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Syftet  med  min studie  är  att  belysa  elevers  uppfattningar  om användningen av musik  som 

metod  i  matematikundervisningen.  Ett  annat  syfte  är  att  beskriva  utvecklingen  av  området 

matematik och musik i ett lärandesammanhang samt att bidra till utvecklingen inom området.

För att få en bild av elevers uppfattningar har jag att använt mig av en kvalitativ metod, där 

det viktiga är att tolka och förstå elevernas uppfattningar. För att eleverna skall kunna få en 

uppfattning  har  jag  utformat  två  lektioner  med  bråkräkning  och  musik.  Mot  en  teoretisk 

bakgrund har jag tolkat elevernas uppfattningar. För att allra bäst kunna fånga elevernas tankar 

har jag valt semi-strukturerade intervjuer. De elever jag intervjuat går i år 5 och matteboken 

dominerar deras vanliga matematikundervisning. Sammanlagt har jag intervjuat 18 elever.

Resultatet är att musik kan bidra som intresseväckare i matematikundervisningen. Men det 

kan också avskräcka elever om läraren själv väljer all musik. Eleverna vill inte vara passiva 

mottagare  av undervisning.  Det  är  viktigt  att  utgå  från elevernas  livsvärld  och beröra  dem 

personligen.  Musiken  kan  få  eleverna  att  se  matematik  ur  ett  nytt  perspektiv.  Eleverna 

uppskattade variationen och de vill gärna jobba på andra sätt än matteboken. Musik kan även 

bidra med kommunikation och det uppskattades av eleverna samtidigt som andra elever tyckte 

att det blev rörigt med gruppövningar.

Sökord: Matematik, musik, undervisning, grundskolan, bråkräkning, elevperspektiv, år 5

Postadress
Växjö universitet
351 95 Växjö

Gatuadress
Universitetsplatsen

Telefon
0470-70 80 00 

E-post
lub@lub.vxu.se 

2

mailto:lub@lub.vxu.se


Ett stort tack till alla elever som ställt upp i undervisning och intervjuer! Jag vill 
även tacka lärarna på skolan för stöd och uppmuntran.

Ett stort tack till handledaren Claudia Gillberg för stöd, tips och idéer. Tack för 
bekräftelsen och för att du fick mig att lita till mig själv!
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1. Bakgrund

Jag har läst matematik för de tidiga åren i grundskolan i lärarutbildningen. Under en VFU-

period var jag på en kulturskola där matematikläraren samarbetade med musikläraren. Varje 

matematikmoment  inleddes  med  en  musiklektion.  Matematikläraren  hade  diskuterat  med 

musikläraren vad eleverna skulle lära sig inför varje moment och matematikläraren var med 

på musiklektionen. Musiken användes sedan under matematikpassen. Barnen i ettan och tvåan 

kunde sjunga ettans till fyrans tabell innan de lärt sig multiplikation.

Efter det hamnade jag i en årskurs 5 där de saknade både utbildade matematiklärare och 

genomgångar. Eleverna räknade nästan bara i matteböckerna och flera hade åtgärdsprogram. 

Jag kom dit när de räknat ett tag på kapitlet om tid och de räckte ständigt upp händerna. De 

kunde inte hur många dagar det är i varje månad. Flera elever kunde inte ens månadernas 

namn och ordning. Jag började funderade på hur jag lärt mig det. Det intressanta är att jag 

fortfarande har en melodi (björnen sover) på månadernas ordning och jag använder knogarna 

när jag räknar. Jag sjöng med dem och i denna pratiga klass blev alla engagerade. De sjöng 

bra och de lärde sig månadernas ordning.

Den första kända kopplingen mellan musik och matematik gjordes av Pythagoréerna som 

levde  under  500-talet.  Både  Harkleroad  (2006)  och  Sven-Eric  Liedman  (2001)  beskriver 

integrationen matematik och musik historiskt. Pythagoréerna var ett brödraskap som fått sitt 

namn  efter  Pythagoras.  De  utgick  från  att  musikaliska  harmonier  kan  beskrivas  som 

matematiska proportioner. Liedman (2001) skriver att pythagoréerna upptäckte att en ”dubbelt 

så lång sträng sänker en ton med en oktav, en hälften så lång höjer den med samma intervall” 

(s. 87). Den andra starka kopplingen som gjorts kallas för Mozarteffekten. Det finns många 

undersökningar  som  vill  visa  hur  musik  kan  ha  en  positiv  inverkan  på  inlärningen  av 

teoretiska ämnen.

I kursplanen till musik går det att läsa att musik har ”nära släktskap med matematik genom 

att många av ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm till tonart 

och  ackord”  (Skolverket  2000).  Det  finns  ingen  direkt  koppling  till  musik  i 

matematikkursplanen  men  matematiken  skall  ge  eleven  möjlighet  att  upptäcka  estetiska 

värden i matematiska mönster. Läroplanen (Skolverket 2006) beskriver att de sinnliga och 

estetiska aspekterna skall uppmärksammas. Det står också att rytmik, dans och musicerande 

bland  annat  skall  vara  inslag  i  skolans  verksamhet.  I  lärarutbildningen  framgår  att 
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kommunikation,  språk,  begreppsbildning  och  laborativa  övningar  är  viktiga  i 

matematikundervisningen  men  ingen  relation  till  musik  gjordes.  Denna  koppling  gjordes 

däremot i det allmänna utbildningsområdet genom Sven-Eric Liedman i hans bok Ett oändligt  

äventyr (2001) samt genom en halvdag med musik.

Med  detta  arbete  vill  jag  visa  hur  elever  i  år  5  kan  uppfatta  integrationen  mellan 

skolämnena  matematik  och  musik.  Elevernas  uppfattningar  grundar  sig  på  två 

undervisningspass med innehållet bråkräkning samt noter, puls och rytm. Min ambition är att 

även kartlägga området matematik och musik, företrädesvis i ett lärandeperspektiv.

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med min studie är att belysa elevers uppfattningar om användningen av musik som 

metod i matematikundervisningen. Ett annat syfte är att  beskriva utvecklingen av området 

matematik och musik i ett lärandeperspektiv.

• Hur  kan  musik  bidra  till  elevernas  lärande  i  matematikundervisningen  och  hur 

uppfattar  eleverna  denna  integration  mot  bakgrund av  den  bristfälliga  forskningen 

inom området?
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3. Teoretisk utgångspunkt

Vilka likheter finns mellan matematik och musik? Leon Harkleroad (2006) beskriver att det 

ämnena  har  gemensamt  är  abstrakta  mönster  och  att  båda  områden  har  bildat  sina  egna 

symboliska språk som används världen över. Båda ämnena kombinerar det estetiska med det 

intellektuella, om än på olika sätt. Tyvärr, menar Harkleroad, finns det ickematematiker som 

inte  kan se  det  estetiska  i  matematik  och det  finns  ickemusiker  som har  svårt  att  se  det 

intellektuella  innehållet  i  musik.  Jag  tolkar  det  som  att  det  finns  matematiklärare  utan 

musikintresse som missar det intellektuella  och matematiska innehållet  i  musik.  En annan 

möjlig  tolkning  är  att  det  finns  elever  som  är  intresserade  av  musik  men  som  inte  är 

matematikintresserade. Kan musik bidra till att göra matematik intressantare?

Det finns olika teorier om musik och matematik. Många utgår från musikforskning. Det 

finns alltså litteratur som beskriver vilken matematik det finns i musik. Fokus i detta arbete 

ligger på matematik och skolan.

I följande avsnitt kommer jag att först ge en bild av hur matematikundervisningen ser ut 

idag i Sverige och beskriva hur lärandet borde se ut med argument från ett sociokulturellt 

perspektiv. Efter det följer ett avsnitt om hur musik kan bidra till detta lärande. Jag kommer 

även att gå in på den estetiska läroprocessen som Anders Marner och Hans Örtegren (2003) 

har  presenterat  i  sin  bok  En kulturskola  för  alla.  Marner  och Örtegren  har  beskrivit  den 

estetiska läroprocessen med fokus på ämnena bild och slöjd. I detta arbete är det framförallt 

det estetiska ämnet musik som relateras till den estetiska läroprocessen. Som avslutning på 

teorikapitlet ges en varierad bild av den s.k. Mozarteffekten. 

3.1 Lärandet i matematikundervisningen

Skolverkets rapport  Lust att  lära – med fokus på matematik (2003) visar på att  en vanlig 

modell i år 5 är följande: Eleverna får ”genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, 

alternativt prov” (s. 20) samt att läraren går runt och hjälper eleverna individuellt. Den största 

andelen elever med god tillit till den egna förmågan hittar vi, enligt rapporten, i år 5. Men det 

är också i år 5 som inställningen till matematiken blir problematiskt. Dessa elever uppfattar 

ämnet  som  det  tråkigaste.  Hur  borde  undervisningen  se  ut?  I  rapporten  visar  de  att 

utbildningens  kvalité  kan  förbättras  genom  bl  a  mer  varierande  undervisning  och  större 
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utrymme för kreativitet samt fler representationsformer än text som appellerar till fler sinnen. 

De föreslår även en minskning av lärobokens dominans och en ökning av ämnesövergripande 

samarbete. 

3.2 Hur matematikundervisningen borde se ut

I  det  kognitiva  perspektivet  på  lärande  fokuseras  hur  människans  tankeprocesser  är 

uppbyggda och hur de utvecklas. Människan söker det på aktivt kunskap för att kunna bygga 

upp en meningsfull bild av verkligheten omkring sig (Hwang och Nilsson 1995). Enligt ett 

sociokulturellt  perspektiv  på  lärande  sker  lärandet  genom  interaktion  mellan  människor 

(Dysthe 2003). Det kognitiva synsättet och de sociokulturella perspektiven kan komplettera 

varandra.

Olga Dysthe (1996) ställer det monologiska klassrummet mot det dialogiska även om hon 

menar  att  inget  klassrum  är  renodlat  det  ena  eller  det  andra.  Den  starka  monologiska 

traditionen har att göra med en elevsyn där envägskommunikation från dem som vet till dem 

som inte vet blir naturligt. Denna syn på elever som ”blanka papper” härstammar från den 

behavioristiska traditionen. Att läraren behåller ordet är också en form av kontroll som tycks 

vara  nödvändig  i  klasser  med 30 – 35 elever.  Dysthe argumenterar  för  en ökad dialog  i 

klassrummet,  hon  tar  stöd  av  bland  annat  Vygotskij  och  Bakthin  i  sina  argument.  Det 

dialogiska klassrummet innebär att allas tankar skall komma fram i en diskussion. Hon menar 

att  det  ligger  en  lärandepotential  i  konflikten att  alla  tänker  olika.  Hon kallar  det  för  ett 

flerstämmigt  klassrum,  allas  stämmor  bör  få  möjlighet  att  höras.  Alla  elever  borde  ha 

möjlighet  till  aktivt  deltagande.  Men  hon  varnar  för  att  tro  att  parterna  i  en 

undervisningssituation är jämlika. Att alla däremot har samma värde, menar hon, är en annan 

sak. 

Lena  Fritzén  (2003)  förknippar  Habermas  med  synen  att  lärande  kan  ses  som  en 

kommunikativ process och om lärandet är en kommunikativ process menar hon att innehållet 

inte alltid kan begränsas. Fritzén beskriver vidare Habermas tankar om att argumentationen 

behöver tre viktiga sfärer. Lena Fritzén (2006) förklarar de tre sfärerna på följande vis. Den 

objektiva sfären beskrivs som det som är sant eller falskt. Den sociala sfären handlar om vad 

som är riktigt eller oriktigt, normer och värderingar. Den individuella sfären skall beröra mig 

personligen. Hon menar att en undervisning bör innehålla alla tre sfärerna. Min tolkning av 

Habermas tankar om sfärerna är att matematik traditionellt sett dominerats av den objektiva 

sfären och att musik dominerats av den individuella och sociala sfären. Jag tolkar detta som 
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att  alla  sfärerna  behövs  för  att  ge  eleverna  starka  argument  för  matematikens  betydelse. 

Istället för att se matematik som tillhörande den objektiva sfären sätts den in i alla sfärerna. 

Ett sätt att beröra eleverna personligen är alltså att föra in den individuella sfären. Detta kan 

skapa intresse  hos  eleverna.  Eftersom matematik  traditionellt  sett  varit  enskilt  arbete  kan 

införandet av den sociala sfären bidra till en mer kommunikativ matematikundervisningen. 

Musik kan bidra till att förstärka argumentationen.
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3.3 Hur musik kan bidra till elevers lärande i matematikundervisningen

I ett inledningssamtal med Dan Alkenäs, en musiklärare på Växjö Universitet berättade han 

om ett projekt på Växjö Universitet vid namn ”Gifted education”. De är i början av projektet 

och på ett forskningsseminarium1 presenterades en grund till projektet. Grunden har handlat 

om  att  använda  musikalisk  improvisation  och  interaktion  som  metod  i  undervisningen. 

Huvudsyftet till det är att i samma uppgift kunna skapa moment av olika svårighetsgrader för 

att nå elever med olika förkunskaper och förmågor. Perspektivet är framförallt en ”skola för 

alla” i ämnet musik och inte enbart ”särskilt begåvade” elever. Det finns funderingar kring hur 

musikämnets  karaktärsdrag  kommunikation  och  improvisation  kan  överföras  till 

matematikämnet och planer på ett framtida samarbete med matematikinstitutionen (Alkenäs 

2006)2. 

Vad  finns  inom  musik  och  matematiklitteratur  i  ett  lärandeperspektiv  sedan  tidigare? 

Elisabet Järnström och Siw Lindberg (1995) framställer i sin bok Musiklust att musik bland 

annat  är  ett  medium  för  kommunikation  och  ett  pedagogiskt  hjälpmedel  för 

kunskapsförmedling.  Jag  tolkar  detta  som  att  musik  skulle  kunna  bidra  med  ökad 

kommunikation i matematikundervisningen. Författarna beskriver också att integration mellan 

estetiska  och  teoretiska  ämnen  har  stöd  i  läroplanen  men  i  praktiken  prioriteras  ofta  de 

teoretiska ämnena.  Deras uppfattningar stöder sig bl.a. på Howard Gardners inlärningsteori. 

Även Ida Nilsson och Tomas Backman (2005) fokuserar i sitt examensarbete framförallt på 

Howard Gardners intelligensteori om inlärning3. De tappar fokus på ämnena matematik och 

musik. Min studies fokus ligger på hur musik kan bidra till matematikundervisningen. Att gå 

in på Gardners teori om multipla intelligenser som dessutom är tvivelaktig, enligt John White 

(2004), ligger långt utanför min frågeställning.  Gardner är psykolog i grunden och White 

menar att hans teorier kan medföra konsekvensen att skolan individualiseras istället för att 

skapa en skola för alla. 

Jag har valt att framförallt utgå från Anders Marner och Hans Örtegrens (2003) bok  En 

kulturskola  för  alla  –  estetiska  ämnen  och  läroprocesser  i  ett  mediespecifikt  och 

medieneutralt  perspektiv där  flerstämmighet  ses  i  relation  till  estetiska  ämnen  och 

läroprocesser. De behandlar framförallt bild och slöjd men de berör även musik som ämne. 

1 Forskningsseminarium i början av projektet ”Gifted education” på Växjö Universitet 2006
2 Inledande telefonsamtal med Dan Alkenäs 2006
3 I boken om pedagogerna (Svedberg & Zaar 1998) beskriver författarna Howard Gardner som en psykolog som 
hävdar att människor inte bara besitter en enda utan flera ”intelligenser”.
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Författarna  menar  att  genom  att  inbegripa  estetiska  läroprocesser  i  ämnesövergripande 

skolarbete kan ge möjligheter till olika lärande. De föreslår en ”kulturskola för alla” som ett 

alternativ till ”treämnesskolan”. Med treämnesskola menar de skolor som fokuserar på de tre 

ämnena, matematik, svenska och engelska. 

Marner och Örtegren menar att bild i undervisningen inte alltid räknas som en del av den 

övriga undervisningen . De menar att bild kan ses som en belöning efter avklarat arbete med 

”viktigare” ämnen. Paralleller kan dras till musiken, men författarna menar att det är viktigt 

att komma ihåg att musik- och bildämnena har likheter för att de är estetiska ämnen men att 

de också har olikheter. Jag tolkar detta som att musik inte direkt ska ses som en belöning efter 

t.ex. matematikarbetet men att musiken liksom bilden står utanför de mer teoretiska ämnena. 

Kan detta synsätt bidra till att musik i matematikundervisningen tolkas av eleverna som en 

paus från det mer teoretiska ämnet matematik?

Marner och Örtegren visar på att skillnaderna mellan de estetiska ämnena i samhället och 

de i skolan är stora. De menar vidare att ungdomarnas livsvärldar inte är synlig för skolan och 

att skolan inte är synlig i ungdomarnas livsvärldar. En konsekvens blir att musik i samhället 

ofta åtskiljs från musik i skolan. I skolan är musik marginaliserat men i Sverige är musik en 

kraftfull företeelse och mycket viktigt för exporten. Musik kan alltså bidra till att utgå från 

elevens  livssvärld men det  kan  lika gärna  bidra  till  att  öka marginaliseringen av  musik i 

skolan.  Musik  kan integreras  genom ämnesövergripande  projekt;  här  är  det  viktigt  att  de 

samarbetande parterna upplever att de har något att vinna på samarbetet. De beskriver även att 

kulturprojekt genomförs på skolor utan att läraren är deltagande - de menar här att  det är 

viktigt att läraren är med både i för- och efterarbete. Om lärare och elever lämnas utanför är 

risken att de blir passiva mottagare av musik. De menar att det estetiska ämnet kommer att 

vara fortsatt marginaliserat. Musik kan alltså bidra med att aktivera eller passivisera elever.
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3.4 Den estetiska läroprocessen

Begreppet  estetik  betyder  förnimmelse  och  kunskap  från  sinnena.  Marner  och  Örtegren 

(2003) menar även att det finns fler perspektiv på begreppet och de ifrågasätter uppdelningen 

eller den s.k. dikotomin mellan kropp och medvetande. Även teoretisk reflektion bör vara en 

del av den estetiska läroprocessen. De menar vidare att främmandegörande är en stor del av 

estetiken och att konstens främsta uppgift är att se på en företeelse med nya ögon. Musiken 

kan bidra till att få eleverna att se matematik ur ett nytt perspektiv. Ytterligare ett perspektiv 

på begreppet estetik handlar om kreativitet - tankar från två kulturer förenas och tanken ses då 

i ett nytt  perspektiv. Den estetiska läroprocessens motsats är, menar de, en automatisering 

som t.ex.  rutin,  upprepningar  av  mönster  som de  kallar  för  instrumentella  läroprocesser. 

Eleven i en estetisk läroprocess ses som en medskapare i en kunskapsprocess och inte som en 

behållare  för  kunskap.  Kunskapen  är  inte  en  färdig  produkt  utan  i  synnerhet  en  process. 

Läraren  iscensätter  kunskapssituationer  och  precis  som  Dysthe  menar  de  att  en  estetisk 

läroprocess handlar om en flerstämmig miljö och att kunskapen skapas i en dialog. Marner 

och Örtegren (2003) hävdar att de estetiska ämnena redan har ”många av de egenskaper som 

präglar flerstämmigheten” (s. 54).  De menar att ämnena är elevorienterade i meningen att 

eleverna är aktiva. Musik kan bidra till ett elevaktivt arbetssätt och flerstämmighet.
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3.5 Mozarteffekten

Enligt Marner och Örtegren innebär den s.k. Mozarteffekten en instrumentell transfereffekt 

där estetiska ämnen anses ha en positiv inverkan på inlärningen av teoretiska ämnen (Marner 

& Örtegren 2003). Bengt Ulin (2003) ger exempel på ett synsätt genom att redogöra för en 

artikel  med  forskningsresultat  från  USA.  Författarna  till  artikeln  visar  att  musikövning 

utvecklar delar av hjärnan hos alla och att barn som fått ”pianoövningar under ett halvår fick 

34 % bättre resultat vid matematiktest än de som övat sig i matematik framför en dator” (s. 

115).

Anders Marner och Hans Örtegren (2003) redogör för att  Mozarteffekten har visat  sig 

dåligt underbyggd. Många undersökningar klarar inte en kritisk granskning. Ett exempel är 

Harland et al. som undersökt fenomenet i Storbritannien (jmf. Marner & Örtegren 2003). Han 

har beskrivit att det inte finns några säkra bevis på att estetiska ämnen ökar den teoretiska 

prestationen. Han menar att elever och personal har identifierat några transfereffekter särskilt i 

bild och drama men inte så mycket när det gäller musik. Detta talar mot att musik skulle 

inverka på inlärningen av det teoretiska ämnet matematik.

Ellen  Winner  (1999)  beskriver  att  vi  inte  vet  ”om  exceptionellt  musikaliska  barns 

akademiska prestationer och intelligenskvoter förbättras när de börjar ta musiklektioner eller 

om sådana barn redan från början har akademiskt starka sidor” (s. 97). Hon menar att det är 

sannolikt att flera faktorer spelar in som t.ex. högutbildade föräldrar, vana att läsa noter och 

vana att kunna sitta stilla.
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4. Metod

4.1 Val av metod

I problemformuleringen är det tydligt att det är elevers lärande och uppfattningar som stått i 

fokus för denna studie. För att få en uppfattning av elevers uppfattningar har jag att använt 

mig  av  en  kvalitativ  metod  där  det  viktiga  har  varit  att  tolka  och  förstå  elevernas 

uppfattningar.  Att  tolka  och  förstå  har  sin  grund  i  hermeneutiken  som  ungefär  betyder 

”tolkningslära” (Maltén 1997). Hermeneutiken har sin motsats i positivismen som istället för 

att förstå vill förklara objektivt. Det kan vara svårt att vara objektiv för lärare som arbetar med 

människor. Jag har mot den teoretiska bakgrunden tolkat  elevernas uppfattningar. Bryman 

(2002) menar att många kvalitativa studier ofta använder teorin som bakgrund.

För att allra bäst kunna fånga elevernas tankar har jag valt semi-strukturerade intervjuer. 

Jag har gjort gruppintervjuer för att jag anser att eleverna inte lika lätt hamnar i underläge om 

de är fler än jag. De har kunnat ge varandra olika infallsvinklar och ett mer jämlikt samtal har 

skapats. Det har förstås förkommit grupptryck och att en elev har dominerat och således har 

jag  kanske  missat  olika  elevers  perspektiv.  För  att  motverka  detta  har  flera  grupper 

intervjuats. 

För  att  få  ett  material  att  utgå  i  intervjuerna  utfördes  ett  par  undervisningspass  med 

bråkräkning och musik (se bilaga A & E). Under de passen genomfördes observationer som 

var intressanta inför både intervjuer och i resultat. Observationer och intervjuer är kvalitativa 

metoder som kan komplettera varandra.

För att få en inblick i elevernas lärande hade jag utformat en diagnos som kunde användas 

både före och efter lektioner för att se om de lärt sig något (se bilaga B). Det blir svårt att dra 

några  slutsatser  om lärande  efter  bara  två  lektioner  men  diagnosen  användes  i  syftet  att 

eleverna faktiskt behöver varva praktik med teoretisk reflektion. Ytterligare ett syfte var att en 

fördiagnos kunde ge en bild av elevernas förkunskaper i bråk och lektionen kunde planeras 

efter det.
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4.2 Konstruktion av intervjuguide

Med semi-strukturerade intervjuer menar Bryman (2002) att jag som intervjuare har specifika 

teman som skall beröras men att eleverna har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Jag anser att en intervjuguide är ett lämpligt verktyg i dessa intervjuer (se bilaga C). Bryman 

menar vidare att för att fånga elevernas tankar är det viktigt att inleda med en fråga som är 

öppen. Det är viktigt att det finns vissa frågor som jag vill ha svar på i en halvstrukturerad 

intervju. Dessa frågor bör kunna relateras till studiens frågeställning. 

Min huvudfråga handlade om vad eleverna tyckte om lektionerna där jag blandade musik 

med matematik. Vad kan musik tillföra ämnet matematik? Min inledningsfråga behandlade 

vad eleverna tyckte om musik. Eleverna fick möjlighet att tolka vad som menas med musik 

och  säga  fritt  vad  de  tyckte.  Det  var  också  relevant  att  höra  hur  de  ser  på 

matematikundervisningen. Slutligen ville jag skapa en diskussion om hur eleverna tror att 

musik i matematikundervisningen kan inverka på lärandet.

4.3 Urval

Jag har valt att intervjua elever i år 5. En anledning var att jag utbildat mig till lärare inom de 

tidiga åren. En annan motivering var att elever i år 5 bättre kan uttrycka sig verbalt i intervjuer 

än t.ex. år 1. Kontakten med skolan där eleverna går inleddes med en VFU-period. Samarbetet 

med lärare och elever underlättades genom att vi redan hade en relation. Många elever i år 5 

arbetar  nästan  uteslutande  enskilt  med  matematikboken.  I  ett  inledande  samtal  med  en 

matematiklärare  på  en  kommunal  skola  med  estetisk  profil  ansåg  läraren  att  det  vore 

intressantare att testa på elever som är vana vid att bara arbeta med mattebok än elever som är 

vana vid musik integrerat med matematik4. Därför har jag valt att testa ett lektionspass på två 

grupper elever som har jobbat mest enskilt med matteboken. Efter ett undervisningspass med 

matematik och musik har jag observerat att vissa tycker att det är kul medan andra anser att 

det är barnsligt eller jobbigt. Vissa spelar instrument och kan noter medan andra tycker att allt 

skolarbete är tråkigt. Jag ville få en bredd på elevers uppfattningar och har valt elever utifrån 

deras attityder. Dessutom har jag valt att göra liknande lektioner i två elevgrupper samt att 

intervjua  elever  från  båda  grupperna  för  att  få  ytterligare  en  bredd  på  arbetet.  Jag  har 

intervjuat både åtta tjejer och tio killar, både i blandade grupper och heterogena grupper för 

att få variation.

4 Inledande samtal med matematiklärare på en kommunal skola med estetisk profil 2006
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4.4 Etiska aspekter

En viktig etisk aspekt på att intervjua minderåriga är att skaffa vårdnadshavares underskrift - 

jag har därför konstruerat ett brev till vårdnadshavare (se bilaga D). En annan viktig aspekt 

var  att  deras  anonymitet  skulle  garanteras.  Eleverna  fick  information  om  varför  de  ska 

intervjuas och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Eleverna informerades om att 

intervjun ljudinspelas. Bryman (2002) tar även upp att de uppgifter som samlas in endast skall 

användas för forskningsändamålet. Detta bör eleverna också informeras om.

Även i undervisningspassen är det viktigt att vara tydlig med syftet. De fick ta del av att 

mitt  arbete  handlar  om matematik  och musik  och hur  elever  uppfattar  den  integrationen. 

Eleverna informerades om att lektionerna är en del av arbetet och att jag också kommer iaktta 

eleverna. Undervisningspassen var frivilliga. Bryman problematiserar samtyckeskravet genom 

att beskriva att deltagarna skall informeras om syftet för undersökningen för att de skall ha en 

möjlighet  att  avbryta.  Han  menar  också  att  det  är  vanligt  att  inte  beskriva  detaljer  om 

undersökningen eftersom det kan påverka hur eleverna beter sig och svarar på frågorna.

4.5 Genomförande

Lokalen var inte gjord för att röra sig till musik. Vi var tvungna att flytta på bänkar och ändå 

var det trångt. Intervjuerna genomfördes i ett litet rum där vi kunde sitta ostört, vilket var en 

god förutsättning för ett givande samtal. 

Jag utförde båda lektioner och intervjuer i två grupper av elever. Jag kallar grupperna för 

den lilla och stora gruppen. Den lilla gruppen bestod av  15 elever och den stora 22 elever. 

”Samma”  lektion  kan  bli  väldigt  olika  i  olika  grupper  och jag  ville  få  med  lite  av  den 

variationen. Jag inledde med att låta eleverna göra fördiagnosen. De hade redan innan jobbat 

med bråk i matteboken. Nu i efterhand förstår jag att jag kunde ha använt matematikboken 

som  fördiagnos.  Jag  genomförde  den  första  lektionen  (se  bilaga  A)  och  efteråt  fick  de 

möjlighet att göra samma diagnos igen.

Därefter intervjuade jag en grupp på tre elever och ett par. Intervjuerna spelade jag in på 

dator i ett ljudprogram för att underlätta efterarbetet. Efter dessa intervjuer blev det tydligt att 

när  jag  inledde  med  att  fråga  om matematik  sa  eleverna  inte  mycket  och  jag  fick  styra 

intervjun. Detta ledde till att jag ställde ledande frågor och det är svårt att säga om jag fick 
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fram elevernas uppfattningar. Eleverna är vana vid enskilt och tyst arbete med matematik och 

därför  också  ovana vid  att  ”prata  matte”.  De är  också  ovana vid att  tala  om sitt  lärande 

eftersom deras bild av deras lärande i matematik handlar mycket om hur många uppgifter de 

utfört i matteboken. 

Efter ett  par veckor utförde jag en uppföljningslektion (se bilaga E).  Den var planerad 

utefter  första  lektionens  utvärdering och diagnoserna samt  deras  egna skrivna  reflektioner 

efter  första  lektionen.  Efteråt  intervjuades  tre  grupper  på  tre  och  två  par.  Under  dessa 

intervjuer inledde jag med att fråga om deras musikintresse och samtalen blev mer livliga och 

gav en bredare bild av elevernas uppfattningar om ämnena.

En annan reflektion är att elevernas respons speglar lite hur lektionerna gick i respektive 

grupp. I den lilla gruppen gick det bättre och de tyckte det var roligt. Denna grupp kände jag 

bättre och de kände mig bättre än den stora gruppen. I den stora gruppen blev det stökigare 

och tjejerna speciellt tyckte att det var tråkigt att vissa killar förstörde. 

Marner och Örtegren (2003) tar upp problemet med att musikprojekt görs utan att läraren 

och eleverna får möjlighet att vara delaktiga i för- och efterarbete. P.g.a tidsbrist har jag inte 

haft möjlighet till detta. Lärarna i klassen var intresserade och deltog delvis under lektionerna. 

Jag hade kunnat involvera lärarna mer i både för- och efterarbete. I efterhand förstår jag att 

det kanske hade varit mer intressant att i en ”fördiagnos” ta reda på elevernas intresse i musik 

och  inte  bara  deras  matematikkunnande.  Författarna  menar  att  om  eleverna  blir  passiva 

mottagare av musik kommer musik vara fortsatt marginaliserat.  Eleverna var aktiva under 

lektionerna men i förarbetet saknade de möjlighet att delta.

4.6 Bearbetning av empirin

Inför  bearbetningen  av  intervjuerna  valde  jag  att  utgå  ifrån  Brymans  (2002)  exempel  på 

memo. Jag anser att memon underlättar att se de genomgående teman som eleverna ansåg 

vara viktiga (se bilaga F). I memon har jag direkt i samband med intervjuerna reflekterat över 

intervjuerna  och  antecknat  elevernas  genomgående  teman.  Dessa  anteckningar  är  ett 

hjälpmedel för att kunna utkristallisera idéer och inte tappa bort sina tankar kring olika teman. 

För  att  dokumentera  och  komma  ihåg  observationer  under  lektionerna  reflekterade  och 

utvärderade jag direkt efter lektionen.
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5. Resultat

I detta kapitel har jag sammanställt observationer från båda lektionerna i båda grupperna och 

sammanställt elevernas teman från intervjuerna. Eftersom det är en kvalitativ studie kommer 

resultatet att ge en varierad bild av elevernas uppfattningar. Det är irrelevant hur många elever 

som svarar eftersom det inte är en kvantitativ studie. Det är inte heller en jämförande studie 

mellan  de  två  grupperna.  Det  som anses  viktigt  är  att  elevernas  olika  bilder  av  musik  i 

matematikundervisningen kommer fram. Namnen på eleverna är inte deras riktiga namn.

5.1 Observationerna

I den lilla gruppen var det tydligt att några elever var skeptiska mot dessa sorters övningar. 

Bild 1 visar hur Ola först är skeptisk mot att vi ska stå i ring, sjunga och dansa. Det fanns 

även exempel på elever som verkligen blev överlyckliga för att de fick sjunga och röra på sig. 

Bild 1

Under övning 1 (Se bilaga A) när  gruppen i  dansen skulle  dela in  sig  i  två  halvor samt 

fjärdedelar blev det goda matematiska diskussioner i den  lilla gruppen. I den stora gruppen 

orsakade övning 1 stora diskussioner.  Det var tydligt  att  några av eleverna ville hamna i 

samma smågrupper som sina kompisar. Det var även en tjej som hamnade i en grupp med 

bara killar, för henne var det nästan katastrof. P.g.a. detta tog den övningen också lång tid. 
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Under  övning  2  (se  bilaga  A)  satt  alla  helt  tysta  i  den  lilla gruppen  och  samtliga  var 

koncentrerade i början. Alla satt nära varandra i ring och började prata med varandra och 

några hade svårt att inte peta på andra och det resulterade nästan i bråk.  

Sedan klappade vi helnot, halvnot och fjärdedelsnoter och då var alla koncentrerade igen! I 

den  stora gruppen var det tydligt  att  några elever var extra nyfikna och intresserade. Vid 

handuppräckning på frågan hur många som spelar något instrument räckte flera upp handen. 

Figur 1 visar hur pappersremsorna där vi ritade noterna såg ut.

Figur 1

Övning 3 under lektion två fungerade bra i den lilla gruppen. De verkade vara tryggare nu än 

den första lektionen.  I den stora gruppen hade jag mindre tid och de hade heller inte vant sig 

vid att ha gruppövningar. Det var om möjligt svårare denna gången. De kunde inte bilda en 

ring, de pratade hela tiden, de började slåss och peta på varandra hela tiden. Det tog energi att 

få någon som helst ordning. Det var bara att sätta på musiken som hjälpte en liten stund. Det 

funkade men det fanns ingen större glädje. Några av killarna var arga på varandra. Några 

tjejer var arga på att killarna förstör. Figur 2 visar hur vi efter övningen ritade upp puls och 

rytm på tavlan för att göra det till bråk.
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Figur 2

En observation är att musikövningarna var svåra att komma ihåg. När jag frågade (lektion 1) 

vilket som var störst, en fjärdedel eller en tredjedel sa många först automatiskt att en fjärdedel 

var större. De fick reflektera under lektionen och jag ritade upp två lika stora figurer och 

delade in dem i  fjärdedelar  och tredjedelar  (se figur 1).  Detta  fick dem att  tänka till  och 

figurerna gjorde det tydligt. I efterdiagnosen var det detta som ett par elever hade lärt sig. Det 

var  i  synnerhet  deras  egna  tankar  som blev utmanade  och min tydlighet  i  genomgången 

efteråt.  Vad har  musiken att  göra med detta?  Det  är  viktigt  att  gå igenom vad vi  gjort  i 

övningarna, att göra det konkreta till abstrakt matematik steg för steg. Eleverna måste få en 

möjlighet till att reflektera.
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Figur 1

Observationerna visar  på hur olika  eleverna tänker och ser  på dessa  lektioner.  En del  av 

eleverna är skeptiska och anser att det är ”töntigt” att dansa, klappa händerna och sjunga. 

Andra elever visar ett tydligt intresse och nyfikenhet. En del elever sjunger högt och andra 

lågt. En del elever ger uttryck för att förstå samband mellan musik och matematik och tycker 

att det är roligt att ”prata matematiken i musiken”. En elev ville bara veta vilken nytta hon har 

av bråk medan en annan ville leka utan att tänka eller skriva ner det vi gjort. Andra elever 

verkade ta tillfället i akt och passa på att diskutera med klasskamrater. I den lilla gruppen blev 

det mycket skratt och det kändes roligt även om det förekom tjafs och bråk i gruppen. I den 

stora gruppen blev det mer bråk och det var mer okoncentrerat. Detta kan till viss del bero på 

att jag känner den lilla gruppen bättre. Det kan också bero på att den större gruppen är fler 

eller vilka eleverna är.
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5.2 Intervjuerna

I  de  sista  fem intervjuerna  inledde  jag  med  att  fråga  om musik  och  samtalen  blev  helt 

annorlunda än de första två där jag inledde med att samtala om matematik. Det är tydligt att 

alla  18 elever  har  en  personlig  relation  till  musik och att  de gillar  musik.  Ett  par  elever 

uttrycker att de inte gillar de vanliga musiklektionerna på grund av att musikläraren i förväg 

har valt den musik de ska arbeta med. Andra elever anser att musiklektionerna är bra och 

givande. Elina berättar att på musiken har de bara svenska låtar och nästan inga engelska låtar. 

Detta tycker hon är tråkigt. Hon säger följande om musiklektionerna på skolan:

”Ska jag va ärlig så är det inte så roliga låtar.”

Elina

Bo och Leo spelar instrument och kan lite om noter sedan innan, de tyckte att det var kul att få 

se halvnoter och fjärdedelsnoter i matten och känna igen sig, de förstod sambandet mellan 

matte  och  musik.  Lars  gillar  inte  matte  alls  men  det  med  noterna  fångade  hans 

uppmärksamhet i varje fall. Intresset för musik blev en ingång till matematiken för honom. 

Hilda menar att matematikundervisningen är kul ibland, det är kul ”när man kommit igång 

och jobbat”. Hon menar dessutom att det är tråkigt när hon inte fattar. Hon anser även att det 

är tråkigt för att hon jobbat med matteboken sedan förskoleklassen. Nedan följer några citat 

om hur eleverna tycker om den vanliga matematikundervisningen som domineras av enskilt 

arbete och matteboken:

”Rätt så kul.”

Kalle

”Det är roligt ibland.”

Sven
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”Det är kul när det händer nånting nytt hela tiden, då blir det mycket roligare.”

Hilda

”Jag brukar inte jobba med matte, bara när jag måste.”

Leo

”Fast jag hatar matte. Urk.”

Linda

Vissa elever vill inte jobba med matematik alls, Jonny blir trött av det och Elina säger att hon 

kan det  men hon tycker  det  är  tråkigt  ändå.  Linda menar att  hon hatar  matte,  hon säger 

frustrerat att matte är” en siffra som blir en annan siffra” och att det är meningslöst. Sedan 

lägger hon till att” fast ändå uppbygger världen på det”, hon insåg nyttan med matematik. Vad 

tyckte de om musik i matematiken? På frågan om vad hon tyckte om mina lektioner där jag 

tog in musik i matematiken svarar hon:

”Det var mycket enklare å fatta då.”

Linda

Anton menade att ”man lär sig bättre”. Istället för att bara sitta och jobba hela tiden menade 

han att man måste ”tala om till exempelvis matten”. Anton tyckte att det var kul med musik 

och matematik men han ansåg att det var för rörigt på den första lektionen. Med rörigt menar 

han bl.a. pratigt. Kristin tyckte också att det var roligt men lägger till:

”Det var lite stökigt, fast det var ju roligt.”

Kristin

”Jag får lust att smälla ner dom som håller på att stöka.”

Linda

Linda  och  Kristin  tillhör  den  stora gruppen  och  Kristin  menar  att  några  av  killarna  var 

”knuffiga”.  De skulle  gärna vilja  ha fler  lektioner  med matematik  och musik  men Linda 

poängterar att det är viktigt att ibland få sitta ”lite för sig själv och jobba”. Kristin tycker att:
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”…man har roligt men man lär sig ändå nånting liksom.”

Kristin

”Vi är för snackiga i musik och överhuvudtaget.”

Leo

”Ja, det blir lite snackigare när det är lite friare lektion.”

Bo

Karin tyckte att matematik och musiklektionerna var ”skitbra”, mycket roligare än de vanliga 

matematiklektionerna.  Tom  höll  med  om  det  var  roligt  om  man  jämför  med  ”dom  där 

mattetalen”. Anton berättade att han lärde sig bättre av mina lektioner och att vi borde prata 

matte mer. Han menar att han lär sig bättre då än att bara sitta still och jobba hela tiden. Kalle 

tycker att matematik vanligtvis är ”rätt så kul”. Han ansåg att lektionerna med matematik och 

musik var bra men att det blir svårare att komma ihåg när det är kul.

”För då glömmer man. Allting som är tråkigt det kommer jag  ihåg 

men allting som är kul det glömmer jag.”

Kalle

Hur ska man göra  för  att  komma ihåg,  undrade jag.  Kalle  svarade att  ”man tänker”.  Då 

frågade jag om han hade behövt mer tid att tänka efteråt för att  komma ihåg. Då svarade 

Kalle, ”nej”. 
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6. Diskussion

Studiens  ledande  frågeställning  var  följande  hur  kan  musik  bidra  till  elevernas  lärande  i 

matematikundervisningen och hur uppfattar eleverna denna integration mot bakgrund av den 

bristfälliga forskningen inom området?

6.1 Hur musik kan bidra till matematikundervisningen

Elevernas  situation  i  båda  grupperna  stämmer  överens  med  den  vanliga  bilden  av 

matematikundervisningen som återfinns i Skolverkets rapport  Lust att lära – med fokus på  

matematik  (2003).  Eleverna  arbetar  framförallt  enskilt  med  matematikboken.  Många  av 

eleverna anser också att matematik är tråkigt men roligt ibland. Det gäller såväl elever som 

har svårt eller lätt för matematik. En del tycker att matematik är kul men att arbetssättet med 

mattebok är tråkigt. Vad kan då musiken bidra med? Eleverna menar framförallt att musiken 

kan  ge  en  variation  i  matematikundervisningen,  de  vill  ha  variation.  Enligt  Marner  och 

Örtegren (2003) kan musik bidra till att eleverna får se matematik i ett nytt perspektiv. De 

menar att  konstens främsta uppgift  är att  se på en företeelse med nya ögon. Eleverna har 

genom musiken fått en annan bild av matematiken.

Eftersom musik är något som de flesta gillar kan den användas för att väcka intresse hos 

eleverna. Det är tydligt att musiken är ett personligt intresse för alla elever om än på olika sätt. 

Genom musiken kan man få med Habermas privata sfär i undervisningen och beröra eleverna 

personligen. Min tolkning av Harkleroads (2005) teori är att elever som är intresserade av 

musik men inte matematik kanske kan bli intresserade av matematik med hjälp av musik. En 

observation  under  lektionerna  var  att  musiken bidrog med att  de flesta  blev  intresserade! 

Musik kan användas som en intresseväckare. Intervjuerna visade också att inte alla elevers 

intresse väcktes. P.g.a. elevers olika musiksmak kan musik också döda intresse. Om du som 

elev bara gillar t.ex. brittisk punk kan en lärare döda intresset rätt snabbt genom att sjunga en 

glad melodi på piano med svensk text. Lägg till att texten innehåller ämnet matematik. Detta 

beskriver Marner och Örtegren (2003) som att elevernas livsvärldar inte är synliga i skolan. 

De flesta av eleverna ansåg att de borde få större möjlighet att påverka val av musik. De har 

flera tankar på hur de skulle vilja att deras musik skulle kunna synliggöras i skolan. De skulle 

gärna se att den musik som de gillar kunde lära dem om matematik. Men för en av eleverna är 
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musiken något som hon absolut inte tror att hon kan lära sig matte genom. En reflektion i 

efterhand är att mina lektioner brister här, jag borde ha utgått mer från elevernas livsvärld 

genom att  ta  reda  på  vilken  musik de  gillar  och  utgå  mer  från  eleverna.  Även om allas 

stämmor hördes genom gemensam sång kunde klassrummet ha gjorts mer flerstämmigt såsom 

Dysthe (1996) menar med flerstämmighet, alltså elevernas aktiva delaktighet. Det ligger en 

stor potential i detta att eleverna kan få välja och göra musik som de tycker om och också lära 

sig matematik.

En reflektion är att musik inte är en garanti på att de lättare lär sig matematik. Marner och 

Örtegård (2003) visar med stöd från flera undersökningar att det inte finns några säkra bevis 

för en Mozarteffekt. Musik verkar inte ha den inverkan på inlärningen såsom Mozarteffekten 

framställs av t.ex. Bengt Ulin. Helt klart är att precis som Winner (1999) menar finns det 

alltid flera faktorer som spelar roll.

Det kan snarare medföra svårigheter att  införa musik, speciellt  i  början när eleverna är 

vana vid att bara jobba enskilt i matteboken. Även om många tyckte att lektionerna var kul 

var flera av de intervjuade lite skeptiska och de frågar sig om de lär sig matte lättare på ”detta 

sätt”. Det kan vara svårare att lära sig matte genom musik p.g.a. gruppövningarna och de krav 

på kommunikation som de ställer. De elever som ansåg att det var för rörigt hade svårt att 

koncentrera sig på övningarna och matematiken. 

Det kan bli  en konflikt  om läraren ser  övningarna som lärandesituationer och eleverna 

tänker att de får en ”paus” i lärandet. Flera elever uppfattade lektionen som att de får göra 

något kul. En observation var att flera elever började göra andra saker som att prata och peta 

på  varandra  samt  hamna  i  bråk;  detta  tolkar  jag  som  att  de  inte  såg  lektionen  som 

matematikundervisning.  Detta stämmer överens med det som Marner och Örtegren (2003) 

menar med att ämnet bild står utanför de mer teoretiska ämnena. Precis som bild kan musik 

uppfattas som en paus från lärandet. 

En elev uppmärksammade att även om vi har roligt lär vi oss någonting. Detta leder in oss i 

diskussionen om vad eleverna lär sig. Det är tydligt att musiken tillför kommunikation och 

hur man ska bete sig mot varandra i gruppen. Järnström och Lindberg (1995) beskriver att 

musik  är  ett  medium  för  kommunikation.  Musiken  tillför  Habermas  sociala  sfär  till 

matematikämnet.  Fritzéns (2003) tolkning av Habermas att  lärande inte kan begränsas till 

innehållet. Innehållet är mer än enbart matematik, det är likaså musik och kommunikation. 

När  eleverna  vanligtvis  arbetar  enskilt  med  matteboken  skapas  inte  lika  många  tydliga 

lärandesituationer där eleverna får chans att öva upp sina sociala förmågor. Det motsatta kan 

också inträffa. En elev tyckte att det var svårt att komma ihåg det han lärt sig när han har 
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roligt. Flera elever hade svårt att hänga med under lektionerna p.g.a. att det krävs att de ska 

kunna hantera kompisar och grupparbete. Konsekvensen blir i praktiken att den sociala sfären 

tvärtemot kan försvåra läroprocessen. Många elever ser detta som det stora problemet med 

lektionerna. Det blir rörigt i klassrummet och vissa har svårt att hänga med. Några elever 

börjar prata eller bråka och de som vill hänga med blir arga för att andra förstör. Men istället 

för att se det som en svårighet anser jag att det kan ses som en möjlighet för eleverna att 

faktiskt få träning i kommunikation.

Musik bör även kunna bidra med att öva elevernas förmåga att utvärdera och reflektera 

över vad de gjort praktiskt och omforma det till något teoretiskt. För att detta ska vara möjligt 

krävs  fler  lektioner  för  att  eleverna  skall  kunna bli  vana  vid  detta.  Marner  och Örtegren 

poängterar att teoretisk reflektion bör vara en del av den estetiska läroprocessen. 

Den forskning som existerar om integrationen av matematik och musik tenderar att vara 

entusiastisk. Med detta arbete vill jag visa att det inte är så enkelt. Både forskning och elever 

visar att det finns fördelar och nackdelar med att integrera ämnena matematik och musik i 

skolan. Musik kan med fördel användas för att variera matematikundervisningen, samtidigt 

kan det försvåra lärandet för flera elever. 

Musik  kan  bidra  med  att  väcka  intresse,  att  se  matematik  ur  ett  annat  perspektiv,  ge 

variation, beröra eleven personligen samt öka kommunikationen i matematikundervisningen. 

Musiken  kan  också  bidra  till  ett  flerstämmigt  klassrum  och  göra  eleverna  mer  aktiva 

deltagande i undervisningen. Sång och dans kan bidra till att det blir rörigt i klassrummet och 

att eleverna inte kan koncentrera sig på matematikinnehållet. Musik kan bidra till att eleverna 

tänker att det bara är lek eller en paus från matematikundervisningen. Musiken kan också om 

den helt bestäms av läraren göra att eleverna inte känner delaktighet. Ur ett musikperspektiv 

kan integreringen bidra till att minska marginaliseringen av musik. Musik å andra sidan skulle 

kunna bidra  till  att  ge  en  bild  av  att  matematik  saknar  estetik  vilket  är  en  felaktig  bild. 

Matematik är i högsta grad estetiskt! 
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6.3 Framtida forskning

Med detta arbete vill jag flytta fokus från Gardners idéer om multipla intelligenser och den 

omtalade Mozarteffekten till den estetiska läroprocessen och en kulturskola för alla. Studien 

kan  också  ge  en  bild  av  hur  den  estetiska  läroprocessen  kan  se  ut  ur  ett  musik-  och 

matematikperspektiv istället för Marners och Örtegrens bild- och slöjdperspektiv.

Detta arbete har väckt flera frågor och idéer och några vill jag delge i detta stycke. Dessa 

frågor kan också vara en del i  att  utveckla området.  För att  visa hur musik kan bidra till 

elevers lärande krävs en longitudinell och eventuellt en komparativ studie. Det skulle vara 

intressant att göra en jämförande studie med två grupper som jobbar olika med matematik, 

t.ex. en grupp som jobbar med mattebok och en annan som jobbar mer med musik. Det skulle 

vara  en  fördel  att  inneha  både matematik-  och  musikkompetens  för  att  göra  en  liknande 

studie.

• Hur jobbar universiteten för att integrera musik med matematik? 

• Hur kan musik användas inom andra matematikmoment? 

• Hur kan musik användas i matematikundervisningen i de senare skolåren? 

• Hur kan elevernas egen musiksmak bidra till lärande i matematikundervisningen?

• Hur kan musik och matematik ses ur ett specialpedagogiskt perspektiv?

Marner  och  Örtegren  (2003)  menar  att  det  skulle  vara  intressant  att  undersöka  vad  ett 

integrerat  arbetssätt  innebär  och  vad får  det  för  konsekvenser  för  skolans  kultur  och  för 

kunskapssyn samt vad det får för konsekvenser för eleverna. De ser också ett behov av studier 

av  mediespecificerade  läroprocesser.  Jag  föreslår  här  en  djupdykning  i  musikens 

läroprocesser, gärna i relation till  ämnesövergripande arbeten. Marner och Örtegren menar 

även att om musikprojekt skall startas är det viktigt att elever och lärare involveras i för- och 

efterarbete och detta kan jag bara hålla med om. 
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Bilaga A

Lektion 1 Bråk

Uppnåendemål i år 5:

Eleven skall ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i 

bråk- och decimalform (Grundskolans kursplan i matematik).

Undervisningsmål:

• Kunna förklara vad bråk är.

• Förstå bråk som del av hel. 

• Förstå bråk som del av antal. 

• Kunna begreppen hel, halv och fjärdedel.

Övning 1 Sång och dans (Mattsson-Lindström 1997: nr 5 & 6):

Text:

Nu gör vi en hel, stor ring

Nu gör vi en halv, stor ring

Nu gör vi en fjärdedel

I denna övning visar man bråk som del av antal. Testa att göra en tredjedel. Fråga vilket som 

är störst en tredjedel eller en fjärdedel. Stanna vid fjärdedel och be dem att vid ena sidan av 

klassrummet skall tre fjärdedelar stå och vi den andra skall en fjärdedel stå.

Övning 2 Klipp pappersremsor och klappa rytmen:

Helnot

Halvnoter

Fjärdedelsnoter

Åttondelsnoter (som man klipper av och de får en ”flagga”)
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Källor
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Bilaga B

Bråk Tid:__________ Namn:_______________________

1. Färglägg halva:

2. Hur skriver du en halv med matematikspråk?

Svar:

3. Färglägg ¾ av rektangeln:

4. Hur skriver du ¾ med vanliga bokstäver?

Svar:

5. Hur många barn är en tredjedel av 15 barn? (rita gärna)

Svar:
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6. Du och fem kompisar ska dela på en pizza. Rita hur du delar pizzan. 
Hur mycket får du?

Svar:

7. Ringa in det du tror är störst. Rita gärna hur du tänker!

a) En fjärdedel eller en tredjedel?

b) 2/4 eller 2/3?

c) Rita hur du tänker i uppgift 7b:

2/4

2/3

8. Beskriv vad bråk är med egna ord!

Svar:
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Bilaga C

Intervjuguide

Huvudfrågor:

• Vad tycker ni om musik/matematik?

• Vad tyckte ni om lektionerna där jag blandade musik med matematik?

• Tror ni att man kan lära sig matematik med hjälp av musik?

Inledningsfråga:

Vilken musik tycker ni om?

Övriga frågor:

Har ni haft musik i något annat ämne innan?

Vad tycker ni om att blanda in musik i matematik?

Om det var kul, varför var det kul?

Om det var tråkigt, varför?

Varför kan musik vara bra i matteundervisningen?

Vad har musik för likheter/skillnader med matematik?

Hur brukar ni jobba med matematik?

Vad tycker ni om de arbetssätten?

Vad vill ni göra i matten?
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Bilaga D
Hej vårdnadshavare och elev! Datum: 2006-10-26

Mitt namn är Ida och jag är lärarkandidat. Jag ska göra mitt examensarbete i höst. För att 

kunna göra det behöver jag intervjua elever för att få deras syn på mitt valda ämne. Ämnet är 

matematik och musik. Dessa intervjuer kommer jag att spela in (ljudinspelning) för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna. Intervjun är självklart frivillig. Självklart kommer deras 

identitet att skyddas, de kommer att vara anonyma i arbetet. Om det är något ni undrar kan ni 

ringa. För att få intervjua eleverna behöver jag deras medgivande och förälders underskrift. 

Den elev som inte får underskrifter saknar möjligheten att bli intervjuad.

De resultat jag får fram kommer att presenteras vid ett seminarium på lärarutbildningen här i 

Växjö. Jag kommer även att skriva ett examensarbete med hjälp av materialet jag får fram.

Vänliga hälsningar

Ida Gustavsson

073-566 15 09

Det är okej att mitt barn blir intervjuad: Det är okej att bli intervjuad:

_________________________________              ______________________________

Vårdnadshavare Elev

Det inte okej att mitt barn blir intervjuad: Jag vill inte bli intervjuad:

_________________________________ _______________________________

Vårdnadshavare Elev
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Bilaga E

Lektion 2 Bråk, puls och rytm

Övning 3 med puls och rytm.

Alla går fyra steg fram till musik och sedan fyra steg bak osv. Detta är pulsen. Pulsens slag är 

hela tiden lika långa. Sedan klappar jag två gånger (vartannat steg) och det skrivs 2/4. Detta är 

rytmen. Om jag klappar tre gånger skrivs det ¾, osv. Rita upp pulsen som rutor och kryssa i 

klapparna och fråga hur man skulle skriva det i bråk (se bilden nedan).

Bengt Ulin (2003) anser att det är en god idé att i samband med bråkräkning låta eleverna 

addera notvärden inom en takt med omfånget 4/4, 3/4 eller 6/8 (s. 116). 

Källor

Ulin, Bengt (2003) Matematik & musik. Solna: Ekelunds förlag AB

1



Bilaga F

Memo för intervjugrupperna 1-7

Alla  intervjuer  gjordes  i  ett  avskilt  rum utan  störningar.  Alla  intervjuer  spelades  in  med 

ljudprogrammet Audacity.

Memo intervjugrupp 1 (två tjejer) Jag får styra samtalet helt och hållet för de är inte vana 

vid liknande samtal? Rebecka är också alldeles tyst och håller bara med Helena. Helena vill 

gärna svara och vara delaktig men det märks att de inte alls är vana att prata om vad de lärt 

sig. Att lära är samma som att göra uppgifter i boken (för dem), men de kan inte heller berätta 

vad de lärt sig från boken. Bråk är ett begrepp som de matats med att det betyder division. 

Precis som de säger att division är omvänd multiplikation. Men det förutsätter att man ska 

kunna det föregående. De är mycket ovana vid gruppövningar och det är jag som lärare som 

måste vara tydlig och berätta att det är matematik, bråk och att en tredjedel är större än en 

fjärdedel. De är också ovana vid att berätta hur de tänkt. Det är känsligt med lärande, kanske 

borde jag intervjua dem enskilt? Jag kan också ändra på mitt sätt att fråga om lärande. Jag är 

inte bedömare, utan framförallt intresserad av vad eleverna tror om lärandet. 

Memo intervjugrupp 2 (två killar och en tjej) Det eleverna lär sig på är lärarens tydlighet. En 

reflektion är att musik inte är garanti på att de lättare lär sig matematik. Däremot kan det vara 

svårare, speciellt i början när eleverna är vana vid att bara jobba enskilt och i matteboken. 

Dessutom handlar det mycket om metakognition. Eleverna är ovan vid att prata om lärande 

och matematik. De är mycket ovana vid att utvärdera också. När de utvärderar i slutet på 

veckan så får de väldigt många frågor, kanske 5-10 st. Där svarar de skriftligt, kanske bara ja, 

bra, tråkigt eller kul. Efter de första två intervjuerna har jag förstått att det inte var en god idé 

att  börja  fråga  om  matte.  De  är  inte  vana  vid  att  prata  matte  och  matte  är  framförallt 

matteuppgifterna i matteboken. Därför ska jag börja fråga om musik i nästa intervju!

Memo intervjugrupp 3 (två killar och en tjej) Att inleda med musik var bra för nu satte de 

igång att prata. Musik tycker de om, alla har olika musiksmak förstås men de gillar musik. De 

var alla överens om att det var roligt att göra något annat på matten, och musik gillar de. 

Benjamin sa att han lärde sig bättre av mina lektioner och att vi borde prata matte mer. Det 
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han säger kan också tas med en nypa salt. Han säger ofta de ”rätta” sakerna, det som han vet 

att lärare vill höra! Jag förhåller mig kritisk till hans uttalande. Det kan också vara så att de 

gillar själva omväxlingen och det är inte alls säkert att det var musiken de uppskattade!

Memo intervjugrupp 4 (två killar och en tjej) Ronaldo var den som stönade mest och tyckte 

i början att övningarna var ”barnsliga” och han uttryckte det som ”är vi på nåt jävla dagis 

eller?”. Här säger han att det är roligt. Han menar dessutom att det är roligare än dom där 

mattetalen 12 gånger 8. Menar han istället för matte? Menar han att det vi gjorde inte var 

matte? Alla tycker att musik är roligt och de hatar matte. Kitty tycker att det är svårt fast hon 

kan matte rätt bra. Ronaldo undviker jobb så mycket som möjligt, hans förebild har ju klarat 

sig utan skola (han tycker det är positivt att skita i skolan). Musik och allt som kan göra att 

han slipper lära sig nåt är bra! Pantas är tystlåten och i början försökte jag få med honom 

genom att fråga om vad han gillar för musik, han svarade knappt. Jag vet inte vad han tycker 

om någonnting, faktiskt!

Memo intervjugrupp 5 (en tjej och två killar) Två av de intervjuade är lite skeptiska om de 

lär sig matte lätt på ”detta sättet”. Jag tror att det faktiskt ställer högre krav på eleverna och 

det är svårare att lära sig matte genom gruppövningar och kommunikation (musik). Speciellt 

tror jag att ämnet musik kan göra att de tror att de får en ”paus” i lärandet och bara göra något 

kul som inte alls handlar om matte.

En annan reflektion är att elevernas respons speglar lite hur lektionerna gick i respektive 

grupp. I den lilla gruppen gick det bättre och de tyckte det var roligt (denna grupp kände jag 

bättre och de kände mig bättre än den stora gruppen). I den stora gruppen blev det stökigare 

och tjejerna speciellt tyckte att det var tråkigt, detta kan ha att göra med Sabinas svar. Hon 

förhåller sig skeptisk till detta med musik i matten. Det underlättar att eleverna känner sig 

trygga med läraren och att läraren känner sig trygg med eleverna.

Memo intervjugrupp 6 (två killar) Det var dessa killar som på lektionen utmärkte sig, delvis 

för att de pratar mycket men också för att det märktes att de blev intresserade av det handlade 

om noter. De tyckte att det var hyfsat eller kul med mina lektioner och de erkände svårigheten 

med att ha ”friare” lektioner i denna grupp. Lars sa att han inte gillade matte alls men en 

observation var att det med noterna fångade hans uppmärksamhet i varje fall.
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Memo intervjugrupp 7 (två tjejer) Det märks tydligt att de är glada för att det händer något 

annat än arbetspassen med mattebok. Men är det en paus de vill ha från lärandet? Kicki säger: 

”man har roligt men man lär sig ändå nånting liksom”. Så nånting lär de sig trots allt. Men 

vad? Denna intervju gjordes i samband med musiklektionen och deras tolkning av musik var 

skolans musiklektion.  Darlas reaktion var genast  att  hon inte gillar  att  sjunga.  I  de andra 

intervjuerna  som  var  i  samband  med  matematikundervisning  med  musik  tänkte  eleverna 

genast på sin egen musiksmak.
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