
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSIKINTEGRERAD 

MATEMATIKUNDERVISNING 
– EN KUNSKAPSÖVERSIKT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grundnivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Maria Hultsbo 

Sofia Lindoffer 
 

2018-LÄR4-6-G02 

 



 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 
Svensk titel: Musikintegrerad Matematikundervisning – En Kunskapsöversikt 
Engelsk titel: Music Integrated Mathematics Education – A Knowledge Review 
Utgivningsår: 2018 
Författare: Maria Hultsbo, Sofia Lindoffer 
Handledare: Niklas Elofson 
Examinator: Marie Fahlén 
Nyckelord: Musik, Matematik, Integrera, Grundskola, Mellanstadiet 
 _________________________________________________________________  
Sammanfattning 
Elevers otillräckliga matematikkunskaper är en pågående diskussion i skolans värld, vilket 

kan tolkas som att den matematikundervisning som ges inte är tillräckligt kunskapsfrämjande 

och tilltalande för alla elever. 

 

Denna kunskapsöversikt handlar om hur kunskapsläget ser ut i anknytning till musik- och 

matematikintegration samt om hur man praktiskt kan implementera musik i 

matematikundervisning. Syftet var att undersöka vad tidigare forskning beskriver om 

undersökningsområdet och hur de två ämnena kan integrera med varandra.  

 

Undersökningen gick ut på att analysera vetenskapliga artiklar och skapa en översikt över hur 

forskningsfältet inom området såg ut. Den metod som användes vid insamling av data var en 

systematisk litteraturstudie där ett flertal vetenskapliga artiklar utgjorde underlag för arbetet.  

 

Resultatet som framkom genom analys av artiklar visar på att musik och matematik har ett 

tydligt samband. De flesta artiklarna hade liknande studier som tillvägagångssätt där man 

undersökt om musikintegrerad matematikundervisning gynnar elevers lärande. Forskningen 

visade att det hade positiv inverkan på elevers motivation i matematik och var 

kunskapsfrämjande.  

 

Vidare visar resultatet att det saknas forskning inom området vilket implicerar att ytterligare 

forskning inom musikintegrerad matematikundervisning är behövligt och önskvärt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
Students inadequate mathematics knowledge is an ongoing discussion in the schools today, 

which may indicate that mathematics education nowadays may not be appealing to all 

students. 

 

This knowledge review presents research on integrating music with mathematics. The aim 

was to investigate what previous research said about integrates music in mathematics 

education and how the two subjects integrate with each other. 

 

The method used for data collection was a systematic review where a number of scientific 

articles where analyzed to create an overview of the research area.  

  

The results from the analyzed articles showed that music and mathematics had a close 

connection to one another. The majority of the articles had many similarities regarded the 

approach of the studies where the aim of research was to discover if music integrated 

mathematics had a positive and promoted effect on students’ learning. In addition, the results 

of the studies showed that music integrated mathematics had a positive effect on students’ 

learning abilities.  

 

Furthermore, the results also showed that there is a lack of research made in this field, which 

implies that there is still a lot to learn and discover about music-integrated mathematics. 

 

 

 

 

 

 

  



 

FÖRORD 
Detta arbete blev till genom en hård arbetsprocess där känslorna gått väldigt mycket upp och 

ner och där stressen har varit påtaglig. Det har funnits tillfällen då vi känt att vi velat ge upp 

men vi har lyft varandra och fortsatt kämpa till slutet.  

 

Vårt mål med arbetet var att hitta ett gott samarbete där vi båda deltog på lika villkor och 

därför valde vi att skriva hela arbetet ihop. Vi började arbetet med att gemensamt söka efter 

relaterade forskningsartiklar. Därefter började granskningen av artiklarna och då valde vi att 

sitta på varsitt håll med kontinuerlig kontakt, för att sedan återgå till att arbeta gemensamt 

med skrivprocessen. Vi ser det som en fördel att vi har genomfört det här arbetet tillsammans 

då vi kan tänka oss att det hade blivit mycket svårare och tuffare att genomföra det på egen 

hand. Vi har under arbetets gång kunnat bolla idéer med varandra och stöttat varandra även 

om vi kanske ibland haft lite delade meningar.   

 

Vi vill tacka vår handledare Niklas Elofson samt vår handledningsgrupp för konstruktiv kritik 

och stärkande ord under arbetets gång, utan er hade detta arbetet varit svårare att genomföra. 

Vidare vill vi tacka klasskamrater och andra lärare som uppmuntrat vårt arbete och hjälpt oss 

när frågor uppstått.  

 

 

Maria Hultsbo och Sofia Lindoffer 

2017-12-18 

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ............................................................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställning .............................................................................................................................. 2 

1.2 Begreppsdefinitioner .................................................................................................................................. 2 

2. METOD ................................................................................................................... 3 

2.1 Litteratursökning ........................................................................................................................................ 3 
2.1.1 Sökningar och träffar ................................................................................................................................. 3 

2.2 Urval ........................................................................................................................................................... 4 

3. KARTLÄGGNING .................................................................................................. 7 

3.1 Kartläggningens innehåll ............................................................................................................................ 7 

4. ANALYS OCH FÖRDJUPNING ........................................................................... 10 

4.1 Granskning av tillvägagångssätt ............................................................................................................... 10 

4.2 Granskning av effekter ............................................................................................................................. 12 

4.3 Granskning av samband ........................................................................................................................... 12 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATS .......................................................................... 13 

5.1 Resultatdiskussion .................................................................................................................................... 13 

5.2 Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 15 

5.3 Slutsats ..................................................................................................................................................... 16 

REFERENSER ......................................................................................................... 17 

BILAGOR ................................................................................................................. 19 
 
 



 

1 

 

1. INLEDNING 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, ss. 9-10) påtalar 

att en viktig uppgift för skolan är att den ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende. Vidare beskrivs att eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer 

och uppleva känslor och stämningar. Estetiska inslag ska därför vara en del av skolans 

verksamhet.  

 

Syftet med matematikundervisning är att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

matematikens användning i vardagen. Eleverna ska genom undervisningen utveckla intresse 

för matematik och skapa tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

En annan viktig del av undervisningen är att eleverna ska få möta estetiska uttrycksformer i 

samband med matematik (Lgr 11 2011, s. 55).  

 

Svenska elevers otillräckliga kunskaper i matematik är en pågående diskussion i skolans 

värld. De senaste åren har undersökningar gjorda av Programme for International Student 

Assesment (PISA) visat på försämrade resultat hos svenska elever i matematik. Den senaste 

PISA-undersökningen, år 2015, visar visserligen på något förbättrade resultat men jämför man 

med undersökningen 2003 ligger resultaten fortfarande på en sämre nivå än de gjort tidigare 

(Skolverket 2016a). Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), som är 

en internationellt jämförande studie där man mäter fjärde- och åttondeklassares kunskaper och 

inställningar till matematik och naturvetenskapliga ämnen, visar på liknande resultat. Sverige 

har varit med i undersökningen sedan år 1995 och har sedan dess minskat i prestationer fram 

till år 2011 då man kunde utläsa förbättrade resultat. Dock ligger Sverige under genomsnittet 

för de EU- och OECD-länder som deltar i undersökningen. 2015 års undersökning beskriver 

också att fler elever, både i årskurs fyra och åtta, uttrycker att de är mer negativt inställda till 

att lära sig matematik nu än var de var vid tidigare undersökning (Skolverket 2016b). 

 

Det som ligger till grund för vår kunskapsöversikt är det intresse vi har i hur man kan utforma 

matematikundervisningen på ett, för eleverna, motiverande och främjande sätt. Då vi 

genomgående under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) erfarit elevers, men även 

lärares, bristande intresse för matematik har vi börjat fundera på hur man kan göra 

matematikundervisningen mer intressant för båda parter. 

 

I vår utbildning, grundlärarprogrammet åk 4-6, har vi personligen fått uppleva inslag av 

estetiska lärprocesser i varje teoretisk ämneskurs. Under våra matematikkurser har vi deltagit i 

att spela in så kallade ”matterappar”. Vi fick i uppgift att producera vår egen musik i 

programmet Garageband samt att skriva en text till musiken. Detta upplevdes mycket givande 

då vi fick koppla våra matematiska färdigheter till ett praktiskt och skapande ämne. I samband 

med matematikkursen har vi även fått praktisera inlärning av multiplikationstabeller med 

hjälp av sång, rytmik och rörelse. Detta anser vi kunna vara ett enkelt, utvecklande och 

framförallt roligt verktyg att tillämpa i matematikundervisningen.  

 

Att arbeta med estetiska lärprocesser är en metod i skolan som främjar elevers 

kunskapsutveckling då eleverna får möjlighet att skapa en helhet genom att anknyta känslor 

och upplevelser till sina kunskaper och erfarenheter (Alexandersson & Swärd 2015, ss. 1-3). 

Uddén (2004, s. 101) beskriver vikten av mötet mellan pedagog och elev där pedagogen 

måste möta eleverna på en relevant nivå för att de, utan svårigheter, ska kunna knyta an till 

undervisningen. Gottberg (2009, ss. 34-36) redogör för att musikspråket och 

matematikspråket är lika och att musik kan underlätta för elever när det gäller att lära sig 
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matematikens abstrakta begrepp. Genom musiken konkretiseras svåra begrepp som sedan 

synliggörs ytterligare genom handgripliga arbetssätt. Vi anser att det därför är viktigt att 

öppna upp ögonen för att arbeta mer ämnesövergripande i skolan.    

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med den här kunskapsöversikten är att undersöka vad tidigare forskning fastslår 

kring att integrera musik i matematikundervisningen i grundskolans årskurs 4-6. Detta gör vi 

genom att undersöka och analysera vetenskapliga artiklar och skapa en översikt över 

forskningsfältet. Våra frågeställningar är följande:  

 

 Vad kännetecknar forskningen angående att inkludera musik i 

matematikundervisningen? 

 Vilka tillvägagångssätt kan man använda för att integrera de två ämnena och vilka 

effekter får det på elevernas motivation och lärande?  

 

Vi har valt ovanstående frågor för att försöka skapa en helhetsbild av hur musik och 

matematik kan integreras i undervisningen samt hur det påverkar elevernas lärande.  

 

1.2 Begreppsdefinitioner  

I detta arbete presenteras två begrepp som behöver tydliggöras för att få en klarare definition 

till vad de syftar till i den här kunskapsöversikten.  

 

 Musikintegrerad matematikundervisning - denna undervisningsmetod innebär att man 

kan införa musikaliska inslag i matematikundervisningen (An & Tillman 2015).  

 

 Traditionell matematikundervisning - innebär en läromedelscentrerad undervisning 

inom matematiken (An et al. 2014).   
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2. METOD 
Den information som presenteras i kunskapsöversikten har samlats in genom ett enda 

förfarande, nämligen genom att granska vetenskapliga artiklar. Eriksson, Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 25) beskriver att en kunskapsöversikt kan benämnas som en 

litteraturstudie. En litteraturstudie kan handla om att beskriva hur kunskapsläget förefaller 

inom ett specifikt område. Med frågeställningen “Vad kännetecknar forskningen angående att 

inkludera musik i matematikundervisningen?” som utgångspunkt har vi genomfört en 

systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie utgår från att det finns ett flertal 

vetenskapliga studier av god kvalitet som kan utgöra underlag för den aktuella studien och på 

så sätt besvara sakliga frågeställningar (Eriksson et al. 2013, ss. 26-27). 

 

I följande kapitel presenteras de litteratursökningar som genomförts samt det urval som ligger 

till grund för kunskapsöversikten. Vidare presenteras en kartläggning av de artiklar som finns 

med i urval 2 (se tabell 2).  

 

2.1 Litteratursökning 

I sökandet efter tidigare forskning relaterat till vår frågeställning använde vi oss av flera olika 

sökmotorer. Sökningarna utfördes främst i ERIC ProQuest samt Primo via biblioteksservern 

på Högskolan i Borås, men vi använde också sökmotorn Google Scholar. Sökningarna 

startade med följande svenska ord, i Primo och Google Scholar, i olika kombinationer: 

matematik, musik, inkludering, mellanstadiet, undervisning. De svenska sökorden gav inte 

några relevanta träffar och därför översatte vi dem till engelska och fick på så vis fler träffar. 

De engelska sökorden vi använde oss av var: music, mathematics, “elementary school”, 

integrated, “intermediate grades”, även dessa i olika kombinationer. Den kombination som 

vi fann mest relevant för vår undersökning var kombinationen mellan de engelska orden 

mathematics, music och “elementary school” alternativt “intermediate grades”. Anledningen 

till att vi satte några sökord inom citationstecken var för att genomföra en så kallad 

”frassökning”. Det begränsade sökresultaten och gav oss träffar som endast hade de två 

sökorden i relation till varandra. 

 

Majoriteten av den funna forskningen är kopplad till det amerikanska forskningsfältet, dock 

fann vi en artikel där studien var gjord i Europa. Gemensamt för allt forskningsunderlag vi 

tagit del av och granskat, är att vi endast funnit positiva aspekter i att inkludera musik i 

matematikundervisningen. Alla artiklar som valdes ut är peer-reviewed granskade vilket 

innebär att artikeln har genomgått en kritisk granskning av minst två objektiva experter inom 

området (Eriksson et al. 2013, ss.61-62). Anledningen till att vi valde peer-reviewed artiklar 

var för att vi ville försäkra oss om att artiklarna var vetenskapligt godkända. 

 

Vi valde att avgränsa tidsintervallet på våra sökningar till 2000-talet eftersom vi ville ta del av 

den senaste forskningen.  

 

2.1.1 Sökningar och träffar 

Vi började med att söka i de olika sökmotorerna på de svenska orden musik och matematik. 

Sökningarna på svenska gjordes enbart i Primo och Google Scholar. Vi uteslöt här sökmotorn 

ERIC ProQuest eftersom det enbart går att söka på engelska där. Sökningen i Primo 

resulterade i 16 träffar men då vi ville inrikta oss på grundskolan och ännu grundligare på 

mellanstadiet avgränsade vi sökningen med dessa ord. Med grundskola i sökningen fick vi en 
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träff som inte kändes relevant och när vi bytte ut grundskola mot mellanstadiet gav det noll 

träffar. 

 

I Google Scholar fick vi 17300 träffar och då vi avgränsade sökningen genom att lägga till 

grundskola, fick vi 7700 träffar. För att avgränsa sökningen ännu mer bytte vi ut grundskola 

mot mellanstadiet och det resulterade 1880 träffar. Eftersom vi ansåg att sökningsfältet blev 

för stort för att hantera så valde vi att förfina sökningen ytterligare genom att lägga till ordet 

inkludering. Resultatet blev då 652 träffar men eftersom möjligheten att välja peer-reviewed 

och därmed begränsa sökningen, inte fanns som valmöjlighet i sökmotorn uteslöt vi Google 

Scholar helt.  

 

Då utbudet av artiklar med svenska sökord inte gav det vi eftersökte valde vi istället att 

översätta sökorden till engelska. De engelska sökord vi fortsatte vår sökning med var: music, 

mathematics, integrated, “elementary school” och “intermediate grades”. Vi använde oss av 

dem i olika kombinationer genom att använda den booleska söktermen AND.  

 

Sökningen startade i ERIC ProQuest där vi sökte på orden music och mathematics, vilket gav 

1689 träffar. Vi avgränsade sökningen genom att välja peer-reviewed artiklar och fick då 

resultatet 328 träffar. Genom en avgränsning i tidsintervall där vi begränsade sökningen till 

årtalen 2000-2017, gav det 227 träffar. Eftersom mängden artiklar inte kändes hanterbart 

behövde vi avgränsa sökningen ytterligare. Vi la till sökordet integrated och landade då på 36 

träffar. När vi dessutom gjorde en avgränsning till de åldrar vi var intresserade av att 

undersöka, genom att lägga till ordet “elementary school”, var vi nere i 13 träffar. Vi gjorde 

också en sökning med kombinationen music, mathematics och “intermediate grades” och med 

peer-reviewed artiklar samt årtalen 2000-2017 blev sökträffarna 7 stycken.  

 

Utifrån de avgränsade träffar vi fick började vi vår granskning genom att läsa artiklarnas 

abstract. Vi insåg att de artiklar vi granskat inte gav oss tillräcklig information då flera av dem 

inte var relevanta för vårt undersökningsområde. Därför bestämde vi oss för att återuppta den 

sökning som gav oss 36 träffar för att leta vidare. Det resulterade i att vi fann ytterligare tre 

stycken artiklar. 

 

Vi gjorde även sökningar i databasen Primo där vi, när vi använde sökorden music och 

mathematics, fick 82412 träffar. En avgränsning gjordes med peer-reviewed artiklar och 

årtalen 2000-2017, vilket gav 39948 träffar. Avgränsningen fortsatte genom att vi la till orden 

integrated och “elementary school” och det resulterade i 1050 träffar. Eftersom sökningen gav 

så många träffar så tittade vi enbart på de som dök upp överst i listan. Några av de artiklar vi 

funnit i ERIC ProQuest återfanns även i Primo. Flertalet av övriga artiklar tyckte vi inte var 

relevanta för vår undersökning men vi hittade en som vi valde att ta med i vårt urval. 

 

 

2.2 Urval 

I vår litteratursökning sökte vi efter artiklar som innehöll flera av våra sökord music, 

mathematics, integrated, ”elementary school” och ”intermediate grades”. Därefter läste vi 

artiklarnas abstracts för att ta reda på om forskningen var relevant i förhållande till vår 

frågeställning. De artiklar vi valde resulterade i urval 1 (se tabell 1). 
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Tabell 1: Urval 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Författare Publiceringsdata 

 

Sökmotor Sökord 

 

Creative interdisciplinary math 

lessons by means of music 

activities 

Jana Hudáková, 

Eva Králová 

 

Review of Artistic 

Education ,no. 

11-12, ss.290-

296, 2016 

Primo integrate, 

music, 

mathematics, 

“elementary 

school” 

 

Elementary Teachers Integrate 

Music Activities into Regular 

Mathematics Lessons: Effects on 

Students’ Mathematical Abilities. 

Song A. An 

Mary Margret 

Capraro 

Daniel A. Tillman 

 

Journal for 

Learning 

Through the Arts, 

9(1), 2013 

ERIC 

ProQuest 

 

integrated, 

music, mathematics 

Fostering Elementary Students’ 

Mathematics Disposition through 

Music-Mathematics integrated 

Lessons. 

Song A. An 

Daniel A. Tillman 

Rachel Boren 

Junjun Wang 

 

International 

Journal for 

Mathematics 

Teaching and 

Learning, 1(3), 

2014 

 

ERIC 

ProQuest 

integrated 

music 

mathematics 

 

Integrating Music and 

Mathematics in the Elementary 

Classroom 

Gretchen L. Johnson, 

Jill R. Edelson 

Teaching 

Children 

Mathematics, 

9(8), ss.474-479, 

2003 

 

ERIC 

ProQuest 

integrated 

music 

mathematics 

 

Mathematical lyrics: noteworthy 

endeavors in education 

Lawrence M. Lesser Journal of 

Mathematics and 

the Arts, vol 8 

ss.46-53, 2014 

ERIC 

ProQuest 

music, 

mathematics, 

“elementary 

school” 

 

Music activities as a meaningful 

context for teaching elementary 

students mathematics: A quasi-

experiment time series design with 

a random assigned control group 

 

Song A. An 

Daniel A. Tillman 

 

European 

Journal of 

Science and 

Mathematics 

Education, 3(1), 

ss.45-60, 2015 

 

ERIC 

ProQuest 

music, 

mathematics, 

”elementaryschool” 

Preservice Teachers’ Beliefs and 

Attitude About Teaching and 

Learning Mathematics Through 

Music: An Intervention Study 

Song A. An 

Tingting Ma 

Mary Margret 

Capraro 

 

School Science 

and Mathematics, 

111(5), ss.236-

248, 2014 

ERIC 

ProQuest 

music 

mathematics 

Using Music to Increase Math 

Skill Retention 

Catherine Yoho Journal of the 

American 

Academic of 

Special 

Education 

Professionals, 

ss.146-151, 2011 

 

ERIC 

ProQuest 

music, 

mathematics 

“intermediate 

grades” 
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Vi fortsatte bearbetningen av artiklar genom att noga läsa igenom forskningsdelen vilket 

resulterade i urval 2 (se tabell 2). De artiklar som finns med i urval 2 är de vi valt att ha med i 

vår undersökning. Anledningen till att vi valde ut följande artiklar var att vi ansåg att de 

svarade till vårt syfte med kunskapsöversikten och de frågeställningar vi valt att ha.  

 

 

Tabell 2: Urval 2 

Titel Författare Publiceringsdata 

 

Sökmotor Sökord 

 

Elementary Teachers Integrate 

Music Activities into Regular 

Mathematics Lessons: Effects on 

Students’ Mathematical Abilities 

 

Song A. An 

Mary Margret Capraro 

Daniel A. Tillman 

 

Journal for 

Learning 

Through the Arts, 

9(1), 2013 

ERIC 

ProQuest 

integrated 

music 

mathematics 

Fostering Elementary Students’ 

Mathematics Disposition through 

Music-Mathematics integrated 

Lessons 

 

Song A. An 

Daniel A. Tillman 

Rachel Boren 

Junjun Wang 

International 

Journal for 

Mathematics 

Teaching and 

Learning, 1(3), 

2014 

 

ERIC 

ProQuest 

integrated 

music 

mathematics 

 

Integrating Music and Mathematics 

in the Elementary Classroom 

Gretchen L. Johnson, 

Jill R. Edelson 

Teaching 

Children 

Mathematics, 

9(8), ss.474-479, 

2003 

 

ERIC 

ProQuest 

integrated 

music 

mathematics 

 

Music activities as a meaningful 

context for teaching elementary 

students mathematics: A quasi-

experiment time series design with a 

random assigned control group 

 

Song A. An 

Daniel A. Tillman 

 

European 

Journal of 

Science and 

Mathematics 

Education, 3(1), 

ss.45-60, 2015 

 

ERIC 

ProQuest 

music, 

mathematics, 

”elementaryschool” 

Preservice Teachers’ Beliefs and 

Attitude About Teaching and 

Learning Mathematics Through 

Music: An Intervention Study 

 

Song A. An 

Tingting Ma 

Mary Margret Capraro 

 

School Science 

and Mathematics, 

111(5), ss.236-

248, 2014 

ERIC 

ProQuest 

music 

mathematics 

Using Music to Increase Math Skill 

Retention 

Catherine Yoho Journal of the 

American 

Academic of 

Special 

Education 

Professionals, 

ss.146-151, 2011 

 

ERIC 

ProQuest 

music, 

mathematics 

“intermediate 

grades” 

 

 

 

Efter att ha gjort vårt urval 2 valde vi att göra en kodning av de artiklar vi valt ut för att få en 

tydlig översikt över deras innehåll. Vi gjorde en sammanfattning av vad varje artikel handlar 

om och tog även upp de resultat som framkom i artiklarna för att lättare kunna börja med vår 

kartläggning. Detta finns att läsa i en tabell, se bilaga 1.  
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3. KARTLÄGGNING 
Den forskning som vi har tagit del av och analyserat tyder på att den traditionella 

matematikundervisningen inte räcker till för att alla elever ska ha möjlighet till lärande och att 

utvecklas inom den matematiska arenan. Man har funnit att elever är omotiverade vad gäller 

matematik och det resulterar i lägre prestationer samt sämre kunskapsnivåer. Okunskapen kan 

i sin tur leda till sänkt självkänsla vilket gör att man undviker att försätta sig i situationer där 

matematik behöver användas (An, Capraro & Tillman 2013). Med detta i åtanke har forskarna 

valt att undersöka hur elever kan gynnas av att integrera matematik med andra ämnen, i detta 

fall med musik. 

 

För att undersöka musikens påverkan på matematikundervisning har forskarna Yoho (2011), 

An och Tillman (2015), An, Capraro och Tillman (2013) samt An, Tillman, Boren och Wang 

(2014) använt sig av två elevgrupper där musiken fick bli en del av undervisningen i en av 

grupperna och där den andra gruppen fick sin ordinära undervisning. Det forskarna upptäckte 

är att de elevgrupper som hade musikintegrerad undervisning visade på bättre matematiska 

resultat genom ökad motivation och ett mer aktivt deltagande. Genom musiken fick eleverna 

möjlighet att upptäcka det samband som finns mellan matematik och vardagsliv. Eleverna fick 

även en djupare förståelse för att matematik inte endast är teoretiskt och centrerat till en 

lärobok. 

 

3.1 Kartläggningens innehåll 

Enligt forskarna An och Tillman (2015) kan elevers fallerande motivation och engagemang 

bero på hur matematikundervisningen är konstruerad. Den traditionella matematik-

undervisningen där man undervisar utifrån ett läromedel tar inte vara på elevers olikheter och 

förmågor och det resulterar i omotiverade och oengagerade elever. I sin artikel redogör An 

och Tillman (2015) att tidigare forskning har påvisat att det finns kopplingar mellan 

matematik och negativa känslor vilka kan bero på att pedagoger fokuserar mer på att 

undervisa än på vilka metoder de använder i sin undervisning. An, Ma och Capraro (2014) 

belyser vikten av att pedagogen inte får vara låst till ett specifikt lärosätt. Pedagogen får inte 

enbart fokusera på läroböcker och hen måste även vara mer tydlig med att göra kopplingar 

mellan undervisningen och det vardagliga livet. Det kan innebära att pedagogen inte 

undervisar matematik på ett, för elever, motiverande och stimulerande sätt, vilket i sin tur kan 

bidra till att elever får sänkt självförtroende, skapar ångest och får mindre motivation till att 

lära. De elever som visar negativa känslor gentemot matematik tenderar i framtiden att 

undvika matematiska aktiviteter. För att förebygga elevers negativitet gentemot matematik 

måste pedagoger vara öppna för alternativa undervisningsmetoder. 

 

Yoho (2011) klargör att många pedagoger klagar på att matematiska moment som de redan 

undervisat elever i, måste läras ut igen då eleverna inte kommer ihåg eller inte har tillräckliga 

kunskaper i en del områden. Detta är ett mycket tidskrävande jobb för pedagoger eftersom 

eleverna måste ha med sig en del kunskaper från tidigare läroplan innan man går över till den 

som följer. Sannolikt är det så att det inte läggs tillräckligt mycket tid på undervisning och 

material för att lärandet ska bli internaliserat hos eleverna och för att de ska utveckla 

djupkunskaper. Internalisering är det som skapar kontinuitet i kunskapsutvecklingen och 

behövs för att kunna fortsätta bygga på kunskaper. Vidare belyser Yoho (2011) att det 

traditionella undervisningssättet där man ger instruktioner och följer upp genom att arbeta i 

läroböcker med papper och penna är en otillräcklig lärometod för många elever för att de ska 

bibehålla sina kunskaper. Därav finns det ett behov av alternativa undervisningsmetoder och 
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inlärningsstrategier inom matematiken. Yoho (2011) beskriver att pedagoger måste skapa en 

klassrumsundervisning där man kan nå alla elever, ett sätt kan vara att utnyttja fler sinnen hos 

eleverna och det kan exempelvis göras genom att inkludera musik i undervisningen. 

 

Tidigare vetenskap har visat att de elever som får matematikundervisning där musik spelar en 

central roll har lättare att se samband mellan skolans ämnen och på så sätt utveckla ett djupare 

kognitivt tänkande (An, Boren & Tillman 2014).  An och Tillman (2015) beskriver för att 

göra matematikundervisningen så givande för alla elever som möjligt är det viktigt för 

pedagogen att erbjuda och undervisa i olika inlärningsstrategier för att nå fram till och främja 

alla elevers lärande. Matematikundervisning med utgångspunkt i musik förändrar inte bara 

elevernas attityd till matematik utan stärker också elevernas matematiska förmåga då 

undervisningen blir enklare att koppla och relatera till sin vardag. Johnson och Edelson (2003) 

belyser att inkludering av musik i matematikundervisningen inte kräver några speciella 

musikaliska färdigheter hos pedagogen, så som sång- och musikutbildning, det krävs inte 

heller någon dyr utrustning. Det material och de verktyg som redan finns i klassrummet i 

kombination med ett öppet sinne och ett stort engagemang är tillräckligt för att inkludera de 

två ämnena. 

 

Enligt forskarna An et al. (2014) och An, Capraro och Tillman (2013) finns det ett flertal 

kopplingar mellan musik och matematik. De matematiska områden där man har funnit en 

tydlig linje mellan de två ämnena är: de fyra räknesätten, heltal, bråktal, mönster, geometri 

och trigonometri. Dessa är i sin tur relaterade till musikens delar genom melodi, rytm, 

intervaller, skalor, stämmor och att stämma instrument. Det naturliga sätt som musik och 

matematik överlappar varandra på ger stora möjligheter för pedagoger att inkludera mer 

musik i matematikundervisningen. Matematik- och musikintegrerade lektioner har också 

potentialen att möjliggöra och förstärka elevers tilltro till sig själva, höja motivationen till att 

lära sig matematik och att musiken presenterar matematiken på ett nytt, lustfyllt och ett mer 

givande sätt (An, Capraro & Tillman 2013). Johnson & Edelson (2003) upprätthåller tanken 

om att musikaktiviteter involverar elever i undervisningen och ger dem möjlighet att utveckla 

goda färdigheter. De beskriver att musik kan hjälpa elever att öka motivationen och förhöja 

nöjet med matematiken. Vidare påtalar de att musik även kan förbättra elevers förståelse för 

olika matematiska koncept. 

 

Vid närmare granskning av artiklarna har vi funnit att forskarna använt liknande metoder och 

tillvägagångssätt i sina studier. I forskningen utförd av An et al. (2014), An och Tillman 

(2015) samt An, Capraro och Tillman (2013) kan vi se likheter i val av årskurser då alla tre 

har fokuserat på årskurs 3. I artiklarna skrivna av An et al. (2014) och An och Tillman (2015) 

kan vi även se en tydlig likhet i metoden man använt sig av i genomförandet av studierna då 

det i de båda studierna ingår två olika elevgrupper där grupp A får musikintegrerad 

matematikundervisning och där grupp B får traditionell, läromedelsbaserad undervisning. Den 

tredje artikeln skriven av An, Capraro och Tillman (2013) skiljer sig från de ovanstående då 

det inte framkommer någon jämförandegrupp. Artikeln av Yoho (2011) skiljer sig något då 

undersökningen är centrerad till årskurs 4 men metoden är densamma med två olika 

elevgrupper. De övriga två artiklarna har inte samma typ av tillvägagångssätt då den ena 

undersöker lärarstudenters attityder till undersökningsområdet och den andra saknar 

försöksgrupper helt och hållet då den endast ger obeprövade exempel på musikstyrda 

aktiviteter i matematiken. 

 

För att ta reda på effekterna av musikintegrerad matematikundervisning valde samtliga 

forskare, som gjorde studier i elevgrupper, att använda sig av någon form av förtest (pretest) 



 

9 

 

där eleverna kunde visa sina kunskaper inom området och någon form av sluttest (posttest) 

där eleverna kunde visa hur de utvecklats inom kunskapsområdet. Resultaten från de två 

testen, vardera gruppen för sig, ställdes därefter mot varandra och jämfördes för att se om det 

fanns några skillnader i elevernas kunskaper. Resultaten grupperna emellan jämfördes sedan 

för att påvisa musikens påverkan i undervisningen. 
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4. ANALYS OCH FÖRDJUPNING 
Utefter vad vi tagit del av i vår kartläggning har vi valt att titta närmre på de sätt forskarna har 

använt sig av i sina studier samt vilka resultat de visar. Här försöker vi ge svar på frågan:  

Vilka tillvägagångssätt kan man använda för att integrera de två ämnena och vilka effekter 

får det på elevernas motivation och lärande?  

 

I detta kapitel har vi valt att utesluta artikeln ”Integrating Music and Mathematics in the 

Elementary Classroom” av Johnson och Edelson (2003) då artikeln inte visar tillvägagångssätt 

utan endast ger obeprövade exempel på musikintegrerade matematiklektioner. Vår bedömning 

är att artikeln förlorar sin vetenskapliga trovärdighet eftersom det inte finns någonting som 

visar på att dessa aktiviteter är vetenskapligt undersökta. Vi har även valt att utesluta artikeln 

”Preservice Teacher’s Believs and Attitudes About Teaching and Learning Mathematics 

Through Music; An intervention study” skriven av An, Ma och Capraro (2014). Studien 

innehöll mycket relevanta delar i förhållande till vårt undersökningsområde men eftersom 

artikeln fokuserar på lärarstudenters tankar och åsikter kring att ta in musik i 

matematikundervisningen ansågs den inte vara relevant för vidare granskning. Med vårt 

intresse i att undersöka vad forskningen säger om de elevgrupper där vi senare kommer vara 

verksamma, årskurs 4-6, var ovanstående artiklar inte aktuella att ta med i fördjupningen.  

 

4.1 Granskning av tillvägagångssätt 

I artikeln ”Using Music to Increase Math Skill Retention” skriven av Yoho (2011) får vi ta del 

av hennes undersökningsstudie som utspelade sig i två olika elevgrupper med 18 elever i varje 

grupp. I den elevgrupp som gavs möjligheten att ha musikintegrerade lektioner hade forskaren 

tillsammans med elevernas ordinarie lärare gemensam undervisning. Studien gick till så att 

eleverna i den musikintegrerade undervisningsgruppen fick lära sig kortare sånger som 

innehöll en del nyckelbegrepp eller matematiska definitioner man valt inom det matematiska 

området som skulle läras ut. Eleverna fick sedan regelbundet träna sången under 

arbetsområdets gång. För att undersöka effekterna av musikens påverkan i undervisningen 

gjordes ett förtest innan arbetsområdet introducerades och ett slutligt test när man skulle 

avsluta arbetsområdet. 

 

”Music activities as a meaningful context for teaching elementary students mathematics: A 

quasi-experiment time series design with random assigned control group” är en artikel där 

forskarna An och Tillman (2015) ville undersöka vilka effekter musikintegrerad matematik 

kunde ha på eleverna. Undersökningen tog sin plats i två stycken klasser i årskurs tre, där 

sammanlagt 56 elever deltog. Den ena klassen fick musikintegrerad matematikundervisning 

medan den andra klassen fick traditionell matematikundervisning.  

 

Den pedagog som skulle undervisa i musik fick delta i en rad professionella utvecklings-

seminarier, totalt 10 timmar, där föreläsningar kring ämnet musikintegrerad matematik gavs 

av bland annat forskarna och universitetslektorer. Den undervisande musik-och 

matematikläraren hade även innan experimentets början kontinuerlig kontakt med forskarna 

samt tillfälle att spela in 15 stycken lektioner som sedan utvärderades och där feedback gavs 

kontinuerligt. Pedagogen som fick i uppgift att undervisa i matematik utan musikintegrering 

fick även hen delta i matematikseminarium som en förberedelse till studien. 

För att undersöka resultatet användes ett slumpmässigt för- och eftertest som inriktade sig på 

att visa skillnaden mellan de två klassernas matematiska kunskaper. 

Artikeln ”Fostering Elementary Students’ Mathematics Disposition through Music-

Mathematics Integrated Lessons” av An, Tillman, Boren och Wang (2014) beskriver en studie 
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gjord i två tredjeklasser där den ena klassen var experimentgrupp som fick musikintegrerad 

matematikundervisning och den andra en jämförandegrupp som fick vanlig 

matematikundervisning. De pedagoger som undervisade i de två klasserna blev, innan 

undersökningen genomfördes, erbjudna flera workshops där de fick se hur musik kunde 

integreras i matematiklektioner och de fick även själva vara med och utveckla 

matematiklektioner med utgångspunkt i musik. Musikgruppen fick undervisning utifrån en 

tvärvetenskaplig läroplan med ett flertal musik- och matematikintegrerade aktiviteter där 

eleverna genom praktiska arbetssätt skulle ha möjlighet att träna sig i matematiska koncept 

och färdigheter. Musikkomposition och musikspelande blev de huvudaktiviteter som 

pedagogen tog in i undervisningen och utifrån dessa aktiviteter fick eleverna möjlighet att 

utveckla matematikkunskaper. Jämförandegruppen hade matematiklektioner utifrån en 

traditionell läroplan och pedagogens lektioner innehöll inga musikaktiviteter utan var mer av 

traditionell undervisning där pedagogen startade med instruktioner utifrån läroboken och där 

eleverna sedan arbetade vidare med aktiviteter i sin matematikbok. 

 

För att mäta effekterna av musikens påverkan på elevernas inställning till matematik fick de 

genomföra ett förtest vars syfte var att ta reda på hur eleverna upplevde matematik och deras 

känslor relaterade till ämnet. Efter studien fick eleverna genomföra ett likadant test och 

utifrån detta kunde man jämföra elevernas svar. 

 

I artikeln ”Elementary Teachers Integrate Music Activities into Regular Mathematics 

Lessons: Effects on Students’ Mathematical Abilities” av forskarna An, Capraro & Tillman 

(2013) beskrivs en tvärvetenskaplig musik- och matematikläroplan som två av forskarna 

utvecklat samt modeller för hur musik kan integreras i matematikundervisningen. Utifrån 

dessa har man gjort en undersökande studie i två elevgrupper, en tredjeklass och en 

förskoleklass (5-6 åringar) för att se vilka effekter musikintegrerad matematik kan ha på 

elevers matematiska förmågor. 

 

Innan studiens genomförande fick pedagogerna till de två elevgrupperna delta i ett flertal 

seminarier med utgångspunkt i musik- och matematikintegrerad undervisning som leddes av 

doktorander samt professorer. Pedagogerna fick själva förbereda två musikintegrerade 

matematiklektioner som de fick feedback på av forskarna och de hade regelbundna möten där 

de diskuterade lektionsinnehållen. Båda pedagogerna fick dessutom undervisning i de 

pedagogiska färdigheter som ansågs vara nödvändiga för att kunna undervisa i 

musikintegrerad matematik. Pedagogerna valdes ut då de ansågs ha de kvalifikationer och den 

personlighet som var lämpliga för studien. 

 

Under ett antal veckor fick elevgrupperna musikintegrerad matematikundervisning där varje 

aktivitet fokuserade på en eller flera matematiska områden. Pedagogen i tredjeklassen hade 

musikkomposition och musikinstrument som huvudaktiviteter under sina lektioner. Eleverna 

fick möjlighet att tillämpa sina matematiska förmågor genom att experimentera med- och 

praktisera musik. De fick också många tillfällen att dela med sig av sina matematiska 

kunskaper till varandra under varje musikintegrerad matematiklektion. 

 

För att se effekterna av musikintegrerade matematiklektioner gjordes både en kvalitativ och 

en kvantitativ analys. I den kvalitativa analysen tittade man på vilket sätt pedagogerna hade 

integrerat musik i matematikundervisningen genom att samla in och analysera 

videoinspelningar av alla musiklektioner. I den kvalitativa analysen tittade man på 

förändringar i elevernas förmågor genom att analysera ett för- och eftertest.  
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4.2 Granskning av effekter 

An och Tillman (2015) beskriver att de visade effekterna var positiva och utvecklande för de 

deltagande eleverna. I studien fick de eleverna som tog del av den musikintegrerade 

matematikundervisningen avsevärt förbättrat resultat gällande det matematiska utläst från 

elevernas för- och eftertest. Viktigt att poängtera är även att avståndet mellan de högt 

presterande eleverna i matematik och de lägre presterande eleverna var reducerat med hjälp av 

undervisningsformen. Även Yoho (2011) framställer de positiva effekter som musikintegrerad 

matematik medför. De elever som deltog i hennes studie förbättrade sitt provresultat på grund 

av den matematiksång som hon introducerat för eleverna några veckor innan provet ägt rum.  

 

An et al. (2014) redogör för att även deras metod resulterade i positiva effekter. Eleverna fick, 

efter att deltagit i deras studie, ökad positiv inställning till ämnet matematik och ökad tilltro 

till sin egen förmåga vilket resulterade i ett bättre självförtroende. Under undervisningens 

gång så såg man även en förändring i relationer elever emellan. Gruppdynamiken blev bättre 

genom att eleverna samarbetade i de olika musikmatematiska problemlösningarna.  An, 

Capraro och Tillman (2013) beskriver att förutom det ökade självförtroendet hos de 

deltagande eleverna så ökade även eleverna sin matematiska förmåga genom att de 

diskuterade och resonerade med sina klasskompisar kring musikmatematiska problem. Även i 

detta fall såg både forskarna och de deltagande pedagogerna en positiv förändring i den 

musikintegrerade matematikdeltagande klassens gruppdynamik. Forskarna An, Capraro och 

Tillman (2013) beskriver vidare att genom musikintegrerad undervisning gav pedagogerna 

eleverna fler möjligheter att uppleva matematik och utvecklas på egen hand inom den 

matematiska arenan. Genom de två analyser som gjordes i denna studie kunde man se att 

musik gick att koppla till alla olika matematiska områden samt att eleverna statistiskt visade 

på förbättrade resultat. 

 

4.3 Granskning av samband 

Alla artiklar, förutom ”Using Music to Increase Math Skill Retention” av Yoho (2011), 

använde sig av jämförandegrupper för att kunna analysera vilka effekter musikintegrering gav 

eleverna. Vid avsaknad av jämförandegrupp hade det varit svårt att visa på tydliga fördelar 

som musiken gav på elevernas motivation, attityder och kunskapsutveckling. Forskarna hade 

då behövt utläsa eventuella skillnader i ett specifikt område mellan de för- och eftertest 

eleverna genomfört vilket inte hade kunnat visa med säkerhet om musiken var anledningen till 

förbättrade resultat.  

 

An, Capraro och Tillman (2013) och An et al. (2014)  presenterar att de genomfört studierna 

med hjälp av en musik- och matematikintegrerad läroplan som de själva utformat. I den 

tvärvetenskapliga läroplanen presenterades olika modeller för hur undervisningen kunde 

utformas och genomföras.    

 

Det som gick att utläsa i samtliga ovanstående studier var att alla de pedagoger som 

medverkade i undersökningarna fick någon form av vägledning av forskarna. Tre av fyra 

artiklar, närmare bestämt de av An, Capraro och Tillman (2013), An et al. (2014)  samt An 

och Tillman (2015), visade på grundliga förberedelser för pedagogerna vilket kan grunda sig i 

att två av forskarna återkommer i alla artiklar. Någon anledning till varför dessa förberedelser 

förekommit framgår inte i artiklarna.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I följande kapitel förs en diskussion kring metoden för genomförandet av kunskapsöversikten 

samt en diskussion kring de resultat som framkommit i kartläggningen. Avslutningsvis 

innehåller det här kapitlet en slutsats där det framgår exempel på vidare forskning inom 

området.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

I dagens skola pratar man mycket om estetiska lärprocesser och att barn lär på olika sätt är vi 

förvånade över det lilla utbudet av forskning vi funnit inom området. Speciellt då musik och 

matematik har en stark koppling till varandra (An & Tillman 2015).  

 

Forskningen som vi tagit del av beskriver att många elever har svårigheter inom matematik 

och det är något som även kan avläsas i PISA- och TIMSS-undersökningar, då de visar på 

otillräckliga kunskaper hos elever i matematik (Skolverket 2016a; Skolverket 2016b). För att 

kunna vända den negativa trend som matematiken skapar hos elever, krävs det att pedagoger 

hittar nya och alternativa vägar att utforma sin undervisning.   

 

De studier som gjorts har visat att musikens inflytande i matematikundervisningen ger 

eleverna motivation samt ett lustfyllt lärande. Något vi finner anmärkningsvärt är att vi under 

vår sökning fick en hel del träffar på yngre åldrar men att det saknas mycket forskning från 

mellanstadiet och uppåt. Intressant att påpeka eftersom det ger de effekter som påvisats. Ska 

lärande inte längre vara motiverande och lustfyllt när man kommer upp i äldre åldrar? 

 

Tidigare forskning påtalar vikten av att hitta varierade arbetssätt och inlärningsstrategier i 

matematikundervisningen (Yoho 2011). Sett till de resultat som svenska elever visar i 

matematiken verkar det rimligt att ge eleverna fler och nya undervisningssätt för att motivera 

dem och ge dem möjlighet att utvecklas mer kunskapsmässigt (Skolverket 2016a; Skolverket 

2016b). Som forskningen visar kan musik vara en bra metod att använda för att motivera och 

stimulera elever inom matematikundervisning (An et al. 2014).   

 

All den forskning vi har granskat visar att musik har positiva effekter på matematik-

undervisningen. Dock har vi ställt oss frågande till de resultat som forskningen gett då vi 

anser att det inte går att veta om det är musiken som påverkar de goda effekterna och 

resultaten. Majoriteten av artiklarna innehåller studier där man gjort jämförelser mellan två 

olika elevgrupper, en där musiken varit en del i matematikundervisningen och en där man fått 

traditionell läromedelsbaserad matematikundervisning. Jämförelser har gjorts i elevernas 

kunskapsutveckling men även i deras inställning till matematiken vilket visade att musiken 

påverkade eleverna på ett positivt sätt. Dock anser vi att det saknas en del information kring 

de elevgrupper som deltagit i studierna samt att vi hade önskat att få veta mer om förut-

sättningarna för lärande. Det som inte framkom var hur elevgrupperna såg ut, relationen 

mellan elever och pedagog och hur matematikundervisningen var utformad utan inslag av 

musik. Hur kan man veta med säkerhet att det var musiken som påverkade dessa elevers 

resultat och inställningar? Det finns andra faktorer som kan spela en betydelsefull roll för 

lärandet. Till exempel elevernas tidigare kunskaper inom området som har undersökts, 

elevernas förmåga att tillämpa kunskap, gruppdynamik och gruppens individer (personlighet, 

karaktär). Resultaten i studierna visade på ökad motivation hos eleverna samt förbättrade 

resultat men detta är taget ur sin kontext. Elevernas resultat inom området hade förmodligen 

förbättrats vare sig musik varit inkluderad i undervisningen eller inte. Det är tydligt att 



 

14 

 

resultaten förbättrades även hos de elevgrupper som hade traditionell matematikundervisning. 

Dock visade de elevgrupper som ingick i den musikintegrerade matematikundervisningen på 

bättre resultat i förhållande till de elevgrupper där det inte var någon musik med i 

undervisningen. Det behöver emellertid inte betyda att musiken var det som gjorde att dessa 

elever hade bättre resultat utan det kan bero till exempel på att de var mer högpresterande från 

början eller på pedagogernas sätt att undervisa. Den förändrade inställningen till 

matematikundervisningen som man kunde se hos de elevgrupperna där man integrerade musik 

kan mycket väl ha berott på musiken. Man kunde se att dessa elevgrupper ökade sin 

motivation till matematiken på grund av att det blev ett mer lustfyllt lärande. 

 

En intressant aspekt vi reagerat över är att forskningen säger att pedagoger inte behöver några 

speciella kunskaper i musik och inte heller några direkta redskap för att inkludera musik i 

matematiken (Johnson & Edelson 2003). Annan forskning visar dock på motsättningar till 

detta då pedagogerna i flera studier har fått ta del av föreläsningar och workshops och fått 

vägledning i den undervisning som skulle komma att ges till eleverna (An, Capraro & Tillman 

2013; An et al. 2014). Då artiklarnas utgångspunkt är centrerad till att det krävs någon form 

av musikteoretisk förkunskap till att integrera musik i matematiken kan det, ur pedagogers 

perspektiv, verka både svårt och olustigt att kunna ha någon framgång med ett sådant 

arbetssätt. Det kan även ses som ett tidskrävande arbete om pedagoger behöver förberedelse 

för att kunna genomföra undervisningen så att den blir kunskapsfrämjande. Vår uppfattning är 

att det ska vara relativt enkelt att arbeta ämnesintegrerat. Därför blir vi förvånade över att 

författarna har valt att både förbereda och utbilda de deltagande pedagogerna, i den 

omfattning som beskrivits i studierna, innan dessa utfördes. En fundering som dyker upp är 

om lärarutbildningen borde vara ämnesintegrerad för att underlätta sådana här arbetssätt i 

praktiken. En tanke skulle kunna vara att man läser flera ämneskurser parallellt och att de får 

samverka med varandra. Det skulle kunna vara en hjälp för pedagoger i framtida arbete där 

man både kan samverka med andra pedagoger men samtidigt ha den kunskap själv som 

behövs för att kunna utföra en mer ämnesintegrerad undervisning. 

 

De tillvägagångssätt som använts av forskarna har ändrat vår uppfattning kring hur 

matematikundervisning med inslag av musik kan se ut. Innan informationssökningens start 

låg våra tankar i att musikintegrerad matematik skulle handla mycket om minnesträning 

genom sånger och ramsor men under tiden vi granskade artiklarna insåg vi att det finns fler 

sätt att inkludera musik i matematiken. Det forskarna har gjort i sina studier är att förena 

musik och matematik på ett sådant sätt att de kopplar samman ämnena, där musik inte enbart 

är ett inslag i undervisningen utan där man ser att de två ämnena talar samma språk. Detta kan 

härledas till Gottbergs (2009, ss. 34-36) beskrivning av att musikspråket och 

matematikspråket är lika. Eftersom forskarna har gett de medverkande pedagogerna 

utbildning och verktyg i hur musik kan integreras i matematiken öppnar det upp för fler 

möjligheter i undervisningen. Det kan ses som positivt samtidigt som det kan finnas 

svårigheter i hur det här ska kunna införas i skolan på ett enkelt och smidigt sätt.  

 

Man kan fundera över de tillvägagångssätt som forskarna använt sig av och hur de effekter 

samt resultat eleverna uppvisade blivit, om pedagogerna inte hade haft någon typ av 

förberedelse inför studierna. Hade samma effekter uppvisats eller hade det skilt sig åt? Kan 

det vara pedagogens inställning till undervisningen som påverkar elevernas prestationer?  

 

Syftet med denna kunskapsöversikt var att ta reda på vad tidigare forskningen framhäver om 

att inkludera musik i matematikundervisningen samt hur ämnena kan integreras i 

undervisningen. Våra frågeställningar var: Vad kännetecknar forskningen angående att 
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inkludera musik i matematikundervisningen? och Vilka tillvägagångssätt kan man använda 

för att integrera de två ämnena och vilka effekter får det på elevernas motivation och 

lärande? Vi anser att syftet är uppfyllt då vi fått svar på våra frågeställningar men vi anser 

också att det är ett smalt område där det fortfarande finns mycket att forska på.  

 

Majoriteten av forskningen vi fann var gjord i USA. Vi hittade ett fåtal artiklar från 

europeiska länder men ingenting från Sverige. Med tanke på att Lgr 11 (2011, ss. 9-10) 

förklarar vikten av estetiska inslag i skolans verksamhet hade det varit önskvärt och intressant 

att ta del av studier gjorda i den svenska skolan.   

 

Genom denna översikt har tidigare forskning visat hur elevers resultat och motivation kan 

påverkas av att inkludera musik i matematiken. Förslag på vidare forskning inom området är 

att genomföra studier där man tittar på hur detta skulle kunna se ut i den svenska skolan. 

Vidare kan man undersöka hur musikintegrerad matematik kan se ut i undervisning där 

pedagoger inte får någon utbildning och vägledning innan själva genomförandet.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har vi insett att det område vi valt att undersöka har ett begränsat 

forskningsfält. Vi har haft stora problem att hitta artiklar och flertalet av dem som vi i 

slutändan valde ut har samma personer som medforskare. Det är något som vi är medvetna 

om men då vi upptäckte att forskningsområdet var så pass smalt och då tiden var knapp tog vi 

beslutet att fortsätta med de artiklar vi redan hade.  

 

Kunskapsöversikten gjordes i avsikt att ge en så bred bild som möjligt av 

undersökningsområdet musikinkludering i matematikundervisning. För att få en överblick 

över den befintliga forskning som förekom kring undersökningsområdet gjordes därför de 

inledande sökningarna breda. Eftersom det gav ett väldigt stort antal sökträffar avgränsades 

sökningarna vilket resulterade i färre sökträffar där möjligheten fanns att läsa alla abstracts. 

En stor del av de forskningsartiklar som sökningarna gav visade sig inte vara relevanta för vår 

undersökning vilket resulterade i ett begränsat antal artiklar vi kunde använda i vår 

undersökning. Vår tanke var att avgränsa våra sökningar till den åldersgrupp vår utbildning 

inriktar sig mot men det visade sig finnas väldigt begränsat med forskning i relation till de 

årskurserna. Då vi fann att den mesta forskningen riktade sig mot lägre åldersgrupper, 

förskola och grundskolans årskurs 1-3, så valde vi att inrikta oss till den årskurs som var 

närmst vår framtida profession. Vi hade förmodligen haft fler artiklar att utgå ifrån om vi 

ändrat vår inriktning och inkluderat ännu tidigare åldrar.  

 

De sökmotorer och sökord som använts i litteratursökningarna kan ha påverkat den mängd 

material som erhållits. Sökningarna gjordes som tidigare nämnts i ERIC ProQuest, Google 

Scholar samt Primo, med fokus på ERIC ProQuest då denna sökmotor, med sin utformning 

och logiska struktur, föll oss mest i smaken. Det var enkelt att utföra sökningarna där samt att 

göra avgränsningar. ERIC ProQuest är dessutom en databas som är centrerad till bland annat 

pedagogik, vilket var relevant för vårt undersökningsområde. 

 

De avgränsningar som gjorts i sökningarna har också påverkat mängden material. Vi valde att 

avgränsa tidsintervallet på sökningarna då vi ville ha aktuell forskning eftersom vi anser det 

viktigt att kunna koppla till nutida undervisning. Nackdelen med det valet är att en del 

forskning utesluts och inte presenteras i resultatet.  
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Alla artiklar som valdes ut var på engelska då sökningar på svenska inte gav några relevanta 

resultat. Det kan ses som en risk då feltolkning kan göras vid översättning vilket kan bidra till 

ett bristande resultat. Dock har risken för feltolkning minskat då vi båda gått igenom 

artiklarna grundligt var för sig och noggrant översatt delar vi varit osäkra på med ett engelsk-

svenskt lexikon samt försökt sätta in dem i sitt sammanhang. 

 

Vårt syfte med kunskapsöversikten var att undersöka vad det fanns för grund i att integrera 

musik i matematikundervisningen. För att bredda undersökningsområdet hade vi kunnat välja 

att basera vår kunskapsöversikt på estetiska lärprocesser och sedan fördjupa undersökningen i 

musikintegrerad matematik. Vår tidigare bristande kunskap inom forskningsfältet samt vårt 

intresse att specifikt undersöka musiken som estetisk lärprocess i matematiken resulterade i 

den kunskapsöversikt som har presenterats.  

 

5.3 Slutsats 

Då vi under vår tid som studenter upplevt att matematiken ses som ett svårt, tråkigt och 

ångestfyllt ämne hos en del elever tror vi att musiken kan lyfta elevernas intresse för ämnet 

och ge dem, precis som forskningen talar om, ett motiverande och lustfyllt lärande.  

 

Även om vi ställer oss frågande till de resultat tidigare forskning påvisar, är vår egen åsikt om 

att integrera musik i matematikundervisningen något som överensstämmer med de resultat 

som forskningen faktiskt visat. Vi tror att det kan ge väldigt positiva effekter både på elevers 

lärande men också deras inställning till ämnet matematik. Enligt forskningen ger musiken fler 

möjligheter för elever att lära sig på andra sätt och att utvecklas kunskapsmässigt. Det ger 

alltså fler ingångsportar till lärande och utveckling. För att genomföra musikintegrerad 

matematikundervisning tror vi att det behövs någon form av förkunskap. Detta kan 

exempelvis vara att man genom lärarutbildningen får de verktyg som är nödvändiga för att 

kunna bedriva en musikintegrerad matematikundervisning. Det kan bli problematiskt med 

denna form av undervisning om man som pedagog inte känner sig bekväm i undervisnings-

formen. Därför har vi en förståelse för forskarnas förberedande tillvägagångssätt i studierna. 

Samtidigt anser vi att de förberedelser som pedagogerna gavs innan studierna var för 

avancerade och omfattande för att kunna implementeras hos vilken pedagog som helst, 

oavsett skola eller land.   
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Titel Författare  Publiceringsår Sökmotor Sökord Sammanfattning Resultat 

Elementary 

Teachers 

Integrate Music 

Activities into 

Regular 

Mathematics 

Lessons: 

Effects on 

Students’ 

Mathematical 

Abilities. 

Song A. An 

Mary 

Margret 

Capraro 

Daniel A. 

Tillman 

 

2013 ERIC  

ProQuest  

 

integrated 

music 

mathematics 

Artikeln handlar om att 

undersöka hur lärare 

integrerar musik i 

matematiklektionerna och 

vad det ger för positiva 

alternativt negativa resultat. 

  

En förskole- och en 

tredjeklasslärare och 

inkluderade 

musikaktiviteter i 

matematikundervisningen 

under fem veckor.  

 

Artikelns författare 

konstruerade en 

ämnesövergripande 

läroplan för matematik och 

musik och en ”handbok” 

där lärarna kunde lära sig 

hur de skulle utforma sina 

musikintegrerade 

matematiklektioner.  

Resultatet visade 

endast positiva effekter 

på utvecklandet av 

elevers matematiska 

kunskaper med hjälp av 

musik.  

 

Eleverna kunde efter 

studien koppla 

matematik till 

vardagsliv och 

kommunicera 

matematik med 

varandra på ett bättre 

sätt. Vidare kunde man 

se att det var ett mer 

kreativt och lustfyllt 

sätt att undervisa på.  

 

Studien visade att 

musik kan användas för 

att kopplas samman 

med matematik i flera 

olika matematiska 

områden. 

Fostering 

Elementary 

Students’ 

Mathematics 

Disposition 

through Music-

Mathematics  

integrated 

Lessons. 

Song A. An 

Daniel A. 

Tillman 

Rachel 

Boren 

Junjun 

Wang  

2014 ERIC  

ProQuest  

 

integrated 

music 

mathematics 

Två tredjeklasser deltog i 

artikelns studie där den ena 

klassen fick integrerad 

musik- och 

matematikundervisning och 

den andra klassen fick 

traditionell 

matematikundervisning. 

 

Syftet med studien var att 

se om musikinkluderande 

matematikundervisning var 

mer givande för eleverna 

än den klassiska 

matematikundervisningen. 

 

 

Resultatet jämfördes 

med hjälp av två olika 

test, ett före- och ett 

eftertest. 

 

Testen belyste 

olikheterna mellan de 

två elevgruppernas 

resultat i förhållande 

till vilken typ av 

undervisning de fick.  

 

Resultatet visade att 

den grupp som fick 

musik integrerat med 

matematik hade ett 

statistiskt högre utslag 

än den icke-musikala 

gruppen.  

 

Detta menade på att 

musikgruppen i 

eftertestet  hade en mer 

positiv attityd till 

matematiken än den 

andra gruppen.  

Musikgruppen hade 

mer positiva resultat än 

den andra gruppen på 5 

av 6 av de olika 

nivåerna: matematisk 

säkerhet, 

självförtroende, attityd, 

användning, framgång 

och tilltro.  



 

20 

 

Integrating 

Music and 

Mathematics in 

the elementary 

classroom 

Gretchen L. 

Johnson 

 

Jill R. 

Edelson  

2003 ERIC  

ProQuest  

 

integrated 

music 

mathematics 

Denna artikel hade inte 

någon typ av studie utan 

den tar endast upp 

obeprövade exempel på hur 

musik kan integreras i 

matematikundervisningen.  

 

Författarna tar upp olika 

aktiviteter kopplade till 

musik som man kan 

använda sig av i 

matematikundervisningen, 

från förskolan till årskurs 6.  

 

De aktiviteter som tas upp i 

artikeln lär elever att 

uttrycka sig matematiskt 

genom mönster och olika 

förhållanden. Olika fysiska 

material såsom 

musikinstrument, sånger 

och musikaliska symboler 

används för att illustrera 

mönster, serier och bråktal 

och att samla in data för att 

göra olika grafer och 

diagram.  

 

  

Författarna påtalar att 

det finns många bra sätt 

att använda musik för 

att eleverna ska lära sig 

matematik. En del som 

kan läras genom att 

integrera musik i 

matematiken är att man 

kan få med sig 

betydelsefulla begrepp 

och färdigheter, t.ex. att 

se och beskriva olika 

mönster, göra 

jämförelser och 

använda matematiken i 

vardagliga situationer. 

En annan anledning är 

att det finns ett värde 

för de elever som 

besitter andra styrkor 

än de logiskt 

matematiska. En tredje 

anledning är att det är 

enkelt att inkludera 

musik i matematiken 

och även de som inte är 

så musikaliskt lagda 

kan lyckas med dessa 

aktiviteter.  

Music activities 

as a meaningful 

context for 

teaching 

elementary 

students 

mathematics: A 

quasi-

experiment 

time series 

design with a 

random 

assigned 

control group 

Song A. An 

Daniel A. 

Tillman 

2015 ERIC  

ProQuest  

 

music, 

mathematics, 

”elementary 

school” 

Artikeln baseras på en 

studie gjord i två klasser i 

årskurs tre med 56 elever 

som deltog i studien.  

 

Syftet med studien var att 

undersöka ifall det blev 

någon skillnad på 

matematiklektionerna.  

 

En av elevgrupperna fick 

musikintegrerad 

matematikundervisning och 

en elevgrupp fick 

traditionell undervisning i 

matematik.  

 

De två elevgrupperna fick 

genomgå en rad olika 

tester, både före och innan 

studien satt igång:  

 

Ett förtest i matematik 

gjordes för att mäta 

elevernas förkunskaper och 

sedan kunna ske eventuell 

skillnad. Testet gjordes 

även för att se eventuell 

matematisk nivåskillnad 

hos de två elevgrupperna. 

Tester gjordes även under 

undervisningens gång och 

slutligen gjordes ett 

sluttest. 

 

Det var dessa prov som låg 

till grund i att läsa ut den 

Resultatet påvisade en 

markant skillnad 

mellan de två 

elevgrupperna.  

 

Den elevgrupp som 

fick musikintegrerad 

matematikundervisning 

utvecklade sin 

matematiska förmåga 

inte bara mellan före 

och efter testen utan 

även mellan de testen 

som gjordes under 

arbetets gång. 

  

Resultatet visade även 

på att klyftan mellan de 

elever som har lättare 

för matematik och de 

svagare eleverna 

förminskades genom 

den musikintegrerade 

undervisningen   

 

Den musikintegrerade 

undervisningen gav 

även eleverna chanser 

att lära sig av sina 

misstag och rätta sig 

själva. På så sätt var 

undervisningen 

främjande för elevernas 

kognitiva förmåga.  
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eventuella skillnad som 

blivit mellan 

elevgrupperna.  

Preservice 

teacher’s 

beliefs and 

attitude about 

teaching and 

learning 

mathematics 

through music: 

An intervention 

study 

Song A. An 

 

Ma 

Tingting  

 

Mary 

Margret 

Capraro 

 

2014 ERIC  

ProQuest  

 

music  

mathematics 

Denna artikel handlar om 

en undersökning författarna 

gjorde på 30 lärarstudenter 

där författarna ville granska 

attityden och tilltron till att 

undervisa i matematik 

integrerad med musik.  

 

Författarna beskriver att 

matematik kan medföra 

dålig energi, ångest och att 

man saknar tilltro till sig 

själv. Om lärarstudenter 

har denna negativa syn på 

sig själva i relation till 

matematiken så kommer 

det i största sannolikhet 

överföras till eleverna när 

de senare undervisar i 

matematik.  

 

Syftet med undersökningen 

var att se ifall 

lärarstudenterna vågade 

undervisa i matematik med 

musik som hjälp. I studien 

fick lärarstudenterna svara 

på ett formulär före och ett 

efter undersökningen . På 

så sätt kunde författarna se 

om det fanns någon 

förändring i 

lärarstudenternas attityd till 

matematikundervisning. 

 

Lärarstudenterna fick en 

90-min lång föreläsning av 

en av författarna så de fick 

förstå hur, vad och varför 

de ska inkludera musik i 

matte.  

Vid granskning av de 

två formulären 

lärarstudenterna fick 

genomföra såg man en 

betydlig skillnad i 

attityder mellan före 

och efter 

undersökningen.  

 

Lärarstudenternas 

tilltro till sig själva, 

attityd till att lära sig 

och lära ut matematik 

samt minskad ångest 

gällande ämnet visade 

sig tydligt på resultatet.  

 

Via resultatet kunde 

författarna även se att 

lärarstudenterna med 

mycket stor sannolikhet 

skulle komma att 

använda sig av musik i 

sin framtida 

matematikundervisning

.  

 

Using Music to 

Increase Math 

Skill Retention 

Catherine 

Yoho  

 

2011 ERIC  

ProQuest  

music, 

mathematics 

“intermediate 

grades” 

 

Artikeln handlade om en 

studie där man ville 

undersöka musikens 

påverkan i 

matematikundervisningen.  

 

Studien gjordes i en 

fjärdeklass med 18 elever 

där 7 av eleverna hade 

inlärningssvårigheter och 

där två av eleverna hade 

spanska som förstaspråk, 

där eleverna fick 

musikintegrerad 

matematikundervisning. 

Studien innefattade även en 

fjärdeklass som fick 

traditionell 

matematikundervisning.    

 

Studien gjordes med 

Resultaten visade  att 

eleverna hade ett 

medelvärde på 21% på 

förtestet och ett 

medelvärde på 81% på 

det avslutande testet. 

Det gav ett medelvärde 

med 57,7% förbättring.  

Jämförelseklassen hade 

en förbättring på 47% 

mellan förtestet och det 

avslutande testet.  

 

Studien visade alltså på 

positiva resultat men 

författaren ansåg dock 

att det var svårt att veta 

om det kan ha berott på 

den musikintegrerade 

undervisningen eller 

om det berodde på att 
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författaren som 

“medlärare” tillsammans 

med elevernas vanliga 

lärare. Innan man 

påbörjade studien 

undersökte man om 

eleverna tyckte om 

matematik, om de kände att 

de behövde mera hjälp i 

ämnet samt om deras lärare 

hade inkluderat musik i 

matematikundervisningen 

tidigare.   

 

Inför varje nytt moment 

som skulle påbörjas valde 

man att ta några 

nyckelbegrepp och göra en 

kort sång med dessa som 

man lärde eleverna. 

Eleverna fick sedan träna 

sången regelbundet under 

hela momentet  och många 

elever efterfrågade ofta den 

första sången de lärt sig. 

 

Man samlade in data 

genom observationer, ett 

förtest och ett avslutande 

test. Man jämförde sedan 

resultaten i i klassen där 

musik blivit inkluderad i 

matematiken med den klass 

där man inte inkluderat 

musik i matematiken.   

de var två lärare i 

klassrummet även om 

de försökte agera som 

att de bara var en.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


