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Sammanfattning 
Den pedagogiska diskussionens genombrott gällande musikens främjande inverkan på barns 
kunskapsutveckling startade under 1990-talets slut (Jederlund 2011). Europeiska journalister 
skrev artiklar om en ny undervisningsmetod som fått genombrott i USA, kallad ”Mozarteffek-
ten”. ”Mozarteffekten” hänvisar till den världsberömda kompositören Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756 - 1791) som var en österrikisk violinist och pianist som under sina levnadsår 
blev en mycket framgångsrik och respekterad tonsättare. Det sades att musiklyssnandet hade 
positiv inverkan på elevers spatiala tänkande samt ökade deras intelligenskvot. Detta fick 
vårdnadshavare att spela Mozarts klassiska musik för sina barn i förhoppning om att barnen i 
framtiden utvecklades till matematiska genier.  

Syftet med forskningsöversikten var att undersöka vad tidigare forskning fastslog om under-
visningskomplementet Mozarteffekten och bakgrundsmusik i samband med matematikunder-
visning. De underlag som ligger till grund för detta arbete är framtaget genom att granska och 
analysera vetenskapliga artiklar.  

Resultatet påvisade att Mozarteffekten och bakgrundsmusik i klassrummet innehade positiva  
effekter på elevers attityd, motivation och psykiska känslor relaterade till matematikämnet. 
Vid granskning av tidigare forskningen påvisades det även att forskningsfältet var relativt 
smalt vilket implicerar att ytterligare forskning inom Mozarteffekten och bakgrundsmusik 
vore önskvärt.  
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1. INLEDNING 
Den pedagogiska diskussionens genombrott gällande musikens främjande inverkan på barns 
kunskapsutveckling startade under 1990-talets slut (Jederlund 2011). Europeiska journalister 
skrev artiklar om en ny undervisningsmetod som fått genombrott i USA, kallad ”Mozarteffek-
ten”. ”Mozarteffekten” hänvisar till den världsberömda kompositören Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756 - 1791) som var en österrikisk violinist och pianist som under sina levnadsår 
blev en mycket framgångsrik och respekterad tonsättare.  Nilsson (2002) beskriver att forska-
ren Alfred A. Tomatis, en öron-näsa-halsläkare från Frankrike, var den som år 1991 myntade 
begreppet ”Mozarteffekten”. Nilsson (2002) anger vidare att den första genomförda studien 
gjordes av tre stycken psykologer, Rauscher, Shaw och Ky (1995), där ett antal testdeltagare 
fick lyssna på Mozarts klassiska musikstycken under studerande vilket resulterade i en ökning 
av deltagarnas spatiala tänkande.  

Jederlund (2011, s.12) förklarar Mozarteffekten som ett hjälpredskap för pedagogerna i sitt 
arbete mot högre elevresultat i matematik och språkkunskap. Europeiska journalister skrev att 
Mozarteffekten bidrog till förbättrade resultat, vilket inte var speciellt väl emottaget i forskar-
världen utan blev något som snabbt och tydligt avslogs då forskningsområdet ansågs vara la-
bilt. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2017, s. 55) framställer att 
undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i matematik och dess använd-
ning i vardagen samt inom olika ämnesområden. Matematikundervisningen ska främja alla 
elevers utveckling och även deras förmåga till att applicera matematik i olika sammanhang. 

Om det som Lgr11 beskriver ovan ska fungera som grundstenar, det vill säga det väsentliga 
för matematikundervisningen, hur kommer det sig att svenska elevers matematikresultat inte 
lever upp till de uppsatta mål som finns för skolämnet? Programme for International Student 
Assesment (PISA) framställer tydliga resultat på svenska elevers nedåtgående kunskaper inom 
matematik. Den senaste PISA-undersökningen som redovisades år 2015 visade visserligen på 
något förbättrade resultat än tidigare, men i jämförelse med undersökningen 2003 befann sig 
Sverige fortfarande på en mycket låg nivå (Skolverket 2016).  

Vidare belyser Lgr11 (2017, s.55) att undervisningen skulle ge eleverna möjlighet att uppleva 
estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Alexandersson och 
Swärd (2015, ss. 1-3) exemplifierar de positiva aspekter som finns med att inkludera estetiska 
lärprocesser i skolans grundämne. Framförallt främjar arbetet alla elevers kunskapsutveckling 
då det ger eleverna en chans att skapa en helhet genom att anknyta sina känslor och upplevel-
ser till erfarenhet och kunskap. Tillvägagångssättet bidrog även till ökad motivation och sti-
mulans då eleverna uppfattade de estetiska ämnena positivt. Gottberg (2009, ss.34-37) upp-
märksammade att musik- och matematikspråket innehåller ett flertal likheter och att det kunde 
underlätta för eleverna kunskapsmässigt när olika matematiska begrepp övades in om de två 
skolämnena kombinerades med varandra.   

År 2015 publicerades en ämnesutvärdering i årskurs 6 och årskurs 9 relaterad till musikämnet 
i den svenska grundskolan. Utvärderingen påvisade att elever uppfattade musikämnet som 
intressant, engagerande och att skolämnet gav positiv energi samt arbetsglädje (Skolverket 
2015). Campbell (1998, s.184) beklagar i sin bok Mozarteffekten: musikens oanade kraft att 
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det tyvärr saknas en allmän kunskap om hur viktig musiken är för den neurologiska utveck-
lingen och att de statliga bidragen till musikverksamheten i skolan minskat avsevärt de  
senaste tio åren. Vidare anser han att musikundervisningen inte längre prioriterats i skolans 
värld och att den kunskap som undervisats inte längre innehåller ett musikaliskt djup, det vill 
säga en musikalisk betydelse, som tidigare existerade.  

Campbell berättar vidare att musik har en glädjande och stimulerande effekt på människor och 
att musiken kan hjälpa oss genom svåra perioder i livet. Musik, i det här fallet klassisk musik 
komponerad av Mozart, menar Campbell främjar en människas spatiala tänkande samt vida-
reutvecklar hennes intelligens. Han förklarar de fördelar som finns med att lyssna på Mozarts 
musik då den ”värmer upp” en människas hjärna och underlättar intaget av mer avancerad 
kunskap (Campbell 1998, ss. 9-22) Vidare framhåller Campbell (1998, s.23) att det är kom-
plexiteten i Mozarts musik som främjar vissa neuromönster, vilket spelar en betydelsefull roll 
vid avancerat tänkande, inte minst vid inlärning av matematik. 

Det som låg till grund för det här arbetet var min personliga erfarenhet av skolämnena musik 
och matematik och intresset att kombinera de två. Under ett flertal verksamhetsförlagda ut-
bildningar (VFU) under min studietid på grundlärarprogrammet 4-6 upplevde jag elevers icke 
engagemang relaterat till matematikämnet och har därför funderat på hur skolämnet kan  
vidareutvecklas så att eleverna stimuleras och uppfattar det som intressant.  

Jag har även upplevt vid ett flertal tillfällen att elever önskar att få lyssnar på musik i samband 
med enskilt arbete under matematiklektionerna men att deras önskan vanligtvis tyvärr avslås 
av pedagogen. Då det har uppmärksammats ett tydligt samband mellan musikteori och delar 
inom matematiken anser jag att det vore lämpligt att våga arbeta mer ämnesintegrerat. Min 
förhoppning med detta arbete har varit att sammanställa vad tidigare forskning har ansett om 
undervisningskomplementet Mozarteffekten och bakgrundsmusik i matematikundervisningen.  

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med forskningsöversikten var att undersöka vad tidigare forskning fastslog om under-
visningskomplementet Mozarteffekten och bakgrundsmusik i samband med matematikunder-
visning. Detta genomfördes genom granskning av vetenskapliga artiklar.  

Mina frågeställningar var: 

• Vilka attityder fanns det till Mozarteffekten?  
• Ansåg forskningen att Mozarteffekten var ett främjande undervisningskomplement? 
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2. GENOMFÖRANDE 
Den data som presenterats är insamlad genom en enda metod, det vill säga, granskning av ve-
tenskapliga artiklar. Under det angivna kapitlet presenteras de sökmotorer samt sökord som 
använts vid insamling av data och det urval som ligger till grund för arbetet. Urval 1 presente-
rar de artiklar som valdes ut vid sökningarna (se tabell 1) och i Urval 2 presenteras de artiklar 
som forskningsöversikten baserats på (se tabell 2). 

2.1 Pilotsökningar 
För att försöka skapa en överblick över forskningsfältet genomfördes den 15 januari 2018 tre 
pilotsökningar. Den första genomfördes via sökmotorn Primo som fanns tillgänglig via Hög-
skolan i Borås bibliotekshemsida. Därefter följde sökning via Eric Proquest och slutligen 
gjordes även en sökning via Google Scholar. De sökord som användes i pilotsökningarna var 
musik och matematik. Då de svenska sökorden gav ett begränsat antal träffar genomfördes 
sökningarna igen fast med hjälp av de engelska sökorden: music och mathematics. Pilotsök-
ningarna som genomfördes senare samma dag med hjälp av de engelska sökorden gav ett stör-
re omfång information vilket underlättade den kommande sökningsprocessen.  

Sökningarna genomfördes endast med de engelska sökorden music, mathematics, brain, 
mnemonics, ”Mozart effect” och ”Background music” ”Elementary School” då dessa resulte-
rade i ett större omfång träffar. Den kombination som visade sig mest gynnsam var music, 
mathematics och brain samt ”Mozart effect” och ”Background music”. Vid insamling av data 
försattes vissa ord inom citationstecken för att genomföra en så kallad ”frassökning”. Fras-
sökningen begränsar sökresultaten och presenterar de träffar där de två sökorden står i relation 
med varandra. Alla utvalda artiklar var peer-reviewed vilket betyder att artikeln genomgått en 
kritisk granskning av minst två objektiva experter inom undersökningsområdet (Eriksson, Ba-
rajas, Forsberg & Wengström 2013, ss.61-62). Skälet till varför peer-reviewed funktionen an-
vändes var att försäkra att de valda artiklarna var vetenskapligt godkända och på så sätt vilade 
på vetenskaplig grund. Jag valde även att begränsa de genomförda sökningarnas tidsomfång 
till 2000-talet, då jag ville ta del av den senaste forskningen inom området. 

Majoriteten av sökträffarna hade sitt ursprung i USA, men det påträffades även sökträffar från 
Australien samt de europeiska länderna Finland, Tyskland och Danmark. 

2.1.1 Sökningar och träffar  
De pilotsökningar som genomfördes gav ett stort omfång information, närmare bestämt 73 
979 träffar via Primo, 1695 träffar via Eric Proquest samt 1 680 000 träffar hos Google Scho-
lar, på sökorden music och mathematics. Då mängden träffar kändes svår att bearbeta inklude-
rades flera sökord i försök att förfina sökningarna. De ord som inkluderades tillsammans med 
de ovanstående sökorden var brain, mnemonics samt ”Mozart effect” och ”background mu-
sic” i olika kombinationer. I alla sökningar användes den booleska söktermen AND samt 
peer-reviewed.   

Den första sökningen som genomfördes den 18 januari 2018, var via sökmotorn Primo och 
nåddes via Högskolan i Borås bibliotekshemsida. Där användes sökorden music och mathe-
matics vilket resulterade i 73 660 sökträffar. Då sökresultatet kändes övermäktigt att hantera 
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valdes funktionen peer-reviwed samt full text online, vilket reducerade resultatet något (39 
372 träffar). Vidare valdes årsintervallet, 2000-2018, vilket gav resultatet 31 142. Sökresulta-
tet var fortfarande för stort för att genomarbetas därför beslutade jag att överge den första 
sökningen  

Den andra sökningen genomfördes senare samma dag med hjälp av samma sökord men även 
ordet brain inkluderades vilket gav resultatet 11 673 träffar. För att försäkra mig om att endast 
ta del av vetenskapliga artiklar inkluderades även peer-reviewed samt full text online, vilket 
gav 7784 träffar. Med årsintervall 2000-2018 avslutades sökningen med 6379 resultat. Då 
sökresultaten fortfarande var för stort att genomarbeta valde jag att fokusera på de tre första 
sidornas resultat.  

Den sökning som utfördes i Eric Proquest, den 18 januari 2018, resulterade i en mer hanterbar 
mängd artiklar. De sökord som användes var music, mathematics och brain vilket resulterade 
i 46 stycken artiklar. Med hjälp av peer-reviewed, årsintervallet 2000-2018 samt frassökning-
en ”Elementary School” reducerades resultatet ner till 12 stycken artiklar. Under bearbetning-
en av de funna artiklarna tillkom ett undervisningskomplement som tidigare varit okänt,  
”Mozarteffekten”.  

Med det nya undervisningskomplementet genomfördes en ny sökning med sökorden music, 
mathematics, brain och ”The Mozart effect”. Sökningen gav 701 resultat och med hjälp av 
tillägget peer-reviewed samt årsintervallen 2000-2018, blev resultatet 104 stycken artiklar. 

I sökmotorn Google Scholar genomfördes en sökning på orden music, mathematics, och brain 
vilket gav 159 000 träffar. För att försöka minska sökresultatet inkluderades orden ”The Mo-
zart effect” vilket gav 601 träffar. Men eftersom funktionen peer-reviewed inte fanns som 
valmöjlighet kändes det inte accepterat att inkludera någon artikel från sökmotorn på grund av 
osäkerhet om artiklarna vilade på en vetenskaplig grund.  

Anmärkningsvärt att notera är att sökningarna i Eric Proquest resulterade i fler vetenskapliga 
artiklar i relation till mina sökord än vad Primo presenterade. Därför har majoriteten av de 
utvalda artiklarna hämtats genom sökmotorn Eric Proquest.  

2.2 Urval 
Under de genomförda sökningarna söktes det efter artiklar som innehöll flera av sökorden 
music, mathematics, brain, mnemonics (minnesträning), samt ”Mozart effect”. Därefter ge-
nomarbetades artiklarnas abstract för att undersöka om forskningen var intressant i förhållan-
de till forskningsöversiktens frågeställningar:  

• Vilka attityder fanns det till Mozarteffekten?  
• Ansåg forskningen att Mozarteffekten var ett främjande undervisningskomplement? 

Denna sökning resulterade i ett första urval (se tabell 1)  
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Tabell 1: Urval 1 

Titel Forskare Publiceringsdata Sökmotor Sökord

Can music lessons 
increase the 
performance of 
preschool children in 
IQ tests?

Hossein Kaviani 
Hilda Mirbaha 
Mehrangiz Pournaseh  
Olivia Sagan

Cognitive 
Processing, vol 15 ss.
77-84, 2014

Eric ProQuest Music 
Mathematics 
Brain

Do Re Mi, 1-2-3: 
That’s How Easy 
Math Can Be: Using 
Music to Support 
Emergent 
Mathematics

Kamille Geist  
Eugene A Geist

YC Young Children; 
Washington, vol 63 
ss.20-25, 2008

Primo Music 
Mathematics 
Brain

Elementary Teachers 
Integrate Music 
Achtivities into 
Regular Mathematics 
Lessons: Effects on 
Students’ 
Mathematical 
Abilities

Song An 
Mary Margret 
Capraro  
Daniel A Tillman

Journal for Learning 
Through the Arts, 
9(1), 2013 

Eric ProQuest Music 
Mathematics

Fostering Elementary 
Students’ 
Mathematics 
Disåposition through 
Music-Mathematics 
Integrated Lessons

Song An 
Daniel Tillman  
Rachel Boren 
Junjun Wang

International Journal 
for Mathematics 
Teaching and 
Learning, 1(3), 2014

Eric ProQuest Music 
Mathematics

Finnish primary and 
secondary school 
students’ interest in 
music and 
mathematics relating 
to enjoyment of the 
subject and 
perception of the 
importance and 
usefulness of the 
subject

Timo Tossavainen  
Antti Juvonen

Research Studies in 
Music Education, Vol 
37(1) ss.107-121, 
2015

Eric ProQuest Music 
Mathematics  

Hemispheric laterality 
in music and math

Gary Michael 
Szirony  
John S. Burgin 
L. Carolyn Pearson  

Learning Inquiry, Vol 
2 (3) ss.169-180, 
2008

Eric ProQuest Music 
Mathematics 
Brain

Mathematical lyrics: 
noteworthy 
endeavours in 
education 

Lawrence M. Lesser Journal of 
Mathematics and the 
Arts, Vol 8 ss.46-53, 
2014

Eric ProQuest Music 
Mathematics  
Mnemonics
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Music Education for 
young children in 
Scandinavia: Policy, 
Philosophy, or 
Wishful Thinking?

Sven-Erik Holgersen Arts Education 
Policy Review, Vol 
109(3) ss.47-54, 
2008

Primo ”The Mozart Effect”

Music for Their 
Minds

Rebecca Shore  
Janis Strasser

YC Young Children; 
Washington, vol 61 
ss.61-67, 2006

Eric ProQuest Music 
Mathematics 
Brain

Music in the 
Classroom

Heather Blackburn International Journal 
of the Whole Child, 
Vol 2(1) ss.26-34, 
2017

Primo Music 
Mathematics 
Brain

More than Counting 
Beats: Connecting 
Music and 
Mathematics in the 
Primary Classroom

Robyn Trinick  
Gail Ledger 
Karen Major  
Pamela Perger

International Journal 
for Mathematics 
Teaching and 
Learning, Vol 17(3), 
2016

Eric ProQuest Music 
Mathematics  

No Evidence for the 
Mozart Effect in 
Children

Rudi Crncec 
Sarah J. Wilson  
Margot Prior

Music Perception, 
Vol 23(4) ss.305-317, 
2005

Primo ”The Mozart Effect”  

The ”Mozart Effect” 
and the Mathematical 
connection

Judy M. Taylor  
Beverly J. Rowe

Journal of College 
Reading and 
Learning, Vol 42(2) 
ss.51-66, 2012

Eric ProQuest Music 
Mathematics  
”The Mozart Effect”

The Mozart Effect 
and primary school 
children

Vesna K. Ivanov  
John G. Geake

Society for 
Education, Music and 
Psychology 
Research, Vol 31(4) 
ss.405-413, 2003

Primo ”The Mozart Effect”

The rhythm’s gonna 
get ya’  
- background music 
in primary classrooms 
and its effect on 
behaviour and 
attainment

Andrew J. Bloor Emotional and 
Behavioural 
Difficulties, Vol 14(4) 
ss.261-274, 2009

Primo ”The Mozart Effect”

Understanding the 
Benefits of Musical 
Training- Effects on 
Oscillatory Brain 
Activity

Laurel J. Trainor  
Antoine J. Shahin  
Larry E. Roberts  

The neurosciences 
and Music III- 
Disorders and 
Plasticity, Vol 1169 
ss.133-142, 2009

Primo Music 
Mathematics 
Brain

Titel Forskare Publiceringsdata Sökmotor Sökord
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Granskningen av de vetenskapliga artiklarna fortskred genom bearbetande av artiklarnas 
forskningsdel. De artiklar från Urval 1 som saknade relevant koppling till ”Mozarteffekten”, 
bakgrundsmusik och/eller neuroanatomi exkluderades i Urval 2. De vetenskapliga artiklar 
som presenteras i Urval 2 utgör därför grunden för arbetet (se tabell 2). 

Tabell 2: Urval 2 

Titel Forskare Publiceringsdata Sökmotor Sökord

Do Re Mi, 1-2-3: 
That’s How Easy 
Math Can Be: 
Using Music to 
Support Emergent 
Mathematics

Kamille Geist  
Eugene A Geist

YC Young Children; 
Washington, vol 63 
ss.20-25, 2008

Primo Music 
Mathematics 
Brain

Elementary 
Teachers Integrate 
Music Achtivities 
into Regular 
Mathematics 
Lessons: Effects on 
Students’ 
Mathematical 
Abilities

Song An 
Mary Margret 
Capraro  
Daniel A Tillman

Journal for 
Learning Through 
the Arts, 9(1), 2013 

Eric ProQuest Music 
Mathematics

Fostering 
Elementary 
Students’ 
Mathematics 
Disåposition 
through Music-
Mathematics 
Integrated Lessons

Song An 
Daniel Tillman  
Rachel Boren 
Junjun Wang

International 
Journal for 
Mathematics 
Teaching and 
Learning, 1(3), 
2014

Eric ProQuest Music 
Mathematics

Finnish primary and 
secondary school 
students’ interest in 
music and 
mathematics 
relating to 
enjoyment of the 
subject and 
perception of the 
importance and 
usefulness of the 
subject

Timo Tossavainen  
Antti Juvonen

Research Studies in 
Music Education, 
Vol 37(1) ss.
107-121, 2015

Eric ProQuest Music 
Mathematics  

Hemispheric 
laterality in music 
and math

Gary Michael 
Szirony  
John S. Burgin 
L. Carolyn Pearson  

Learning Inquiry, 
Vol 2 (3) ss.
169-180, 2008

Eric ProQuest Music 
Mathematics 
Brain
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Efter Urval 2 valdes det att göra en vidare granskning av de utvalda artiklarna för att skapa en 
tydligare bild över forskningens innehåll och för att underlätta kartläggningen. Önskas läsning 
av artiklarnas sammanfattning, se bilaga 1. 

Music in the 
Classroom

Heather Blackburn International 
Journal of the 
Whole Child, Vol 
2(1) ss.26-34, 2017

Primo Music 
Mathematics 
Brain

More than Counting 
Beats: Connecting 
Music and 
Mathematics in the 
Primary Classroom

Robyn Trinick  
Gail Ledger 
Karen Major  
Pamela Perger

International 
Journal for 
Mathematics 
Teaching and 
Learning, Vol 17(3), 
2016

Eric ProQuest Music 
Mathematics  

The ”Mozart 
Effect” and the 
Mathematical 
connection

Judy M. Taylor  
Beverly J. Rowe

Journal of College 
Reading and 
Learning, Vol 42(2) 
ss.51-66, 2012

Eric ProQuest Music 
Mathematics  
”The Mozart 
Effect”

The Mozart Effect 
and primary school 
children

Vesna K. Ivanov  
John G. Geake

Society for 
Education, Music 
and Psychology 
Research, Vol 31(4) 
ss.405-413, 2003

Primo ”The Mozart 
Effect”

No Evidence for the 
Mozart Effect in 
Children

Rudi Crncec 
Sarah J. Wilson  
Margot Prior

Music Perception, 
Vol 23(4) ss.
305-317, 2005

Primo ”The Mozart 
Effect”  

Understanding the 
Benefits of Musical 
Training- Effects on 
Oscillatory Brain 
Activity

Laurel J. Trainor  
Antoine J. Shahin  
Larry E. Roberts  

The neurosciences 
and Music III- 
Disorders and 
Plasticity, Vol 1169 
ss.133-142, 2009

Primo Music 
Mathematics 
Brain

Titel Forskare Publiceringsdata Sökmotor Sökord
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3. RESULTAT OCH ANALYS  
Artiklarna ”Elementary Teachers Integrate Music Activities into Regular Mathematics Les-
sons: Effects on Students’ Mathematical Abilities” skriven av forskarna An, Capraro och 
Tillman (2013) samt artikeln ”Fostering Elementary Students’ Mathematics Disposition 
through Music-Mathematics Integrated Lessons” skriven av An et al. (2014) har blivit exklu-
derade ur arbetet då artiklarna inte presenterar eller inkluderar någon form av forskning base-
rad på Mozarteffekten, bakgrundsmusik och/eller neuroanatomi.   

3.1 Attityder och förhållningssätt till Mozarteffekten.  
Under djupgående granskning av artiklarna uppmärksammades det att de innehöll olika ställ-
ningstaganden gällande Mozarteffekten, därför valde jag att nedan redovisa de attityder och 
förhållningssätt som framkom. Under detta avsnitt försöker jag även besvara frågeställningen: 
Vilka attityder fanns det till Mozarteffekten. I texten nedan valde jag även att inkludera artik-
larnas syfte då det innehöll intressant information. 

Tossavainen och Juvonen (2015) förklarar att musik är det ämne elever finner roligast och 
mest stimulerande i skolan och att matematik är det skolämne som uppfattas ointressant och 
svårt. Syftet med studien var att undersöka om elevers motivation i matematik påvisade skill-
nader då bakgrundsmusik inkluderades i undervisningen. Tossavainen och Juvonen (2015) 
berättar vidare att pedagoger måste bibehålla elevernas motivation i matematikämnet för att 
inlärningen ska vara gynnsam. De beskriver vidare att musik kan vara en lösning till elevernas 
motivationsproblem. Forskarparet gav Mozarteffekten begränsat med utrymme men beskrev 
att de baserat sin motivationsundersökning utifrån vad tidigare forskning angivit kring Mozar-
teffekten. Dock poängterade forskarna att undersökningen inte är sammanlänkad med effekten 
utan att undersökningen lånat delar som forskarna fann intressant i förhållande till undersök-
ningens syfte. Tossavainen och Juvonen (2015) belyser att tillvägagångssättet med inklude-
ring av bakgrundsmusik i klassrumsmiljön, visade sig inneha positiva effekter utifrån tidigare 
forskningsresultat, men forskarna uttrycker samtidigt tveksamhet kring Mozarts klassiska mu-
siks påverkan på resultatet.  

Att försöka förstå hur hjärnan positivt stimuleras av musik har varit ett intressant ämne för 
forskare i flera år. Trainor, Shahin och Roberts (2009) teori som deras undersökning baserades 
på, presenterade att musikaliskt utövande i ung ålder kan ha omfattande positiva resultat på 
personens spatiala tänkande och bidrar till högre intelligenskvot jämfört med de som inte utö-
vat något instrument. Deras syfte med studien var att undersöka ifall teorin överensstämde 
med forskarnas resultat efter genomförd studie. De som deltog var både professionella musi-
ker, amatörmusiker och icke musiker. I studien presenterades ingen information relaterat till 
Mozarteffekten och/eller bakgrundsmusik, dock beskrev forskarna musikens positiva inver-
kan på neuroanatomi.  

Mötet mellan hjärnan och musik framställer Szirony, Burgin och Pearson (2008) som en 
komplex vänskap då det är svårt och komplicerat att beskriva hur och varför de positiva effek-
terna uppstod. Forskarna beskriver vikten av att pedagogen innehar viss kunskap inom neuro-
anatomi, då det förklarar för oss hur elever lär, vilket anses vara en viktig del av pedagogiken. 
Syftet med Szirony, Burgin och Pearson (2008) studie var att neurologiskt påvisa vilka områ-
den i hjärnan som stimulerades av musik. Forskartrion nämnde inte Mozarteffekten i sin stu-
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die dock framkom uppmaning till matematikpedagoger att inkludera musiska inslag i mate-
matikundervisningen.  

Forskarna Trinick, Ledger, Major och Perger (2016) beskriver i sin artikel, kopplingen mellan 
matematik och musikämnet. De anger att användandet av musiska inslag i matematikunder-
visningen ökar inlärningen hos elever samt att det främjar deras självförtroende, då eleverna 
finner musikämnet roligt och stimulerande. Syftet med deras studie var att presentera vad 
verksamma pedagoger ansåg om införandet av bakgrundsmusik av bakgrundsmusik under 
matematiklektionerna. Därför inkluderades tre verksamma pedagogers utsagor i artikeln. Ge-
nom utsagorna kunde forskarna utläsa att pedagogerna var positivt inställda till inkluderingen 
men att de saknade information och kunskap om hur det skulle gå till. Trinick et al. (2016) 
redogör för att en av de intervjuade pedagogerna hade en positiv inställning gentemot Mozar-
teffekten och tillvägagångssättet, dock framkom det ingen vidare information gällande fors-
karnas egna inställningar och attityder. Trinick et al. (2016) presenterar däremot att musik är 
en del av barns vardag vilket borde motivera pedagoger till att våga arbeta ämnesintegrerat 
och inkludera musik i sin reguljära undervisning.  

I sin artikel Do Re Mi, 1-2-3: That’s How Easy Math Can Be: Using Music to Support Emer-
gent Mathematics innefattar forskarparet Geist och Geist (2008) inte någon undersöknings-
studie utan presenterar en sammanställning av faktabaserad forskning kring musikens delar i 
relation till Mozarteffekten. Syftet med sammanställningen var att presentera Mozarteffekten 
innebörd och påvisa den koppling som fanns mellan de två. Geist och Geist (2008) beskriver 
även musikens starka påverkan på hjärnan då vi utsätts för musikaliska inslag. Dessa influen-
ser kan påvisas genom att en person omedvetet ökar och/eller sänker sitt vandringstempo i 
förhållande till den takt musiken spelas i. Geist och Geist (2008) nämner även att musiken 
innehar en psykologisk påverkan på vår sinnesstämning, då en persons humör kan ändras 
oförklarligt vid kontakt med musik. Då det inte framgick någon negativitet i artikeln gentemot 
Mozarteffekten är det troligt att forskarna förhöll sig positiva till effekten, men detta är endast 
spekulationer då inget ställningstagande uttalats.  

Enligt forskarna Taylor och Rowes (2012) undersökningar som genomfördes i början av 90-
talet är Mozarteffekten ett undervisningskomplement som uppvisar en främjande inverkan på 
elevers spatiala tänkande samt ökar deras intelligenskvot. Syftet med deras studie var att un-
dersöka om Mozarteffekten förbättrade elevernas prestationer i ämnet matematik efter att Mo-
zarts musik framförts som bakgrundsmusik i klassrummet under elevernas individuella arbete. 
Taylor och Rowe (2012) förklarar vidare att det finns ett intresse hos forskare att försöka 
motbevisa Mozarteffektens tillvägagångssätt och den eventuella inverkan. Taylor och Rowe 
(2012) anger att Mozarteffekten inte mottogs med öppna armar av forskare, då den ansågs 
vara alltför experimenterande och innehöll för svag trovärdighet. Forskarparet beskriver även 
sin personliga nyfikenhet på effektens innehåll, men framställer samtidigt sin tveksamhet rela-
terat till effekten. Liksom Tossavainen och Juvonen (2015) riktade även Taylor och Rowe 
(2012) misstankar gentemot Mozarts musiks inblandning i resultatet. Var det Mozarts klassis-
ka musik som gav effekten eller var det musikens olika delar som påverkade eleverna posi-
tivt?  
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Ivanov och Geake (2003) belyser, liksom Taylor och Rowe (2012), Mozarteffektens funktion 
som undervisningskomplement. De anger vidare att användandet av Mozarts musik som bak-
grundsmusik i klassrummet främjade elevernas inlärning, då musikstyckena sällan registrera-
des av elever som musik utan fanns med omärkbart i bakgrunden. Syftet med dessa forskares 
studie var att urskilja skillnader i elevernas matematikresultat, då de fick lyssna på Mozart 
innan provet skrevs, men även under provtillfället. I artikeln nämns det tydligt att det var Mo-
zarts pianosonat för två pianon i D-dur, Köchel.448, som spelades för eleverna. Ivanov och 
Geake (2003) presenterar i sitt resultat en positiv inställning gentemot Mozarteffekten, då de 
de verkligen kunnat skönja förändringar i elevernas inlärningsförmåga.   

Forskaren Blackburn (2017) anger också att elever tenderar att lära sig mer effektivt när Mo-
zarts musik spelas som bakgrundsmusik i klassrummet. När pedagoger inkluderat musik i 
klassrummet skapades ytterligare en lärandemiljö vilket Blackburn (2017) anser att man skall 
ta vara på, speciellt under matematiklektionerna. Syftet med hennes studie var att undersöka 
om elevers provresultat uppvisade förändring när de lyssnat på Mozarts musik under stude-
randet inför matematikprov. Blackburn (2017) nämner även hon att det är Mozarts klassiska 
pianostycke Köchel.448 i tonart D för två pianon som spelas för studenterna. Enligt forskaren 
fanns det ett flertal positiva aspekter med inkludering av Mozarts musikstycke i matematik-
undervisningen, såsom att alla elever, inklusive de elever med inlärningssvårigheter, påverka-
des positivt av effekten då den medförde studie-ro och en lugn klassrumsmiljö.  

Som kontrast till ovannämnda resultat framställer Crncec, Wilson och Prior (2005) i sin arti-
kel motargument för användning av Mozarteffekten och bakgrundsmusik som komplement i 
undervisningen. Syftet med dessa forskares studie var att belysa bristerna hos Mozarteffektens 
innehåll och påvisa att musik ej har någon inverkan på elevers provresultat, spatiala tänkande 
och/eller deras intelligens. Forskarna kritiserar även tidigare forskare samt deras forskningsre-
sultat relaterat till effekten. Utifrån forskartrions syfte, samt den information som framkom, 
gick det utan svårighet att utläsa deras negativa inställning gentemot användandet av musik. 
Det framgick tydligt i artikeln att det var Mozarts klassiska musik som användes under studi-
ens genomföranden dock framkom det ej om något specifikt musikstycke används, som i 
Blackburn (2017) och Ivanov och Geake (2003) studier.  

3.1.1 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis går det att utläsa en tydlig differens mellan de vetenskapliga artiklarnas 
attityd och förhållningssätt till Mozarteffekten. Samtliga artiklar poängterade att förhoppning-
arna kring Mozarteffekten var att öka elevers spatiala tänkande samt deras intelligenskvot, 
men då forskarna presenterade skilda uppfattningar om undervisningskomplementet och då 
forskningsresultatet inte var enhetlig, resulterade detta i en osäkerhet att låta Mozarts klassis-
ka musik agera bakgrundsmusik under matematikundervisningen. 

Samtliga forskare, med undantag för trion Crncec, Wilson och Prior (2005), framställde att de 
var positiva till användandet av bakgrundsmusik i klassrumsmiljön, dock delades gruppernas 
åsikter ifråga om valet av just Mozarts klassiska musik. Blackburn (2017) samt Ivanov och 
Geake (2003) redogör för de positiva effekterna som uppstod hos eleverna vid kontakt med 
Mozarts klassiska musikstycken, medan Taylor och Rowe (2012) samt Tossavainen och Juvo-
nen (2015) inte var övertygade om Mozarts klassiska musik hade någon positiv inflytande. 
Taylor och Rowe (2012) samt Tossavainen och Juvonen (2015) spekulerade kring om det var 
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bakgrundsmusiken i sig självt som var givande för elevernas spatiala tänkande eller om det 
var just Mozarts musik som spelade en väsentlig och avgörande roll för inlärningsresultatet.  

3.2 Mozarteffekten och bakgrundsmusik 
Blackburn (2017) beskriver att Mozarteffekten var en term som användes för att benämna den 
förbättring som sker i elevers spatiala tänkande. För att förstå Mozarteffekten fullt ut krävs det 
djupare kunskap inom neuroanatomi. Utifrån vad tidigare forskning presenterat gällande neu-
roanatomi och musikens inverkan kommer det i följande kapitel att redogöras för hjärnan på-
verkas av musikstimuli. I detta avsnitt behandlas frågeställningen: Ansåg forskningen att Mo-
zarteffekten var ett främjande undervisningskomplement? 

Trainor, Shahin och Roberts (2009) förklarar det ökade intresset för forskningsstudier relaterat 
till hjärnans reaktion vid musikstimuli. Forskarna beskriver att anledningen till att det ökade 
intresset fick sitt fäste var att området var outforskat vilket gav forskningen en chans att tillfö-
ra nya upptäckter. Forskarna framställde ej någon information gällande Mozarteffekten utan 
poängterade enbart den positiva påverkan på hjärnan som infinner sig vid musikstimuli.  

Ivanov och Geake (2003) redogör för att tidigare studier som gjorts inom neuroanatomi har 
genomförts med hjälp av elektroencefalografi (EEG) test, vilket underlättat för forskarna att 
utläsa vilka områden i hjärnan som stimulerades vid kontakt med musik. Forskarna förklarar 
vidare att det genom EEG testet som genomfördes gick att urskilja stimuli i områdena tempo-
rallob samt vänstra- och högra hjärnhalva vid kontakt med Mozarts musik. Forskarparet visa-
de en positiv inställning till Mozarteffekten som undervisningskomplement och ansåg att det 
var hans musik som genererade den positiva inverkan på elevernas spatiala tänkande samt 
ökad intelligenskvot.  

Szirony, Burgin och Pearson (2008) beskriver i sin artikel att varje människa innehar en do-
minant hemisfär vilket kan förklara varför människor är bra på olika saker. Enkelt beskrivet 
anser forskarna i ämnet att vår vänstra hjärnhalva är mer anpassad till bearbetning av språk-
kunskap - både i tal och skrift, logik, matematik och vår förmåga att analysera. Vår högra 
järnhalva inriktar sig mot intuition, kreativitet, känslor och musik. På så sätt menar Szirony, 
Burgin och Pearson (2008) att musikstimuli, gemensamt med matematikutövande, aktiverar 
båda hjärnhalvorna vilket resulterar i stimulans av hela hjärnan. Men forskartrion belyser 
samtidigt hjärnans komplexitet då musikstimuli ter sig olika beroende på vad som spelas. 
Några exempel på avvikelser som kan medföra differentiell områdesstimulans är: om musik-
stycket innehåller tydliga inslag av rytm, dominant bas, instrumental musik och/eller röstin-
slag. Forskartrion nämner inte Mozarteffekten vid namn, dock poängterades det att matema-
tikpedagogerna icke fick undvika inkludering av musikaliska inslag i undervisningen, då re-
sultaten vittnade om positiva effekter.  

Geist och Geist (2008) framställer, precis som Szirony, Burgin och Pearson (2008), att musi-
kens rytm har en tydlig inverkan, men forskarparet har vidareutvecklat sitt resonemang och 
anger att även tempo, volym, melodi och stämsång medför differentiella stimuli.  
Geist och Geist (2008) förklarar att om det musikstycke som valts ut till bakgrundsmusik in-
nehåller ett snabbare tempo kan detta medföra hämmad inlärningsförmågan hos eleverna då 
ett snabbt tempo orsakade omedveten stress. Geist och Geist (2008) beskriver Mozarteffekten 
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som 1990-talets revolution inom pedagogikforskning, men det framgår ej vad forskarna själva 
ansåg om effekten som undervisningskomplement.     

För att introducera bakgrundsmusik i klassrummet belyser Trinick et al. (2016) att det inte 
krävs någon musiklärarutbildning då pedagogens sunda förnuft kan styra de musikval som 
skall inkluderas. Forskarna beskriver de tydliga samband som finns mellan skolämnena musik 
och matematik, men poängterar på samma gång vikten av att pedagogen är lyhörd och känner 
sina elever då tidigare genomförd forskning visar att Mozarteffekten inte främjar inlärningen 
hos alla elevgrupper.  

Crncec, Wilson och Prior (2005) anser till och med, till skillnad från ovanstående forskare, att 
bakgrundsmusik inte passar in i klassrumsmiljön då den har negativ effekt på elevernas kon-
centrationsförmåga. Enligt denna forskartrio hämmar tillvägagångssättet elevernas inlärning. 
Tidigare forskning som Crncec, Wilson och Prior (2005) tagit del av påvisade att tystnad i 
klassrummet var det mest gynnsamma för elevernas inlärning. För att styrka tidigare forsk-
nings argument presenterade Crncec, Wilson och Prior (2005) elevintervjuer vars resultat har 
redovisat att eleverna personligen uttryckte missnöje med bakgrundsmusiken, då den uppfat-
tades som ett störande moment. Forskarna Crncec, Wilson och Prior (2005) underströk tydligt 
att pedagogen gör eleverna en otjänst genom att förvänta sig en positiv Mozarteffekt i mate-
matikundervisningen.  

3.2.1 Sammanfattning av resultat 
Szirony, Burgin och Pearson (2008), och Geist och Geist (2008), ställde sig positiva till mu-
sikstimuli i klassrumsmiljön, vilket även Trainor, Shahin och Roberts (2009) gjorde. Forskar-
na framhöll dock att det krävdes någon form av tanke med den musik som valts ut då musi-
ken, enligt Szirony, Burgin och Pearson (2008) och Geist och Geist (2008), innehöll väsentli-
ga delar som behövdes tas i beaktande före tillämpande. Forskarparet Ivanov och Geake 
(2003) påpekade Mozarteffektens positiva inverkan och främjande stimulering av alla elevers 
inlärning, vilket Crncec, Wilson och Prior (2005) ansåg vara nonsens. Denna forskartrio ansåg 
att Mozarteffekten och bakgrundsmusik endast medförde negativ påverkan på eleverna vilket 
resulterade i försvagad koncentrationsförmåga. Det som Trinick et al (2016) ansåg var väsent-
ligt var att pedagogen hade fingertoppskänsla vid inkludering av bakgrundsmusik, då tillvä-
gagångssättet inte framstod som fördelaktigt för alla elevgrupper.  
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4. DISKUSSION: MOZART SOM BAKGRUNDSMUSIK  
I KLASSRUMMET 

Mozarteffekten som uttryck etablerades i början av 1990-talet (Rauscher, Shaw & Ky 1995). 
Forskartrion Crncec, Wilson och Prior (2005) genomförde en kritisk granskning av effekten 
och förklarade att Mozarteffekten först framställdes som en skämtsam förklaring till studen-
ters positiva resultat vid provskrivning i matematik och statistik. Studenterna angav att de stu-
derat med Mozarts klassiska musik i bakgrunden inför provskrivning och beskrev att det var 
musiken som genererade det positiva provresultatet. Crncec, Wilson & Prior (2005) presente-
rar vidare att Mozarteffekten vidareutvecklats från något skämtsamt till sanning vilket resulte-
rade i att Mozarteffektens innebörd undertiden förvrängts. Forskartrion menade att människor, 
särskilt vårdnadshavare, lurats till att tro att Mozarteffekten innehöll en helande effekt på ele-
vers intelligenskvot och att de barn som lyssnat på Mozarts klassiska musik kunde utvecklas 
till matematiska genier. Även om Crncec, Wilson & Prior (2005) studie grundar sig i att pre-
sentera argument mot Mozarteffekten, samtidigt förklarar forskarna vikten av att bedriva 
forskning kring musikens inverkan på elevers inlärning. 

Även Taylor och Rowe (2012) uppger i sin studie att Mozarteffekten vantolkats genom miss-
visande forskning som hävdade att lyssnandet på Mozarts klassiska musik vidareutvecklade 
samt höjde elevers intelligenskvot. Forskarna beskrev att guvernören vars ämbetsperiod var 
under 1990-talet i Georgia, USA visade stort intresse för effektens inflytelserika påverkan. 
Därför gavs det ut en CD med musik komponerad av Mozart till de som blev föräldrar i del-
staten under den perioden. Föräldrarna uppmanades att spela musiken för sitt barn ett antal 
gånger per dag om de ville frambringa en främjande effekt på barnets intelligens. Tillväga-
gångssättet spreds runt om i USA och påföljden blev att fler delstater antog guvernörens initi-
ativ, vilket resulterade i att Mozarts musik spelades frekvent under hela decenniet.   

Ivanov och Geake (2003) presenterar studier de genomfört gällande Mozarteffekten på vuxna 
studenters spatiala tänkande och intelligens. De innehåller en högre grad av trovärdighet, då 
vuxna människors logiska tänkande var mer utvecklat jämfört med barns. I och med den 
skillnad som finns mellan studieresultaten var det, enligt forskarna, inte otänkbart att Mozar-
teffekten ledde till positiva resultat på barns intelligens.  

Bakgrundsmusik är något som användes flitigt i människors liv, privat som professionellt, 
skriver Taylor och Rowe (2012). Forskarna förklarar att bakgrundsmusik framförs i de flesta 
matbutiker, köpcentrum, omklädningsrum och väntrum, därför anser Taylor och Rowe (2012) 
att det borde vara naturligt för pedagogen att investera i det musikarv som samhället erbjuder 
för att öka förståelsen för att musik även existerade utanför skolans väggar. Dock ställer sig 
forskarparet tveksamma till om det var Mozarts klassiska musik som främjade elevernas spa-
tiala tänkande eller om det var bakgrundsmusik i klassrummet som överhuvudtaget hade en 
egen effekt.  
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Forskarparet Tossavainen och Juvonen (2015) presenterar i sin studie att eleverna tenderade 
att prestera bättre under matematikundervisningen samt under provskrivning då musik spela-
des i klassrumsmiljön. Forskarna beskrev att bakgrundsmusik gav eleverna motivation och 
studie-ro vilket även forskarna ansåg påvisade musikens positiva inverkan på elevernas läran-
de.  

Det var inte all musik som var passande som bakgrundsmusik i klassrummet, enligt  
Blackburn (2017). Hon beskriver att bakgrundsmusiken behöver vara den typ av musik som 
eleverna inte uppfattar som känd. Den får alltså inte vara bekant för eleverna sedan tidigare, 
då välkänd musik bidrar till förlorad koncentrationsförmåga på skolarbetet. Även musikens 
volym spelade en avgörande roll, menade Blackburn (2017). Bakgrundsmusiken fick aldrig 
medföra att läraren behövde höja sin röst för att nå fram till eleverna. Hög volym, belyste 
Blackburn (2017) medförde koncentrationssvårigheter samt innehöll en negativ effekt på ele-
vernas minne.  

Tranor, Shahin och Roberts (2009) betonar även vikten av att hålla rätt musikvolym i klass-
rummet. Författartrion beskriver att hög musikvolym orsakar ljudtrauman som i sin tur kan 
resultera i öronsjukdomen tinnitus. Forskarna beskriver att de personer som drabbats av tinni-
tus besvärades av outhärdliga ljudförnimmelser som uppstod, då felaktiga impulser sändes 
mellan innerörat och hjärnan. De förklarar att barns hjärnor inte kan hantera starka och/eller 
långvariga ljud lika väl som vuxna då deras hjärnor inte var fullt utvecklade. 

Taylor och Rowe (2012) anser att Mozarteffekten innehåller svag trovärdighet och underströk 
även att Mozarts klassiska musikstycken säkerligen inte medförde att elever förvandlades till 
matematiska genier. Men Taylor och Rowe (2012) beskriver ändå det positiva som infinner 
sig då bakgrundsmusik spelas i klassrummet. Forskarna beskriver att musiken innehade en 
positiv inverkan på elevernas humör och reducerade det icke engagemanget som infann sig i 
matematikämnet. Forskarparet anser vidare att bakgrundsmusiken även reducerat ångest som 
tidigare funnits till skolämnet.   

Men var det Mozarts klassiska musikstycken som entydigt frambringade ett positivt gensvar 
hos elever eller var det musiken i sig själv? Det är något som Szieony, Burgin och Pearson 
(2007) ställer sig frågande till. Szieony, Burgin och Pearson (2007)  presenterar i sin artikel 
sin tilltro till den klassiska musikgenren som den mest gynnsamma genre som bakgrundsmu-
sik i klassrummet. I sin artikel funderar forskarna vidare på om det är Mozarts musik som 
främjar elevernas inlärning eller om all klassisk musik kan agera bakgrundsmusik i klass-
rumsmiljön.  

Geist och Geist (2008) beskriver att pedagogen inte nödvändigtvis behövde genomgå mu-
siklärarutbildning för att inkludera musikaliska element i matematikundervisningen. Forskar-
na anser att kombinationen av Mozart och bakgrundsmusik i klassrummet eventuellt inte var 
passande för alla elever då individerna uppfattade musiken på olika sätt. Geist och Geist 
(2008) förklarar att pedagogen kan inkludera rytm och tempo i undervisningen utan att  
bakgrundsmusik spelades. Detta kunde genomföras genom att exempelvis tillåta händerna 
fungera som musikinstrument. På så sätt, menar forskarna, att musikstimuli ändå ges till ele-
verna utan att bakgrundsmusik fysiskt spelas i klassrummet.  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5. MOZARTEFFEKTEN - EN VIDARE DISKUSSION  
I följande avsnitt presenteras diskussion kring metod och genomförande samt diskussion rela-
terat till de resultat som framkommit i kartläggningen.

5.1 Reflektioner kring diskussion  
De vetenskapliga artiklar som granskats har presenterat fakta som antytt att Mozarteffekten 
och bakgrundsmusik inte var lika gynnsam som Campbell (1998) anför i sin bok Mozarteffek-
ten - Musikens oanade kraft. Att åsikterna var många och varierande kring effekten har fram-
gått tydligt i den här litteraturöversikten.  

I och med att PISA-undersökningen påvisat svenska elevers otillräckliga kunskaper inom sko-
lämnet matematik (Skolverket 2016), har jag funderat vidare över om motivationen i skoläm-
net spelar en central roll. Några forskare som belyst vikten av att bibehålla elevernas motiva-
tion i skolämnet är forskarparet Tossavainen och Juvonen (2015). De har beskrivit att musi-
kinkludering kunde vara en lösning på motivationsproblemen. Men för att frambringa en mo-
tivationsförändring krävdes det att pedagogen vågar arbeta ämnesintegrerat.  

Då tidigare forskning belyst de positiva effekter som musikaliska inslag i undervisningen har 
medfört (Trinick et al. 2016), och musikens sammanlänkning med matematiken, som vid ett 
flertal tillfällen tas upp, är det svårt att frångå funderingar om varför inte fler matematikpeda-
goger inkluderar musik i sin undervisning (Geist & Geist 2008). Trinick et al. (2016) beskri-
ver att det inte krävs någon musiklärarutbildning av pedagogen som introducerade bak-
grundsmusik i klassrumsmiljön. Men åtaganden som ovan, att inkludera bakgrundsmusik i 
klassrummet, kan nog anses som en enkel uppgift för många, men det kan även medföra obe-
hag för pedagogen om tillvägagångssättet inte passar alla.  

Den forskning som lagt grunden för det här arbetet representerar varierade attityder gentemot 
Mozarteffekten. Blackburn (2017) ansåg att elever tenderade att lära sig mer effektivt med 
klassisk musik spelande i bakgrunden. Crncec, Wilson och Prior (2005), å andra sidan, belyste 
Mozarteffektens hämmande roll gentemot elevers inlärning då de musikaliska inslagen ansågs 
störande för elevernas koncentrationsförmåga. Dock anser jag att det var intressant att upp-
täcka att samtliga forskares ståndpunkt, oavsett attityd till Mozarteffekten, poängterade det 
positiva inflytande musiken har på elevernas hjärnor (Taylor & Rowe 2012).  

Jag har även uppmärksammat att ett flertal av artiklarna inte inkluderar elever i yngre åldrar i 
sina studier utan inriktar sig på studenter inom eftergymnasial utbildning (Ivanov & Geake 
2003). Detta fann jag anmärkningsvärt då grunden för kunskap bildas i yngre åldrar för att 
sedan byggas vidare på under de kommande skolårens gång.  

I den här litteraturöversikten har tidigare forskning påvisat hur elevers hjärnor positivt påver-
kats av musikstimuli. Elevernas attityd och motivation till skolämnet matematik har också 
förändrats efter att bakgrundsmusik inkluderats i klassrumsmiljön. I forskningsöversikten går 
det även att utläsa en tvetydighet hos forskarna gentemot just Mozarteffektens inverkan och 
påverkan hos eleverna. Men vikten av att inkludera musikaliska inslag i matematik-undervis-
ningen tycks ändå vara den gemensamma nämnaren hos samtliga.  
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Vidare fann jag det intressant att det inte kom fram någon vetenskaplig artikel baserad på 
forskning bedriven i Sverige med tanke på vad Lgr11 (2011, ss. 9-10) belyser om vikten av 
inkludering av estetiska inslag i skolan.  

5.2 Reflektioner kring metod 
Under den tid som arbetet fortlöpt har jag uppmärksammat att jag valt ett undersökningsom-
råde som varit relativt outforskat. Under sökningsprocessen, vid inkluderandet av sökorden 
music, mathematics och brain, uppmärksammades ett undervisningskomplement vid namn 
Mozarteffekten som tidigare var okänt för mig. Då undervisningskomplementet fångade min 
uppmärksamhet och nyfikenhet valde jag därför bort att undersöka hur musiken påverkar in-
lärningen i matematik och fokuserade istället mina sökningar mot ”Mozarteffekten”. De nya 
sökorden blev därför följande: music, mathematics, brain, ”Mozart effect” och ”Backgrund 
music”. 

Som tidigare nämnts i arbetet genomfördes sökningar i sökmotorerna Eric Proquest, Primo 
samt Google Scholar. I sökmotorn Primo fann jag artiklar som valdes att inkluderas i arbetet, 
Google Scholar uteslöts helt, då funktionen peer-reviewed inte fanns till hjälp för att kontrol-
lera artiklarnas vetenskaplighet. Då sökmotorn Eric Proquest var bekant för mig sedan tidiga-
re och sökmotorns sökningsprocess tilltalade mig, valde jag att fokusera majoriteten av sök-
ningarna dit.  

Under sökningsprocessen uppenbarade det sig att få av sökträffarna härstammade från Euro-
pa. Majoriteten av sökträffarna hade sitt ursprung i USA, men det fanns även sökträffar från 
Australien samt de europeiska länderna Finland, Tyskland och Danmark. Till min besvikelse 
fann jag ej någon forskning som jämförs i Sverige. Detta kan bero på att sökordet ”Mozartef-
fekten” aldrig sökts på svenska, utan sökningen genomfördes på engelska: ”The Mozart Ef-
fect”.  

Artiklarna som valts ut för granskning var skrivna på engelska, då sökmotorn Eric Proquest 
endast tillät sökningar baserade på det engelska språket. I och med att sökningarna genomför-
des på engelska fanns det reservation för eventuell språklig feltolkning då engelska ej är mitt 
modersmål. Dock försökte jag att minimera risken genom att bearbeta artiklarnas stoff vid ett 
flertal tillfällen. Jag kompletterade även översättningen genom att användning av ett engelsk-
svenskt digitalt lexikon när språklig osäkerhet uppstod. De utvalda avgränsningarna som im-
plementerades kan ha påverkat sökresultatets mängd då visionen var att ta del av aktuell ve-
tenskaplig forskning relaterad till 2000-talet. Det som kan anses som nackdel i detta förfaran-
de var att en del forskning uteslöts på grund av den valda årsintervallen.  
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5.3 Slutord 

De studier som redogjort för att inkluderingen av Mozarts musik i klassrumsmiljön är främ-
jande för alla elevers inlärning, presenterade ingen information om de deltagande elevgrup-
perna. Det hade varit önskvärt att få ta del av om Mozarteffekten tidigare testats eller använts 
i klassrum innan en vetenskaplig studie genomfördes.  

Mitt intresse och min övertygelse hade säkerligen stärkts om vidare information tillkom om 
Mozarteffektens tillvägagångssätt och om den tidigare har använts av de deltagande klasserna 
och/eller om undervisande pedagoger mött undervisningskomplement tidigare. Personligen 
behövde jag mer ingående information om förutsättningarna de deltagande klasserna och pe-
dagogerna stod inför, för att Mozarteffekten skulle uppfattas som trovärdig.  

Min inställning till inkludering av bakgrundsmusik i matematikundervisningen har dock inte 
förändrats. Jag tror och hoppas fortfarande att jag i min framtida profession kommer att an-
vända mig av den klassiska genren som bakgrundsmusik under matematiklektionerna, men 
om det är Mozart som spelas ur högtalarna återstår att se. 
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Bilaga 1  

Titel Forskare Publice-
ringsår

Sökmotor Sökord Söknings
datum

Nationalit
et

Samman-
fattning

Do Re Mi, 
1-2-3: That’s 
How Easy 
Math Can Be: 
Using Music 
to Support 
Emergent 
Mathematics

Kamille 
Geist 
Eugene A 
Geist

2008 Primo Music 
Mathemati
cs  
Brain

18 
Januari 
2018

USA Artikeln 
handlar om 
hur pedagogen 
kan 
introducera 
matematik för 
barn i yngre 
åldrar. 
Artikeln 
belyser att 
musik har stor 
inverkan på 
barns 
inlärning och 
att ett barn 
kan uppfatta 
de mate-
matiska, 
under-
liggande 
faktorerna, i 
musik.

Can music 
lessons 
increase the 
performance 
of preschool 
children in IQ 
tests?

Hossein 
Kaviani 
Hilda 
Mirbaha 
Mehrangiz 
Pournaseh  
Olivia 
Sagan

2014 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs  
Brain

18 
Januari 
2018

Tyskland Artikeln 
utspelar sig i 
Theran och 
studiens 
medverkande 
var barn i 
ålder 5 och 6.  
Syftet med 
studien var att 
under-söka 
ifall musik har 
en positiv 
inverkan på 
barn i ung 
ålders 
kognitiva 
förmåga. 

Elementary 
Teachers 
Integrate 
Music 
Achtivities 
into Regular 
Mathematics 
Lessons: 
Effects on 
Students’ 
Mathematical 
Abilities

Song An 
Mary 
Margret 
Capraro  
Daniel A 
Tillman

2013 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs  

23 
Januari 
2018

USA Artikelns 
forskares syfte 
med sin studie 
var att 
undersöka hur 
lärare 
integrerade 
musik i 
matematikund
ervisningen 
och om det 
gav några 
positiva 
resultat på 
elevernas 
inlärning. 
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Fostering 
Elementary 
Students’ 
Mathematics 
Disposition 
through 
Music- 
Mathematics 
Integrated 
Lessons 

Song An 
Daniel 
Tillman 
Rachel 
Boren

2014 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs

24 
Januari 
2018

USA Studiens syfte 
var att se ifall 
den musik-
integrerade 
matematik-
undervisninge
n gav bättre 
resultat på 
elevers 
inlärning än 
den 
traditionella 
matematikund
ervisningen. 

Finnish 
primary and 
secondary 
school 
students’ 
interest in 
music and 
mathematics 
relating to 
enjoyment of 
the subject 
and 
perception of 
the 
importance 
and 
usefulness of 
the subject

Timo 
Tossavainen  
Antti 
Juvonen

2015 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs

23 
Januari 
2018

Finland Artikeln 
utspelar sig i 
Finland och 
författarna vill 
undersöka 
ifall musik-
inslag i 
undervisning 
kan ge 
positiva 
resultat på de 
finska 
eleverna 
motivation.  
Elever i 
mellan-
stadiets 
årskurser 5-6 
och 
högstadiets 
årskurser 7-9 
samt 
gymnasiets 
årskurs 10-12 
medverkar. 

Hemispheric 
laterality in 
music and 
math

Gary 
Michael 
Szirony  
John S. 
Burgin  
L. Carolyn 
Pearson  

2008 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs  
Brain

23 
Januari 
2018

USA Artikeln 
beskriver 
hjärnans 
funktion och 
vilken av de 
två 
hjärnhalvorna 
som 
stimuleras vid 
utövandet av 
musik. 
Forskarna 
beskriver 
också hur man 
kan använda 
sig av musik 
för att 
stimulera och 
utveckla 
inlärningen.   
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Mathematical 
lyrics: 
noteworthy 
endeavours in 
education 

Lawrence 
M. Lesser

2014 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs  
Mnemonic
s

23 
Januari 
2018

USA Artiklen 
beskriver hur 
man praktiskt 
kan arbeta 
med 
matematik 
sånger och 
matterap som 
ett 
tillvägagångss
ätt för 
inlärning hos 
elever. 
Musiken och 
texterna visar 
sig ha en 
positiv 
inverkan hos 
elevers 
inlärningsför
måga.  
Artikeln riktar 
sig specifikt 
till äldre 
skolåldrar: så 
som högstadie 
och 
gymnasiet. 

More than 
Counting 
Beats: 
Connecting 
Music and 
Mathematics 
in the 
Primary 
Classroom

Robyn 
Trinick  
Gail Ledger 
Karen Major  
Pamela 
Perger

2016 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs

22 
Januari 
2018

USA Artikeln 
beskriver de 
positiva 
effekterna 
musiken kan 
ge på elevers 
inlärning.  

Artikeln tar 
även upp de 
tydliga 
kopplingar 
som finns 
mellan 
matematik och 
musik samt 
ger exempel 
från 
intervjuade 
lärare på hur 
man använder 
sig av musik i 
matematik-
undervisninge
n. 
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Nationalit
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Music 
Education for 
Young 
Children in 
Scandinavia: 
Policy, 
Philosophy, 
or Wishful 
Thinking?

Sven-Erik 
Holgersen

2008 Primo ”Mozart 
effect”  

25 
Januari 
2018

Danmark Artikeln 
diskuterar 
musikens roll 
i barns 
utveckling. 
Artikelns mål 
är att jämföra 
läroplanerna i 
de nordiska 
länderna.  

Artikelns 
målgrupp är 
lärarstudenter 
som studerar 
inriktning mot 
förskolan.

Music for 
Their Minds

Rebecca 
Shore 
Janis 
Strasser

2006 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs  
Brain

22 
Januari 
2018

USA Artikeln 
beskriver 
musikens 
inflytande på 
oss. Musik 
kan väcka 
känslor som 
glädje och 
sorg, musiken 
kan få oss att 
må bättre 
humör.  
Forskarna 
beskriver 
anatomiskt 
hur hjärnan 
reagerar på 
musik. 

Artikeln tar 
upp musik i 
relation med 
språk men 
också musik i 
relation med 
matematik. 
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ringsår

Sökmotor Sökord Söknings
datum

Nationalit
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Samman-
fattning
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Music in the 
Classroom

Heather 
Blackburn

2017 Primo Music 
Mathemati
cs  
Brain

18 
Januari 
2018

USA Artikeln 
innehöll inte 
någon studie 
utan 
presenterade 
vad  forskare 
kommit fram 
till gällande 
musikintegreri
ng och dess 
positiva 
inverkan på 
elevers 
inlärning.  

Artikeln tar 
även upp 
konkreta 
exempel på 
vilka områden 
i hjärnan som 
stimuleras vid 
lyssnande av 
musik. 

No evidence 
for the 
Mozart Effect 
in children 

Rudi Crncec 
Sarah J. 
Wilson  
Margot Prior

2004 Eric 
ProQuest

”Mozart 
effect”  

25 
Januari 
2018

Australie
n 

Artikeln 
beskriver 
motargument 
för att 
inkludera 
Mozarteffekte
n i 
klassrumsmilj
ön.  
Studiens syfte 
är att övertyga 
om de brister 
som 
undervisnings
komplementet 
innehar. 
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The ”Mozart 
Effect” and 
the 
Mathematical 
connection

Judy M. 
Taylor  
Beverly J. 
Rowe

2012 Eric 
ProQuest

Music 
Mathemati
cs  
”Mozart 
effect”

23 
Januari 
2018

USA Artikeln 
handlar om 
”Mozart 
effect” som 
sägs vara 
gynnande för 
elevers 
inlärning. The 
Mozart Effect 
går ut på att 
man tillåter att 
bakgrundsmus
ik spelas i 
klassrummet 
under 
lektioner. 

Forskarna 
beskriver 
mycket 
positiva 
resultat i sin 
studie, att 
bakgrundsmus
ik hjälper 
elevers 
inlärning. 

The Mozart 
Effect and 
primary 
school 
children

Vesna K. 
Ivanov  
John G. 
Geake

2003 Primo ”Mozart 
effect”  

25 
Januari 
2018

Australie
n

 Artikeln 
beskriver 
musikens 
inverkan på 
hjärnan vid 
kontakt med 
Mozarts 
klassiska 
musik. Det 
framgår 
tydligt i 
artikeln att 
avsikten med 
studien är att 
påvisa 
Mozarts 
musiks 
inverkan. 

Titel Forskare Publice-
ringsår

Sökmotor Sökord Söknings
datum

Nationalit
et

Samman-
fattning
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The rhythm’s 
gonna get ya’ 
- background 
music in 
primary 
classroom 
and its effect 
on behaviour 
and 
attainment

Andrew J. 
Bloor

2009 Primo ”Mozart 
effect”  

25 
Januari 
2018

England Artikeln 
handlar om 
bakgrundsmus
ikens inverkan 
på barns 
lärare. Studien 
utförs i två år 
fem. 
Elevklasserna 
delas upp i två 
grupper där en 
grupp får ha 
bakgrundsmus
ik i form av 
Mozart under 
matematiklekt
ionerna och 
den andra 
gruppen utan 
musik.  

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
ifall Mozarts 
musik har en 
främjande 
funktion på 
elevernas 
lärande. 

Understandin
g the Benefits 
of Musical 
Training - 
Effects on 
Oscillatory 
Brain 
Activity

Laurel J. 
Trainor  
Antoine J. 
Shahin  
Larry E. 
Roberts  

2009 Primo Music 
Mathemati
cs  
Brain

18 
Januari 
2018

USA Forskarna 
belyser att 
vetenskapen 
kan bevisa att 
elever som har 
utövat musik 
tidigare har ett 
mer 
omfattande 
kognitivt 
tänkande i 
jämförelse 
med icke 
musiker.  

Forskarna 
beskriver 
också att det 
finns tydliga 
kopplingar 
mellan musik 
och 
matematik. 

Titel Forskare Publice-
ringsår

Sökmotor Sökord Söknings
datum

Nationalit
et

Samman-
fattning
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