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ABSTRAKT 

 

Syftet med denna studie var att undersöka de tankar barn i år 1 och 2 har kring 

matematik och matematik med hjälp av dans och musik. Detta syfte ledde till följande 

frågeställningar: Vilken är barns inställning till matematik i skolan, Vilka matematiska 

aspekter uppfattar barn i estetiska lektionsaktiviteter? och Hur upplever barn det här 

sättet att lära matematik i jämförelse med de vanliga matematiklektionerna? Genom 

intervjuer har 9 barn intervjuats vid tre olika tillfällen. Under intervjuerna har barnen 

med hjälp av öppna frågor funderat och svarat kring frågorna ovan. För att barnen skulle 

kunna besvara dessa frågor genomfördes en ”dansmattelektion” och en 

”musikmattelektion”. Dessa lektioner innehöll geometri och bråk.  

Resultatet visar tydligt att barnen tycker att det är roligt med matematik, resultatet 

visar även att barnen har förståelse för varför ett visst område inom matematiken är 

svårt. Den matematik barnen uppfattade i lektionsaktiviteterna var geometri och bråk. 

Resultatet pekar åt olika håll när de gäller jämförelse av lektionsaktiviteterna och vanliga 

matematiklektioner. Barnen ansåg att både vanliga matematiklektioner och 

lektionsaktiviteterna var roligast. 

 

Nyckelord: Estetiska ämnen, musik, dans, matematik, kreativ matematik, fysisk 

matematik, estetiska ämnen och matematik.  
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1 INTRODUKTION 

 

I kursplanen för matematik skrivs det att matematik är ett ämne vilket har nära 

samband med andra skolämnen. Erfarenheter hämtar eleven från omvärlden och får 

därmed underlag att vidga sitt matematiska tänkande och kunnande (skolverket, 

2000). Lundin (2002) hävdar att barns förståelse för abstrakta matematiska begrepp 

måste bygga på erfarenheter. Dessa erfarenheter kan barn få genom en kombination 

av estetiska ämnen och matematik. Matematiken lånar viljan och glädjen att utforska 

omvärlden av de estetiska ämnena, och de estetiska ämnena lånar abstrakta former 

och relationer av matematiken. 

 

Heiberg Solem och Reikerås (2004) hävdar att många förknippar matematik med 

bråk, procent och multiplikationstabeller. Matematik förknippas även enligt Malmer 

(1990) och Engström (2006) allt som oftast med teoretiska kunskaper, såsom t.ex. 

multiplikationstabeller. I den här undersökningen avser jag undersöka barnens 

uppfattningar av matematik och vilka matematiska aspekter barn uppfattar i 

lektionsaktiviteter där dans och musik är hjälpmedlet. Jag undersöker även hur barn 

upplever denna typ av matematik jämfört med de vanliga matematiklektionerna. I 

Lgr -11, kapitel 3 (skolverket, 2010) skrivs det att eleverna skall ges möjlighet att 

reflektera över matematikens betydelse i andra skolämnen. 
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2 BAKGRUND 

 

I bakgrundskapitlet kommer en presentation av olika forskares syn på praktisk och 

abstrakt matematik och på kroppslig och social inlärning. Huvudtexten i detta kapitel 

kommer handla om hur musik och dans kan verka som ett hjälpmedel för matematik 

och matematiska samband. 

  

2.1 Relationen mellan praktisk och abstrakt matematik 

 

Clarke och Faragher (NCM, 2006) hävdar att många vuxna minns matematiken i 

skolan som ett upprabblande och memorerande av färdigheter utan egentligt 

sammanhang. Detta skapade, enligt författarna ointresse för ämnet. Malmer (1990) 

erinrar sig en intervju med en flicka i årskurs 9. På frågan om vad som är fel med 

skolan svarar flickan matematik, och hon undrar i sitt svar över vad hon har för nytta 

av att kunna lösa ekvationer när hon är 40 år gammal. Malmer (1990) hävdar att 

många läroböcker baseras på verklighetsanknutna uppgifter. Även om de, till 

skillnad från verkligheten, är strukturerade och försedda med facit så anser hon att 

denna utgångspunkt är mycket viktig. Det eftersom barnen skall förstå behovet av 

matematik som redskap för att lösa olika problem.  Malmer (1990) skriver vidare att 

det är mycket vanligt att elever inte inser att ämnet matematik angår dem och att det 

kommer påverka deras framtida roll som vuxna samhällsmedborgare i stor 

utsträckning. Enligt Ernest (NCM, 2006) är det viktigt att pedagogiken är öppen och 

kan anpassa sig efter barnens intresse och önskemål. Det eftersom barnen skall finna 

relevans i de matematiska aktiviteter som förekommer i klassrummet. 

 

Malmer (1990) hävdar att om vi som lärare verkligen vill förbereda barnen på ett liv 

som vuxna måste vi pröva både olika innehåll och arbetssätt. Ett sätt att göra detta är 

att, i stället för ensamarbete, låta barnen samarbeta och diskutera och på så sätt få syn 

på att det finns olika sätt att lösa en och samma uppgift (Ahlberg, NCM, 2007). 

Malmer (1990) hänvisar till ett citat av Gardner som skriver att kreativitet är en del 

av intelligensen som inte är önskvärd i många kulturer. Samhället har, mer eller 

mindre, tagit livet av kreativa människor. Fler forskare håller med om detta. 

 

Det är egentligen otroligt att det över huvudtaget finns något skapande när så 

mycket bekämpar kreativiteten.  

Malmer, 1990. s.7 

 

2.1.1 Klassrumsmiljön 

 

Enligt Malmer (1990) och Engström (2006) förknippas ofta matematik med hög 

status och teoretisk kunskap. Engström (2006) skriver att matematik ofta relateras till 

faktakunskaper, kunskaper som t.ex. multiplikation, addition, kvadreringsregler osv. 
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Med detta kommer, enligt Malmers (1990) mening en stark betoning på 

matematikens formella sida, vilket kan hämma kreativiteten. Detta hävdar även 

Heiberg Solem och Reikerås (2004) som skriver att matematiken hos barn och 

ungdomar uttrycks genom att de vandrar mellan att handla och att tänka dvs. 

matematiska aktiviteter. Det är dock inte alltid självklart att det är den teoretiska 

betoningen i matematik som styr utformningen av undervisningen. Enligt Malmer 

(1990) är även klassrummens utseende en av de saker som styr hur undervisningen 

ser ut. Detta sker genom att klassrummen ofta är för trånga och opraktiska för att 

olika typer av praktiska gruppaktiviteter skall kunna äga rum. Clarke och Faragher 

(NCM, 2006) hävdar att det är viktigt att erbjuda barnen en meningsfull, rik och 

lustfylld klassrumsmiljö där eleverna inbjuds till att lära matematik. Vidare skriver 

Clarke och Faragher (NCM, 2006) att det är viktigt att lärare fokuserar på barns 

möjligheter i stället för på deras begränsningar. Även Malmer (1990) skriver att 

lärares synsätt och arbetssätt blir styrande för huruvida kreativiteten hos barn 

stimuleras eller hämmas. Engström (2006) hävdar att ett sätt att se på matematik är 

att se den som utvecklande för människans personlighet.  

 

2.2 Kroppslig och social inlärning 

 

Inlärning, tanke, kreativitet och intelligens förekommer inte bara i hjärnan, utan det 

är processer vilka hela kroppen är en del av (Hannaford, 1997). Detta är något som 

även Grönlund och Wigert (2004) håller med om. De hävdar att människan lär 

genom att repetera samma rörelse både fysiskt och mentalt. De påpekar dock att den 

mentala repetitionen inte är lika effektiv som den fysiska, men den mentala 

repetitionen leder till förstärkning i nervbanorna. Hannaford (1997) hävdar snarare 

att rörelse är en oerhört viktig del av människans tänkande och inlärning. Varje 

rörelse blir en del i inlärningen. Ett exempel på detta är att varje bokstav och siffra 

människan skriver har en rörelse förknippad med sig. Denna rörelse har inpräntats i 

muskulaturen och kan därmed upprepas genom handens och armens rörelse 

(Hannaford, 1997). Gardner (1994) hävdar att denna finmotoriska rörelse är en del av 

den kroppslig- kinestetiska intelligensen. Han hävdar vidare att denna intelligens kan 

användas på många olika sätt, ett annat sätt är hela kroppens grovmotoriska rörelse.   

 

Uppfattningen att kroppen har i uppgift att bära omkring på hjärnan så att den kan 

utföra viktiga tankeprocesser är vanlig, dvs. intellektuell aktivitet existerar utan vår 

kropps medverkan är mycket vanlig i den svenska kulturen. Denna syn på inlärning 

hämmar och försvårar inlärningen betydligt, anser Hannaford (1997). Vidare hävdar 

hon att det tvärtom är så att kroppen förser hjärnan med intryck och information, det 

är våra rörelser som uttrycker kunskap. Ett exempel på detta beskriver Grindberg och 

Langlo Jagtöien (2000) i sin bok. Den diskriminerande delen av det taktila sinnet, 

dvs. beröringssinnet registrerar de upplysningar barnen får om omvärlden genom att 

med händerna känna på exempelvis tyngd, form, vibrationer, tryck, djup osv. På så 

vis lär de sig hur saker och ting i deras omvärld fungerar. Detta hävdar även 

Grönlund och Wigert (2004). De skriver att huden är en viktig informationskälla. 

Den är full av nervsensorer som känner bl.a. beröring, temperatur och 

proprioception, dvs. förmågan att veta var kroppen befinner sig i rummet.      
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Gardner (1994) hävdar att det finns minst sju olika intelligenser, han hävdar vidare 

att dessa innebär att vi helt plötsligt har fler än ett sätt att undervisa på. Detta är något 

som Jernström och Lindberg (1995) håller med om. De hävdar att forskningen allt 

mer pekar på att barn lär med alla sina sinnen. Detta hävdar även Grönlund och 

Wigert (2004). De skriver att sinnena är avgörande för inlärning, hela kroppen 

samlar viktig information om omvärlden. Lindqvist (2007) hävdar dock att eftersom 

människan existerar i ett sammanhang är samspelet med andra människor också en 

väsentlig del av lärandet. Skolan idag domineras av det verbala och det skriftliga 

språket. Pedagogens arbete bör även bestå i att inspirera barnen till att lära sig med 

alla sina ”språk”, dvs. musik, rörelse och bild. Ett första steg mot att uppnå detta är 

att i undervisning använda sig av fler av barnens språk än bara det verbala (Jernström 

och Lindberg, 1995). Enligt Hannaford (1997) härstammar många av våra 

inlärningsmetoder idag från tron på att barn lär bäst när de sitter still med ögonen 

framåt. Hon anser att det inte bör krävas mycket för att inse att vi måste överge den 

synen på inlärning. Gardner (1994) hävdar att ingen av de sju intelligenserna verkar 

helt själva, allt vi gör bygger på mer än en intelligens. 

 

2.3 Inlärning av matematik med hjälp av musik 

 

Jernström och Lindberg (1995) anser att musikspråket är viktigare än det verbala 

språket, det eftersom musikspråket väcker fler känslor, både hos den som lyssnar och 

hos den som sjunger. Ulin (2003) hävdar att grundläggande musikundervisning är 

fullständigt avgörande för utvecklingen av kreativitet.  Lundin (2002) håller med om 

detta genom att se på de estetiska ämnena och matematiken som skapande och 

utforskande ämnen, samtidigt som vi bibehåller redskap för analys och 

begreppsbildning kan vi skapa en skola där olika ämnen och kunskapsområden 

samverkar. Lärandet blir då inte bara tvingande och nyttoinriktat, det blir fyllt med 

glädje och vilja.  

 

Att aktivt delta i musiska sammanhang som t.ex. sång eller att spela ett instrument 

ökar, enligt Geist och Geist (2008) hjärnans utveckling. De hävdar vidare att detta 

aktiva deltagande i musiska övningar stödjer barns matematiska utveckling från tidig 

ålder. Bland annat stöds barns förmåga att se matematiska mönster och sammanhang 

tidigt, anser Geist och Geist (2008). Detta är något som Padula (2009) håller med 

om, hon skriver att musikundervisning och nöjet att lyssna på musik har positiv 

inverkan på barns och elevers matematiska kunskaper. Det eftersom både matematik 

och musik bygger på symboler, mönster och att känna igen dessa mönster. Detta 

hävdar även Gardner (1994), både den matematiska och den musikaliska 

intelligensen kräver konsten att skapa produktiva idéer och sedan dra slutsatser 

utifrån dessa. Ulin (2003) erinrar sig en artikel från en norsk tidning där nya 

amerikanska forskningsresultat presenteras. De visar att musikövningar av olika slag 

utvecklar hjärnan hos alla människor, inte bara barn. De presenterade resultaten 

visade även att barn som fått regelbundna pianoövningar under ett halvårs tid 

presterade 34% bättre på matematikproven än de barn som suttit framför datorn och 

övat sina matematiska färdigheter. Den intelligens som oftast jämförs med den 

musikaliska är den logisk – matematiska (Gardner, 1994).  
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Geist och Geist (2008) skriver att lärare som vet att matematik och musik har 

liknande naturliga kännetecken kan använda sig av enkla musikaliska instrument för 

att introducera matematiska begrepp för små barn. Ett exempel på detta är att barn 

med hjälp av att klappa en puls kan lära sig numeriska sammanhang. Jernström och 

Lindberg (1995) hävdar att det är fullt möjligt att låta siffrorna bli musik och att 

siffrorna känns i hela kroppen. Detta hävdar även Lundström (1996) genom att all 

musik innehåller matematiska aspekter. Även Gardner (1994) hävdar att det finns 

tydliga samband mellan matematik och musik. Människan måste ha matematiska 

basfärdigheter för att kunna uppfatta hur de rytmiska mönstren i musiken är 

uppbyggda. T.ex. storleks- och måttförhållanden kan förklaras med hjälp av 

musiken. Ett exempel på detta är att läraren ritar partitur (notrader) på tavlan som är 

en meter, en decimeter och en centimeter. Läraren pekar längs partituret medan 

barnen spelar korta, mellan långa, eller långa slag på sina instrument (Jernström och 

Lindberg, 1995). Ulin (2003) hävdar att det finns en mängd olika sätt att ända upp till 

gymnasiet träna matematik med hjälp av musik. Ett av dessa sätt är att i fjärde klass 

låta barnen räkna notvärden i takter med det vanligaste omfånget, dvs. 4/4, 3/4 och 

6/8. Vidare anser han att man på gymnasienivå kan arbeta ämnesintegrerat genom att 

bl.a. använda sig av ett piano och en kvintcirkel. Att använda några av musikens 

grundstenar, som till exempel puls, rytm och melodi kan bli ett roligt och effektivt 

sätt att introducera barnen i matematik (Geist och Geist, 2008). De skriver vidare att 

matematiska mönster tillhör den matematik som är lättast att interagera med musik. 

 

2.4 Inlärning av matematik med dans som hjälpmedel 

 

Kunskap genom konkret erfarenhet tar tid, hävdar Unander Scharin (2002). 

Människan kan inte bara tänka en uppgift, hon måste uppleva den konkret för att 

kunna förstå något abstrakt. Detta hävdar även Grönlund och Wigert (2004) genom 

att skriva att dansens kunskap inte är skaffad genom mentala processer, den är 

upplevd med kroppen. Använder vi dansen som kunskapsmetod så utvecklar vi vår 

förmåga att samtala med omvärlden med hjälp av vår kropp (Unander Scharin, 

2002). Gardner (1994) hävdar att dansen är en mångfald av språk, och man kan 

aldrig behärska för många språk.   

 

En av den kroppslig – kinestetiska intelligensens specialiseringar är, enligt Gardner 

(1994) dansen. Intelligensens alla olika rörelser kombineras. Vidare skriver han att 

dansens viktigaste följeslagare är musiken, den påverkar bl.a. dansens utformning. 

Lindqvist (2007) skriver att det inte bara finns en tydlig koppling mellan den 

kroppslig – kinestetiska intelligensen och dans, det finns även en tydlig koppling 

mellan den spatiala intelligensen och dans, det eftersom den rumsliga aspekten är 

väsentlig. För att dansa krävs det att vi uppfattar rummets avgränsningar och hur det 

är möjligt röra sig i rummet. Detta hävdar även Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) 

som visar att rummet är en av dansens viktigaste aspekter. Vi kan träna vår spatiala 

förmåga genom att arbeta med former, relationer och avstånd i förhållande till 

varandra, hävdar Lindqvist (2007). Att arbeta ämnesöverskridande med dans och 

matematik är givande, hävdar Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005). Genom att göra 

detta tränar barnen både sin spatiala förmåga och sitt användande av matematiska 

begrepp samtidigt som de dansar matematik.         
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Grönlund och Wigert (2004) hävdar att dans är ett kreativt sätt att genom kroppen 

uttrycka tolkningar av känslor, ord och handlingar. Sinnenas betydelse för vår 

uppfattningsförmåga och kunskapsinhämtning är av stor betydelse för alla 

ämnesområden i skolan. Detta bygger Gardner (1994) vidare på när han hävdar att 

dans mycket väl kan tjäna i utbildningssyfte. Detta hävdar även Unander Scharin 

(2002) då hon skriver att de problem och frågeställningar som ibland uppstår inom 

dansen delvis kan lösas med matematik. Hon hävdar vidare att det att skapa en dans 

krävs lösningar på kombinatoriska problem, ett organiserande av geometriska 

former, synkronisering av hastigheter och krafter samt att koordinera specifika 

händelseförlopp som skall ske i samma ögonblick. Grönlund och Wigert (2004) 

presenterar en annan matematisk del av dansen, dansnotationssystem, dvs. 

dokumentation av dans. Utvecklingen av möjligheter till att skriva ned dessa har lett 

till en mängd olika lösningar. En av dessa lösningar är att dansens rörelser skrivs ned 

med hjälp av matematiska system. 

 

2.5 Sammanfattning 

 

Teorier om praktisk matematik kontra teoretisk matematik har belysts, där ibland 

vikten av samarbete i matematikundervisningen. Forskare belyser även betydelsen av 

kreativitet i undervisningen, att barnens intressen blir en del av den och vikten av 

verklighetsanknytning. Det eftersom barnen då lättare finner relevans i matematiken, 

de förstår att matematiken i klassrummet angår dem och deras framtida roll i 

samhället.  

 

Betydelsen av att använda hela kroppen vid inlärning belyses även. Inlärning sker 

inte bara i huvudet, det sker med hela kroppen och med alla dess sinnen. En av de 

saker som är viktig för barnens inlärning är beröring, brist på beröring kan leda till 

att barnens motoriska utveckling hämmas. Det är även viktigt att, i undervisning, 

belysa det faktum att barn har fler språk än bara det verbala och fler 

inlärningsmetoder än att sitta still och lyssna på läraren. Barn måste uppleva 

matematik praktiskt för att kunna förstå den abstrakt.   

 

Det anses viktigt att skapa en skola där matematik samverkar med de estetiska 

ämnena. Anledningen till detta är att lärandet då blir både nyttoinriktat och 

glädjefyllt samtidigt. Ämnesintegreringen matematik- musik har positiv inverkan på 

barnen och deras matematiska kunskaper. Forskare hävdar bl.a. att användandet av 

musik för att introducera matematik för små barn är en bra metod, det eftersom de 

båda ämnena har liknande kännetecken.  

 

Teorin att människan genom dans kan tillägna sig teoretisk kunskap har belysts. Den 

kinestetiska och den spatiala intelligensens koppling till matematik beskrivs också. 

Forskare hävdar att det för att skapa dans krävs matematik. Detta belyses genom en 

beskrivning av att dans bl.a. kräver samordningar av geometriska former, krafter och 

rörelser som skall ske i samma ögonblick. 
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3 PROBLEM 

 

 

Denna undersöknings syfte består av tre delar. Den första delen av syftet är att få syn 

på barns inställning till matematik i skolan. För att på bästa sätt få syn på detta har 

jag valt att med öppna frågor intervjua barn i årskurs 1 och 2.  

 

Syftets andra del är att pröva hur barn kan uppfatta matematik med hjälp av estetiska 

aktiviteter. Jag har valt de estetiska ämnena musik och dans. För att på bästa sätt få 

syn på detta kommer jag att genomföra två lektioner där temat är matematik med 

musik respektive matematik med dans. Dessa uppgifter kommer att följas av en väl 

vald öppen intervjufråga, varpå barnen ritar och skriver sina svar efter diskussion 

med en kompis.  

 

För att knyta ihop de båda syftena ovan har jag valt att även undersöka, genom 

intervju hur barnen uppfattar arbetssättet matematik genom estetiska ämnen jämfört 

med vanliga matematiklektioner. 

 

 

Utifrån detta syfte har följande tre frågeställningar framkommit. 

 Vilken är barns inställning till matematik i skolan? 

 Vilka matematiska aspekter uppfattar barn i estetiska lektionsaktiviteter?  

 Hur upplever barn det här sättet att lära matematik i jämförelse med de 

vanliga matematiklektionerna? 
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4 METOD 

 

I detta kapitel kommer undersökningsmetod och undersökningsinstrument belysas. 

Vidare beskrivs undersökningsgrupp, etiska aspekter, genomförande, 

databearbetning och felkällor. Till sist beskrivs hur hänsyn tagits till de etiska 

aspekterna. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka vilken barnens inställning till 

matematik i skolan är, vilka matematiska aspekter barnen uppfattar i estetiska 

lektionsaktiviteter och hur barnen upplever det här sättet att lära matematik jämfört 

med vanliga matematiklektioner. Stukát (2007) påpekar vikten av att 

forskningsproblemet styr valet av metod. Vikten av att inte fastna i enbart en metod, 

till exempel intervju påpekas också. Utifrån detta valdes metoden i denna 

undersökning. Första steget i undersökningen blev att intervjua barnen kring deras 

inställning till matematik. Steg nummer två i undersökningen blev att genomföra en 

”dansmatte” lektion, på vilken det arbetades med geometriska former där dansen 

funderade som hjälpmedel (se bilaga 3). Tredje steget i undersökningen var att en 

”musikmatte” lektion genomfördes. Det material som samlats in genom intervjuer 

kommer sedan att reduceras, vilket enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att 

svaren från intervjuerna förs samman i kategorier.    

 

Barnen intervjuades både enskilt och i grupp. Varje lektionsaktivitet innehöll en 

fråga, vilken var att barnen, efter samtal med varandra, skulle rita vad i lektionen 

som var matematik för just dem. Därefter följde barnen ett och ett med till ett ostört 

rum för vidare intervjuer. Jag valde då att genomföra kvalitativa intervjuer. När varje 

lektionsaktivitet var avslutad fick alla barnen samma fråga samtidigt.  Jag valde att 

genomföra gruppintervjuer med barnen vid det tillfället, eftersom de då fick chans att 

samtala med varandra kring lektionens innehåll innan de ritade sina svar enskilt. De 

frågor som valts är av öppen karaktär, vilket enligt Häger (2007) innebär att 

intervjupersonen måste utveckla och förklara sina svar. Han hävdar vidare att om 

man som vuxen ställer slutna frågor till barn så får man dåliga svar. Ställer 

intervjuaren däremot öppna frågor bäddar det för svar som lämpar sig som citat, 

dessa svar innehåller dessutom bilder. Denna metod i kombination med effektivt 

lyssnande är det mest effektiva intervjuverktyget (Häger, 2007). Denna undersökning 

genomfördes dock inte bara med hjälp av intervju, även en experimentell del fanns. 

Patel & Davidsson (2003) presenterar termen fältexperiment, den innefattar att en 

studie genomförs experimentellt i verkligheten i stället för laborativt i ett 

laboratorium. Förutsättningarna för denna typ av studie är att de som genomför 

experimentet måste göra det samtidigt och på samma ställe, hävdar Patel & 

Davidsson (2003). Denna studie var till viss del experimentell, det eftersom 

lektionsaktiviteter genomfördes. Dessa lektionsaktiviteter genomfördes samtidigt 

med alla barnen i de utvalda klasserna. Stukat (2007) hävdar att en experimentell 

studie ofta används i skolsammanhang bl.a. för att testa ett nytt arbetssätt eller en ny 

undervisningsmetod. Denna studie testade, genom lektionsaktiviteterna med 
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påföljande intervjuer, hur barnen uppfattar matematik i de estetiska ämnena musik 

och dans. Det för att sedan med hjälp av kvalitativa intervjuer komma fram till 

barnens inställning till detta sätt att arbeta med matematik i jämförelse med de 

vanliga matematiklektionerna.  

 

Det hände ibland att frågorna omformulerades något, det för att de skulle passa de 

enskilda eleverna. Ordningsföljden på frågorna var annorlunda första intervjun, då 

intervjuaren upptäckte att det blev mer logiskt om två frågor bytte plats. I alla de 

påföljande intervjuerna hade frågorna samma följd. 

 

4.2 Undersökningsinstrument 

 

Varje syfte hade en huvudfråga kopplad till sig, för att fokusera vad som verkligen 

var väsentligt att få reda på under intervjuerna. Till varje syfte hörde också ett antal 

intervjufrågor, det för att komma åt barnens djupare tankar och för att ytterligare 

fokusera in på det som verkligen är viktigt för att få svar på frågeställningarna i 

problemkapitlet (se bilaga 1). Detta val har sin utgångspunkt i Häger (2007), han 

hävdar att en intervju kan haverera eftersom intervjuaren vill ha svar på för många 

frågor. Har intervjuaren en huvudfråga kan denne hänga upp hela intervjun i den 

frågan.  

 

I de intervjuer som följde mina lektionsaktiviteter slogs två frågor ihop, det eftersom 

den enda skillnaden på dem var de vanliga matematiklektionerna och din senaste 

matematiklektion.   

 

Intervjuerna inleds med frågor vilka är mer neutrala, det för att sedan ställa de frågor 

som egentligen rör undersökningen. Denna intervjuteknik är vald enligt Patel och 

Davidsson (2003). Intervjutekniken är vald eftersom barnen skall få en chans att 

prata fritt om t.ex. matematik innan de måste bege sig djupare ner i ämnet genom 

mina mer specifika, men fortfarande öppna frågor. Sättet att formulera frågorna har 

sin utgångspunkt i Häger (2007). Han hävdar att man formulerar öppna frågor genom 

att inleda varje fråga med Vad? Hur? och Varför? Inledningen berätta kommer även 

användas eftersom jag anser att frågan blir öppen och barnen får berätta precis själva 

vad de anser om saker och ting. Vidare utfärdar Häger (2007) en varning mot att 

ställa frågor som lägger svaret i munnen på intervjupersonen. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) anser att en fråga som ber barnen berätta något ofta, av 

barnen upplevs som lätt att besvara. Intervjuerna hade sin utgångspunkt i 

intervjuguiden (se bilaga 1). 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

 

Intervjuer gjordes med totalt 9 barn, av dessa var 7 pojkar och 2 flickor. Dessa barn 

valdes eftersom intervjuaren känner barnen sedan tidigare. Intervjuer skedde med 
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dessa barn vid tre olika tillfällen, vid två av dessa tillfällen intervjuades endast 8 barn 

pga. sjukdom och modersmålsundervisning. Inget speciellt urval har gjorts bland 

barnen, utan valet föll på barnen i den aktuella skolan och klassen eftersom de 

känner intervjuaren sedan tidigare och intervjuaren känner dem. I detta sammanhang 

hävdar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att pedagogen i klassen har en 

rejäl fördel när det kommer till intervjuer, det eftersom denne sedan tidigare har 

byggt upp en relation med barnen, en relation som bygger på barnens förtroende. 

Frågorna i denna undersökning ställdes på ett sådant sätt att all tid lades på att lyssna 

på barnens egna tankar, vilket ledde till att intervjuarens åsikter inte smög sig in i 

intervjun. 

 

4.4 Etiska aspekter 

 

Innan jag började skickades en lapp ut till föräldrarna och barnen. På denna lapp 

förklarades innebörden av studien och vilka lektioner som, under min ledning 

kommer genomföras i klassen. Barnets vilja att delta betonades och att bearbetningen 

och användningen av barnens svar kommer ske helt anonymt betonades även det. 

Samtliga föräldrar gav tillåtelse till att deras barn genomförde intervjuerna. 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp barnens samtycke som en viktig punkt. Av denna 

anledning förklarade jag innan varje intervju för barnen att de inte behöver svara på 

frågor de anser jobbiga. Läraren i klassen ansåg inte att innehållet i 

lektionsaktiviteterna och intervjuerna var kränkande eller känsligt. Därför beskrevs 

undersökningen endast i stora drag för föräldrarna. Barnen fick naturligtvis en mer 

ingående beskrivning allt eftersom undersökningsarbetet fortskred. 

 

4.5 Genomförande 

 

Den första kontakten som togs med den aktuella skolan skedde genom mail till 

barnens klasslärare. I detta mail beskrevs mitt syfte med undersökningen, 

undersökningens innehåll och hur mycket tid som beräknats bli behövlig. Därefter 

följde mitt första besök i klassen, barnen blev där informerade om vad jag kommer 

att göra och varför. En lapp (se bilaga 2) vilken, för föräldrarna förklarar vad det är 

som kommer genomföras, varför och att fullständig anonymitet kommer att råda 

gavs till klassläraren för att ges vidare till barnens föräldrar.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att det är bäst att spela in 

intervjuerna. Anledningen till det är att de hävdar att det praktiskt taget är omöjligt 

att kunna anteckna hela tiden som intervjun pågår. De skriver även att inspelningen 

är viktig för analysen av intervjun. Av denna anledning spelades intervjuerna in med 

hjälp av en mp3- spelare. Intervjuaren förklarade tydligt för varje barn att det som 

spelas in enbart kommer höras av intervjuaren och att barnens svar spelas in för att 

jag skall kunna använda svaren i arbetet. Varje barn blev innan intervjun även 

informerat om att de inte behöver svara på en specifik fråga om det känns jobbigt på 

något sätt. Detta bekräftade barnen genom nickningar och ja och okej svar.  
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Intervjuerna genomfördes mestadels i ett avskilt rum, eftersom det var en lugn plats 

där intervjun kan genomföras ostört. Doverborg och Pramling Samulesson (2000) 

hävdar att intervjun bör genomföras på en lugn plats. Det eftersom barnet skall kunna 

behålla både koncentration och intresse. Barnen på den aktuella skolan var bekanta 

med rummet, därför stördes deras koncentration inte av nya intryck och tankar från 

rummet och dess inredning. De intervjuer som genomfördes kring barnens 

inställning till matematik var ungefär tre minuter långa. De intervjuer som 

genomfördes efter varje lektionsaktivitet gällande hur barn uppfattar matematik i 

mina lektionsaktiviteter och hur de upplevde matematiklektionen i jämförelse med de 

vanliga matematiklektionerna var även de runt tre minuter långa. Detta gav ett 

material på sammanlagt 57 minuter. Anledningen till längden på intervjuerna var att 

Häger (2007) hävdar att om intervjuerna är för långa kommer intervjuaren med stor 

sannolikhet, under bearbetningen få problem att hitta det intressanta i materialet.  

 

De två lektionsaktiviteter som genomfördes bestod i matematik med hjälp av musik 

och matematik med hjälp av dans. ”Dansmatten” började med att två barn blev 

ombedda att, med sina kroppar göra en cirkel. Därefter skulle de göra en dubbelt så 

stor cirkel. Samma sak skedde med triangel och kvadrat. När det gäller kvadraten var 

instruktionerna att tre barn skulle forma en sådan, och även en dubbelt så stor. 

Därefter intervjuades barnen kring deras uppfattningar av lektionen och hur de 

upplevde den i jämförelse med en vanlig matematiklektion. ”Musikmatten” inleddes 

med att barnen fick i uppgift att gå i takt till den puls som spelades på en trumma. 

Därefter pratar vi om vilken takt de gick i (”gåpuls”), barnen får ännu en gång gå i 

takt, denna gång ”springpuls”. Även nu pratade vi om vilken takt de gick i. 

”Springpulsen” går dubbelt så fort som ”gåpulsen”, och utifrån detta pratar vi om 

fjärdedelar och åttondelar. För ytterligare förklaring pratade vi även om de noter som 

tillhör de båda pulserna. Det för att sedan översätta dessa noter och pulser till bråk. 

Bråken tydliggjordes i form av pizzabitar, ett laborativt matematikmateriel. Även 

efter denna lektion intervjuades barnen om sina tankar om lektionen och hur den var 

i jämförelse med en vanlig matematiklektion. 

 

4.6 Databearbetning 

 

Materialet från intervjuerna med barnen transkriberades, med hjälp av inspelningarna 

samma dag som de genomförts. Intervjuerna lästes sedan flera gånger, det för att få 

uppfattning av och överblick över intervjuerna i stort innan bearbetning påbörjades. 

Därefter började resultaten bearbetas, första steget blev att plocka ut det ur 

intervjuerna som är intressant och av betydelse för att besvara frågeställningarna. 

Därefter söktes kategorier och mönster som har sin utgångspunkt i frågeställningar, 

intervjufrågor och bakgrundskapitlets rubriker. Detta tillvägagångssätt förespråkas av 

Lantz (2007).  
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4.7 Felkällor 

 

Under tre av intervjuerna förekom störningsmoment i form av lärare och elever som 

undrade vilka som för tillfället befann sig i rummet där vi satt. Vid sex av 

intervjuerna tvingades vi att sitta utanför klassrummet i en ”studievrå”, där springer 

barn och lärare ibland förbi när de går mellan klassrummen. Doverborg och Pramling 

Samulesson (2000) betonar vikten av att intervjuerna skall genomföras på en lugn 

plats för att barnen skall kunna behålla koncentrationen genom hela intervjun. Trots 

att intervjuerna har genomförts med endast 9 barn i årskurserna 1 och 2, så är 

undersökningen trovärdig. Det eftersom den genomförts kvalitativt och 

experimentellt, och hänsyn till forskares riktlinjer angående metod har tagits. 

Studiens reliabilitet anses bra, det eftersom intervjusituationerna spelades in 

(ljudupptagning). Enligt Patel och Davidsson (2003) kan verkligheten då gå i repris 

och därmed kan man försäkra sig om att man uppfattat allting som sagts korrekt. 
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5 RESULTAT 

 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit när intervjumaterialet 

bearbetats. Resultatet utgår från de frågeställningar som är grunden för 

undersökningen, nämligen vilken barns inställning till matematik är, vilka 

matematiska aspekter barn uppfattar i lektionsaktiviteterna och hur de uppfattade 

lektionsaktiviteterna i jämförelse med de vanliga matematiklektionerna. Kapitlet 

innehåller tre avsnitt, vilka i tur och ordning behandlar frågeställningarna. En 

sammanfattning av undersökningsresultatet avslutar kapitlet. För enkelhetens skull så 

kallas intervjuaren för I och barnet för B. 

 

5.1 Barns inställning till matematik 

 

Detta avsnitt behandlar två kategorier, vilka var och en har en eller flera 

underkategorier. De två kategorier som detta avsnitt behandlar är matematik som 

ämne och matematiska kunskaper. Underkategorierna framkom när 

intervjumaterialet bearbetades.   

 

5.1.1 Matematik som ämne 

 

Matematik är roligt 

Alla barn var överrens om att matematik är ett roligt ämne. Det var endast något barn 

som tvekade och i sitt svar satte ordet ganska framför ordet roligt. De andra barnen 

använde ord som jätteroligt, bra, kul, roligt och bra och roligt i sina svar. Några av 

barnen gav utförliga svar på varför de tycker att matematik är roligt. Dessa barn gav 

följade svar.  

 

B1: För att ja är bra på matte…då tycker ja att de är kul 
B2: För att de är roligt o skriva o så 

B3: Eh...för att de är roligt och räkna tal och sånt 

 

 

Att lära sig 

Barnen är mer eller mindre överrens om att de har matematik för att lära sig. Detta 

svar gav några av barnen. Ett antal andra barn gav svar som tydde på att man har 

matematik för att lära sig talen, dessa barns svar lyder enligt nedan. 

 
B1: För att lära sig och bli bättre på talen 
B2: För att lära sig hur mycket talen blir 
B3: För att lära sig talen 
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Två av barnen skilde sig från de andra i sina svar. Dessa barn svarade att man har 

matematik för att man måste kunna matematik när man blir stor. Ett av dessa barn 

gav ett väldigt utförligt och förklarande svar. 

 
B: Eh..ja för att man ska kunna räkna ut alltså fall man blir last.. när man blir stor 

kanske man vill lasta.. när man kanske ska köra elefanter på en båt, då måste man 

räkna hur många man får plats. 

 
 

Positiv reaktion 

Några av barnen var rörande överrens om att de reagerar positivt, de tycker det 

kommer bli roligt. Dessa barn gav svaren:  

 

B1: Roligt  
B2: Ja kände bara att de kommer bli roligt och  

B3: Att de va roligt.  

 

Ett barn svarade kort och gott ja som vanligt…ja räknar väl. 

 

Matematik ofta 

De svar de intervjuade barnen gav på frågan hur ofta de har matematik varierade 

mycket. Många av dem svarade ganska ofta, två gånger i veckan tror ja, ibland, tre 

gånger i veckan och rätt så ofta. Några av barnen gav utförligare svar på hur ofta de 

har matematik. 

 

B1: De brukar vi ha nästan varje lektion.. ibland har vi läsa och skriva o sånt, de är 

lite olika 

B2: De är ofta, vissa dagar skippar vi de men annars är de..japp! Annars är de 
ganska mycket matte. 

 

På följfrågan om de skulle vilja ha matematik oftare svarade båda dessa barn att 

Nje… jag tycker de är bra som de är resp. Nä ja tycker de är lagom som de är. 

Ytterligare två barn gav detta svar, de tycker de är lagom och de räcker. Ett antal 

barn ville gärna ha matematik oftare, och anledningen till det var att de tyckte att de 

är roligt. 

 

I: Skulle du vilja ha matte oftare? 
B3: Aa 

I: Varför skulle du vilja ha det? 

B3: Därför att de är roligt och ja vill lära mig mer    
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5.1.2 Matematiska kunskaper  

 

Addition är lättast 

Vad som är lätt med matematik hade barnen klart för sig, dock gav de inte liknande 

svar, även om många av dem var inne på samma område.  Ett av dessa områden är 

tal. Barnen svarade enligt nedan. 

 

B1: Ja tycker de är lätt när de är kanske 9+8 

B2: Enkla tal 

B3: Plustalen tycker ja är rätt lätta, minustalen tycker ja däremot är lite svårare. 

 

Något av barnen svarade helt generellt att de brukar va lätt att ha faktiskt. Ett annat 

barn tyckte att räknesagor är det som är lättast med matematiken i skolan. Några 

andra barn var även de inne på samma område, området denna gång är bilder. Dessa 

barn svarade såhär. 

 

B1: Man får hjälp med bilderna 
B2: De är talen… eller nej inte talen.. de är när man ska måla… måla på där. 

 

Stora tal och subtraktion är svårast 

Endast ett barn kan inte föreställa sig något som är svårt med matte, de andra barnen 

anser att tal av olika slag är det som är svårast. Några av barnen tycker att 

subtraktion är det som är svårast. Ett av dessa barn svarade även att anledningen till 

det är att det alltid blir addition när barnet räknar i stället för subtraktion. Gånger, 

tio- kompisarna och att räkna med 100- tal och 90-tal är andra saker som barnen 

upplever som svårt. 

 

I: Berätta för mig vad som är svårt med matte? 

B: Eh.. ja tror de va… ja tycker de är ganska svårt när det typ 95 - eller nä… ja tror 

de va 64 minus någonting.. ja kommer inte ihåg va de va 

I: Varför tror du att du känner så? 
B: Ja har inte tränat på de så mycket 

 

Barnet hade solklart för sig att subtraktion med höga tal är svårt, och anledningen till 

att barnet tycker det är att det inte har tränats så mycket på den typen av tal ännu.  

  

5.2 Matematiska aspekter i lektionsaktiviteterna 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten av vilka matematiska aspekter barnen uppfattar i 

estetiska lektionsaktiviteter. De två huvudkategorier som behandlas är matematik och 
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musik och matematik och dans. De lektionsaktiviteter jag genomförde finns 

presenterade i bilaga 3.   

 

5.2.1 Matematik och musik 

 

Musik och matematik med pizzabitar 

Vad av lektionens innehåll som är matematik för barnen gav innehållsrika svar. 

Något barn påbörjade en bild av klassrummet, i intervjun berättade barnet att 

anledningen till den påbörjade teckningen var att de skulle rita rymdbilder också ju, 

vilket var en uppgift deras klassföreståndare gav dem.  

 

Många av barnen ritade pizzabitar och pizzor. Några av dessa barn ritade dem i 

kombination med noter, en fjärdedelsnot och en åttondelsnot. På frågan varför 

barnen ritade just detta blev svaret att det va de som är 

matte. Barnen som ritade en pizza var svarade följande på 

samma fråga. 

 

B1: För att de skulle vi göra… vi skulle lösa de dära… 

å va heter de… vi skulle lösa va de va för not o då hade 

vi hjälp me de 

B2: För vi hade ju tränat… vi hade ju... vi vi tog ju 
fram pizzorna o där stod de ju på åtta o sånna här aa… 

o då är ju dom här! (barnet pekar på varje pizzabit i sin 

bild) 

 

Ett fåtal barn ritade sång och förklarade i intervjun att de va de… matte och de va de 

ja tyckte passade till den här lektionen. Ett av barnen ritade en teckning som sticker 

ut från de andra genom att vara oerhört 

detaljerad, där åttondelsnoterna är 

placerade under pizzan med åttondelar 

och fjärdedelsnoterna är placerade under 

pizzan med fjärdedelar. Konversationen 

som rådde under intervjun med barnet 

ser ut såhär. 

 

I: Berätta för mig vad du har ritat? 

B: Ja har ritat pizzorna och noterna 
I: Varför har du ritat just de? 

B: För ja tycker de är matte   

 

Vi hade matematik 

De flesta av barnen var överrens om att vi hade matematik på lektionen. De svar 

barnen gav kan delas in i tre kategorier. Den första är ett fåtal barns svar, vi hade 

matte. Den andra kategorin är att vi hade matte och musik. 



19 

 

B1: Vi pratade om musik och matte o lite så 

B2: Vi hade musik, vi hade matte… haha… vi va heter de nu igen… inte halv… ja 
kommer inte på de 

B3: Eh… vi hade matte och musik 

 

Kategori nummer tre skiljer sig lite från ovanstående två, här nämns inte begreppen 

matematik och/ eller musik. Dessa barns svar är en exakt beskrivning av det vi 

gjorde på lektionen.  

 

B1: Du spelade på en trumma så fick vi gå i takt 

B2: Vi pratade om noter o skulle gå i takt när du spelade trummer 

B3: Vi jobbade med noter  

 

På följfrågan hur lektionsaktiviteten kändes ansåg samtliga barn att det var roligt och 

bra. De flesta barn svarade bra, något av dessa barn antydde en tvekan genom att 

svara de va väl bra. Ett av de barn som svarade bra tillade men det var lite pirrigt. Ett 

barn svarade roligt, med viss tveksamhet genom att innan roligt säga nja.  

 

Annorlunda men roligt 

Barnen upplevde överlag denna lektion som annorlunda i jämförelse med vanliga 

matematiklektioner. Två barn tyckte att det var lite roligare resp. ganska roligt. Ett 

fåtal barn tyckte att det var bra och ett barn ansåg att lektionerna är lika bra. Något 

av barnen tyckte att mattelektionen är bättre. 

 

Några av barnen gav svar som skiljer sig något från de övriga barnens svar, ett av 

dessa barn svarade att den här va dubbelt så bra tycker ja. Det andra barnet gav 

följande svar på frågan.  

 

I: Berätta för mig vad du tycker om denna lektionen om du jämför med en vanlig 

mattelektion? 

B: Lite annorlunda 

I: På vilket sätt va de annorlunda? 
B: Vi har ju aldrig gjort sånt här innan... vi har ju bara haft med matteboken o på 

tavlan o sånt. 

 

Hälften av barnen gav utförliga svar. Några av dessa barn svarade att anledningen till 

att de tyckte lektionen var rolig är att de inte har haft liknande lektioner tidigare. De 

andra barnen gav förklarande svar på varför just de tyckte om lektionen. 

 

B1: De kan va lite roligare ibland o ha lite mer musik till matten. 

B2: För att ja gillade de här med noterna o klappa… o ja gillade att gå runt där. 
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5.2.2 Matematik och dans 

 

Formerna 

De svar barnen gav på frågan vad av lektionens innehåll som var matematik gav 

innehållsrika svar. Några av barnen ritade en matematikbok och formerna. Dessa 

barns svar på frågan är en mattebok o formerna, ja har ritat matteboken, matte safari 

direkt och så har ja ritat former och eh…matteboken och formerna tycker ja är 

matte.  

 

Ett fåtal av barnen ritade en form av varje, dvs. en cirkel, en kvadrat, en rektangel 

och en triangel. Något barns teckning sticker ut från alla de andra. Detta barn har 

ritat de fyra formerna där bara 

kanterna är fyllda med färg. Alla 

de andra åtta barnen har fyllt i hela 

formerna med färg. Detta barn 

svarade bara sånna som vi gjorde 

på frågan vad han ritat, på 

följfrågan varför blev svaret för att de va matte.   

 

Hälften av barnen ritade både små och stora former. Något av dessa barn satt när 

ritandet av teckningen skedde med linjal och mätte den stora formen, det för att 

sedan rita den lilla med linjal. Dessa barn gav på frågan vad de har ritat följande svar. 

 

B1: Trianglar o fyrkanter o cirklar 

o den kommer ja inte ihåg va den 

heter. 
B2: Ja har ritat en liten kvadrat och 

en stor kvadrat, och en liten trekant 

och en stor trekant o sen har ja ritat 

en liten cirkel och en stor cirkel. 
B3: Cirklar och triangel och 

rektangel. 

B4: Eh..ja har ritat två trianglar,  
tre cirklar, fyra fyrkanter. 

 

På följdfrågan varför de ritade just det de ritade svarade några barn att för att de va 

matte och några barn svarade att de va de vi gjorde. De andra svaren blev spridda, ja 

tycker man kan göra saker av former, man skulle de, för att vi gjorde en trekant och 

en fyrkant o sen..kommer ja inte ihåg, för att ja har sånna grejer hemma… ja 

fyrkanter o sånna grejer och ja gjorde bara de.  

 



21 

Former med kroppen 

Barnens svar om vad vi gjorde på lektionen gav många olika, med intressanta svar. 

Mindra än hälften av barnen beskriver på liknande sätt att vi gjorde former med 

kroppen. 

 

B1: Vi gjorde såna trianglar och fyrkanter med oss själva. 

B2: Vi såhära… hade fysisk matte. Vi skulle göra fyrkanter o trekan..nä..jo trekanter 
o cirkel. 

B3: Vi gjorde former med våra kroppar. 

 

Ett antal barn gav vid olika tillfällen svaren ehm… vi jobbade med former, gjorde 

former och vi ehm…vi lärde oss lite hur trianglar ser ut o sånna grejer. Ett par andra 

barn ansåg att det var matematik vi hade på lektionen. Dessa barn svarade 

eh..matte..aa de gjorde vi och vi hade matte. Något barn konstaterade att vi hade 

annan matte. Konversationen med detta barn ser åt såhär. 

 
I: Berätta för mig va vi gjorde på lektionen idag? 

B: Hade annan matte 
I: Hur kändes de? 

B: Lite konstigt 

I: Varför kändes de så tror du? 
B: Ja för vi har aldrig gjort de förut 

 

De övriga barnen gav på följfrågan varför de tyckte som de tyckte om lektionen 

svaren bra, roligt och kul.  

 

Lektionen var rolig 

När intervjuaren bad barnen jämföra lektionen med vanliga matematiklektioner blev 

svaren minst sagt varierade. Några barn tyckte att lektionsaktiviteten var rolig, ett 

barn tyckte den var bra och ett barn tyckte de båda är lika roliga.  

 

Ett fåtal barn gav svaret att lektionsaktiviteten var lite roligare. Ett av dessa barn 

lade till för att man fick jobba med kroppen o så i sitt svar. Något barn svarade att 

lektionsaktiviteten är dubbelt så rolig, på frågan varför blev svaret därför ja tyckte de 

bara.  

 

Ett av barnens svar stack ut något från de andra svaren. Detta barn svarade att den 

var annorlunda. Konversationen med detta barn ser ut såhär. 

 

I: Berätta för mig va du tyckte om lektionen vi hade idag om du jämför med en 

vanlig mattelektion? 

B: Den va lite annorlunda från dom andra. 
I: På vilket sätt va den annorlunda? 

B: Vi har ju aldrig tränat o gjort sånt här..vi har ju bara matteboken och på tavlan..vi 

gör inte sånna grejer på varandra o så. 
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 På följdfrågan svarade de övriga barnen ja tycker vanlig matte är inte så kul, för vi 

skriver mest på tavlan eller skriver i matteboken och att de är roligt med frågor o så.  

 

5.3 En jämförelse av barns upplevelser 

Detta avsnitt presenterar resultaten av hur barn uppfattar matematiken i estetiska 

lektionsaktiviteter i jämförelse med vanliga matematiklektioner. Huvudkategorierna i 

detta avsnitt är matematik och musik och matematik och dans. De lektionsaktiviteter 

som genomfördes återfinns i bilaga 3.   

 

5.3.1 Matematik och musik 

 

Pratisk matematik oftare 

Huruvida barnen skulle vilja ha matematik på det sätt som presenteras i bilaga 3 eller 

inte gav tydliga svar som kan delas in i två enkla kategorier, ja och nej. Ett fåtal av 

barnen vill inte ha sådan här matematik oftare, anledningen till det framkommer i 

följdfrågan. 

 

B1: Ja asså, man måste ju räkna i matteboken också. 

B3: För ja tycker de räcker.  

 

De flesta av barnen skulle vilja ha matematik på detta sätt oftare. Ett av barnen 

utbrister Aaa!, och på följdfrågan blev svaret för att de va så kul. Något av dessa 

barn svarade Aa ibland när vi har tid o göra det här. Ett annat svar blev ja kanske. 

Ett fåtal av barnen uttrycker sig på liknande sätt. 

 

B1: Nja, kanske någon gång i veckan i så fall. 

B2: Ja några gånger  

 

Lätt att gå i takt 

Majoriteten av de intervjuade barnen svarade alla samma sak, om även olika uttryckt. 

Ett av dessa barn svarade att även tonerna var lätt.   

 

B1: Gå i takt  

B2: De va lätt o gå i takt  

B3: De är de här när man ska röra takten 
B4: Eh… att gå runt  

B5: De va tonerna och röra sig o sånt där. 
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Något barn svarade att det var lättast att måla, det medan ett annat barn svarade att 

eh… ja kunde åttondel o fjärdedel o sånt.     

 

Svårt med pizzorna 

Några barn tyckte att pizzorna var det som var svårast i lektionsaktiviteten. Ett av 

dessa barn tillade i sitt svar att ja fattade inte va man skulle göra direkt. Några av 

barnen ansåg att det inte direkt fanns något som var svårt, inget och nästan allt va 

lätt faktiskt. Ett fåtal barn svarade vad som var svårt med musiken, mer än vad som 

var svårt med matematiken. 

 

B1: De va… nu tänker vi… komma på noters namn. 

B2: Eh… ja tyckte de va lite svårare att hänga med i takten.   

 

5.3.2 Matematik och dans 

 

Dansmatte lite oftare 

Om barnen skulle vilja ha ”dansmatte” oftare eller inte kan delas in i tre kategorier, 

ja, nej och vet inte. Något barn gav svaret näe. Anledningen till det svaret är för ja 

tycker de räcker med så som vi har nu. Något barn svarade ja, kanske nån gång 

ibland… men ja gillar mest dom vanliga mattelektionerna. 

 

Ett fåtal barn gav liknande svar. De ansåg att de skulle vilja ha ”dansmatte” lite 

oftare och någon mer gång. På följfrågan varför de skulle vilja ha det blev svaren för 

att det är roligt och roligare. Tre barn utbrast aa! när de fick frågan. På följdfrågan 

gav barnen följande svar. 

 

B1: För att vi har aldrig gjort de 

B2: De är så här att de är bra o lära sig..o sånna grejer 

B3: De va kul 

 

Cirkeln var lättast  

Vad med lektionsaktiviteten som var lätt, visas tydligast genom två teman formerna, 

svårighetsgrad. Många av barnens svar hör hemma under temat formerna.  

 

 B1: Dom olika formerna 
 B2: Cirkeln 

 B3: Att göra en cirkel 

 B4: Ja visste hur dom såg ut 
 B5: Att ja kan formerna 

 

Ett fåtal barn ansåg att det faktiskt inte var så jättelätt. Dessa barns svar ser ut såhär.  
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B1: Nä… de va inte så jättelätt. 

B2: Nä de va faktiskt svårt. 

 

Forma en kvadrat med tre barn var svårt 

Många av de intervjuade barnen ansåg att fyrkanten var det som var svårast att göra. 

Något av dessa barn gav svaret att göra fyrkanten med tre personer. De andra  

barnen svarade fyrkanten, att göra en fyrkant och att göra en kvadrat.  

 

Ett av barnen ansåg att de inte fanns något som var svårt, det medan ett annat barn 

tyckte att hela matten var svår. Några av barnen gav utförliga förklarande svar på 

vad de tyckte var svårt med lektionsaktiviteten.  

 

B1: De va att ja förstådde inte så mycket och ja viste inte hur ja skulle göra. 

B2: Att göra dom med kompisarna.  
B3: Ja att göra dom här dubbelt så stora former, som trekanten… då blev de lite 

knasigt ibland. 

 

5.4 Sammanfattning 

 

Samtliga barn som intervjuades är överrens om att matematik är ett roligt och kul 

ämne. På frågan hur barnen reagerar när läraren säger att de ska ha matematik är 

blandade, dock reagerar hälften av de intervjuade barnen positivt och glatt. Hälften 

av de intervjuade barnen skulle även vilja ha matematik oftare, och enligt dem själva 

är anledningen till det att de tycker matematik är så roligt. Överlag svarade barnen att 

addition är det som de upplever lättast med matematik, medan subtraktion och 

multiplikation upplevs svårt. 

 

Som svar på frågan vad vi gjorde på ”musikmatten” ritade barnen pizzor, noter, sång, 

fjärdelar resp. åttondelar. Samtliga intervjuade barn var överrens om att det var 

matematik och musik de hade på lektionen. De flesta av barnen upplevde 

matematiklektionen som lite roligare och roligare än en vanlig lektion i matematik. 

 

Barnen ritade de fyra formerna vi arbetade med, vissa av barnen ritade dem även i 

olika storlekar, dvs. både dubbelt och hälften så stora. Barnen ansåg att det vi gjorde 

på lektionen var att ha matematik med kroppen, dvs. fysisk matematik. Alla barn 

tyckte att lektionen var bra, rolig och kul. De ansåg även att den var dubbelt så rolig 

och roligare än en vanlig matematiklektion. 

 

Barnen ansåg att ”musikmatten” var roligare och lika rolig som de vanliga 

matematiklektionerna. Knappt hälften av barnen anser att det räcker med 
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”musikmatte”, det medan andra hälften vill ha sådan matematik oftare. Lättast med 

lektionen var att gå i takt och svårast var pizzorna, dvs. fjärdedelar och åttondelar.  

 

Enligt barnens mening var ”dansmatten” lika rolig och roligare än de vanliga 

matematiklektionerna. Några av barnen tycker att det räcker med ”dansmatte”, 

medan mer än hälften vill ha sådan matematik oftare. Det är större andel av barnen 

som vill ha ”dansmatte” oftare än vad det är andel barn som vill ha ”musikmatte” 

oftare. Lättast på lektionen var att göra cirklarna och svårast var att göra en kvadrat 

med bara tre barn.  
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6 DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras metodavsnittet, alternativt genomförande och 

undersökningsinstrument kommer att behandlas. Det väsentliga i mina resultat 

diskuteras även och ställs i relation till den tidigare forskning som presenterats i 

bakgrundskapitlet. De rubriker som behandlas är metoddiskussion och 

resultatdiskussion där underrubrikerna är barns inställning till matematik, 

matematiska aspekter i lektionsaktiviteterna och en jämförelse av barns upplevelser. 

Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Eftersom barnen i den aktuella klassen egentligen är två klasser, en år 1 och en år 2 

kan svårighetsgraden på de genomförda lektionsaktiviteterna ha påverkat barnens 

svar. Det genom att danslektionen var lättare och musiklektionen var svårare, 

eftersom bara år 2 har arbetat med bråk. Misstanken att så kan vara fallet väcktes då 

fler barn var positiva till ”dansmatten” och färre barn var positiva till ”musikmatten”. 

Jag anser dock att de båda aktiviteterna trots det anpassades relativt bra efter all barn 

och deras olika kunskapsnivå. Detta skedde genom att barnen på danslektionen fick 

som sista uppgift att lösa ett svårare problem, och på musiklektionen lades frågor och 

små uppgifter av lättare karaktär in. 

 

Frågeställningarna var formulerade på ett sätt som inte tyder på att intervjuaren redan 

har ett tyckande och ett svar. Intervjufrågorna var formulerade på så vis att all tid 

lades på barnen och deras åsikter. Därmed fick intervjuaren aldrig chansen att uttala 

sina åsikter.  Häger (2007) utfärdar en varning mot att ställa frågor som lägger svaret 

i munnen på den som blir intervjuad. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

anser att en fråga som ber barnen berätta något ofta, av barnen upplevs som lätt att 

besvara. Av denna anledning valde jag att ställa öppna frågor och frågor som ber 

barnen berätta, det eftersom all tid då läggs på barnens åsikter. 

 

Det faktum att eleverna sedan tidigare vet vem jag är och att barnens klasslärare 

känner mig och från start var positivt inställd till arbetet kan ha påverkat 

intervjuresultatet positivt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att 

lärare som har byggt upp en relation med barnen har en rejäl fördel när det kommer 

till intervjuer, barnen har då en relation med läraren som bygger på förtroende. 

Intervjuerna genomfördes direkt efter lektionsaktiviteterna, vilket anses bra eftersom 

barnen lättare minns detaljer och kan tala om precis vad de ansåg om lektionerna. 

Häger (2007) hävdar att en intervju kan haverera eftersom intervjuaren vill ha svar 

på för många frågor. Detta blev inte fallet i denna undersökning eftersom frågorna 

var färre i antal och till stor del fokuserade på huvudfrågan. 
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6.2 Resultatdiskussion 

 

Under denna rubrik kommer mitt resultat diskuteras i relation till den forskning som 

presenteras i bakgrunden. Rubrikerna i detta kapitel är barns inställning till 

matematik, matematiska aspekter i lektionsaktiviteterna och en jämförelse av barns 

upplevelser.   

 

6.2.1 Barns inställning till matematik 

 

Det är mycket viktigt att dagens läroböcker baseras på verklighetsanknutna 

uppgifter, hävdar Malmer (1990). Vidare hävdar författaren att det är vanligt att barn 

och elever inte ser meningen med att lära sig t.ex. ekvationer. De kan inte se den 

nytta de har av denna kunskap i sitt liv som vuxna samhällsmedborgare. Några av de 

intervjuade barnen förklarade tvärtom att det är bra att kunna matematik när de är 

vuxna. Ett av dessa barn förklarade att man minsann måste kunna matematik om man 

ska lasta elefanter på en båt, att räkna ut hur många som får plats kräver matematiska 

kunskaper hävdade barnet. De allra flesta av de intervjuade barnen svarade att de ska 

lära sig matematik för att bli bättre på talen, dvs. talen i matematikboken. Resultatet 

visar alltså att de flesta av barnen inte tänker på matematikens befintlighet i 

verkligheten i första hand. Malmers (1990) åsikt att barnen har svårt att se den 

användning de har för matematik i vardagen börjar redan i årskurs 1 och 2. Frågan är 

nu vad som egentligen krävs för att barn och elever på riktigt skall förstå och ta till 

sig den matematik som alltid finns runt omkring dem?   

 

Engström (2006) hävdar att matematik allt som oftast relateras till faktakunskaper, 

exempelvis addition och multiplikation. Resultatet av intervjuerna visar att samtliga 

av barnen ansåg att dessa faktakunskaper är det som är svårast med matematiken. 

Barnen var dock inte lika eniga när det kom till det som är lättast, två av barnen 

svarade då att bilder och måla är lättast med matematiken. De andra barnen svarade 

addition. Enigheten som rådde om det svåraste bestod i subtraktion och 

multiplikation. Vidare var alla de intervjuade barnen helt eniga om att matematik är 

ett roligt och kul ämne. Betoningen på matematikens formella sida hämmar 

kreativiteten hävdar Malmer (1990). I sammanhanget kan det vara relevant att ställa 

sig frågan om det verkligen är så? Sker det en övergång från att barn tycker att 

matematik är roligt till att tycka att det är tråkigt? När och varför sker den i så fall?   

 

6.2.2 Matematiska aspekter i lektionsaktiviteterna 

 

Geist och Geist (2008) hävdar att aktivt deltagande i musiska övningar från tidig 

ålder stödjer barns matematiska utveckling, bl.a. stöds barns förmåga att se 

matematiska mönster. Efter ”musikmatte”-lektionen ritade de flesta av barnen pizzor, 

vissa ritade dessa i kombination med åttondels– och fjärdedelsnoter. Ett av barnen 

ritade en teckning där åttondelsnoterna var placerade under pizzan med åttondelar, 

samma sak gällde fjärdedelsnoterna och pizzan med fjärdedelar. Enligt min mening 
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hade detta barnet förstått sambandet mellan musik och matematik. Precis som 

Jernström och Lindberg (1995) hävdar så krävs det matematiska basfärdigheter för 

att förstå hur rytmiken i musiken är uppbyggd. Detta barn visar förståelse för hur 

fjärdedelsnoterna och åttondelsnoterna fungerar. Dock har hälften av barnen på 

frågan vad vi gjorde på lektionen svarat att vi hade musik och matematik, vilket 

innebär att de förmodligen upplevde båda ämnena. Resultatet visar att barnen förstod 

att musiken har mycket gemensamt med matematiken. Barnen visade detta både 

genom sina svar, men också genom de saker de sa och gjorde under 

lektionsaktiviteten.         

 

När barnen i intervjun ombads jämföra denna lektion med en vanlig 

matematiklektion blev svaren spridda. Några stycken tyckte att det var roligt, ganska 

roligt och lika roligt. Ett barn svarade att det var annorlunda, eftersom de inte gör 

sådant, de räknar bara i matematikboken och på tavlan. Jernström och Lindberg 

(1995) anser att skolan idag domineras av det skriftliga språket. Vidare anser 

författarna att barnen bör inspireras till att lära sig med alla sina språk, dvs. musik, 

bild och rörelse. Enligt barnens mening och kroppsspråk är detta en metod som 

väcker positiva känslor och engagemang hos dem. Hur kommer det sig då att 

undervisningen innehåller mer av detta?  

 

Vi kan träna vår spatiala förmåga genom att arbeta med former, relationer och 

avstånd i förhållande till varandra, hävdar Lindqvist (2007). Att arbeta 

ämnesöverskridande med dans och matematik är givande, eftersom barnen tränar 

både sin spatiala förmåga och sitt användande av matematiska begrepp samtidigt 

som de dansar matematik, hävdar Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005). Några av 

barnen ritade matematikboken på sina teckningar som svar på vad i danslektionen de 

tyckte var matematik. De flesta av barnen ritade dock formerna, hälften av dessa 

barn ritade både små och stora former på sina bilder. Det som kan utläsas i detta 

resultat är att barnen förstod att geometri var det område inom matematiken som 

undervisades med hjälp av dans. Anledningen till att barnen valde att rita som de 

gjorde var att de ansåg att det de ritade var det vi gjorde på lektionen, dvs. former i 

olika stolekar.  

 

Unander Scharin (2002) hävdar att det att skapa dans krävs lösningar på 

kombinatoriska problem, ett organiserande av geometriska former, synkronisering av 

hastigheter och krafter samt att koordinera specifika händelseförlopp som skall ske i 

samma ögonblick. Hannaford (1997) håller med om detta påstående och hävdar att 

det är kroppen som förser hjärnan med intryck och information, det är våra rörelser 

som uttrycker kunskap. Till skillnad från musiken kopplade barnen inte ihop denna 

lektion med dans, de svarade dock att det vi gjorde var fysisk matematik och 

formerna med dem själva. Att lektionen var kul och rolig rådde det ingen som helst 

tvekan om enligt resultatet av intervjuerna. När barnen ombads jämföra lektionen 

med en vanlig matematiklektion visar resultatet att barnen tyckte att de var lika 

roliga och roligare, anledningen till det var att de fick arbeta med kroppen. Den 

kroppslig- kinestetiska intelligensen är en av de sju intelligenser Gardner (1994) 

presenterar. Han hävdar att denna intelligens kan användas på många olika sätt, ett 

av dem är att hela kroppens grovmotoriska rörelser används.  
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6.2.3 En jämförelse av barns upplevelser 

 

Ett barn svarade samma sak vid två olika tillfällen. Barnet hävdade att de inte har 

haft den typ av matematik de hade på lektionsaktiviteterna, matematik där de får 

använda hela kroppen. Detta är ett intressant påstående eftersom intervjupersonen 

har arbetat i klassen och vet att deras klasslärare arbetar till hälften med kreativt 

materiel och fysisk matematik. Unander Scharin (2002) hävdar att kunskap genom 

konkreta erfarenheter tar tid. Detta kan enligt min mening vara en av anledningarna 

till att barnet inte ännu förstår sambandet mellan fysisk och abstrakt matematik. 

Människan kan inte bara tänka en uppgift, hon måste uppleva den konkret för att 

kunna förstå något abstrakt (Unander Scharin, 2002). Det verkar uppenbarligen som 

att matematik är när barnen räknar i matematikboken, går det någonsin att ändra på 

denna syn? Vad skulle i så fall krävas för att det skall ske?  

  

Det flesta barnen skulle vilja ha matematik med hjälp av musik oftare, dock svarar 

många av dem ja med en viss underton av tveksamhet. Anledningen till detta är 

olika, bl.a. att de inte upplever att de har tid med denna typ av matematik, de måste 

ju räkna i boken också. Jernström och Lindberg (1995) hävdar att skolan idag 

domineras av det verbala och det skriftliga språket. Därför bör pedagogens arbete 

enligt dem också innebära att inspirera barnen till inlärning med alla sina ”språk”, 

dvs. musik, rörelse och bild. Intressant skulle vara att här ta reda på hur barnen 

egentligen upplever detta, med tanke på hur barnet i min undersölning svarade. När 

det gäller ”dansmatten” gick åsikterna också isär, dock var de barn som svarade ja 

inte tveksamma utan snarare entusiastiska och verkade vilja mer helst nu på en gång. 

Jag har funderat mycket över anledningen till detta, kanske har det med 

svårighetsgraden på lektionsaktiviteterna att göra. Grönlund och Wigert (2004) 

skriver att sinnena är avgörande för inlärning, hela kroppen samlar viktig information 

om omvärlden. Enligt min mening kan detta vara en av anledningarna till att barnen 

var så positiva till ”dansmatte”, kanske är det ett bra och effektivt sätt för inlärning 

och en god hjälp att förstå omvärlden. 

 

Både matematik och musik bygger på symboler och mönster, även att förstå dessa 

mönster är viktigt för förståelsen (Padula, 2009). Resultatet visar att barnen var helt 

eniga om att det som var lättast med ”musikmatten” var att gå i takt, och det svåraste 

var pizzorna, dvs. att förstå bråk. Detta är intressant eftersom barnen verkade förstå 

hur fjärdedels- och åttondelsnoterna fungerar, dvs. de förstod att de fyra och de åtta 

är lika mycket värda. Människan måste ha matematiska basfärdigheter för att kunna 

uppfatta hur de rytmiska mönstren i musiken är uppbyggda (Gardner, 1994). 

Ämnesöverskridande arbete med dans och matematik är givande hävdar Sjöstedt 

Edelholm och Wigert (2005). Gör lärare och barn detta tränar barnen både sin 

spatiala förmåga, dvs. sin rumsliga förmåga och sitt användande av de matematiska 

begreppen samtidigt som de dansar matematik. Majoriteten av barnen tyckte att det 

var lättast på ”dansmatten” var att göra cirkeln, det som var svårast var att göra en 

kvadrat med tre personer. När de fick i uppdrag att göra en dubbelt så stor cirkel, 

triangel och kvadrat insåg de ganska snabbt att de inte skulle få plats utan sköt 

bänkarna bakåt. Intressant är att de hela tiden stod upp när de gjorde alla formerna 

och verkade sedan fastna i det tänket. När de funderat hur de skulle lösa problemet 
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med kvardaten en stund påpekades för dem att man ju kan ligga ner på golvet också. 

När de fått denna information löste de uppgiften snabbt utan direkta svårigheter. 

Gardner (1994) hävdar att dans mycket väl kan tjäna i utbildningssyfte. 

   

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

När jag skrivit bakgrund och genomfört mina undersökningar till detta 

examensarbete insåg jag att det finns väldigt lite vetenskaplig litteratur och 

avhandlingar om hur dans kan verka som ett hjälpmedel för matematik. Detta har lett 

till att det skulle vara intressant att få vara en del av ett större arbete där det forskas 

mer om detta.  

 

Det skulle enligt min mening även vara intressant att på ett bra sätt få syn på vilket 

sätt att arbeta med matematik som är vanligast idag, och vilka eventuella 

konsekvenser det kan få för barnen, deras kunskap och deras motivation.   
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BILAGA 1 

 

Intervju 

 

Syfte 

Vilken är barns inställning till matematik i skolan idag? 

 

Huvudfråga 

Vad tycker du om matematik? 

 

Berätta för mig varför du tycker så? 

Vad skulle kunna få dig att tycka bättre om matematik? 

 

Intervjufrågor 

Vad gjorde du på din senaste matematiklektion? 

Hur kändes det? 

 

Berätta för mig varför du tror att ni har matematik? 

 

Hur reagerade du senast när din fröken sa att du skulle ha matematik? 

Berätta för mig varför du reagerade så? 

 

Hur ofta har ni matematik? 

Skulle du vilja ha matematik oftare? 

Varför skulle du vilja ha matematik oftare?/ Varför skulle du inte vilja ha matematik 

oftare? 

 

Berätta för mig vad som är lätt med matematik? 

Berätta varför du tror att du känner så? 

 

Berätta för mig vad som är svårt med matematik? 

Berätta varför du tror att du känner så? 



 

Syfte 

Vilka matematiska aspekter uppfattar barnen i mina lektionsaktiviteter?  

 

Huvudfråga till rit- och skriv intervju 

Det är ju så att matematik inte bara är att räkna i matematikboken. Idag har vi 

faktiskt haft matematik. Min uppgift till er nu blir därför: 

 

Vad av det vi gjorde idag tycker just du är matematik? Prata med kompisen och rita 

och skriv ditt svar! 

 

Intervjufrågor till varje enskilt barn 

Berätta för mig vad du har ritat? 

Varför ritade du just det? 

 

Berätta för mig vad vi gjorde på lektionen idag? 

Hur kändes det? 

Varför kändes det så tror du? 

 

Berätta för mig vad du tyckte om den lektionen vi hade idag jämfört med en vanlig 

mattelektion? 

Varför tycker du så? Berätta! 

 

 

Syfte 

Hur upplever barnen det här sättet att lära matematik i jämförelse med de vanliga 

matematiklektionerna? 

 

Huvudfråga 

Berätta för mig vad du tycker om att ha matte på det sätt som vi hade idag? 

 

Varför tycker du så? 

 

Intervjufrågor 

Vad tyckte du om lektionen vi hade idag om du jämför med din senaste 

matematiklektion? 

Berätta för mig varför du tror att du tycker så? 



 

 

Skulle du vilja ha matte på detta sätt oftare? 

Varför skulle du vilja ha matte på detta sätt oftare? 

 

Berätta för mig vad som var lätt med att ha matematik på det sätt vi hade idag? 

Varför tycker du så tror du? Berätta! 

 

Berätta för mig vad som var svårt med att ha matematik på det sätt vi hade idag? 

Varför tycker du så tror du? Berätta! 

 

 



 

BILAGA 2 

 

Hej Föräldrar! 

 

 

Jag heter Susanne Alriksson och studerar just nu på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag 

går min sista termin och inriktar mig på barn i både förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år.  

 

Sista prövningen står för dörren och under mina sista 10 veckor på universitetet ska 

jag skriva mitt examensarbete. Mitt stora intresse är estetiska ämnen och då 

framförallt musik och dans. Mitt examensarbete kommer därför att handla om hur 

barn uppfattar matematik i musik och dans, men även barns inställning till matematik 

i allmänhet.   

 

Jag kommer att genomföra ett antal lektioner när vi har matematik, med musik och 

dans som hjälpmedel. Jag kommer även att genomföra både individuella intervjuer 

och gruppintervjuer med barnen i anknytning till dessa tillfällen.  

Jag kommer att spela in intervjuerna (ljudupptagning) för att kunna få ett korrekt 

resultat. Min fråga till Er föräldrar är nu om jag har er tillåtelse att intervjua era barn 

kring detta ämne. 

 

Jag garanterar att det sker helt anonymt, varken skola, barn eller lärare kommer att 

namnges i examensarbetet. 

Jag har, på skolan blivit positivt bemött när det gäller genomförandet av mina 

lektioner och mina intervjuer. Det kan dock inte ske utan Er tillåtelse. En ytterligare 

förutsättning är givetvis att Ert barn vill delta i dessa lektioner och intervjuer.  

 

Ta gärna kontakt med mig om Ni har några frågor angående mitt arbete. 

Mail: XXX XXX XX eller Mobil: XXX XXX XX   

Svarsblankett medföljer (se nästa sida).  

 

 

 

Tack på förhand 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Susanne Alriksson 



 

 

Svarsblankett 

 

 

Vänligen fyll i denna blankett och lämna till barnens klasslärare senast fredag vecka 

47. 

 

Barnets namn: ________________________________ 

 

 

Jag godkänner härmed att mitt barn deltar i lektioner och intervjuer rörande hans/ 

hennes inställning till matematik och hur hon/han uppfattar matematik i musik och 

dans. 

 

Ja _____ 

 

Nej _____ 

 

 

 

Ort och datum: ___________________________ 

 

Underskrift: ______________________________  

 

 

 

 



 

BILAGA 3 

 

 

 Lektionsaktiviteter 

 

Matematik och musik 

Aktivitet  

Barnen får utan närmre presentation av lektionen i uppgift att röra sig på ett sätt som 

passar den puls jag spelar på en trumma. Jag berättar och visar sedan att jag spelade 

fyra fjärdedelsnoter om och om igen (”gåpuls”). Barnen får sedan härmande klappa 

händerna/ spela exakt som jag spelar på trumman. Därpå kommer jag be barnen 

ställa sig upp och röra sig på ett sätt som passar till det sätt som jag spelar på min 

trumma. Jag kommer sedan lägga fram åtta åttondelsnoter och berätta och visa för 

barnen att jag spelade dessa om och om igen (”springpuls”). Barnen får sedan 

klappa/ spela efter mig. Vi pratar sedan om vad de tror att dessa åtta noter heter och 

varför. Vi pratar sedan om att åttondelsnoterna är dubbelt så många som 

fjärdedelsnoterna. Barnen visar sedan med hjälp av ”pizzabitarna” hur många 

fjärdelar resp. åttondelar det går på en hel, och hur många åttondelar det går på en 

fjärdedel. Barnen och jag klappar sedan tillsammans två fjärdedelsnoter och fyra 

åttondelsnoter. Hur dessa ska klappas kommer barnen själva att få lista ut.  

Matematiken i detta är bråk, då framförallt fjärdedelar och åttondelar. Även här finns 

dubbelt och hälften representerat.      

 

Matematik och dans 

Aktivitet 

Två av barnen blir, av läraren ombedda att göra en cirkel. De barn som är kvar blir 

ombedda att göra en dubbelt så stor cirkel. De får sedan frågan hur de vet att den är 

dubbelt så stor. Nästa uppgift blir att fyra barn skall göra en triangel, de övriga får i 

uppgift att göra en som är hälften så stor. Även dessa barn får frågan hur det vet att 

den är hälften så stor som den lilla. De barn som för tillfället inte är med och gör en 

form med sina kroppar hjälper till genom att diskutera med de barn som gör 

formerna. Den slutgiltiga uppgiften blir att tre barn skall forma en kvadrat, och de 

övriga skall forma en dubbelt så stor.   

Matematiken i denna lektion består i geometri och då begreppen hälften och dubbelt. 

Även multiplikation finns representerat i denna lektion. Om man så vill även halv, 

och skillnaden mellan halv och hälften. 


