentliga i det här arbetet. Det är viktigt att tydligt se 

en process i skapandet och få möjlighet att testa produkten i en testgrupp. Låten som behandlar 

geometri kan användas som första introduktion av de geometriska figurerna parallellt med den 

vanliga undervisningen. Låten kan tillämpas för elever i åldern 8-9 år som repetition när 

exempelvis andra geometriska figurer ska presenteras.  
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2. Teorier 

I det här kapitlet presenteras forskning och teorier om hur en matematiklåt kan vara uppbyggd. 

Dessa teorier används i nästa kapitel för att bedöma ett urval av liknande låtar. 

 

2.1 Teorier om utformning av matematiklåtar 

Sundin (1995) behandlar barns musikaliska utveckling och ger praktiska musikpedagogiska 

råd. Valet att utgå från Sundins musikpedagogik är lämpligt i det här arbetet eftersom han är 

pionjär inom svensk musikpsykologisk och musikpedagogisk forskning (Heiling, Lundström, 

Folkestad & Svenssons, 2010). Sundin förklarar att den sång barn hittar på själva eller 

omformulering av kända sånger bidrar till förmedlade känslor som ger en identitetsmarkerande 

funktion. Sången kan leda till att barnen känner tillhörighet till andra barn och bli ett gemensamt 

musikaliskt modersmål. Texten i en sång har stor betydelse för att barnet ska kunna gå från 

monotonsång till mer komplicerade former. Lågt röstläge motverkar friskhet i klangen och det 

är viktigt att separera läge för talröst och sångröst. Idag är de flesta sångböcker baserade på 

höga tonlägen men ska läraren utveckla något själv måste den utgå från den aktuella gruppens 

resurser. Det är dock viktigt att inte ha för högt läge för det kan leda till att vissa barn inte klarar 

sången och tappar intresset (ibid). Sundins (ibid) studie om barns musikaliska skapande visar 

att om barn uppmuntras till att skapa låtar blir deras sånger mer fantasifulla. Barns inställning 

till skapandet av sånger beror till stor del av värderingar i deras omvärld, av vuxnas och 

kamraters intressen. Vissa pedagoger vill gå ifrån den traditionella pedagogiken för att de anser 

att musiken är ofta sönderstyckande och för intellektuell. Dessa pedagoger vill lägga mer fokus 

på musikens emotionella och sociala sida. Sundin (ibid) förklarar att uppgiften då bör vara att 

presentera material som har anknytning till elevernas värld som de kan ta till sig känslomässigt 

och som väcker deras nyfikenhet. Läraren kan använda sig av instrument, rörelselekar och 

lyssna på olika rytmer för att träna uppmärksamheten hos eleverna. Musiken bidrar till att träna 

elevernas uppmärksamhet att höra olika rytmer, tempoändringar och ljud av instrument. När 

läraren sjunger frågor och svar med barnen utvecklas deras tonkontroll. Sundin (ibid) uppger 

att låta eleverna spela rytminstrument ger möjlighet att pröva samarbete, hänsynstagande och 

främjande av begreppsinlärning. Det är vanligt att läraren lär ut torftig rytmisk musik och 

orytmiska rörelsemönster som ger barnen dålig känsla för tid och betoning. Sundin (ibid) tar 

upp ett effektivt arbetssätt där läraren inte har slutprodukten färdig utan eleverna får komma 

med sina idéer vid skapandet av en låt de ska sjunga.  

Jansson (2014) beskriver hur läraren kan skapa enkel musik för unga sångare. Valet att använda 

Janssons teorier grundas på hans enkla idéer hur läraren kan arrangera enkel musik för barn. 

Roine Jansson som är lektor i gehör och satslära ger användbara redskap för hur arrangemanget 

kan anpassas till sin egen elevgrupp. Jansson (ibid) menar, liksom Sundin (1995), att unga barn 

har svårt att sjunga starkt i låga lägen och därmed behöver de sjunga i högre lägen där deras 

register är som mest användbart. I åldern 6-9 år är lekfullheten fortfarande central och barnen 

vill gärna sjunga unisont. I högre åldrar kan stämmor och individuell sång tillämpas (ibid. 

Jansson (ibid) rekommenderar att pröva sig fram i valet av tonart till den elevgrupp som läraren 

arbetar med. 

Alseth, Nordberg & Solems (2011) praktiska råd om matematik används i det här arbetet för att 

bedöma de sånger som innehåller geometri. Den här boken är lämplig för det här arbetet 
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eftersom den är främst praktiskt baserad men innehållet är grundat på forskning om barns 

matematiklärande och matematikundervisning. Utifrån författarnas teorier ska 

geometriundervisningen i lågstadiet ge kunskap om olika figurers namn. Detta är viktigt för att 

kunna kommunicera och som grund för framtida lärande. Att lära sig begreppen är nästa steg 

där eleverna ska kunna beskriva varför en form har fått sitt namn och vilka egenskaper den har. 

Författarna redogör för att tvådimensionella figurer som t.ex. månghörningar och cirklar ska 

introduceras först för att sedan gå vidare till tredimensionella figurer som klot, kub, cylinder 

och pyramid. 

Fuys & Liebovs (1997) undersökning om begreppsinlärning i geometri är en användbar grund 

i uppbyggandet av en geometrisång. Deras undersökning behandlar hur unga elever förstår 

geometriska begrepp och hur de visar att de har förstått dem. Syftet var att undersöka hur 

eleverna lär sig begreppen och missuppfattningar med konsekvenser för de olika sätt 

undervisningen sker av de geometriska begreppen. Lärare behöver ge eleverna de bästa 

exemplen vilka de har arbetat med förut och som är välbekanta föremål för eleverna för att 

uppnå begreppsinlärning. Elever lär sig på olika sätt och för att kunna förstå begreppen behöver 

de rita exempel och få en lista av egenskaper. När unga elever får tillämpa modeller och diagram 

lär de sig bättre de geometriska begreppen. De kan behöva röra formerna genom begreppskort 

eller konkreta modeller när de verbalt ska förklara de geometriska termerna. Elever kan ofta 

memorera begreppen utantill och då kan inte läraren lita på att eleverna har förstått formernas 

egenskaper. Läraren kan behöva be eleven att förklara och exemplifiera formerna muntligt eller 

genom att rita för att få insikt i elevens kunskaper. En av Fuys & Liebovs forskningsidéer, som 

även Alseth, Nordberg & Solem (2011) har, är att ha en lämplig ordningsföljd vid presentation 

av formerna. De föreslår exempelvis att introducera alla månghörningar innan läraren 

klassificerar dem i olika underkategorier. 

 

3. Omvärldsanalys 

Det här kapitlet kommer att redovisa vad det redan finns för liknande produkter i böcker, 

musikaler och på webbsidor. De liknande produkterna kommer att bedömas utifrån en 

punktlista av kriterier som är en sammanställning av de teoretiska delarna som beskrevs i förra 

kapitlet. Kriterierna används som grund för bedömning av liknande produkter. Avslutningsvis 

kommer bedömningen att sammanfattas i en tabell.  

Utifrån presenterade teorier i förra kapitlet har en punktlista av kriterier framställts för att 

konkretisera vilka teoretiska underlag som används i bedömningen av liknande produkter. 

Listan är numrerad för att tydligt kunna se vid bedömningen vilka kriterier som har använts.    

Kriterium:  

1. Skapande av egna låtar (Sundin, 1995) 

2. Tonläge baserat på den aktuella gruppen (ibid) 

3. Material som anknyter till elevernas värld (ibid) 

4. Använda instrument, rörelselekar och lyssna på rytmer (ibid) 

5. Sjunga frågor och svar (ibid) 

6. Låta eleverna spela på rytminstrument (ibid) 

7. Inte använda torftig rytmisk musik och torftiga rytmiska rörelsemönster (ibid) 

8. Eleverna får komma med egna idéer (ibid) 
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9. Sjunga i högre tonlägen än i lägre lägen (Jansson, 2014) 

10. Sjunga unisont utan individuell sång och stämmor (ibid) 

11. Introducera först månghörningar och cirklar som är tvådimensionella figurer (Alseth, 

Nordberg & Solem, 2011) 

12. Ge goda exempel på välbekanta föremål (Fuys & Liebov, 1997) 

13. Konkretisera exempel och rita modeller (ibid) 

14. Låta eleverna röra de geometriska formerna (ibid) 

15. Lämplig ordningsföljd av formerna, alla månghörningar innan sortering i 

underkategorier (ibid)  

 

3.1 Liknande produkter 

Det finns många böcker som handlar om musik och musikpedagogik. Böcker med sång, drama, 

dans, barnvisor, berättelser, lekar och lära sig spela instrument. Inom matematikämnet anser 

jag att det finns många tillgängliga låtar. Låtarna finns mestadels på internet som videos och ett 

fåtal finns i bokform med noter och ackord. De sånger, böcker och musikaler som jag har 

upptäckt har jag hittat via bibliotek, webbsidor och tips från andra lärare. Jag valde ut 7 liknande 

produkter som innehåller en eller flera låtar och behandlar olika matematikområden. Valet att 

bedöma dessa 7 produkter beror på att det gick att hitta likheter och olikheter mellan låtarna 

och jag ville ha möjligheten att undersöka både geometrilåtar och andra matematiklåtar. Nedan 

presenteras de 7 liknande produkterna. 

Mattemusik (Ebbelind & Löfgren, 2010) är en bok där matematik och musik kombineras. 

Författarna har skapat sånger där barnen får använda alla sinnen och inlärning sker med hela 

kroppen vilket bidrar till att det blir lättare att minnas. Boken består av dans, övningar, 

mattelåtar och den teoretiska bakgrunden till pedagogiken. I boken finns fyra tematiska kapitel: 

Mönster, Hel och delar, Tid och Rum. Det finns övningar i boken som behandlar spelande av 

rytminstrument för att träna att spela starkt och svagt så musikaliskt som möjligt. Enligt 

kriterium 6 av Sundin (1995) bidrar spelandet av rytminstrument till samarbete och 

hänsynstagande mellan elever och gynnande av begreppsinlärning. Boken innehåller 

rörelseskapande och lyssnande på rytmer vilket uppfyller kriterium 4. Inom området geometri 

finns fyra låtar, Triangeldrama, Tango i kvadrat, Cirkelsång och Rektangelcalypso. Dessa låtar 

innehåller rörelser och utrymme för eleverna att komma med egna förslag till rörelser vilket 

uppfyller kriterium 8. Eleverna får däremot inte ge förslag till sångernas innehåll och motsvarar 

därmed inte kriterium 1. Inom geometri har författarna valt att göra låtar om de fyra vanligaste 

formerna som är cirkeln, triangel, kvadraten och rektangeln. Det uppfyller kriterium 11 och 15. 

En av låtarna, Rektangelcalypso (Ebbelind & Löfgren, 2010) innehåller liknelser till kända 

föremål som papperspeng och simbassäng. Enligt kriterium 12 bidrar formernas liknelser till 

välbekanta föremål till begreppsinlärning. Låtarna i boken består av unison sång och det 

uppfyller kriterium 10 om att i åldern 6-9 år vill barnen sjunga unisont eftersom lekfullheten är 

viktigast.  

Nippriga siffor (Mattsson-Lindström, 1996) är en mattemusikal med enkel matematik för barn 

i åldern 6-9 år. Den innehåller bl.a. matematiska begrepp, tiokompisarna och  

multiplikationstabeller som befästs genom sång, rörelse och lek. Den här musikalen innehåller 

lekar, rörelser, sifferskyltar och instrument som konkretiserar och kompletterar sångerna och 

uppfyller därmed kriterium 4. I musikalen ges eleverna vid flera tillfällen möjlighet att spela på 
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rytminstrument vilket motsvarar kriterium 6. Den här musikalen består av tydliga instruktioner 

och enkla ackord som ger förutsättningar att fler lärare kan tillämpa sångerna i sin undervisning. 

Författaren har utformat musikalen på ett sådant sätt att den går att anpassa till den aktuella 

gruppen. Sångerna och lekarna kan göras på olika sätt och andra lärare kan tillämpa den utifrån 

sina elever. Musikalen innehåller endast unison sång och följer kriterium 10 om att barn i åldern 

6-9 år vill sjunga unisont utan stämmor. 

Kunskapshubben (Årstaskolan, 2009) är en webbsida som Årstaskolan i Stockholm har skapat 

för att sprida film och glädje. Den matematikmusik som finns på webbsidan behandlar 

multiplikationstabeller, 2:ans tabell (Årstaskolan, 2009a), 3:ans tabell (Årstaskolan, 2009b), 

4:ans tabell (Årstaskolan, 2009c), 5:ans tabell (Årstaskolan, 2009d), 6:ans tabell (Årstaskolan, 

2009e), 7:ans tabell (Årstaskolan, 2009f), 8:ans tabell (Årstaskolan, 2009g) och 9:ans tabell 

(Årstaskolan, 2009h). Låtarna består mest av siffrorna i tabellen och klippet har ingen video 

utan en stillbild på sångaren. Videorna saknar rörelser som hade varit en lyftande komponent 

och motsvarar därför inte kriterium 4. Sundin (1995) uppger att de kompositörer som inte vill 

utgå från den traditionella pedagogiken har musik som mer utgår från elevernas värld som de 

kan ta till sig känslomässigt och väcker nyfikenhet. Dessa videor följer därmed kriterium 3 

eftersom låtarna innehåller rapp och musiken ingår i genren hiphop. Deras musik påminner mer 

om den musik som eleverna lyssnar på hemma än många andra matematiklåtar. Kriterium 10 

uppfylls i låtarna eftersom de består av unison sång. 

URSkola har en matematikserie som heter Livet i Mattelandet där videorna innehåller sång, 

dramatiseringar, uträkningar och knep. Områdena och videorna som finns i Livet i Mattelandet 

är Femkompisar (URSkola, 2015a), Hälften och dubbelt (URSkola, 2015b), Jämna tal 

(URSkola, 2015c), Likheter och olikheter (URSkola, 2015d), Mäta (URSkola, 2015e), 

Positionssystemet, (URSkola, 2015f), Sortera (URSkola, 2015g), Större än och mindre än 

(URSkola, 2015h), Tiokompisar (URSkola, 2015i), Tiotalsövergång (URSkola, 2015j), Udda 

tal (URSkola, 2015k) och Väga (URSkola, 2015l). De vuxna skådespelarna sjunger och agerar 

med humor, de utstrålar även glädje och engagemang för musiken och matematiken. Låtarna 

uppfyller därför kriterium 1 där Sundin (1995) förklarar att elever uppmuntras till skapande av 

levande sånger när de möter goda värderingar från omvärlden och ser vuxna och kamrater som 

intresserar sig för musik. I varje avsnitt får eleverna följa med till bråktemplet, sifferverkstaden, 

räknebageriet och geometribanken som resulterar i att serien ger eleverna ett igenkännande. 

Låtarna består av unison sång och följer därmed kriterium 10. Låtarna har egna rörelser och 

motsvarar kriterium 4.  

Några lärarstudenter (Weebly, i.d) har en webbsida som heter Humlorna där en låt om symmetri 

finns tillgänglig. Låten är upplagd i ett klipp där tillhörande text finns med. Låten sjungs av 

studenterna och det är lätt att hänga med i den enkla texten, dock saknar den ackompanjemang. 

Den uppfyller därmed inte kriterium 4. Låten innehåller några frågor som följer kriterium 5. 

Låten saknar rörelser och motsvarar inte kriterium 4. Kriterium 10 innebär att unison sång är 

önskvärt hos elever i åldern 6-9 år vilket den här låten är uppbyggd av. 

På Youtube finns det en  kanal som heter Busigt lärande där det finns många videor, sånger och 

visor för barn under 7 år. De matematiklåtar som finns i Busigt lärande är Nummersången 

(Busigt lärande, 2014) och Formsången (Busigt lärande, 2015). I Formsången (Busigt lärande, 

2015) är rörelserna för snabba i relation till musiken vilket kan innebära att eleverna inte kan 

följa med vilket kan medföra frustation och dålig självkänsla hos vissa elever. Enligt kriterium 
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7 leder orytmiska rörelsemönster till försämrad känsla för tid och betoning hos barnen vilket 

kan leda till försämrat självförtroende. Sången innehåller figurer som hjärta, stjärna och diamant 

som inte tillhör de grundläggande geometriska figurerna. Dessa tre figurer följer därmed inte 

kriterium 11 och 15. Båda låtarna har unison sång och följer kriterium 10. Låtarna har ett högt 

tonläge som passar för målgruppen och följer kriterium 2 och 9.  

Gåspennan (Gåspennan, 2016) är en kanal på Youtube som skapats av två lärare, Holger och 

Fixx. På sin blogg beskriver de att de tror att ett bra sätt att lära sig är att kombinera musik och 

kunskap (Holger & Fixx, 2016). De två lärarna har skapat kanalen på Youtube för att 

modernisera den pedagogiska musiken och göra musik som påminner om den musik elever 

möter i sin vardag (ibid). De matematiska sånger som finns är Faktor 2 (Gåspennan, 2016a), 

Håll formen (Gåspennan, 2016b), Lika mycket (Gåspennan, 2016c) och Räkna med oss 

(Gåspennan, 2016d). Videorna till sångerna är animerade och texten står alltid tydligt utskriven 

vilket bidrar till att eleverna enkelt kan sjunga med. Sången och musiken i Gåspennan liknar 

inte de tidigare sånger jag har bedömt. Musiken ingår i genren hiphop och texten liknar en rapp 

som följer därmed kriterium 3. Håll formen (Gåspennan, 2016b), behandlar cirkel, triangel, 

kvadrat och rektangel. Låten följer därmed kriterium 11 och 15. Låten som behandlar geometri, 

Håll formen (Gåspennan, 2016b) innehåller några liknelser till kända föremål som vägskylt, 

pyramid och medalj. Sången uppfyller med detta kriterium 12. Det är två sångare till låtarna 

men med eleverna går det att sjunga dem unisont vilket motsvarar kriterium 10. När det blir 

refräng i låtarna är tonläget högt vilket uppfyller kriterium 2 och 9, däremot vid rappen är 

tonläget ganska lågt. 

 

3.2 Sammanfattning av omvärldsanalysen 

Tabell 1 är en sammanfattning på vad de liknande produkterna uppfyller utifrån teorin och 

kriterierna som beskrevs i förra kapitlet och bedöms i detta kapitel. I tabellen finns de olika 

produkterna som kan innehålla en eller flera låtar som är utskrivna i den vänstra kolumnen. 

Låtarna har bedömts utifrån teorier från forskare, musikpedagoger och matematiklärare som 

står utskrivna i översta kolumnen. Låtarna har även sorteras utifrån vilken genre och 

matematikområde som de innehåller vilket står utskrivet i kolumnen längst till höger.  
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Tabell 1. 

 

4. Produktutvecklingsprocess 

I det här kapitlet presenteras först vad min produkt kan tillföra i relation till de liknande 

produkterna som analyserades i förra kapitlet. Min produktutveckling relateras sedan till teorier. 

Därefter presenteras fördjupning av ämnet, prototypande och forskningsetik. Under 

idégenerering innan första testtillfället presenteras min testgrupps förutsättningar och 

förkunskaper efter samtal med klassens lärare. Ett samtal med en universitetsadjunkt i musik 

redogörs under samma rubrik. Under användaranalys av första testtillfället presenteras utfallet 

av besöket. Därefter beskrivs idégenerering efter första testtillfället och jag utgår från 

testgruppens önskemål och mina observationer. Där beskrivs den utveckling som genomfördes 

av låten och koppling till teorier. Under användaranalys efter andra testtillfället presenteras 

utfallet av andra besöket. Avslutningsvis presenteras utvärdering av de två testtillfällena. 

 

Liknande produkter Sundin (1995) Jansson (2014) Fuys & Liebov (1997) Alseth, Norberg & 

Solem (2011)

Genre, område

Mattemusik Låtarna ger utrymme för 

spelande av 

rytminstrument. Innehåller 

rörelser och lyssnande på 

rytmer. Eleverna får komma 

med egna förslag till 

rörelser.

Låtarna består av unison 

sång utan stämmor och 

individuell sång. 

Några av låtarna introducerar 

månghörningar och cirkel. En 

av låtarna har liknelser till 

välbekanta föremål.

Den innehåller 

månghörningar. Introducerar 

cirkeln, triangeln, kvadrat 

och rektangel.

Innehåller genren visa, pop 

och tango. Berör områdena 

mönster, hel och delar, tid 

och rum.

Nippriga siffror Innehåller rörelser, lekar 

och intrumentspelning. 

Rytminstrument 

förekommer ofta.

Består av unison sång. Innehåller genren visa, pop, 

tango och hiphop. Berör 

områdena tiokompisar, 

multiplikationstabeller, 

begrepp (stor-liten m.m), 

tid, likhetstecknet och mäta.

Kunskapshubben Utgår inte från den 

traditionella pedagogiken, 

använder modern musik 

som anknyter till elevernas 

värld. 

Består av unison sång. Innehåller genren hiphop. 

Berör området tvåans till 

nians multiplikationstabell.

Livet i Mattelandet Videorna uppmuntrar till 

eget skapandet av musik på 

grund av skådespelarnas 

engagemang. Har rörelser 

till låtarna.

Består av unison sång. Innehåller genren hiphop, 

visa, funk, jazz och pop. 

Berör områdena 

femkompisar, hälften och 

dubbelt, jämna tal, likheter 

och olikheter, mäta, 

positionssystemet, sortera, 

större och mindre än, 

tiokompisar, 

tiotalsövergång, udda tal 

och väga.

Humlorna Innehåller frågor och svar 

som utvecklar tonkontrollen 

hos eleverna. 

Består av unison sång. Innehåller genren hiphop 

och pop. Berör området 

symmetri.

Busigt lärande Har orytmiska rörelser som 

leder till dålig känsla för tid 

och betoning. Tonläget är 

högt.

Består av unison sång. Har 

högt tonläge.

Hjärta, stjärna och diamant 

tillhör inte månghörningar. 

Formerna saknar liknelser till 

kända föremål.

Innehåller former som inte 

är de geometriska figurerna.

Innehåller genren pop och 

visa. Berör områdena 

geometri och siffrorna 1-10.

Gåspennan Utgår inte från den 

traditionella pedagogiken, 

använder modern musik 

som anknyter till elevernas 

vardag. Har högt tonläge i 

refrängerna. 

Två sångare men går att 

sjunga unisont. Låtarna går i 

högt tonläge förutom i 

rappen.  

Introducerar månghöringar 

och cirkel. Har några liknelser 

till välbekanta föremål.

Innehåller de fyra 

geometriska figurerna som 

bör introduceras först.

Innehåller genren hiphop. 

Berör områdena geometri, 

likhetstecknet, tvåans 

multiplikationstabell och 

siffrorna 0-20.
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4.1 Min produkts tillförande 

Utifrån analysen av liknande produkter utformade jag min låt för att fylla de kriterier som de 

andra produkterna inte uppfyllde. Låten blev en förfining av de liknande produkter som 

analyserades. Valet att ha området geometri grundades på att de liknande produkter som jag 

bedömde behandlade endast ett fåtal låtar området geometri. Det var Mattemusik (Ebbelind & 

Löfgren, 2010), Busigt lärande (Youtube, 2014) och Gåspennan (Youtube, 2016b) som 

behandlade området geometri med olika geometriska figurer. Några av de bedömda låtarna 

hade svensk visa eller hiphop som genre och mitt val av genre blev därför medryckande pop 

för att sticka ut. Humlornas (Weebly) låt om symmetri var den enda låten som innehöll frågor 

och svar vilket motsvarade kriterium 5. I min låt valde jag att använda två frågor i texten för att 

skapa mer spänning och vetskapen om att de liknande låtarna saknade den positiva 

komponenten. Mer än hälften av de bedömda låtarna saknade rörelser och motsvarade inte 

kriterium 4. En av låtarna, Formsången (Youtube, 2014) hade rörelser men de var orytmiska 

och ingick i kriterium 7. Jag hade tänkt använda rörelser som passade till min låt men efter 

samtal med läraren, vilket beskrivs under rubrik 4.6, var rörelser inte lämpligt till den aktuella 

testgruppen. Jag och läraren bestämde att eleverna skulle få formkort som de skulle hålla upp 

när varje form skulle sjungas och därmed få in en variant av rörelser (se Bilaga 7.5). Låten fick 

därmed en sort av rörelser som jag hade strävat mot eftersom kriterium 4 innebar att låta 

eleverna arbeta med rörelselekar. Det ledde till att deras förmåga tränades i att vara 

uppmärksamma och fokuserade på sången (kriterium 4). Min låt utformades inte endast efter 

vad de andra låtarna inte motsvarade utan också efter de kriterier som de andra låtarna 

uppfyllde. Det var innehåll som unison sång (kriterium 10), högt tonläge (kriterium 2 och 9) 

och introduktion av de fyra geometriska figurerna vilka var cirkeln, triangeln, kvadraten och 

rektangeln (kriterium 11 och 15).  

 

4.2  Relation till teorier 

Utifrån de teoretisk-didaktiska utgångspunkterna utformade jag min låt för att få en inspirerande 

sång. Efter reflektion över Fuys & Liebovs (1997) forskning kunde jag utforma min sång med 

ett innehåll som kunde leda till förståelse av de geometriska begreppen. Jag valde i sångtexten 

att beskriva de fyra formerna till vardagliga föremål som eleverna var välbekanta med eftersom 

Fuys & Liebovs (1997) beskrev att det var effektfullt för begreppsinlärningen (kriterium 12). 

Vid testtillfällena tänkte jag använda modeller eller fysiska formar som eleverna kunde utforska 

och känna på eftersom Fuys & Liebov (1997) ansåg att det är positivt för elevernas förståelse 

för de geometriska objekten (kriterium 13 och 14). Fuys & Liebovs (1997) idé om att ha en 

passande ordningsföljd när formerna presenterades använde jag mig utav när jag valde att låten 

skulle innehålla cirkeln, triangeln, kvadraten och rektangeln (kriterium 15). Jag valde dessa fyra 

former eftersom låten var tänkt för elever i åldern 6-9 år och dessa former brukade vara de första 

formerna som introduceras enligt läraren för testgruppen.  

Utifrån Campbells (2005) forskning om den musikaliska betydelsen för barn fick jag en bra 

grund för mitt skapande. Campbells forskning innehöll redogörelser för hur läraren kan arbeta 

med musik i klassrummet. Denna forskning användes inte vid bedömningen av de liknande 

låtarna eftersom det inte gick att bedöma hur de färdiga låtarna kunde utformas i ett klassrum. 

Forskningen kunde jag däremot använda vid utformningen inför testtillfällena. Mitt val att utgå 

från Campbell baserades på hennes imponerade erfarenheter som musiklärare och som 
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professor i musik som föreläst över hela världen om bland annat barns musikaliska 

engagemang. Campbells (2005) forskning om att barn har musikaliska erfarenheter innan 

skolstart gav mig påminnelse om att vara förberedd att eleverna i testgruppen har redan vid sin 

unga ålder olika förutsättningar, erfarenheter och förkunskaper. Den här utgångspunkten hade 

jag i åtanke vid skapandet av låten och utformade texten på ett sådant sätt att alla elever kunde 

sjunga med oavsett förkunskaper. Låten hade melodisk refräng där det fanns möjlighet för de 

elever som vågade sjunga ut. Vid en annan del av låten sjöngs endast formernas namn på en ton 

vilket gav förutsättning för de blyga eleverna att sjunga starkt. Campbells (2005) forskning 

redogjorde att kunna framgångsrikt lära ut musik och genom att träna kan elever bli ännu mer 

musikaliska. Utifrån den här redogörelsen förstod jag hur viktigt det skulle bli att jag lärde ut 

sången på ett effektfullt sätt. Jag valde att vid utförandet börja lära ut sången utan gitarr och ta 

en vers i taget med upprepningar för att träna sångens melodi och text. Jag trodde att börja utan 

gitarr skulle ge eleverna möjlighet att lära sig melodin genom att höra mig sjunga den och sedan 

få utrymme att härma mig. Valet att använda gitarr baserades på att kunna skapa en mer 

gemenskap mellan mig och eleverna eftersom jag kunde sitta nära eleverna. Jag kunde ha valt 

att spela på t ex ett piano som i detta klassrum stod längst bak i klassrummet men det skulle 

leda till en mer avskärmad känsla. Campbell (2005) beskrev att musiken har olika betydelse för 

barnet, något som jag hade i åtanke vid mötet med testgruppen. När läraren har kunskap om 

sina elevers individuella behov och metod kan eleven uppnå sin fullständiga musikaliska 

potential (ibid). Ett tankesätt som kunde hämma mig i utförandet av sången eftersom jag inte 

hade den kunskapen om eleverna i testgruppen. Jag bestämde därför att samtala med läraren för 

gruppen innan testtillfällena för att få tillräckligt med kunskap om eleverna och klassen som 

helhet. Läraren närvarade vid testtillfällena och gav stöd vid behov. 

Vid utformningen av låten användes Janssons (2014) bok om konsten att skriva enkelt för unga 

sångare. Unga barn har svårt att sjunga starkt i låga lägen och behöver därmed sjunga i högre 

lägen där deras register är som mest användbart (kriterium 9). När låtens tonart bestämdes 

utgick jag från Janssons idéer och valde en hög tonart som lämpade sig för målgruppen. Jansson 

(2014) rekommenderar att pröva sig fram i valet av tonart till den elevgrupp som läraren arbetar 

med. Detta tankesätt hade jag i åtanke vid mitt testtillfälle och var förberedd på att tonarten 

kunde behövas ändras utifrån testgruppen. Andra lärare som kan komma att använda min låt 

kan också behöva ändra tonart för att anpassa till sin elevgrupp. Utförandet av min låt skedde i 

helklass utan stämmor och individuell sång (kriterium 10).  

Sundin (1995) talar om effektfulla sätt att arbeta med musik där eleverna får vara en del av 

skapandet och läraren vågar ta ett steg tillbaka. Detta är något jag utgick ifrån när jag lärde ut 

sången vid testtillfällena. Jag var beredd att det kunde bli lite stimmigt i klassrummet och såg 

till att eleverna fick utrymme för att ge förslag och feedback till låten. Det här tankesättet stärkte 

både mig som lärare och eleverna som fick känna att deras åsikter är betydelsefulla och att de 

fick vara en del av den slutgiltiga låten. Detta är jag medveten om att det inte fungerar för andra 

lärare som kan komma att använda min låt eftersom de använder den slutgiltiga låten. Deras 

elever kan inte påverka hur den slutgiltiga låten har utformats eftersom de inte har varit med i 

processen. Dessa elever kan däremot vara delaktiga hur de framför låten i klassrummet 

exempelvis rörelser, tempot, ordningsföljden av verserna och tonart. 
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4.3 Fördjupning av ämnet 

Vid fördjupning av ämnet som i detta fall är geometri valde jag att använda Tal och tanke 

(Alseth, Nordberg & Solem, 2011), en bok baserad på forskning och teorier om matematik, 

barns matematiklärande och matematikundervisning. Vid utformning av låten användes bokens 

innehåll som underlag och den gav mig repeterande kunskaper om de geometriska figurerna. 

När låten skrevs behövdes teoretiska grunder för att definiera de fyra geometriska figurerna 

korrekt. Teorin som beskrivs nedan är grundat i Alseth, Nordberg & Solems (2011) forskning.  

Geometri är ett praktiskt ämne men i skolan fokuseras ofta de teoretiska sidorna när elevernas 

kunskap ska mätas. Eleverna ska kunna analysera figurer, beskriva egenskaper och namnge 

objekt för att nå kunskapsmålen. När vi beskriver geometriska figurer krävs det att eleverna har 

kunskap om de beskrivande begreppens innebörd. Kännetecken för olika begrepp behöver vara 

meningsfulla för elever men då måste elever veta vad kännetecken omfattar. För att exempelvis 

kunna sortera ut en triangel måste eleven ha kunskap om att en månghörning definieras som en 

sluten figur avgränsad av räta sidor. Månghörningar och cirklar är tänkta som tvådimensionella 

figurer som elever kan möta genom teckningar på papper och i datorn. Dessa figurer innefattas 

dessutom i tredimensionella beteckningar som kan upptäckas i vardagliga föremål exempelvis 

en bok, ett bord och ett glas. När elever ritar framställer de husets fyrkantiga form, det trekantiga 

taket och de runda huvudena på människor.  

I början har elever ofta svårt att beskriva föremål och former och att gemensamt finna ord, 

associera, fråga och lära av varandra leder till resultat. Läraren kan uppmana eleverna att känna 

på figurerna och föremålen för att beskriva vad de ser och känner. Det är väsentligt att diskutera 

skillnader och likheter mellan de olika figurerna och ge eleverna möjlighet att ge egna förslag. 

Vid sådana tillfällen kan klassen diskutera vad hörn och sida innebär eftersom de är lämpliga 

egenskaper för att beskriva och benämna figurer. En månghörning definieras som en plan figur 

som begränsas av räta linjer. Den behöver inte bestå av konkava hörn vilket elever brukar ha 

svårt att förstå. En rektangel definieras med att ha två parvis parallella sidor och räta vinklar. 

En rektangel med fyra lika långa sidor definieras som kvadrat. En kvadrat kan delas från hörn 

till hörn på diagonalen och blir till två trianglar. I förskolan definieras en figur med tre hörn för 

trekant medan i skolan klassificeras den som triangel. Cirkeln kännetecknas av att vara en 

samling punkter som ligger lika långt från en given punkt, cirkelns centrum. Avståndet från 

centrum till cirkelns omkrets (periferin) kallas för radie och att dra en rät linje mellan två 

punkter på periferin genom cirkelns centrum kallas diameter. En uppgift som illustrerar detta 

tydligt är att en elev ställer sig på en punkt och håller i ena änden av ett rep. I den andra änden 

håller en annan elev repet sträckt och har en krita. Eleven i mitten snurrar runt på samma punkt 

medan eleven i andra änden försiktigt går runt och ritar en cirkel.   

 

4.4 Prototypande  

Vid utformandet av låten använde jag en loggbok för att vid varje del av processen skriva ner 

vilka steg som gjordes i produktutvecklingen. Loggboken var ett viktigt stöd som jag hade 

användning av när jag sedan skulle formulera vilka steg som genomfördes. Utvecklingen av 

låten delades in i fyra prototyper för att tydligt beskriva vilka milstolpar som processen grundas 

på. Min första prototyp bestod av en melodi och fyra ackord som skulle passa till verserna. 
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Melodin spelades in på telefonen för att spara den. Av egen erfarenhet vet jag att det är svårt 

att minnas melodier om de inte innehåller text och det är gynnsamt att spela in dem.  

Den andra prototypen omfattade text till första versen om cirkeln, ackord till refräng, text till 

refräng och text till andra versen om triangeln. Jag valde tidigt i skapandet att använda rim för 

att jag visste av egen erfarenhet att rim kan bidra till att lättare lära sig texten vilket även 

Marklund (2016) och testgruppens lärare senare delade åsikt om (se kapitel 4.6). Texten till 

cirkelns vers fick liknelse till en boll, sidorna är noll, den är jagad av en björn och att den kan 

rulla för den har inte hörn. Valet att använda liknelse till boll var för att det rimmar på noll som 

jag ville inkludera. Jag var medveten om att boll kan bli problematiskt eftersom det är en 

tredimensionell figur. I texten valde jag att skriva att cirkeln kan vara rund som en boll och inte 

definiera cirkeln till en boll. Jag visste att jag inte skulle visa någon bild på en boll för att förvirra 

utan att visa bild eller använda modell på en platt cirkel. I texten ville jag ha med hörn och 

tänkte att björn kunde inkluderas för att göra texten mer rolig. Det passade och blev en komisk 

del att använda björn i texten och förklara att cirkeln kan rulla ifrån björnen eftersom den inte 

har hörn. Texten till triangelns vers tog längre tid på grund av det var klurigt att hitta en liknelse 

till ett föremål som finns i elevernas vardag. Versens text blev en liknelse till en vägskylt som 

kan varna för gupp, den har sidorna tre såsom hörnen och kan ha spetsen upp. Användningen 

av vägskylten valdes för att eleverna möter vägskyltar i vardagen och i årskurs 3 ska de ha 

kunskap om trafikregler (Skolverket, 2011). Jag valde att vägskylten varnade för gupp för att 

rimma på upp. Trianglar behöver inte ha spetsen upp och därför skrev jag i texten att triangeln 

kan ha spetsen upp. När jag skulle välja en liknelse till triangeln bestämde jag mig för den 

liksidiga triangeln som definierar vägskylten. Efter samtal med läraren kunde jag använda den 

liksidiga triangeln eftersom hon förklarade att det är den eleverna har arbetat med och brukar 

vara en av de första trianglarna som presenteras. Detta resoneras mer under sista kapitlet 

Diskussion. 

Refrängens text handlar om att vi sjunger om vår formfamilj där de fyra formerna finns med. 

Jag valde i refrängen att upprepa de fyra formerna för att befästa begreppen. Sista delen av 

refrängen är endast upprepning av de fyra formerna som sjungs på en ton på varje ord och ger 

möjlighet att eleverna kan ta i extra mycket. Dessa fyra ord och fyra ackord kan spelas en gång 

i varje refräng och upprepas flera gånger vid slutet av sången. Lärare som vill använda min sång 

har utrymme att välja hur mycket fokus och hur många upprepningar som de vill lägga på den 

delen. 

Den tredje prototypen innehöll förutom de förra delarna text till kvadratens vers och text till 

rektangelns vers. Skapandet av dessa två verser var också komplext eftersom textens innehåll 

skulle innehålla rim, lämpliga liknelser, matematiska begrepp som hörn och sidor och stavelser 

som rytmiskt passar in på melodin. Kvadratens vers innehöll fyra hörn, fyra sidor och liknelse 

till en schackruta. När jag skulle välja liknelse till kvadraten trodde jag att det var enkelt men 

insåg att de flesta föremål är rektanglar. Vissa föremål kan vara kvadratiska som ett fönster eller 

en bok men de kan likaväl vara rektangulära. Jag behövde därmed hitta ett föremål som alltid 

är kvadratiskt som eleverna har stött på i vardagen och valet blev en schackruta. En schackbräda 

kunde också ha använts men för att rimma på att sluta blev valet en schackruta. Texten till 

rektangel bestod av hörn lika många som kvadraten, hade dock två extra långa sidor och hade 

liknelse till en platt-TV. Jag ville att det skulle finnas en koppling till kvadraten och därför 

började rektangelns vers med kvadratens kompis med hörn lika många. Det var viktigt att få 

med att två sidor är extra långa för att urskilja rektangeln mot kvadraten. Liknelsen till en platt-
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TV användes för att det är ett välbekant föremål för eleverna och den är alltid rektangulär. Jag 

kunde exempelvis inte välja ett bord, en bok, ett fönster eller en tavla eftersom de även kan vara 

kvadratiska. Låtens titel blev Formfamiljen som jag ansåg var passande eftersom ordet sjungs 

i refrängen. I låten tillhör de aktuella figurerna en formfamilj som förenas i refrängen.  

Den fjärde prototypen bestod av föregående delar med tillägg av ändringar utifrån förslag av 

testgruppens lärare och en universitetsadjunkt i musik (Marklund, 2016) på Uppsala 

Universitet. De hade åsikter om några få ändringar i innehållet i låten exempelvis att kvadraten 

inte är en fyrkant utan att den kan se ut som en fyrkant. Den ändringen föreslog läraren för att 

motverka att eleverna fortsätter att definiera kvadraten och rektangeln som en fyrkant. De hade 

även förslag på hur utförandet av låten skulle kunna se ut vid testtillfällena vilket finns beskrivet 

under Idégenerering innan första testtillfället i det här kapitlet. Nästa steg i utvecklingen av 

prototypen var att testa låten med elever som beskrivs under Användaranalys av första 

testtillfället. Utifrån elevernas önskemål efter testtillfället utformades den slutgiltiga produkten 

som redogörs under Idégenerering efter första testtillfället. Låten testades vid andra testtillfället 

som uppskattades av både läraren och eleverna. Produktens text som eleverna tilldelades vid 

första besöket finns som bilaga (Bilaga 7.3) såsom ackorden till låten (Bilaga 7.4). Relation till 

teorier har vävts in i varje del av processen som beskrivs i början av kapitlet. Min låt kunde 

anpassas av testgruppens lärare som jag framförde vid mötet. Jag förklarade att det går att dela 

upp låten och sjunga endast en av verserna när en av formerna introduceras. Läraren kunde även 

använda olika slags rörelser eller modeller av formerna beroende på hennes elevgrupp. Andra 

lärare som kan komma att använda min låt i deras undervisning kan också tillföra egna rörelser 

som de anser passar till låten och lämpar sig för deras elevgrupp. Lärare kan använda sig av 

liknande formkort som jag använde i testgruppen eller andra sorter av modeller av formerna. 

Låten går att delas upp och sjunga exempelvis kvadratens vers när kvadraten ska introduceras 

eller repeteras för eleverna. 

 

4.5 Forskningsetik 

Forskning är väsentligt för samhällets utveckling, dock har individer rätt att få skydd mot 

intrång i sina livsförhållanden och mot kränkande behandling (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet redogör för fyra huvudkrav som ska betraktas i forskning vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Principerna är inte fullständiga eftersom problemen kan variera från 

fall till fall utan är avsedda för att vara vägvisare i forskares ansvarstagande (ibid). Inför mina 

testtillfällen och undersökning i skolverksamhet har jag följt dessa fyra forskningsetiska 

principer.  

Den första principen som är informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna 

i studien om undersökningens syfte och vilken uppgift deltagarna har i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska bli upplysta om att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta medverkan när som helst. Vårdnadshavare till de barn som skulle medverka 

i undersökningen blev informerade om studiens syfte och barnens rättigheter genom ett 

informationsbrev (Bilaga 7.1).  

Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna i undersökningen har rätt 

att själv bestämma över sin medverkan och forskaren behöver samla in deltagarnas eller 
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vårdnadshavares samtycke till medverkan (ibid). Vårdnadshavare till de barn som skulle 

medverka i undersökningen gav sitt godkännande att barnen fick delta i undersökningen genom 

att skriva under en medgivandeblankett (Bilaga 7.2).  

Den tredje principen är konfidentialitetskravet som betyder att uppgifter om deltagarna i 

undersökningen ska förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem (ibid). 

Enskilda individer ska inte kunna identifieras av utomstående. I mitt arbete nämndes därmed 

inte några namn på elever, lärare eller skola. Elever och vårdnadshavare informerades även om 

dessa rättigheter i ett informationsbrev (Bilaga 7.1).  

Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som innefattar krav på att uppgifter om 

enskilda personer endast endast användas för forskningsändamål (ibid). De insamlade 

uppgifterna användes endast i mitt arbete och inte för andra syften. 

 

4.6 Idégenerering innan testtillfället 

Testgruppen för min produkt var tolv stycken elever i åldern 7-8år som gick i klass 1. Klassen 

hade arbetat med de fyra geometriska figurerna som min låt behandlade. Ämnet och innehållet 

av låten blev inte en första introduktion utan blev en repetition av tidigare kunskaper. Vid det 

planerade samtalet med läraren för klassen berättade hon att eleverna hade kunskap om 

formerna, de kunde bäst definiera cirkeln och triangeln. Eleverna hade däremot en tendens att 

definiera kvadraten och rektangeln som en fyrkant. Detta var något som läraren ville förändra 

och eleverna behövde därmed ges möjlighet att arbeta med begreppen. Läraren trodde att min 

låt kunde bidra till kunskap om formernas definition och egenskaper. Jag hade funderat hur jag 

skulle lära ut sången till eleverna och kom på att jag skulle ta med konkreta bilder. Vid samtalet 

med läraren bekräftade hon utifrån egna erfarenheter att bilder på formerna kunde befästa låtens 

innehåll. Detta kan relateras till kriterium 13 som innebär att bilder på formerna ger eleverna 

förståelse för de geometriska figurerna. Läraren och jag kom fram till att varje elev skulle få 

fyra bilder på formerna som de sedan skulle använda när de sjöng om formerna. Eleverna skulle 

visa upp den bild med rätt form när tillhörande form sjungs i sången. Formkorten var klippta 

på sådant sätt att sidor och hörn kunde urskiljas (se Bilaga 7.5). Under skapandet av min låt 

hade jag tänkt att passande rörelser skulle lyfta låten. Efter samtalet med läraren valde jag att 

inte använda rörelser på grund av lärarens önskemål. Hon upplyste mig om att det inte var 

lämpligt att använda rörelser i klassen eftersom det kunde leda till att vissa elever skulle börja 

larva sig och tappar fokus. Det skulle kunna i sin tur påverka de andra eleverna vilket hämmar 

sången och inlärningen. Läraren var positiv till att texten innehöll rim eftersom hon trodde att 

det kunde leda till ökad förståelse och intresse för textens innehåll. Läraren föreslog att jag 

skulle ha med mig låtens text till besöket men den skulle delas ut efter vi har sjungit för att ge 

eleverna möjlighet att ta hem den och träna till nästa besök. Det skulle inte vara något krav på 

eleverna att träna och kunna texten till andra besöket utan mer en möjlighet att lära och 

intressera sig för låten. Texten delades ut efter sången för att alla inte hade förmågan att läsa 

och då kunde de börja fokusera på att hinna läsa orden istället för att bidra till engagerad sång 

och gemenskap. 

Ett samtal genomfördes med Anna Marklund (Marklund, 2016) som är universitetsadjunkt i 

musik på Uppsala Universitet och har stor erfarenhet av musikundervisning för barn. Hon gav 

förslaget att vid testtillfället använda förberedda frågor som ger både korta och långa svar för 
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att kunna utveckla min låt. Marklund (2016) ansåg att rörelser skulle kunna passa till låten och 

föreslog att jag kunde använda bilder på tavlan för att konkretisera låtens innehåll. Jag fick 

förklara att läraren för klassen ansåg att det inte skulle fungera för den här gruppen och att det 

skulle passa bättre med formbilder. Marklund tog tillbaka sitt förslag och förstod varför rörelser 

inte lämpade sig i detta fall. När Marklund fick höra min låt tyckte hon den var välarbetad men 

att texten var för lång och att det kunde bli svårt för eleverna att lära sig den utantill. Hon ansåg 

att jag vid första testtillfället kunde sjunga endast första versen och refrängen och utöka till 

andra testtillfället. Jag kunde även känna in gruppen och om de visade intresse och fokus kunde 

jag utöka sången redan vid första besöket. Den här synpunkten blev jag tvungen att fundera 

över och överväga att följa Marklunds förslag eller göra som läraren och jag kom överens om. 

Jag bestämde mig för att börja med första versen och refrängen vid första tillfället men vara 

beredd att presentera de andra verserna utifrån gruppens intresse. Eleverna fick inte tappa 

intresset för att låten blev för lång och svår att memorera men det kändes viktigt att de fick 

sjunga igenom hela låten för att befästa formerna. Hon uppskattade att jag hade rim i texten 

eftersom det kan resultera till mer engagerad sång. Marklund föreslog att jag filmade eller 

spelade in mig själv när jag sjöng låten som testgruppen kunde använda. De kunde lyssna på 

inspelningen efter mitt besök för att fortsätta träna och sjunga om formerna. Det här förslaget 

tänkte jag tillämpa, antingen skulle eleverna få en inspelning när jag sjöng låten eller en 

inspelning från testtillfället när alla sjöng. Utfallet och kvalitén på inspelningen från besöket 

avgjorde vilken inspelning jag gav att ge klassen. 

 

4.7 Användaranalys av första testtillfället 

Vid första testtillfället hade läraren och jag kommit överens om att eleverna skulle samlas vid 

det stora bordet i mitten av klassrummet. Detta var på grund av att vi ansåg att det skulle skapa 

en bättre sammanhållning när eleverna satt runt ett cirkelformat bord än vid de utspridda 

bänkarna. Elva av tolv elever var närvarande vid tillfället. När lektionen började presenterade 

jag mig själv och berättade att vi skulle sjunga en matematiklåt om geometriska former. 

Eleverna fick berätta vilka former de hade arbetat med tidigare och läraren diskuterade vilka 

fyra former eleverna ska kunna vid slutet av årskurs ett. Jag konstaterade att den här 

geometrilåten behandlar dessa fyra former. Första versen om cirkeln introducerade jag först 

genom att läsa upp texten, sjunga melodin och sen låta eleverna sjunga med. Därefter läste jag 

upp texten till refrängen och sjöng texten med tillhörande melodi. När eleverna sjöng med tog 

jag fram gitarren för att befästa melodin hos eleverna. När andra versen om triangeln 

introducerades använde jag samma process som första versen och refrängen. Eleverna 

tilldelades kort på formerna och alla hade då fyra olika former framför sig (se Bilaga 7.5). De 

fick känna på varje form och innan sången gick vi igenom varje form genom att eleverna fick 

håll upp rätt formkort när jag sa en av formerna. Eleverna fick också blunda och genom att 

känna på formkorten kunna urskilja dem. Till sången fick eleverna i uppdrag att sträcka upp 

den form vi sjöng om i sången både i verserna och i refrängen. De andra två verserna om 

kvadraten och rektangeln gick vi igenom för att eleverna skulle få möjlighet att höra dem. Det 

blev mest fokus på refrängen för att befästa texten och träna att ta upp rätt formkort.  

Varje elev fick i slutet besvara frågor om hur de tyckte det var att sjunga låten exempelvis om 

de tyckte det var svårt, lätt, roligt och bra att använda korten. Frågorna hade jag förberett innan 

som Marklund (2016) föreslagit för att få både långa och korta svar som eleverna enkelt kunde 
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besvara. En elev svarade att låten var lätt att sjunga och att det var spännande att använda korten. 

Några elever tyckte att låten skulle gå fortare för att det skulle bli mer utmaning att hinna ta upp 

rätt formkort. En elev ansåg att låten var svår att lära sig utantill. Alla elever förklarade att 

sången var rolig på något vis och en uttryckte sig att allt var toppen. I början av lektionen var 

en elev skeptisk till att sjunga och använda formkorten men vid frågestunden insåg troligen 

eleven att det faktiskt var roligt att sjunga eftersom eleven konstaterade det för gruppen. 

Formkorten tog mycket fokus från eleverna och sången blev inte lika stark som i början, 

däremot fick eleverna mer intresse för låten vilket de flesta elever antydde. Formkorten bidrog 

även till ökad inlärning av formerna eftersom flera av eleverna konstaterade att de hade bättre 

kunskap om formerna efter sången, framförallt att de kunde urskilja kvadraten och rektangeln. 

Eleverna tilldelades texten till sången vid lektionens slut för att få möjlighet att träna på sången 

till nästa besök. Många av eleverna tog emot texten med glädje och kände en utmaning att lära 

sig mer av texten på endast två dagar. 

 

4.8 Idégenerering efter första testtillfället  

Utifrån elevernas synpunkter vid det första testtillfället utvecklade jag framförandet av min låt. 

Eleverna hade inte åsikter om låtens innehåll utan mer om hur sången skulle framföras. 

Tonarten behövde jag inte ändra på grund av att den passade eleverna och ingen av dem hade 

några synpunkter om förändring. De tyckte såsom läraren att melodin svängde och var enkel att 

lära sig. Läraren ansåg att texten gav kunskaper om formerna, hade roliga rim och vissa liknelser 

öppnade upp för diskussion och egna erfarenheter. Triangelns liknelse till en varningsskylt som 

kan varna för gupp hade eleverna många tankar om. De ville gärna berätta om sina egna 

upplevelser om varningsmärken som har formen av en triangel med både spetsen uppåt och 

neråt. Detta kan relateras till kriterium 12 där formerna behöver kopplas till föremål som 

eleverna känner till eller arbetat med förut för effektiv begreppsinlärning. Mina liknelser till de 

olika föremålen visade eleverna att de kände igen och hade erfarenheter om. Några elever ville 

att låten skulle gå fortare för att det skulle bli spännande att se om de hinner ta upp rätt formkort 

till den sjungande formen. Till andra testtillfället gick vi igenom låten i det vanliga tempot men 

sedan fanns det möjlighet att jag ökade tempot och eleverna fick utmaning att både sjunga och 

välja rätt kort. En elev tyckte det var svårt att komma ihåg all text och därför fick eleverna 

endast träna på första versen, andra versen och refrängen. Detta förslag var en tanke som jag 

hade innan första testtillfället och jag hade förståelse för att det kunde bli mycket text att lära 

sig utantill vid endast två lektioner. Till nästa besök bestämde jag mig för att uppmana eleverna 

att sjunga starkare och tänka på texten för att motverka att all fokus hamnar på formkorten. 

Campbell (2005) redogör för att lärarens kunskap om varje elevs behov och tillvägagångssätt 

leder till ökad musikalitet. Efter första testtillfället anser jag att jag fick tillräckligt med 

synpunkter från eleverna och observation av gruppen vilket gjorde det möjligt för mig att 

anpassa låten utifrån deras intressen. Läraren gav mig användbar information om gruppen innan 

besöken och kom med förslag under besöken utifrån hennes kunskaper om elevernas 

förkunskaper och förutsättningar.  
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4.9 Användaranalys av andra testtillfället 

Vid det andra testtillfället närvarade alla tolv elever vilka satt på sina platser vid det stora bordet. 

Läraren började med att göra en repetition av de fyra figurerna och delade ut formkorten till 

varje elev. Eleverna fick börja med att sjunga första versen och refrängen och träna att ta upp 

rätt formkort. En inspelning gjordes när jag och eleverna spelade och sjöng första versen och 

refrängen. Valet att endast spela in dessa delar grundades på min observation från första 

tillfället. Jag såg att eleverna hade svårt att sjunga de andra verserna eftersom de inte hade fått 

tillräckligt med tid att träna. Valet kan även kopplas till Marklunds (2016) förslag att jag inte 

borde lära eleverna all text eftersom för unga elever blir det för mycket att minnas utantill. 

Inspelningen visar de delar som eleverna kunde sjunga starkt och de delar som de hade tränat 

på hemma. Efter inspelningen ville läraren att vi ändå skulle gå igenom hela texten med alla 

verser för att träna på figurerna. I framtiden kan eleverna med läraren gå djupare in på de andra 

verserna, något som inte var lämpligt vid dessa två besök. Efter elevernas önskemål efter första 

besöket provade vi att sjunga refrängen fortare. Eleverna fick koncentrera sig på att både hinna 

sjunga och visa upp rätt formkort. Vid slutet av lektionen frågade jag eleverna om de tyckte det 

var någon skillnad mellan att sjunga vid första besöket och det andra besöket. De elever som 

svarade ansåg att det var roligare vid andra besöket eftersom de fick sjunga snabbare. De tyckte 

det var spännande och utmanade att hinna sjunga och ta upp rätt formkort när tempot gick 

fortare. Eleverna ansåg att det var roligare vid andra tillfället för att de kunde texten mer och 

därmed blev det lättare och roande att sjunga. Kunskaper om de fyra geometriska figurerna 

bidrog också till mer engagerad sång på grund av att eleverna själva kände att de hade 

kännedom om figurerna.  

 

4.10 Utvärdering  

Utvärdering av de två testtillfällena gav goda resultat. Eleverna var öppna för diskussion om 

sångens innehåll, de var engagerade i att musicera och visade stort intresse för formkorten. 

Eleverna uttryckte själva att formkorten var en viktig del för att lära sig formerna och att de gav 

engagemang till att sjunga sången. Testgruppens storlek på 12 elever kan ha bidragit till den 

goda klassrumsmiljön. De var placerade runt ett cirkelformat bord vilket kan ha bidragit till 

bättre gemenskap. Lärarens professionalitet tillförde också till den goda klassrumsmiljön vilket 

gynnade mig i utförandet vid testtillfällena. Läraren gav stöd vid behov och inflikade med idéer 

utifrån kunskaper om eleverna vilket gav mig förutsättningar att lära ut sången på bästa sätt. 

Vid slutet av första testtillfället genomförde läraren några lekar där eleverna skulle använda de 

fyra formkorten som de hade framför sig. Dessa lekar befästade elevernas kunskaper om de 

fyra geometriska figurerna vilket ledde till säkrare sång och rörelser till andra testtillfället. 

Lekarna var ett moment som läraren själv hade planerat och som hon tillämpade efter min sång 

för att fortsätta konkretisera och befästa de fyra geometriska figurerna. I en av dessa lekar skulle 

eleverna lägga formkorten på sådant sätt som läraren bad om som innebar att formerna tränades 

men även matematiska lägesord tränades som bredvid, ovanpå och under. I en annan av dessa 

lekar började eleverna med att blunda, läraren tog bort ett formkort för varje elev och när 

eleverna fick titta skulle de berätta för klassen vilken form som var borta. Läraren som hade 

kunskaper om elevgruppen visste hur hon kunde aktivera eleverna genom att berätta att hon 

inte trodde att alla skulle klara att göra två saker samtidigt. Detta triggade vissa elever som 

gärna ville motbevisa läraren och fokuserade på sången och formkorten. När inspelningen 



 
 

19 
 

skulle ske ville jag ha stark sång och därför uppmanade jag eleverna att sjunga starkare och 

försöka fokusera lika mycket på sången som formkorten.  

 

5. Diskussion  

Syftet med det här arbetet var att utveckla en matematiklåt för barn i åldern 6-9 år. Läraren i 

testgruppen fick ta del av låten för att i framtida undervisning kunna tillämpa den med sina 

elever. Fokus låg på processen i skapandet och möjligheten att få testa den i en elevgrupp. 

Under arbetet har processen varit det väsentliga och att stegvis göra prototyper av låten gav en 

färdig matematiklåt. Uppbyggnaden av låten grundades på teorier, förslag från testgruppens 

lärare och idéer från en universitetsadjunkt i musik vid Uppsala Universitet (Marklund, 2016). 

Jag fick möjlighet att testa låten i en elevgrupp med återbesök vilket hjälpte mig att utveckla 

låten och gav tillfälle att få synpunkter från arbetets målgrupp. Läraren för testgruppen berättade 

att hon kommer att tillämpa sången i framtida undervisning för att befästa de geometriska 

figurerna som sången handlar om.  

 

5.1 Analys av resultat 

I min låt valde jag att jämföra de fyra formerna med vardagliga föremål som eleverna känner 

till. Fuys & Liebovs (1997) redogör för att välbekanta liknelser till föremål är effektfullt för 

elevernas begreppsinlärning. Vid testtillfällena kunde jag observera att min låttexts liknelser till 

boll, vägskylt, platt-TV och schackruta hade alla elever erfarenheter av. Eleverna var öppna för 

diskussion om de olika liknelserna och många ville berätta om sina erfarenheter om var de sett 

vägskyltar och deras innebörd. Jag kan därmed påstå genom observation och synpunkter från 

eleverna att Fuys & Liebovs (1997) redogörelse stämde med mitt resultat. Eleverna i 

testgruppen hade en central del i min produkts utvecklingsprocess. De fick utrymme att berätta 

vad de ansåg om låten, vad de gillade och vad som kunde förbättras. De kom med förslag om 

hur vi tillsammans skulle utföra låten till andra besöket. Eleverna i testgruppen var ärliga med 

sina idéer och alla hade något att förmedla. Sundin (1995) anser att låta eleverna vara en del av 

skapandet leder till effektfull undervisning inom musiken. Detta arbetssätt ökar elevernas 

förmåga till eget kreativt tänkande. Jag kan påstå att Sundins (1997) forskning fungerade i den 

här testgruppen eftersom elevernas förslag och delaktighet ledde till bättre resultat vid det andra 

testtillfället. Det märktes redan från början av besöket genom att eleverna visade en annan 

entusiasm för att sjunga låten. Eleverna fick besvara frågan om de ansåg om det var någon 

skillnad mellan att sjunga vid första eller andra besöket. Alla svarade att det var roligare vid 

andra besöket på grund av att jag hade tagit till mig de ändringar som de hade föreslagit och det 

var lättare att sjunga när de kunde texten bättre. Vid testtillfällena använde jag formkort som 

alla elever blev tilldelade. Formkorten var en väsentlig del i utförandet av låten eftersom 

eleverna i testgruppen visade stort intresse för formkorten. Eleverna uttryckte själva att det var 

roligare med formkorten och att de hade lärt sig ännu mer om formerna efter mina två besök. 

Fuys & Liebov (1997) förklarar att använda fysiska former som eleverna kan utforska och 

känna på är positivt för deras förståelse för de geometriska figurerna. Jag kan konstatera att mitt 

resultat och observation av testgruppen stämmer överens med Fuys & Liebovs (1997) 

forskning. 
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Innehållet i låten kan diskuteras utifrån ett matematiskt perspektiv. Jag har liknat cirkeln vid en 

boll vilket egentligen kan missgynna eleverna eftersom bollen är ett tredimensionellt föremål. 

I texten beskriver jag dock att cirkeln är rund som en boll och nämner inte att cirkeln är en boll. 

Jag hade detta i åtanke vid utformningen och vid testtillfället och valde därför att använda platta 

formkort för att tydliggöra att cirkeln är en tvådimensionell figur. Vid valet av bilder till texten 

av låten som delades ut till eleverna (Bilaga 7.3) valde jag även där att inte använda en bild av 

en boll utan av en cirkel. I texten beskriver jag att cirkelns sidor är noll vilket kan ses som både 

rätt och fel utifrån en matematisk synvinkel. En cirkel har inte några sidor men den har en 

periferi alltså en omkrets vilket är den utmärkande egenskapen hos cirkeln (Alseth, Nordberg 

& Solem, 2011). Cirkeln har därmed inte några sidor men den har en omkrets, en kantlinje som 

klassificerar den. Utifrån samtycke och diskussion med både testgruppens lärare och en 

universitetsadjunkt i musik på Uppsala Universitet som båda har goda kunskaper inom 

matematikämnet kunde jag använda den befintliga texten för cirkeln. Valet att använda en 

vägskylt som liknelse till triangel grundade sig på att hitta en välbekant triangel som eleverna 

stöter på i vardagen. Vägskylten är dock en liksidig triangel och kan ses som ett specialfall av 

triangeln. I låtens text beskrivs att triangeln kan vara som en vägskylt och kan ha spetsen upp. 

Jag ville vara tydlig med att inte nämna att triangeln har eller måste se ut som en vägskylt eller 

ha spetsen upp. Vid samtal med läraren till testgruppen godkände hon liknelsen och berättade 

att den liksidiga triangeln är en variant som de har arbetat med tidigare och att den brukar vara 

en av de första trianglarna som presenteras. Fuys & Liebov (1997) förklarar att alla 

månghörningar ska introduceras innan de klassificeras till underkategorier. Utifrån Fuys & 

Liebovs (1997) teorier har min text om triangeln tagit upp den liksidiga triangeln och kan bli 

en första introduktion av den. Den behöver inte klassificeras som en liksidig triangel i 

klassrummet utan presenteras som en triangel. Det viktiga kan vara att läraren ger utrymme att 

presentera andra varianter av trianglar som likbent triangel och rätvinklig triangel. Detta borde 

jag påpeka för de lärare som kan komma att använda min låt i framtiden för att motverka att 

eleverna ser trianglar endast som liksidiga. Läraren kan också ge andra exempel på liknelser på 

formerna för att motverka att de fäster sig vid låtens liknelser och visa att formerna kan hittas 

överallt i elevernas vardag. 

 

5.2  Utvecklingsområden 

Tänkbara utvecklingsområden av låten är att spela in den i studio för att bevara den och kunna 

sprida den till andra. Inspelningen skulle kunna vara när endast jag sjunger. Låten skulle kunna 

delas med andra lärare genom att skapa en blogg eller webbsida där låten finns tillgänglig. Det 

skull inte vara rätt att sprida elevernas inspelning till andra lärare eftersom i 

medgivandeblanketten som vårdnadshavare godkände stod inget om att jag skulle lägga ut 

elevernas inspelning på internet. Låten bör därför sjungas av mig och inte av testgruppen för att 

inte bryta mot forskningsetiska principer.  

I det här arbetet testade jag låten endast i en testgrupp. Ett utvecklingsområde skulle kunna vara 

att få möjlighet att testa låten i en annan elevgrupp för att undersöka om jag får ett annat resultat 

och bemötande av de eleverna. I utformningen till besöken i det här arbetet behövde jag ta bort 

rörelser på grund av att det inte var lämpligt i den aktuella testgruppen. Testandet av låten i en 

annan elevgrupp skulle ge tillfälle att få skapa rörelser till låten och kunna observera om det 

höjer låten.  
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7. Bilagor  

7.1 Informationsbrev 

 

Till vårdnadshavare för barn i ……………. 
 

Information om en studie av matematikinlärning med musik 
 

Jag är lärarstudent som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Jag har i mitt uppsatsarbete valt att utvecklat en matematiklåt om de geometriska figurerna. 

Det skulle betyda mycket för mig att få möjlighet att testa min matematiklåt i den här klassen. 

Min ambition är att få testa min låt vid två tillfället och att det finns möjlighet för eleverna att 

komma med förslag om förbättring av låten efter första besöket. Jag vill gärna spela in 

eleverna när de sjunger låten för att jag i efterhand ska kunna analysera min produkt och att 

jag kan spela upp låten vid mitt examinationstillfälle. Eleverna sjunger i helklass och 

inspelningen kommer därmed inte skilja ut någon enskild elev.  

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att göra två besök i ert barns klass. Jag kommer 

att samla in data genom att observera och göra en inspelning av elevernas sjungande under två 

besök utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Jag 

kommer att använda en telefon för att kunna spela in när eleverna sjunger. 
 

Datainsamlingen kommer att ske under april/maj månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 

delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar in den 

till ……… senast den 27 april. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta mig eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 

Uppsala den 18 april 2016 

Maria Gunnarsson, maria.gunnarsson.2845@student.uu.se 

Studiens handledare: Kristina Palm Kaplan, Doktorand i  matematikdidaktik 
 

 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 



 
 

25 
 

7.2  Medgivandeblankett 
 

Till vårdnadshavare för barn i ……………. 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om matematikinlärning med musik i grundskolan, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Maria Gunnarsson som går 

sjätte terminen på Grundlärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

bli inspelad när klassen sjunger och observerad i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn 

vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår 

samt att mitt barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av 

mitt barn.  

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och 

datum  

  

....................................................................................................................................... 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten lämnas in till ……… senast 27 april 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsa 
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7.3 Formfamiljen – sångtext 
 

Formfamiljen         

Här kommer cirkeln, rund som en boll                                                 

Hur många sidor? den har ju noll      

Här kommer cirkeln, jagad av björn 

Den kan rulla för den har inte hörn 

En triangel har sidorna tre      

Den har också tre hörn kan du se 

Som en vägskylt kan varna för gupp               

Kan triangeln ha spetsen upp   

 

R Vi sjunger alla om vår formfamilj                     

E Ni ska få veta, vad de kan heta 

F Cirkeln och triangeln här 

R Och kvadraten och rektangeln 

Ä Vi sjunger alla om vår formfamilj 

N Är ni redo? För nu kör vi! 

G Cirkeln, triangeln 

Kvadraten, rektangeln 

Kvadraten ser ut som en fyrkant                                

Med fyra hörn, ja det är ju sant 

Har fyra sidor som en schackruta 

Den vill vi sjunga kommer aldrig att sluta 

 

Kvadratens kompis med hörn lika många                   

Av formens sidor är två extra långa 

En platt-TV liknar den som 

Det är rektangeln som vi nu sjunger om 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq0723mbnMAhVkCpoKHX3qApsQjRwIBw&url=https://pixabay.com/sv/brown-bj%C3%B6rn-djur-d%C3%A4ggdjur-djurliv-48198/&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNGNcaIo4BtWQgX2IG8GQ9qJw8xIHA&ust=1462203103371681
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX4_bSmLnMAhWDYpoKHZ7bBSUQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green_cirkel.svg&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNGMrbEyw8OyqrnPOScEVukCHtu3qw&ust=1462202884116059
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC0qzwmrnMAhUGApoKHSTKBrIQjRwIBw&url=http://www.ata.se/eshop/vagledning/vagmarken-och-skyltar/vagmarken/varningsmarken/a8_varning_for_ojamn_vag.aspx&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNHn6zdL2ts92_DgCcEUzEr6v61XNg&ust=1462203550896714
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir_JrGnLnMAhXkYpoKHTZ3BG0QjRwIBw&url=https://pixabay.com/sv/schackbr%C3%A4de-schack-ombord-spel-29630/&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNFAMqnWye700Ajls9319MxhK5aing&ust=1462203980640545
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ6sqNnbnMAhUlDJoKHX_TDmwQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/photos/tv movie/&bvm=bv.121070826,d.bGs&psig=AFQjCNEovuKVAmC4gNRvVwtLpTF349fZIQ&ust=1462204074839178
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7.4 Formfamiljen – ackord 
 

Formfamiljen            Maria Gunnarsson 

|D         | A                           

Här kommer cirkeln, rund som en boll 

|C                          | G                        

Hur många sidor, den har ju noll 

|D         | A                      

Här kommer cirkeln, jagad av björn 

|C                                |G                    | A              | 

Den kan rulla för den har inte hörn 

 

En triangel har sidorna tre 

Den har också tre hörn kan du se 

Som en vägskylt kan varna för gupp 

Kan triangeln ha spetsen upp   

 

REFRÄNG: 
 

|G                         |D 

Vi sjunger alla om vår formfamilj 

|A           |A 

Ni ska få veta, vad de kan heta 

|G          |D 

Cirkeln och triangeln här 

|A            |A 

Och kvadraten och rektangeln 

|G                         |D 

Vi sjunger alla om vår formfamilj 

|A      |A 

Är ni redo? För nu kör vi! 

|D          |A 

Cirkeln, triangeln 

|G                |D             | A              | 

Kvadraten, rektangeln 

 

Kvadraten ser ut som en fyrkant 

Med fyra hörn, ja det är ju sant 

Har fyra sidor som en schackruta 

Den vill vi sjunga kommer aldrig att sluta 

 

Kvadratens kompis med hörn lika många 

Av formens sidor är två extra långa 

En platt-TV liknar den som 

Det är rektangeln som vi nu sjunger om 

 

REFRÄNG 
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7.5 Formkorten 

                                  

                  

                                     
 

                            


