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Sammanfattning

Syftet med vårt arbete har varit att undersöka om man kan främja elevernas lärande
inom matematiken med hjälp av musik och hur lärare ställer sig till detta arbetssätt. Vår
undersökning har grundats på att tidigare forskning kommit fram till att
matematikundervisningen bör bli mer stimulerande och lustfylld. Dessutom vill forskare
att man strävar efter att integrera olika ämnen med varandra.
   De frågeställningar vi utgått från: Hur ställer sig lärare till dagens
matematikundervisning och till att man integrerar musik i matematiken? Förekommer
det att lärare integrerar dessa ämnen och finns det någon koppling till vilken ålder på
eleverna lärarna undervisar för? Vilka metoder använder man sig eventuellt av? Vad
kan ett musik- inspirerat inlärningssätt leda till och hur kan man sporra lärare att
använda estetiska ämnen i undervisningen?
   För att få dessa frågeställningar besvarade valde vi att göra två intervjuer, den ena
med en matematiklärare och den andra med en musiklärare. Dessutom gjorde vi en
enkätundersökning riktade till 95 lärare som arbetar med barn i de tidigare åren.
   Det resultat vi kom fram till i vår undersökning var att lärare mycket väl trodde att
matematikundervisningen kunde göras mer stimulerande för eleverna och att musik
kunde bidra till detta.. Idéer och metoder till detta arbetssätt finns det absolut ingen brist
på utan den troligaste orsaken till att det inte tillämpas är bristen på trygghet att använda
andra undervisningssätt än den traditionella. Att prova på detta under lärarutbildningen
eller ge fortbildning inom ämnet tror vi kan skapa en förändring.

Sökord: Konkret matematik, ämnesintegrering, lustfyllt lärande

Handledare: Eivor Neikter
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Inledning

Problemområde

Under den VFU vi haft vid lärarutbildningen har vi inte bara stött på elever med olika

behov, utan också lärare som använt sig av olika sorters undervisningsmetoder. Detta, i

samband med vad vi lärt oss under vår utbildning, har gjort att vi börjat reflektera över

att man bör använda sig av varierad undervisning för att på bästa sätt kunna nå alla

elever. Eftersom vi båda har negativa erfarenheter av ämnet matematik, tror vi att det

finns mycket att ändra på. Som blivande lärare i grundskolans tidigare år, där man bland

annat kommer att undervisa i matematik, vill man inte gärna föra över dessa tankar om

matematik till sina elever. Istället vill vi försöka hitta ett stimulerande tillvägagångssätt i

matematikundervisningen. Detta leder då till frågan: HUR ska vi hitta denna väg?

Från dag ett och framåt har vår utbildning genomsyrats av hur vi som nyutexaminerade

lärare ska försöka förändra skolans vardag. Vi ska inte vara rädda att testa något nytt

eller vara revolutionerade på något sätt. Dagens skolor kan behöva en förändring, stor

eller liten det spelar ingen roll. Det kan vara dessa små förändringar som avgör hur en

elevs fortsatta studier kommer att bli. Vi som lärare i de tidigare åren har en betydande

roll i elevernas skolgång. Det är bara att titta tillbaka till vår egen skolgång, vad är det vi

kommer ihåg…Jo oftast blir vi ständigt påminda om det sämre med skolan. Det eviga

”nötandet” i matematikböckerna och de individuella tävlingar som var nästan varje

skoldags plåga, i alla fall för oss. Vi måste hela tiden komma ihåg vad vi som lärare i de

tidigare åren utsätter eleverna för eller att det vi lägger in i undervisningen troligtvis

kommer att sätta spår i elevernas inre och finnas kvar där livet ut. Vad vi vill komma

fram till är att eleverna ska komma ihåg och ta med saker från deras skolår som varit

intressanta, lärorika och roliga. Visst försöker många lärare idag att göra sin

matematikundervisning mera varierande och annorlunda, men tidsbrist och andra

faktorer påverkar och försvårar det för lärarna (Unenge,1999).

Vad är det då vår matematikundervisning ska innehålla för att stimulera eleverna?

Denna fråga är självklart svår att svara på eftersom olika elever lär på olika sätt. Det kan

vara svårt att hitta just en fungerande metod och därför kan en kombination av olika
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metoder underlätta. På detta sätt kommer man, framför allt, att nå flertalet av eleverna

och få ett varierat arbetssätt. Jan Unenge förklarar skolornas desperation i sin bok,

Skolmatematiken igår, idag och i morgon på detta sätt:

Beträffande arbetsformer och undervisning hoppas jag på nya friska idéer som får

eleverna att inse att matematik inte är ett särskilt (och tråkigt) skolämne utan en del

av livet och samhället. Musik är därmed inte något som utförs på en bestämd tid

varje dag i ett klassrum. (Unenge, 1999:136)

Vi måste därför ta vårt ansvar som lärare och ge eleverna vad de vill ha och framförallt

vad Skolverket vill att vårt arbete ska innehålla. Man måste låta eleverna vara kreativa

och inte bara låta dem sitta stilla vid sina bänkar och räkna med papper och penna.

Inslag av praktiska moment i de stillasittande teoretiska ämnena kan sätta igång

hjärnverksamheten hos många elever. En konstruktion eller något liknande t.ex. skapa

ett musikstycke kan säga mer än tusen ord eller tiotusen siffror (Unenge, 1999).

Musik ligger oss nära om hjärtat och vi har under årens lopp upptäckt vilka möjligheter

det finns att använda sig av musik i andra ämnen. Dessutom tillfredsställer musiken

många sinnen och är stark kopplat till matematik. Därför tror vi att det är ett utmärkt sätt

att koppla ihop dessa ämnen med varandra. I kursplanen till musik står det att läsa:

”Musik har också nära släktskap med matematik genom att många av ämnets begrepp är

matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm till tonart och ackord.” (Skolverket,

2000a). Matematikämnets kursplan menar: ”Matematik har nära samband med andra

skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag att

vidga sitt matematiska tänkande.” (Skolverket, 2000b)

Vi tänkte inrikta oss på hur man kan använda sig av musik i matematikundervisning för

att väcka elevernas lust att lära och erövra kunskap. Som man kan se så finns det stöd

för våra funderingar i de båda kursplanerna och detta berörs även i Läroplanen för det

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94

(Utbildningsdepartementet, 1994). Alltså är det något som Skolverket vill att man

strävar efter som lärare.
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I vår undersökning vill vi försöka få svar på om detta är ett fungerande arbetssätt och

lärare, i dagens skolor, tror om det. Det varierade arbetssättet och integreringen av de

olika ämnena gör att vi tycker att detta ämnesområde är väldigt intressant.

Syfte och frågeställningar

Vårt syfte är att undersöka om man kan främja elevernas lärande inom matematiken

med hjälp av musik och hur lärare ställer sig till detta arbetssätt. Detta är våra

frågeställningar:

- Hur ställer sig lärare till dagens matematikundervisning och till att man integrerar

musik i matematiken?

- Förekommer det att lärare integrerar dessa ämnen och finns det någon koppling till

vilken ålder på eleverna lärarna undervisar för?

- Vilka metoder använder man sig eventuellt av?

- Vad kan ett musik- inspirerat inlärningssätt leda till och hur kan man sporra lärare

att använda estetiska ämnen i matematikundervisningen?

Metod

Vi har använt oss av både enkäter och intervjuer i vårt arbete eftersom vi ville uppnå ett

så bra resultat som möjligt. Vår enkätundersökning innehöll 95 enkäter som vi skickade

ut, (se bilaga 2), till lärare på fyra grundskolor som arbetar med barn i de tidigare åren.

Vi valde dessa skolor på grund av att vi tidigare varit i kontakt med personalen under

VFU- veckor och tidigare anställningar, vilket vi ansåg skulle förenkla arbetet och

kommunikationen. Genom enkäten ville vi få deras åsikter om matematik-

undervisningen och hur de ställer sig till att använda musik som ett medel i

undervisningen i matematik.

I undersökningen intervjuade vi även två universitetslärare, den ene arbetar med

inriktning mot musik och den andre mot matematik. Under vår tid vid lärarutbildningen

har vi varit i kontakt med båda av dessa lärare och de har inspirerat oss och blivit något

av förebilder för oss som blivande lärare, inom både musik och matematik. Vi anser att

de har hög pedagogisk kompetens och god erfarenhet inom vardera ämne. Kontakten

med dem skedde via e- post och intervjuerna gjordes per telefon eftersom avståndet
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mellan oss, som intervjuare, och dessa personer var för långt. Intervjufrågorna finns att

läsa i bilagorna 3 och 4.

Utöver detta har vi sökt litteratur som vi anser vara intressant och relevant för vårt

ämnesområde. Gudrun Malmer och Ann Ahlberg som är två framgångsrika forskare inom

matematik har varit till stor hjälp i vårt arbete. De skriver bl.a. mycket om att

matematikämnet behöver en förändring. Musiklitteraturen till vårt arbetsområde var

svårare att finna eftersom det inte finns så mycket forskning som passar till just det vi

skriver om. Den musiklitteratur vi påträffat, har vi granskat och gallrat för att ge vårt arbete

så hög realibilitet som möjligt. Elisabeth Jernström (1995) har gett oss goda exempel på

musikinspirerad metodik inom matematikämnet. Vi har även studerat material som vi tagit

del av under vår studietid vid lärarutbildning och letat användbart material till på Internet.

Avgränsning

För att inte vårt arbete skulle bli alltför stort valde vi att avgränsa oss till att bara undersöka

vad lärare i de tidigare åren och två lärare vid universitet ansåg om vårt ämnesområde. Vad

elever i dagens grundskolor anser har vi därför valt att inte undersöka.

Bortfall

Av de 95 enkäterna vi skickade till de fyra grundskolorna av dessa returnerades endast 41

stycken. Vår undersökning blev därför inte bli så komplett som vi hade hoppats på men vi

presenterar resultatet längre fram i arbetet.
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Litteraturgenomgång

Förankring i styrdokumenten

Det som ska styra barnomsorg, verksamhet och skola är våra nationella styrdokument

och dessa är skollagen, läroplan och kursplan. De övergripande målen, riktlinjerna för

utformningen av skolans verksamhet och de kommunala kraven anges i skollagen. De

riktlinjer och mål som elever och personal inom skolan ska sträva och arbeta mot står i

läroplanen. I kursplanen framgår vilka mål som ska uppfyllas i varje enskilt ämne.

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning

Skolverket genomförde en nationell kvalitetsgranskning under åren 2001-2003 som

handlade om lusten att lära inom matematiken. I denna granskning kommer man fram

till att fokus bör läggas på kvaliteten i elevers prestationer och inte på kvantiteten,

eftersom många lärare vill att eleverna ska räkna så fort som möjligt i

matematikböckerna. Skolverket vill att man ska införa mer verklighetsbaserad

matematik där man använder sig av praktiska laborationer och konkreta upplevelser.

Man vill sträva efter att få kreativa elever och varierad undervisning eftersom man tror

att detta gör att eleverna upptäcker lusten och förstår nyttan av matematiken

(Skolverket, 2003).

Lpo 94

Lpo 94 beskriver vad skolans mål med undervisningen är. Där står att läsa:

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I

skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska

aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper.

De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppelva känslor och

stämningar. (Utbildningsdepartementet, 1994:22)

Lpo 94 vill att skolans verksamhet ska präglas av alltifrån dans och musicerande

till skapande i bild och form. Dessutom ska eleverna få en chans till eget

utforskande och en harmonisk utveckling och skapa sig uppfattning om sitt eget

lärande genom olika uttryckssätt. Om man läser vidare så vill Lpo 94 att skolan
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ska väcka elevers nyfikenhet och att eleverna vill lära sig något. Man vill också att

eleverna skapar en tilltro till sin förmåga, blir utforskande och både kan arbeta

ensam och i samspel med andra elever. (Utbildningsdepartementet, 1994:24)

Skolan har ett ansvar att för att varje elev, efter utgången grundskola, ska ha ett

grundläggande matematiskt kunnande och har en förmåga att kunna tillämpa detta

i sitt vardagsliv. Eleverna ska bli stimulerade till att bli kreativa och kunna nyttja

och utveckla vad de lärt sig i så många olika uttrycksformer som möjligt,

exempelvis sång och musik. (Utbildningsdepartementet, 1994:25)

Kursplan i matematik

Matematikämnets karaktär och uppbyggnad

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter

att kommunicera med matematiken språk och uttrycksformer. Den skall också ge

eleven att upptäcka estetiska i matematiska mönster, former och samband samt att

uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa

problem.

I matematikämnet ska skolan sträva efter att varje elev ska ha en tilltro till sin

förmåga samt sitt matematiska kunnande och tänkande. Eleverna ska kunna

använda matematikens uttrycksformer och ledas till ett intresse för matematik

samt kunna använda matematik i olika situationer. (Skolverket, 2000a, opag.)

Kursplan i Musik

Musikämnets karaktär och uppbyggnad

I kursplanen i musik så beskriver man att musik kan vara ett konkret medel i andra

ämnen, samt fungera som ett stöd för att uppnå skolans övergripande mål. Det står även

att läsa:

Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett

viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna

intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar.

(Skolverket, 2000b, opag.)
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Matematik- abstrakt eller konkret?

Det finns forskning som visar att många elever tycker att matematik är tråkigt men ändå

tycker om att lära sig ämnet. Per Berggren och Maria Lindroth (1998:10) skriver:

Övnings- och orienteringsämnena har av tradition moment i sig som eleverna ofta

anser rolig, t.ex. laborationer och egna undersökningar. Matematiken däremot har

en tradition som gör att många elever uppfattar den precis tvärtom- ca 50 procent

av eleverna tycker att matematik är tråkig (TIMSS rapport 114, Skolverket 1996)

Enligt TIMSS (Third International Mathematic and Sience Study) anser dock 40

procent av eleverna att matematik är lätt och nästan 75 procent av eleverna tycker

om att lära sig ämnet. Detta ger oss matematiklärare goda förutsättningar att göra

matematik till ett roligt ämne. Att man tycker om att lära sig matematik behöver

dock inte betyda att man tycker om sättet man får lära sig matematik på.

Abstrakt matematik

Matematiken är och kommer alltid att vara abstrakt. Men det är inte förrän man har

skapat sig en logik som man förstår vad matematik egentligen handlar om. Alla dessa

regler och algoritmer som finns är svåra att begripa om man inte kan helheten. Hur gör

vi då för att eleverna ska förstå det abstrakta? Ett enkelt och snabbt svar blir att

konkretisera innehållet och matematikundervisningen. Men den konkreta matematiken

kommer vi till senare.

Gudrun Malmer (1992) förklarar att matematik är svårt och elever behöver många olika

nödvändiga begrepp för att förstå det abstrakta tankesystemet. Språket blir därför en

barriär för eleverna. Många barn har redan med sig flertalet av dessa begrepp vid

skolstarten eftersom dessa ofta lärs in i vardagliga situationer. Vi lärare måste därför ha

i baktanke att elever har olika erfarenheter och ordförråd när de börjar skolan. Malmer

menar på att undervisningen ska individualiseras och utgå från den enskilde individens

baskunskaper som de redan besitter.

Läraren måste vara uppmärksam på elevernas ordval och formuleringar eftersom de inte

alltid förstår instruktioner eller kan uttrycka sig verbalt. Det konkreta handlandet kan

därför vara bra, framförallt för att eleverna kan visa att de förstår och har kunskap om.

Kunskap som de bara inte kan sätta ord på (Malmer, 1992).
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Konkret matematik

Genom att arbeta med konkret matematik så menar Malmer att eleverna får uttrycka sig

på olika sätt, inte bara med penna och papper. De får också möjlighet att inse vad

matematiken egentligen är, finns och är bra för. Lärarna får chans att frigöra sig från

alltför styrande läromedel och får bättre förutsättningar att anpassa undervisningen efter

den enskilde elevens förutsättningar och behov (Malmer,1992). Här följer några

exempel på hur man konkret kan arbeta med matematik:

Matematik i vardagen

Man synliggör matematiken genom att låta eleverna arbeta utifrån verkligheten och

vardagliga sysslor. De kan t.ex. leka affär, bygga saker eller mäta.

Tala matematik

Att samtala och använda matematik som ett språk kommer att ge eleverna ett bredare

spektra av förståelsen till hur de tänker. Läraren kan genom frågor gå djupare i

uppgifterna och ge både eleverna och sig själv en chans att se hur de tänker när de

räknar. Ett ökat ordförråd för de matematiska begreppen skapas.

Nyttomatematik

Man övar det logiska tänkandet och försöker göra matematiken till något användbart.

T.ex. att snabbt överslagsräkna det man tagit för sig i affären för att se om pengarna

räcker till (Malmer, 1992).

Lärarens inställning smittar

”Vår egen inställning till ämnet matematik har i hög grad präglats av våra upplevelser-

positiva och negativa. Det är därför angeläget att vi inför ett förändringsarbete i första

hand tar itu med att analysera våra egna attityder.” (Malmer, 1992:36)

Med detta menar Malmer att vi som lärare måste radera våra egna erfarenheter av

matematiken, vare sig om vi haft goda eller dåliga sådana, om vi vill skapa något nytt

eller förändra saker. Lärarens egna attityder och inställningar smittar av sig till eleverna.

Som lärare måste man förstå att barn tar till sig mycket av vad man gör, anser och

utstrålar. Visar vi lärare att vi har en attityd till matematik som bygger på dåliga
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erfarenheter kommer eleverna att uppfatta detta som något naturligt och som ska följas.

Detta är absolut inget man vill som lärare. Istället ska vi omskaka våra egna erfarenheter

till ämnet matematik för att sedan visa att matematik är något roligt och värdefullt.

I nästa citat kan vi se nästan samma dilemma som Malmer beskriver: ”Hur gör vi då för

att eleverna ska upptäcka skönhet, lust, glädje, fascination och filosofi i matematik? Ett

viktigt steg, kanske det viktigaste, är att vi som lärare upplever matematiken sådan.”

 (Berggren & Lindroth. 1998:16)

Elevers motivation

Följande citat kan man hitta i den tidigare nämnda Nationella kvalitetsgranskningen om

Lusten att lära, av Skolverket:

Lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar hela individens utveckling,

både emotionellt, intellektuellt och socialt. Elever i alla skolår framhåller praktiska och
estetiska ämnen så snart det handlar om lust i lärandet. I upplevelsen av lust finns
nyfikenhet parad med fantasi, upptäckariver och glädje. (Skolverket, 2003:8)

Skolverket skriver att de flesta barn, ungdomar och vuxna verkligen känner lust att lära de

gånger man fått använda hela kroppen och så många sinnen som möjligt. När kropp och

själ kopplas samman menar Skolverket att man kommit långt i arbetet att ge eleverna ett

lustfyllt lärande. Att man får möjligheten att både tänka och känna (Skolverket, 2003).

Till en början tycker barnen oftast att det är spännande och roligt att arbeta i den

nya räkneboken. När de efter en tid kommer in i det dagliga arbetet i skolan

försvinner emellertid nyhetens behag. En alltför ensidig inriktning av

undervisningen mot att arbeta med matematik i räkneboken kan medföra att barnen

får uppfattningen att matematiken enbart handlar om att lösa uppgifterna i boken.

Risken blir då stor att de inte inser att matematik är ett redskap som de kan använda

när de löser problem både i skolan och i vardagslivet. (Ahlberg, 1995:11)

Så här beskriver Ann Ahlberg de risker och faror med att man i

matematikundervisningen blir alldeles för stereotyp och styrda av matematikböckerna.

Även andra forskare har uppmärksammat detta problem och menar på: ”Tyvärr är det
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alltför lätt att bli styrd av böckerna även om man inte vill det, både tidsmässig och

metodiskt.” (Berggren & Lindroth 1998:9)

Jan Emanuelsson och Lars Mouwitz, (2004) menar att den växande trenden av ”tyst

räkning” i svensk skola är skadlig. Dessa två matematikforskare menar på att man måste

ge eleverna lust för och lust att vilja lära sig meningsfull matematik. För att kunna ge

elever (barn) detta menar Emanuelsson och Mouwitz att det krävs att lärares kompetens

och den tid man har till förfogande för undervisning i matematik utnyttjas bättre. Med

detta menar man att lärare bör variera sin undervisning att hela tiden sträva efter att på

ett aktivt sätt leda undervisningen. Lärarnas möjligheter måste därför utvidgas.

Två nyckelord som Emanuelsson och Mouwitz betonar med stor vikt är variation och

kreativitet. De anser att det är dessa nyckelord i undervisningen som gör att eleverna

ökar sitt matematiska intresse och därmed får de ökad motivation. De sticker också in

att man bör uppmuntra lokala initiativ, personer som brinner för utveckling och

matematik samt andra som är villiga och törs pröva något nytt inom undervisningen.

Författarna menar att man måste stödja dessa personer i deras arbete i skolan för att de

kommer att visa att matematiken har flera sidor och olika möjligheter till utveckling

(Emanuelsson & Mouwitz, 2004).

”Vi har tillåtit oss att lägga matematikböckerna åt sidan för tillfället, och istället ägna

oss åt praktiskt mattearbete, berättar Gitte Blücher.” (Tufvesson, 2004: 17) Detta

utlåtande står att läsa i Lärarstudenten, en tidning för lärarstuderande som ges ut, av

Lärarförbundet, en gång i månaden. Gitte Blücher och Anders Enström är två

nyexaminerade lärare som ställer upp i en intervju för att beskriva sin uppfattning om

hur det är att vara lärare och hur de arbetar. Blücher fortsätter med att säga att ”det

måste vara barnets bästa som är utgångspunkten, inte att producera och så fort som

möjligt blir klar med en sida i matteböckerna.” (Tufvesson, 2004: 17)

Blücher och Enström menar att eleverna räknade fort i matematikböckerna men undrade

om eleverna verkligen förstod vad de räknade? De tror att eleverna förstår mera av

matematiken om de får arbeta mera praktiskt. De säger också längre fram i intervjun att

de under sin tid som lärare har försökt att ha en helhetssyn i sin undervisning och tycker
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att det fungerat utmärkt och att det varit otroligt roligt. Blücher och Enström menar

också att varje dag ska vara rolig i skolan (Tufvesson, 2004).

Olika teorier om inlärning

Alla människor är olika och lär på olika sätt och dessa olikheter ska man se som en tillgång

och inte som något negativt. Tänk vad tråkigt det skulle vara om alla barn lärde sig på

samma sätt och vid samma tillfälle (Doverborg m.fl., 1987). Att barn är olika är viktigt

att ha i baktanke då man arbetar med barn och ungdomar. Genom  att se varje elevs

egen inlärningsstil så kan man öka lusten till lärande. Det finns många olika modeller

men många är utvecklade från Howard Gardners intelligensteori.

Howard Gardners intelligensteori

Att vi människor lär på olika sätt är vi nästan alla överens om. En person som forskat

mycket kring detta ämne är Howard Gardner, en amerikansk professor och forskare.

Han har under arbetet Project Zero förutsatt att det inte bara finns en intelligens utan

många olika former av intelligenser, många sätt att uppleva, känna till, förstå och lära

sig omvärlden. David Lazear (1998)är också han en person som har stort intresse för de

multipla intelligenserna och har tolkat Gardners, ursprungliga, sju intelligenser. Lazear

påstår i sin bok, ”Åtta sätt att undervisa” att det efter vidare forskning kommer att

definieras fler intelligenser.

Lazear hade fullkomligt rätt i detta påstående. Ny forskning har visat att det finns

ytterligare två intelligenser, en andlig- intelligens och en natur- intelligens (Nilsson,

2004). Rättare sagt finns det numer nio intelligenser istället för Gardners ursprungliga

sju.

Med de multipla intelligenserna vill Gardner ha sagt att alla människor, unga som

gamla, bär på inre kanaler. Dessa kanaler är utvecklade i olika grad hos varje människa

vilket gör att man har lättare att ta till sig information eller kunskaper genom den mest

utvecklade kanalen inom sig, ibland två (Lazear, 1998). Gardner menade att om man får

använda sin bästa kanal vid inlärningen, studera i en miljö där man trivs och lösa

uppgifterna på ett sätt som passar en själv, så har man de bästa förutsättningarna att lära

(Nordung, 2004). 
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Den verbal- lingvistiska intelligensen är den språkliga intelligensen och bearbetar det

skrivna och det talande- förhållande mellan ord och språk. Exempel på verbal- lingvistiska

personer är poeter, dramatiker och historieberättare.

Den logisk- matematiska intelligensen eller det rationella och vetenskapliga tänkandets

intelligens, som man också kan säga, har att göra med det induktiva och deduktiva

tänkandet. Alltså att man har förmågan att urskilja mönster och arbeta med abstrakta

symboler. Om man har dessa egenskaper så arbetar man förslagsvis som

vetenskapsman, revisor eller banktjänsteman.

Att ha synen som den främsta kanalen, kallas att ha en visuell- spatial intelligens. Även

förmågan att kunna skapa inre bilder är väsentligt. Dit hör också att kunna visualisera

föremål från olika håll. För att nämna några exempel på visuellt- spatiala yrkesgrupper

så har vi kartritare, arkitekter och målare.

Är man exempelvis idrottsutövare, skådespelare eller uppfinnare så visar man den

kroppslig- kinestetiska intelligensen. Denna intelligens kännetecknas genom att sådana

personer använder kroppen som uttrycksmedel. Kroppen kan det intellektet inte kan.

Har man högt utvecklad interpersonell intelligens så är man duktigt på att samarbeta i

grupp, uttrycka sig och kommunicera med andra människor, både verbalt och icke verbalt.

Man uppfattar lätt variationer och olikheter hos människor och därför kan man

identifiera sig med en annan person. Har man denna intelligens väl utvecklad inom sig

är man ofta politiker, lärare eller terapeut.

Med intrapersonell intelligens menas att man har mycket kunskaper om sina egna

känslor, intuitioner och tankeprocesser. Filosofer, psykiatrer och andliga ledare har

denna som främsta intelligens, vilket menar att de har förmåga att uppleva helhet och

harmoni.
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Har man musikalisk- rytmisk intelligens kan man lätt känna igen rytmer, toner och

klanger. Man tycker om att komponera, använda slagverk och att nynna. Uppfattar lätt

ljud från omgivningen, ljud från instrument, sång och framförande av musik.

Enligt Lazear påverkar troligen musik och rytm hjärnan mest av alla intelligenser. En

musikalisk- rytmisk person ses oftast i rockband eller andra orkestrar eller kanske

musiklärare (Lazear, 1998).

Tycker man om att vistas i naturen och studera fågelarter, blommor och djurspår, är man

nog en person med natur intelligens. När man samlar in information och bearbetar den har

man en förmåga att sortera och strukturera den. Man kopplar ofta ihop ämnet i fråga med

naturen och tycker om ett anteckna. Upplever man dessa kriterier så är man nog biolog,

bonde eller fiskare (Nilsson, 2004).

Har man en andlig intelligens ställer man existentiella frågor "Varför finns vi till?", "Finns

det liv på andra planeter?” Man gillar att meditera och drömma och dras till det själsliga.

Andliga personer ser helheten i ämnet och tycker om att skapa, tänka och öva. Filosofer

har ett yrke som anses väldigt andligt och spirituellt. (Nilsson, 2004)

VAK- teorin

Richard Bandler och John Grinder har utvecklat en teori som utgår, även de från sinnena i

beskrivningen av lärstilar, men använder endast tre variabler, till skillnad från de nio

multipla intelligenserna. De variabler som används är visuell, auditiv och kinestetisk/ taktil

inlärning. Enligt denna VAK- teori har endast en grupp studerande förmågan att byta

inlärningskanal utifrån lärandesituationen, medan majoriteten har behov av att lära "med

sitt bästa sinne." (Nordung, 2004)

Det är ca 30 % av alla människor som har synen som sin främsta inlärningskanal, vilket

kallas att ha ett visuellt- sinne för inlärning. Sådana personer vill till stor del se konkret

material, bilder, texter, symboler och kartor av olika slag när de ska ta till sig, bearbeta

eller för information vidare till andra. När visuella personer lagrar information eller

kunskap gör de oftast det genom att förknippa det med bilder (Nordung, 2004).
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Auditiv är man om föredrar att tala, lyssna, diskutera och att lyssna på musik. Man

använder sig av hörseln för att ta in information. En auditiv person lagrar informationen

med hjälp av ljud. På det sättet blir också språket präglat av personens lärpreferenser.

Kinestetisk och taktil kräver båda fysisk aktivitet och räknas som ett sinne. Hela

kroppen fungerar som informationskanal och sådana personer gillar att känna och

uppleva när de lär sig. Man tycker också om att undersöka med händerna. Beröring och

rörelse tycker den kinestetiska/ taktila personen om. Kinestetiska och taktila personer

pratar ofta långsamt, använder många rörelseord och sparar sin inhämtade information

via kopplingar till egna känslor (Nordung, 2004).

Kolbs teori

David Kolb menar att det finns två sätt att se på olika människors inlärning. Det ena

sättet är hur man tar till sig informationen och det andra är hur man hämtar den. Inom

dessa två sätt så påstår Kolb att det finns fyra lärstilar. Modellen visar vilka de fyra

lärstilarna är:   

Diagram 1: Kolbs modell över de fyra inlärningsstilarna. (Nordung, 2004)

1) Den som är en konkret upplevare vill veta varför han/ hon ska lära sig just det här.

Det främsta inlärningssättet är att arbeta praktiskt och att diskutera tillsammans med

andra. Dessa personer behöver en känslomässig och personlig koppling till det som

ska läras in.

2) Den reflekterande observerande frågar sig vad som är viktigt inom området de ska

lära sig. Dessa personer lär sig genom att lyssna på föreläsningar och teorier och

fakta. Föredrar att läsa manualer och arbeta självständigt.
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3) Den abstrakt tänkande frågar sig på vilket sätt den här kunskapen är användbar. De

tänker först och handlar sen, gillar att experimentera och bygga och vill att

kunskapen ska vara användbar.

4) Den aktivt experimenterande ser nya möjligheter och frågar sig: Om jag gör på det

här viset, vad händer då? Dessa personer vill arbeta praktiskt och prova sig fram

med konkret material (Nordung, 2004).

När man vet att elever lär på olika sätt är det viktigt, menar Andersen (1992), att

man lägger upp övningar och lektionsplanering på olika sätt. Andersen menar att

man ska ha både en rumslig aspekt och en rytmisk/ tidsmässig aspekt. ”Det är i

varje klass av vikt att ha bägge aspekterna, då det i större grupper alltid finns både

barn, som har visuell dominans, och barn, som har auditiv dominans.” (Andersen,

1992:40)

Musik som ett verktyg och inte som ett mål

Mycken rastlöshet och nervositet har uppstått i kölvattnet. Att finna nya områden

för rytm är därför i sig själv av vikt, och förbindelse med räkning borde vara en

självklarhet att odla detta område, då just räkning och det rytmiskt- musikaliska har

det allra närmaste och nästan helt förbisedda förhållande till varandra…Matematik

och musik hör samman, vilket också akustikens lagar tydligt visar. Dessutom är det

känt att en lång rad stora matematiker också varit musikutövande och känt sin

verksamhet på detta område som ett livgivande och inspirerande underlag för sitt

tankemässiga arbete. Omedvetet utför man matematik i musiken. (Andersen,

1991:40)

Forskare menar, som vi tidigare nämnt, att matematikundervisningen ska vara varierad

och inte bara innehålla musik eller endast räkning, sida upp och sida ner, i

matematikböckerna. Ahlberg (2000) anser att man ska pröva olika hjälpmedel och inte

bara knyta sig till ett specifikt laborativt material. Använder man bara matematikböcker

så kan det bidra till att eleverna blir osäkra när de ska arbeta med konkret material och

vice versa.

Gunnar Lindström och Lars- Åke Pennlert (2002) skriver i sitt kompendium

Undervisning i teori och praktik- en introduktion i didaktik att många lärare vill att
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eleverna ska nå kunskap genom att vara aktiva och kreativa. Att man integrerar olika

ämnen i varandra och att man låter eleverna gestalta innehållet av undervisningen leder

till att kunskapen får liv och mening. Författarna skriver även att sång och musik med

fördel kan användas i andra ämnen för att stimulera lusten att lära och befrämja

inlärningen (Lindström & Pennlert, 2002).

Lazear (1998) ger olika förslag och idéer för hur man kan lägga upp lektionsplaneringar

för att utveckla den musikalisk- rytmiska intelligensen. Lazear menar att man kan lära

in matematik genom olika sånger, rytmlekar och melodislingor s.k. jinglar. Med dessa

jinglar, sånger och rytmer kan man göra enkla matematiska beräkningar och formler.

Enligt Lazear kan man med musikens hjälp lära in alla de olika räknesätten. Rytmen gör

att man kommer ihåg vissa tal och talföljder. Med hjälp av t.ex. handklappningar lär sig

barnen multiplikation. Trumman kan också vara bra att använda och fungerar ungefär

som stavelseträning inom ämnet svenska och passar bra in då man lär eleverna addition

eller subtraktion. Division kan man lära sig genom att dela upp tonföljder i olika

grupper.

Elisabeth Jernström (1995) visar i sin bok Musiklust exempel på några musikövingar

som man kan använda sig av i matematikundervisningen. Nedan följer några övningar

från denna bok som man mycket väl kan använda som komplement till papper och

penna:

Enligt Jernström (1995:90f)) så kan man öva in ental och tiotal med hjälp av sång:

• Alla tänker på ett tal, vilket som helst mellan 20 och 30.Läraren hittar själv på en

enkel melodi med texten: ”Tänk på ett tal mellan 20 och 30 och ställ er upp (eller

sätt er ner) när jag sjunger om talet: 21, 22, 23, 24, 25…” Det är spännande att se

vilka tal, som barnen tänkt på. Det visar sig också att flera tänkt på precis samma

tal.

• Nu får alla var sin lapp med ett tal. Läraren sjunger samma enkla sång och barnen

ställer sig upp ( eller sätter sig ner) när de hör det tal, som de har på lappen.

• Därefter byter barnen lappar med varandra och läraren sjunger samma sång.

• Sedan lägger man talen i rätt ordning på golvet. Man kan nu fortsätta med talen

mellan 30 och 40.
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På sidan 94 i samma bok beskriver Jernström en sång om räknesättet multiplikation:

Refrängen sjungs på valfri multiplikationstabell, t ex:

Läraren frågar: ”5 x 3, är vad då?”

Eleven svarar: ”5 x 3 är 15”

Läraren frågar: ”6 x 6, är vad då?”

Eleven svarar: ”6 x 6 är 36” (Jernström, 1995:94)

Vidare på sidan 95 finns en rytm och klapplek om talen 8 och 6:

• Sitt i ring. Gör åtta slag med händerna mot benen, åtta med baksidan av händerna,

fyra slag med ena armen, fyra på den andra och till sist sju klapp med händerna

ihop och på åtta, hej!

• Gör en kanon genom att dela barnen i grupper: Grupp 1 börjar; grupp 2 sätter igång

när grupp 1 gjort de första 8 slagen; grupp 3 börjar när grupp 2 gjort de första 8

slagen etc.

Utveckla: Pröva med tätare intervall, t ex så att nästa grupp kommer in efter 4 slag-

eller efter 2! (Jernström, 1995:95)

Musikskatten (Gren, 1997) som är en utgåva som innehåller en sångbok, tips- och

idébok och en komp- CD. Där betonar man att sångerna och idéerna ska förmedla både

glädje, gemenskap, kunskap och mer därtill.  Boken innehåller både musik och sång

som kan leda till dans och rörelse. Sångerna har anknytning till barnens vardag och som

kan integreras i andra temaarbeten och ämnen bl.a. matematik.

Kalle kamel har fem pucklar, (visa fram fem fingrar innan ordet ”fem”)

Kalle kamel har fem pucklar,

Kalle kamel har fem pucklar,

spring Kalle kamel. (spring på stället)

För varje vers tas ett finger bort. I sista versen sjunger man Kalle kamel har ingen

puckel…och visar fram en knuten hand. (Gren, 1997:45)



18

Rytmiksäcken (Törebratt,1996) är en även den en bok som visar på fina musikövningar

som man kan använda i undervisningen. Ett bra exempel från denna bok är att man,

tillsammans i grupp, sjunger en visa som heter ”Tio små indianer”. Under tiden man

sjunger gör man passande rörelser till texten. Första versen lyder på detta sätt:

En och två och tre indianer,

fyra fem och sex indianer,

sju och åtta och nio indianer,

tio små indianer.  (Törebratt, 1996:63)

Boken Räkna med sång (Larsson, 2003) tar upp flera olika övningar för hur man kan

använda sig enkla musikaliska inslag för att utveckla elevers matematiska inlärning.

Författaren Birgitta Larsson menar:

Att räkna är roligt eller – bör vara roligt. Många barn upplever dock att det är svårt med

matematik och att det är tråkigt att träna samma moment om och om igen. I pedagogiken bör

vi utnyttja alla kanaler och varför inte den musikaliska, som för de flesta är lättillgänglig och

positiv. (Larsson, 2003:3)
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Resultat av vår undersökning

Redovisning av enkäter och kommentarer

Vår sammanställning av enkätundersökningen har vi valt att synliggöra genom diagram.

De kommentarer vi fick till enkätfrågorna har vi redovisat i en sammanfattande text

under diagrammen. Vårt informationsbrev till lärarna finns i bilaga 1 och enkätfrågorna

finns i bilaga 2.

Undersökningens deltagare:

Diagram 2 visar på könsfördelningen och det totala antalet

deltagare i undersökningen.

Sammanlagt valde 41 personer att delta i vår undersökning. Av dessa var 38 kvinnor

och 3 män.

Fråga 1: I vilken årskurs och vilket ämne/ ämnen undervisar du?

Med den här frågan ville vi veta deltagarnas förhållande till ämnet matematik. Det

visade sig att de alla, oavsett inriktning, var i kontakt med och hade åsikter om

matematikämnet. Vi ville också försöka bevisa om det fanns någon koppling mellan

användandet av musik i matematik och vilken ålder på eleverna de undervisade för.

Eftersom vi inte fått veta riktigt vad alla personer arbetar inom, förutom att de arbetar

41
38

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Totalt Kvinnor Män 

A
n
ta
l Totalt

Kvinnor

Män 



20

med de yngre barnen (År F-6) gick det helt enkelt inte att sammanställa denna fråga. Vi

valde därför att lägga denna fråga åt sidan och lämna mera utrymme för de andra

frågorna istället.

Fråga 2: Tror du att eleverna i de tidigare åren blir stimulerade av dagens

matematikundervisning?

Diagram 3 visar lärarnas svar på frågan om de tror att eleverna blir

stimulerade av dagens matematikundervisning.

På denna fråga svarade 31 personer Ja, 7 personer Nej och 3 personer valde att svara

både Ja och Nej, trots att det sistnämnda svarsalternativet inte fanns med i enkäten. Vi

bad vi våra deltagare utveckla sin åsikt om de valt att svara Nej.

Följdfråga: Om Nej, kommentar?

De kommentarer vi fick var att lärarna upplevde att det var alldeles för mycket ”tyst

räkning” i matematikboken och för lite problemlösning och diskussion i grupp. En

person svarade att det var för lite lek och för mycket färdighetsträning i dagens

matematikundervisning. Man tyckte att detta bidrog till att man inte fick kreativa och

aktiva elever. Någon ansåg även att man inte skulle införa matematikboken för tidigt

utan att man istället skulle använda sig av vardagsmatematik. ”Blir man för styrd av

matematikboken är det lätt att man låter eleverna räkna sida upp och sida ner utan att de

får reflektera över vad de gjort”, menade en lärare.
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Fråga 3: Tror du att man kan göra matematikundervisningen mer stimulerande för

eleverna?

Diagram 4 visar hur lärarna svarat på frågan om de tror att

man kan göra matematikundervisningen mer stimulerande för

eleverna.

Diagrammet visar att det var 40 personer som svarade Ja, det tror jag och 1 person som

svarade Nej, det är bra som det är. Om deltagarna hade svarat Ja, det tror jag på denna

fråga fick de beskriva på vilket sätt man kunde göra matematikundervisningen mer

stimulerande för eleverna. Här är en sammanfattande resultatbeskrivning vad de dessa

40 lärare kommenterade i följdfrågan:

Följdfråga: Om Ja, hur kan man göra matematikundervisningen mer stimulerande?

Överhängande var det alla som tyckte att matematiken behövde vara mera praktiskt och

innehålla mera konkreta problem, ”kluringar” och tankenötter. Istället för att använda

matematikböckerna kunde man använda sig av laborativt material, spela spel och bruka

tärningar samt leka in och undersöka matematik. Några tyckte att man kunde prata och

diskutera mera med eleverna i undervisningen av matematik. Andra ville att

vardagsmatematik både inom och utom klassrummets fyra väggar kunde vara bra för

eleverna att ta del av. Genom att ge eleverna insikt i att vardagen är full av matematik

och anknyta till verkligheten får eleverna en chans att se behovet och det roliga i

matematik. En lärare skrev: ”Man kan låta barnen ta del av vardagliga situationer t.ex.

vid dukning (räkna glas, tallrikar och bestick mm).” En annan lärare gav förslag att man
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kunde vara utomhus och räkna t.ex. kottar, pinnar och träd samt leta större och mindre

osv.

Andra synpunkter var att man var tvungen att utgå från varje individ, dess intressen och

förförståelse och hitta rätt nivå på undervisningen. Utifrån detta kunde man ge de

utmaningar som varje elev var i behov av. Gruppstorleken och andra ramfaktorer tyckte

man var av stor vikt för hur man kunde arbeta i klassrummet. Med detta menade man att

små grupper var mer lätthanterliga och alla elever kunde känna delaktighet.

Lärarna menade även att man skulle använda sig av mer estetiskt arbetssätt och räknade

upp bl.a. musik och gymnastik (rörelse). Genom detta kreativa och varierade arbetssätt

såg man att eleverna fick användning av de flesta av sina sinnen med hjälp av att både

se och uppleva.

Som man kan utläsa av diagrammet och de efterföljande kommentarerna är det stor

majoritet som tycker att matematikundervisningen kan göras mer stimulerande för

eleverna.

 Fråga 4: Skulle man kunna använda sig av musik i matematikundervisningen?

Diagram 5 visar hur lärarna svarat på frågan om man skulle

kunna använda sig av musik i matematikundervisningen.

35

6

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ja, absolut Vet inte riktigt Nej, inte alls

Alternativ

A
n
ta
l Ja, absolut 

Vet inte riktigt

Nej, inte alls



23

Här svarade 35 personer Ja, absolut och 6 personer svarade Vet inte riktigt. Ingen

svarade Nej, inte alls.

Kommentarer:

På den fjärde frågan kommenterade deltagarna sina svarsalternativ med att man mycket

väl skulle kunna använda sig av musik i matematiken. De flesta menade att man kan

sjunga matematikramsor, tabeller och tiokamraterna. Rytmikövningar med hjälp av

rytminstrument trodde man skulle kunna vara ett alternativ, att man t.ex. räknar antalet

slag på triangeln eller utövade klapplekar till olika räkneramsor. Musiken kunde även

vara användbart när man skulle lära elever bråkräkning. Någon tyckte att musik kunde

vara rogivande och kunde bidra till att elever koncentrerar sig bättre. En del lärare ansåg

att takten gör att fler sinnen stimuleras. Vissa barn behöver nöta eller automatisera och

där kunde musik vara ett utmärkt förslag.

”Genom musik befästs kunskap lättare och det är alltid kul med musik” menade en

lärare. ”Det finns mycket som hör ihop med matematik, däribland musik och takt”

tyckte en annan. Många framhöll att musik gör matematiken roligare och annorlunda.

Musiken skulle därför kunna bidra till att eleverna skulle kunna förknippa matematik

med glädje. Elever gillar att både sjunga och räkna och lär sig utan att de egentligen

tänker på det.

Två lärare ville gärna prova på att använda sig av musik i sin matematikundervisningen

men ansåg sig inte veta hur. De skrev att de behöver fortbildning och lära sig mera om

ämnet för att kunna använda sig av det.

Som man kan se är det många av de tillfrågade som tycker att musik mycket väl skulle

kunna användas i matematikämnet. De har även en mängd olika alternativ på hur man

kan göra det.
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Fråga 5: Används musik som ett medel i matematikundervisningen på er skola?

Diagram 6 visar lärarnas svar på frågan om musik används som

ett medel i matematikundervisningen.

Här svarade 6 personer Ja och 11 personer Nej. 24 var tveksamma och svarade Jag vet

inte. De personer som svarat Ja på denna fråga och fick en chans att förklara vilka

metoder som de använder, i en följdfråga.

Följdfråga: Om Ja, vilka metoder används?

De metoder som förekom i de skolor vi gjort vår undersökning var mest sånger samt

rytm- och räkneramsor både i svenska och engelska. För att nämna några exempel var

det en lärare som använde sång för att lära sina elever tiokamraterna. En annan lärare

gav exemplet att nyttja notkunskap i bråkräkning som t.ex. att en helnot är en hel,

halvnot är hälften och en fjärdedelsnot är detsamma som en fjärdedel av något. Exempel

för de yngre barnen var att man kunde göra en klappramsa av sången Tio indianer.

Av detta resultat kan man se att de lärare som valt att kommentera sitt svar ser

möjligheter med att använda musikaliska inslag i sin matematikundervisning och har

visat goda exempel hur man kan göra det.
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 Fråga 6: Har du hört talas om någon lärare, på en annan skola, som använt sig av

musik i matematikundervisningen?

 Diagram 7 visar lärarnas svar om de hört talas om någon lärare

på en annan skola som använt sig av musik i matematik-

undervisningen.

Resultatet på denna fråga blev att 7 personer svarade Ja och 34 svarade Nej.

Följdfråga: Om Ja, vilken metod användes?

De 7 personerna som svarat Ja kom med dessa kommentarer om vilka musikmetoder

som lärarna, i deras kännedom, bedrev i sin undervisning. Framförallt var det sånger om

tal och sånger med anknytning till vissa matematiska moment de använde sig av som

t.ex. sjunga multiplikationstabellerna. En person svarade att det finns lärare som

använder sig av musiken i matematiken för att träna automatisering av siffror och takt i

lek. En annan lärare tyckte att det var svårt att beskriva, men att de i alla fall sjöng

matematiksånger.

Av detta kan vi tolka att det var 7 personer som kände till att musik i

matematikundervisningen användes på en annan skola. Men de verkade inte ha någon

större insikt i vad man använde sig och de svar vi fick var till stor del väldigt diffusa.
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Fråga 7: Kan ett musikinspirerat arbetssätt göra matematikundervisningen mera

lustfylld?

  Diagram 8 visar lärarnas svar på frågan om ett musikinspirerat

arbetssätt kan göra matematikundervisningen mera lustfylld.

Den avslutande frågan gav resultatet att 31 personer svarade Ja,  9 svarade Jag vet inte

och 1 person svarade Nej.

Kommentarer:

I detta utrymme för kommentarer som vi lämnade i enkäten var det någon som skrev att

alla barn är olika, men eleverna definitivt inte skulle ta skada av att få uttrycka sig

musikaliskt i matematikundervisningen. För vissa barn vore det säkert bra och

stimulerande skrev en annan lärare.

De flesta menade att mer kreativt arbete leder till bättre inlärning och förståelse på

grund av att fler sinnen sätts igång och används i inlärningen. Man menade också att

man måste försöka hitta nya kanaler till att räkna och musik skulle mycket väl kunna

bidra till att större delar av hjärnan stimuleras. Musiken skulle också leda till att det blir

ett större samarbete mellan barn och vuxna vilket gör att förståelsen och inlärningen av

matematikämnet både underlättas och förbättras. Det som är roligt och lustbetonat går

att lära sig och upplevs som lätt. Musik är mönster liksom matematik. Rytmer och takter

blir stimulerande och gör att saker och ting blir lättare att komma ihåg.
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Om man tittar på denna fråga och dess kommentarer så kan man se att hela 31 av 41 såg

ett musikinspirerat arbetssätt som positivt och något som kunde leda till en mer lustfylld

undervisning.

Redovisning av intervjuer

Av önskemål och sekretess har vi valt att inte benämna de intervjuade personernas

riktiga namn i vårt referat. Lärarutbildaren i musik nämner vi därför vid namn Persson

och lärarutbildaren i matematik vid namn Jansson.  Intervjufrågorna till Persson finns i

bilaga 3 och till Jansson i bilaga 4.

Lärarutbildare Persson 

När Persson fick frågan om vårt ämnesområde lade vi inte märke till någon tvekan i

svaret. ”Intressant” svarade Persson nästan genast och förklarade sin åsikt med att säga:

”att användandet av musik som ett medel och inte som ett mål var tilltalande”. Persson

menade också det vara viktigt att inom matematikundervisningen hitta nya och

stimulerande vägar.

Det positiva med musik, enligt Persson, är framförallt att ämnet framkallar både lust och

nyfikenhet, vilket leder till att eleverna lär sig utan att egentligen vara medvetna om det.

Persson menar att man får ett så kallat holistiskt tänkande, vilket menas att

undervisningen inte blir uppdelat i ett ämne för sig.

Efter en kort fundering valde Persson att inte svara, när det gällde frågan om det krävs

en förändring inom dagens matematikundervisning. Persson sade att han inte var så

insatt i den påtalade frågan och ansåg sig inte ha befogenheterna att kunna uttala sig om

det. Men däremot visste Persson att man ständigt strävade efter att hitta nya

tillfredsställande vägar inom specialundervisningen och försöker använda sig av bl.a.

musik i undervisningen. Trots detta, uttalade sig Persson till slut om att det troligtvis

finns saker att ändra på inom matematikundervisningen. Mestadels för att det ofta

nämns att elever tycker att matematik är tråkigt och svårt, i både tidningar och andra
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massmediala kanaler. Att våga pröva nya pedagogiska vägar inom matematiken var

därför inget fel menade Persson.

Lika tveklöst som svaret på vår inledande fråga kom svaret från Persson när vi frågade

om musik skulle göra matematikundervisningen mera stimulerande för eleverna: ”Jag är

fullkomligt övertygad om det med tanke på att musik, framförallt, är så lustfylld och att

man tränar motorik genom räknesagor, rapp, rytmövningar och periodövningar.” Vidare

i sitt svar menar Persson också på att man genom det breda arbetssättet når alla elever.

Persson sa: ”Använder man vanlig undervisning varvat med musik så tror jag att  man

når alla elever i klassrummet och får en varierad undervisning på grund av att man

prövar olika pedagogiska övningar.”

Persson hade själv använt sig av musik i matematikundervisningen, men bara på senare

år och i synnerhet i utbildningen av specialpedagoger. Persson har även använt sig av

liknande övningar under sin tid som grundskollärare men då inte i något matematiskt

syfte utan mera för att träna elever i taktkänsla.

Persson säger att det finns lärare, i Perssons vetskap, som prövar sig fram i olika sätt att

undervisa, eftersom det inte finns någon enhetlig pedagogisk metod att följa.

För att ge lärare inspiration till att använda sig av musik i matematikundervisningen

tyckte Persson att man kunde arbeta med detta ämne tillsammans, i grupp, under

lärarutbildningen. Då får man se att det verkligen fungerar och får chansen att

sammanföra teori och praktik.

Lärarutbildare Jansson:

Liksom musiklärare Persson tvekade inte heller matematiklärare Jansson i sitt svar om

vårt ämnesområde. ”Intressant och bra idé”, sa Jansson, ”därför att det är viktigt att visa

eleverna att matematik inte bara är siffror eller ett färdighetsämne som man ska

traggla.” Dessutom tyckte Jansson att man som lärare ska inse vikten av att koppla och

anknyta matematiken till barns erfarenheter. Modern forskning, anser Jansson, visar att

man måste arbeta mer ämnesintegrerat i dagens skolor.
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Jansson tyckte det var svårt att svara på om matematiken behöver en förändring, men de

VFU- besök Jansson gjort under sin tid på universitetet har visat att saker och ting inte

riktigt varit 100% bra.  Återigen hänvisar Jansson till vad forskning kommit fram till

och fortsätter: ”Dagens matematikundervisning utgår från att barnet ska räkna och

försöka komma så fort fram i matematikboken som möjligt och inte prata så mycket

under lektionerna. Istället, bör man låta matematikundervisningen vara mer

verklighetsbaserat och att man ska använda konkret och laborativt material”, menade

Jansson. Dessutom tyckte Jansson att man ska, till skillnad från många skolor idag, låta

eleverna rita, dramatisera, berätta och samtala matematik. Jansson anser nämligen att

det gäller att låta eleverna uttrycka vad de tänker i bilder, språk och rörelse.

”Självklart, man ska låta eleverna uttrycka sitt matematiskt kunnande på flera olika

sätt,” svarade Jansson, när vi frågade om musik kunde göra att

matematikundervisningen blev mer stimulerande för eleverna. Som lärare ska man göra

matematiken lustfylld och roligt och Jansson var övertygad om att musiken skulle bidra

med det. ”Det gäller att man inte bara räknar matematik, att man ställer frågor, pratar

och förklarar matematik och detta sätt får man eleverna att inse vad matematiken

egentligen är”, sa Jansson.

Jansson som, enligt vår mening, har en lång och god erfarenhet med sig i bagaget har

själv använt sig av musik i sin tidigare roll som grundskolelärare. Mestadels genom

olika klappramsor, dels Janssons egna och dels elevernas egna som de själva ägnade sig

åt på rasterna. Jansson lägger till: ”Man kan också låta eleverna gå i takt i klassrummet

eller gympasalen, sjunga fingerramsor och leka olika folklekar.” Dessa aktiviteter

tycker Jansson har fungerat mycket bra och tillägger att det är viktigt att man som lärare

knyter ihop och synliggör matematiken.

När Jansson fick frågan om hon känner till någon annan lärare som använder musik i

matematikundervisningen avböjde hon att svara. Jansson menade att det fanns för få

grunder att basera sitt svar på, men trodde och hoppades i alla fall det.

För att få lärare att använda sig av musik i matematiken menar Jansson att det finns

flera olika sätt att göra det. ”Framförallt att man bör lyfta fram, berätta och skriva om
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goda exempel och erfarenheter. ”Man ska inte bara ge tips utan att man även måste visa

att det verkligen fungerar”, ansåg Jansson och fortsatte med att lärarna måste få en

annan inställning till matematik och måste se undervisningen på ett annat sätt. Jansson

menade att eleverna inte bara ska tränas att bli goda matematiker genom att räkna sida

upp och sida ner i matematikboken. Avslutningsvis trodde Jansson att man som lärare

måste kunna välja andra vägar att nå målen i skolan.
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Diskussion och slutsatser

Till att börja med vill vi analysera vårt bortfall. Vi hade givetvis hoppats att fler hade

kunnat ta del av vår enkätundersökning och därför gett ett lägre bortfall. Vad kan då

vårt bortfall bero på? Vår troligaste och främsta förklaring är att vi som ansvariga för

undersökningen inte personligen delade ut enkäterna. Vi sände dem, som vi tidigare

nämnt via post, och bad våra kontaktpersoner, på var skola, sända dem tillbaka till oss

när enkäterna var ifyllda, i ett bifogat och frankerat kuvert. Hade vi däremot åkt till

varje skola och varit närvarande när lärarna fyllde i enkäterna hade troligtvis vårt

bortfall minimerats. En annan tänkbar orsak till vårt bortfall kan vara att flera lärare

avböjde att svara på vår enkät när de såg våra frågor. Kanske kände de sig stötta av att

vi ”trängde oss på” och ifrågasatte deras arbete. Eventuellt kan vårt ämne ha varit för

främmande och okänt för några personer. Hade vi infunnit oss på plats och gett alla

tydlig information om vad vår undersökning handlade om kanske vi fått ett större antal

besvarade enkäter.

Som man kan se var det en markant snedfördelning mellan könen på deltagarna i vår

enkätundersökning. Eventuellt kan denna snedfördelning av kön antingen bero på att det

är fler kvinnor som väljer att delta i enkätundersökningar eller antingen att det helt

enkelt är fler kvinnor som arbetar i skolans tidigare år.

Om man granskar Lpo 94 kan man se att skolan strävar efter att eleverna ska, på något

sätt, välja sin egen väg att nå sin bildning. Det är inte så att vi som lärare har en bestämd

undervisningsmetod man måste följa, utan vi ska fungera som ett redskap för eleven.

Lärare måste se till varje elev och inse att alla elever tar till sig kunskaper, men på olika

sätt. Vi har lärt oss att detta är viktigt att ta hänsyn till och som vi kan se finns det en

mängd olika teorier om hur människor tar till sig information. Därför tyckte vi att det

var av betydelse att betona detta i vårt arbete.  

Dagens matematikundervisning måste få en förändring eller rättare sagt nya friska idéer

som Unenge menar, och det är vi villiga att hålla med om. Vi anser också att det finns

mycket sanning i Ahlbergs påstående om att matematikundervisningens tyngdpunkt bör,

i större utsträckning, vara att visa elever att matematik finns och är användbart överallt.
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Matematikämnet i skolorna är för ”stillastittande” och ger för lite utrymme till det

kreativa. Vi vågar nästan påstå att undervisningen ligger för långt från verkligheten för

att eleverna ska kunna förstå dess innebörd och varför det kan vara bra att lära sig

matematik. Som sagt är matematiken och dess begrepp något abstrakt och för att bli en

duktig matematiker måste man först och främst förstå begreppen. Idealet är därför att

försöka kombinera detta abstrakta tänkande med det konkreta tänkande. I vårt arbete tog

vi upp om Gardners teori. Varför vi valde att nämna alla olika inlärningskanaler var för

att förklara och visa på att vi lärare måste vara uppmärksamma om elevers olika sätt att

ta till sig kunskap. Vi anser därför att man måste göra dagens lärare och lärarstuderande

medvetna om detta, vilket kan leda till att skolundervisningen blir varierande och

framförallt ger en större chans att nå fram till alla elever. Många som redan är aktiva

lärare i skolverksamheten är nog rädda för att förändra sin egen undervisning. Därför

tror vi att vi fick resultatet, att större delen av vår deltagargrupp svarade att eleverna blev

tillräckligt stimulerade av dagens matematikundervisning.

Till viss del så förekommer det att man använder sig av musik i

matematikundervisningen. Några lärare var inte riktigt säkra och med det menade de

säkert att de inte riktigt visste vad som räknades som musik eller kanske var det så att de

inte ville ”erkänna” att de inte använde sig av musik i matematikundervisningen. Lärare

idag har eventuellt inte tänkt på att matematik är nära besläktat med musik och att musik

kan göra matematiken mera lustfylld och synliggörande av vad matematiken verkligen

är och varför den är bra att kunna. Musik som ett inslag i matematikundervisningen är

därför inte något fel, utan snarare tvärtom. Vi tror att eleven får nyfikenhet och lust att

lära, utvecklar sin förmåga till kreativt skapande och kan utveckla och använda sina

kunskaper och erfarenheter i olika uttrycksformer, om man integrerar ämnen i varandra.

Vi vill dock påpeka att skolämnet musik inte enbart kan vara till för t.ex. matematik.

Ämnet har också egna mål. Dessutom får man ett varierat arbetssätt i sin undervisning

och får därigenom en större chans att nå flertalet av alla elever.

Alla deltagare utom en i vår enkätundersökning, trodde att matematikundervisningen

kunde göras mer stimulerande för eleverna. Det var hela 35 personer som ansåg att man

mycket väl kunde använda sig av musik i matematikundervisningen. När vi sedan

ställde frågan om det användes på den skola de arbetade så var det bara sex stycken som
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svarade Ja. Det intressanta med detta tycker vi är att det var så många som såg en

stimuleringsutveckling och en möjlighet till användning av musik inom matematiken.

Men trots allt var det väldigt få som brukade detta arbetssätt. Visst kan det stämma att

ramfaktorer, som tid, pengar och gruppstorlek, påverkar lärarna i deras arbete. Som

lärare måste man trots allt anpassa sin undervisning utifrån dessa faktorer. Vi tror att

många lärare är för bundna till dessa faktorer och tror att de måste planera eller lägga

ner mera tid om de skulle använda sig av musik i sin undervisning. Detta tror vi kan

bidra till att lärare håller sig fast i ”de gamla och väl beprövade” undervisningsmönstren

som t.ex. enskild räkning i matematikboken.

Många tror högst sannolikt att man måste vara ett musikaliskt geni för att kunna

använda sig av musik i matematik, men vi vill påpeka att så är inte fallet. Vi tror att det

är viktigt att man tidigt under lärarutbildningen får en chans att prova på och se att man

med små enkla medel kan bedriva en matematikundervisning med hjälp av musik.

Under vår utbildning har vi fått en mängd olika laborativa metoder man kan använda sig

av i matematiken. Som lärarstudent har man fått chansen att både teoretiskt se och själv

testa på praktiska exempel under VFU- perioderna. Vi har fått se att det de flesta av de

laborativa metoderna verkligen fungerar och det har bidragit till att vi troligast kommer

att använda oss av några av dessa metoder i vår roll som lärare. Vi tror därför att det

skulle kunna ge samma effekt om man gjorde likadant med musiken. Fortbildning i

ämnet skulle också kunna leda till att man kunde få se mer av den musikaliska delen i

matematikämnet. Två lärare skrev i enkäten att de gärna skulle vilja använda sig av

musik i matematiken men helt enkelt inte visste hur det skulle gå till. Även

musikläraren på universitetet trodde att det skulle vara en bra idé.

Vår förhoppning efter denna undersökning är att lärare ska tänka efter och försöka

variera sin undervisning i större utsträckning än vad man gör idag. Som vi visat tidigare

i vårt arbete är det viktigt att tänka på att elever är olika och lär sig på olika sätt. Vi

håller med Malmer (årtal) om att man inte bara ska använda sig av endast en metod eller

bara ett specifikt arbetssätt. I vårt fall menar vi att man som lärare inte enbart ska nyttja

musikens egenskaper för att ge matematiken en livligare innebörd, utan att man ser

musiken som ett komplement till, eller en byggsten i, den traditionella undervisningen.
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Fortsatt forskning

Under vår arbetsprocess har det tillkommit några funderingar och nya frågeställningar

som vi gärna skulle vilja ha svar på. I efterhand kan vi säga att det skulle vara väldigt

intressant att veta vad elever tycker om vårt ämnesområde. Kanske att fortsatt forskning

skulle ha en mer laborativ utformning, där eleverna skulle få pröva på olika musikaliska

inslag i matematiken. Det är trots allt eleverna man måste utgå från när man lägger upp

undervisningen i skolan. Vi hoppas därför att fortsatt forskning kan bearbeta dessa

frågor och kan lägga fram fler konkreta bevis på att detta undervisningssätt fungerar

rent praktiskt.
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Diagramförteckning

Diagram 1, sida 14  Kolbs modell över de fyra inlärningsstilarna.

Diagram 2, sida 19  Visar på könsfördelningen och det totala antalet deltagare i

 undersökningen.

Diagram 3, sida 20 Visar lärarnas svar på frågan om de tror att eleverna blir

stimulerade av dagens matematikundervisning.

Diagram 4, sida 21 Visar hur lärarna svarat på frågan om de tror att

man kan göra matematikundervisningen mer stimulerande för

eleverna.
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Diagram 5, sida 22 Visar hur lärarna svarat på frågan om man skulle kunna
använda sig av musik i matematikundervisningen.

Diagram 6, sida 24 Visar lärarnas svar på frågan om musik används som
ett medel i matematikundervisningen.

Diagram 7, sida 25 Visar lärarnas svar om de hört talas om någon lärare

på en annan skola som använt sig av musik i matematik-

undervisningen.

Diagram 8, sida 26 Visar lärarnas svar på frågan om ett musikinspirerat

arbetssätt kan göra matematikundervisningen mera lustfylld.



Bilaga 1

Hej!

Vi är två studenter som läser till lärare, för barn i de tidigare åren, vid Umeå Universitet. Vi

håller på att skriva vårt avslutande examensarbete där vi undersöker om hur man kan integrera

musik i matematik.

Vi har under vår tid på lärarutbildningen blivit uppmuntrade att förnya undervisningen med

hjälp av konkret material och estetiska inslag. Eftersom musik är ett ämne som stimulerar

många sinnen och är nära besläktat med matematik, har vi valt att undersöka om dessa går att

kombinera på ett bra sätt. Man räknar med hjälp av musiken som te x med rytmer,

klappramsor och sång.

Enkäten kommer att skickas ut till lärare på olika skolor och vi blir ytterst tacksamma om alla

enkäter återlämnas till oss. Det kommer att underlätta vårt arbete. Vår kontaktperson på er

skola kommer att ansvara för att våra enkäter återvänder till oss. Ni kan i ert personalrum

lägga dessa i en hög eller personligen överlämna dem till vår kontaktperson. Vi bifogar kuvert

och frimärken så ni behöver inte bekymra er om sådant.

Senast den  7/12 skulle vi vilja ha tillbaka svaren. Ni är självklart anonyma.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Tomas Backman & Ida Nilsson



Bilaga 2

      1 (3)

Enkät

 Kön :   € Kvinna  € Man

1) I vilken årskurs och vilket ämne/ ämnen undervisar du?

Svar:………………………………………………………

2) Tror du att eleverna i de tidiga åren blir stimulerade av dagens matematikundervisning?

 € Ja  € Nej

Om Nej, kommentar:……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3) Tror du att man kan göra matematikundervisningen mer stimulerande för eleverna?

       € Ja, det tror jag € Nej, det är bra som det är

Om Ja, hur kan man göra matematikundervisningen mer stimulerande?

Svar:…………………………………………………………………………………………

………………..……………..…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



Bilaga 2

                2 (3)

4) Skulle man kunna använda sig av musik i matematikundervisningen?

€ Ja, absolut € Vet inte riktigt € Nej, inte alls

Kommentar:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

5) Används musik som ett medel i matematikundervisningen på er skola?

€ Ja € Jag vet inte € Nej

Om Ja, vilka metoder används?:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

6) Har du hört talas om någon lärare, på en annan skola, som använt sig av musik i

matematikundervisningen?

€ Ja € Nej

Om Ja, vilken metod

användes?………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



      Bilaga 2

             3 (3)

7) Kan ett musikinspirerat arbetssätt göra matematikundervisningen mera lustfylld?

€ Ja      € Jag vet inte € Nej

Kommentar:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Tack på förhand!

Tomas & Ida



Bilaga 3

Intervjufrågor till Lärarutbildare Persson

1) Vad anser du om vårt ämnesområde?

2) Vad är det positiva med musik? Varför är musik bra att använda sig av i undervisningen?

3) Vad anser du om dagens matematikundervisning? Finns det något att ändra på?

4) Tror du att eleverna skulle bli mer stimulerade om man använde sig av estetiska inslag,

som t.ex. musik, i matematikundervisningen? På vilket sätt i sådana fall? Varför?

5) Tror du att man kan använda sig av musik i matematikundervisningen för barn i de

tidigare årskurserna?

6) Har du nån gång använt dig av musik i matematiskt syfte?

7) Känner du till någon lärare som använder/ har använt sig av musik i matematiken?

8) Hur kan man inspirera lärare att använda sig av estetiska ämnen i matematiken?



Bilaga 4

Intervjufrågor till Lärarutbildare Jansson

1. Vad anser du om vårt ämnesområde?

2. Vad anser du om dagens matematikundervisning? Finns det något att ändra på?

3. Vid lärarutbildningen blir vi inspirerade till att använda oss av konkret material i de

teoretiska ämnena. Vad är bra med konkret matematik? Tycker du att man kan använda

musik som en sådan metod? På vilket sätt i sådana fall? Varför?

4. Har du använt dig av musik i matematikundervisningen, när du tidigare var lärare i

grundskolan? Vilka metoder använde du?

5. Tror du att eleverna skulle bli mer stimulerade om man använde sig av musik i

matematikundervisningen? På vilket sätt i sådana fall? Varför?

6. Känner du till någon lärare som använt/ använder sig av musik i

matematikundervisningen?

7. Hur kan man inspirera lärare att använda sig av musik i matematiken?


