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1. Inledning 

Musik är något som berör alla människor både fysiskt, tanke-och känslomässigt. Musiken 

finns i hela vår omgivning oavsett om man är medveten om det eller inte och fyller en viktig 

funktion vid exempelvis identitetsskapande och i den sociala gemenskapen. Musik är även ett 

verktyg för att kunna förstå både historien och samtiden, då musik haft olika betydelse i olika 

kulturer och tidsepoker. Alla dessa aspekter ger en tyngd till musikämnet och betonas också 

flertalet gånger i kursplanerna i musik, men trots detta ges musikämnet i snitt endast en 

lektion på 40 minuter i veckan genom hela grundskolan. 

 

Musikämnet har ett stort eget värde men har inte lyckats hävda sig på den grunden. Vi 

kommer i detta arbete att undersöka om musik även kan gynna ett annat ämne och på så sätt 

få ökad legitimitet. Livet utanför skolan är inte tematiskt indelat, och detta faktum rättfärdigar 

ämnesöverskridande arbete i skolans värld eftersom skolan går ut på att förbereda eleverna för 

livet (Lindgren, 2009). Läroplanen lyfter att “Läraren ska få möjlighet att arbeta ämnes-

övergripande” men nämner det inte vidare (Skolverket, 2011). Vi har innan detta arbete 

påbörjats fått upp ögonen för att musikutövande kan påverka matematikinlärning positivt och 

valde därför att undersöka detta närmare. 

 

Som bakgrund till vårt syfte och frågeställningar vill vi först göra en jämförelse av ämnena. 

Vid en första anblick ser de kanske inte ut att ha så mycket gemensamt. Matematik är 

vanligen sett som ett abstrakt, teoretiskt ämne, långt från det kreativa, konkreta musikämnet. 

Av tradition är matematiken reproducerande, dvs. eleverna ska lära sig att förstå och tillämpa 

metoder som varit kända under mycket lång tid. Inom musik premieras i stället nyskapande 

och kreativitet, något man ser i den moderna musikindustrin i och med den ständiga utveckl-

ingen av genrer, covers och ny musik. Men, nyskapad musik är fortfarande grundad i gamla 

samband och förhållningssätt; ackordföljder och skalor återanvänds, kopieras och omtolkas 

till nya kompositioner och låter musiken ge nya uttryck och upplevelser. På samma sätt som 

musiken både är reproducerande och nyskapande, så måste du inom matematiken tänka 

kreativt och lära dig använda och tolka de gamla sambanden i nya situationer.  

 

Man kan också hitta mer konkreta likheter. Matematiken finns omkring oss, brukar man säga, 

men menar då oftast att naturen är full av matematik, och att matematik är nödvändigt för att 

skapa byggnader och regelbundna föremål. Att matematik finns i bildkonst har nog också 
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många hört talas om. Inte lika vanligt är det att visa på hur matematiska mönster lägger 

grunden för mycket av den musik vi tycker låter bra. Gemene man känner kanske till någon 

enstaka matematisk egenskap i musik men inte att musiken genomsyras av matematiska 

kopplingar. Hela den västerländska musikkulturen är uppbyggd kring multiplar av grundtoner 

i en tolvtonig skala. Instrument är sedan byggda efter de matematiska mönstren i denna skala. 

En annan likhet mellan ämnena är att båda är uppbyggda kring varsitt symbolspråk. För att 

använda matematik krävs det att man är förtrogen med en mängd symboler. Musik dokument-

eras med hjälp av symboler med olika funktioner, såsom att ange takt, rytm, tempo, tonhöjd 

och intensitet m.m. Ämnena har också ett delvis gemensamt symbolspråk, exempelvis att de 

utgår från samma siffersystem, och att musiken betecknar taktarter på samma sätt som man 

anger bråk inom matematiken. Som vi kan se finns en mängd kopplingar mellan de olika 

ämnesområdena som inte är vida kända. Detta trots att Platon redan för över 2500 år sedan be-

skrev tydliga samband mellan musik och matematik. Musik sågs av pythagoréerna i antikens 

Grekland till och med som en av de fyra grenarna i matematik (Shaw, 2000).  Att koppling-

arna finns måste förstås inte betyda att de kan användas didaktiskt. Men det är en möjlighet: 

 

[...] if music is based on mathematical principles, and if an understanding of music requires 

some understanding of these principles, then it is possible that music education can lead to 

an improved understanding (Vaughn, 2000:149).  

 

Enligt vår tolkning av Vaughns citat så skulle de likheter mellan musik och matematik som vi 

beskrev ovan, kunna möjliggöra att musikundervisning med integrerad matematik påverkar 

matematisk förståelse. Matematiken har i nuläget svårt att hitta för elever meningsfulla 

kontexter och tappar därmed elevers motivation, och musiken har svårt att hävda sig som 

något mer än ett lustfyllt ämne. Musiken skulle kunna få ett större värde om den nyttjas som 

en meningsfull kontext för flera matematikområden, där eleverna kan se att matematiska 

mönster och samband verkligen används och inte bara finns som abstrakta begrepp som någon 

bestämt att man måste lära sig. På så sätt skulle båda ämnenas brister i stället komplettera och 

gynna varandra via ämnesintegration. Lindgren betonar att tematiskt arbete och ämnesintegre-

ring inte bör handla om att integrera så många ämnen som möjligt, utan om att med kunskap 

om specifika ämnesmässiga aspekter integrera de ämnen som faktiskt kan gynna varandra, så 

att ämnesintegreringen blir meningsfull (Lindgren, 2009). Om det visar sig att musikundervis-

ning med matematikintegrering kan gynna matematikkunskaper så skulle detta utgöra just en 

meningsfull ämnesintegrering. 
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Vi utbildar oss till lärare i både musik och matematik och är av den anledningen angelägna 

om båda dessa ämnen. Matematikforskning från hela världen visar att matematikundervis-

ningen ofta är bristfällig och att det därför kan behövas nya infallsvinklar på undervisningen 

(Tezer, Cumhur och Hürzen, 2016). Även den svenska skolan har länge haft ett problem med 

elevers sjunkande matematikresultat, samtidigt som musikämnet är begränsat av tidsaspekter 

och en potentiellt skev uppfattning om musikens betydelse. Vi tror att om det visar sig att 

musikundervisning kan vara en ny infallsvinkel som kan påverka elevers matematikkunskaper 

positivt så skulle dessa begränsningar och problem kunna motverkas.  

 

I nästa kapitel presenterar vi vårt syfte och frågeställningar. Därefter ger vi en teoretisk 

inramning till arbetet samt beskriver vår metod och urval, och efter det presenteras ett resul-

tatavsnitt som behandlar de tre forskningsfrågorna. Slutligen följer ett diskussionsavsnitt där 

resultatet sätts i relation mot de teorier vi presenterar nedan och sammanfattas i en modell. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av det vi hitintills presenterat är vårt syfte att belysa likheter mellan musik och 

matematik och ta reda på om och i så fall hur en konkretisering av och ett fokus på dessa 

likheter kan gynna elevers lärande. För att göra detta avser vi att kartlägga forskning som 

gjorts kring kopplingar mellan musik och matematik i en didaktisk kontext samt diskutera hur 

sådana kopplingar kan användas i musikundervisning i årskurs 1–6 för att förbättra elevers 

matematikkunskaper.  

 

I enlighet med syftet är den övergripande frågeställningen för arbetet följande: Vilka 

kopplingar mellan musik och matematik beskrivs i vetenskaplig litteratur och hur kan dessa 

användas i en didaktisk kontext för att gynna matematikinlärning?  

 

Frågeställningen är uppdelad i tre specifika forskningsfrågor.  

1. Om musikundervisning kan påverka matematikinlärning så vill vi veta om det är specifikt 

musikundervisning kopplad till matematik som påverkar eller om det räcker med musikunder-

visning i allmänhet. Vår första forskningsfråga är därför: På vilka sätt kan det gynna matema-

tikinlärningen att utöva musik även om musikläraren inte har ett matematikdidaktiskt syfte? 

  

2. Det som är mest intressant för oss blivande musiklärare är att se om vi kan påverka hur 
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musiken hjälper matematiken, därför vill vi undersöka om ett medvetet matematikfokus hos 

den undervisande läraren ökar elevernas matematiska kunskaper. Således är vår andra 

forskningsfråga: På vilka sätt kan det gynna matematikinlärningen att utöva musik om 

musikläraren även har ett matematikdidaktiskt syfte?  

 

3. För att dra någon nytta av de eventuella sambanden mellan musikundervisning och 

matematikförståelse skulle vi vilja veta hur musikundervisning kan utformas för att på bästa 

sätt gynna matematikinlärning. Därför är vår tredje frågeställning: Hur kan musikundervisning 

med ett medvetet fokus på kopplingar mellan musik och matematik vara utformad? 

 

3. Teoretisk inramning 

Här redogör vi för de olika teorier och begrepp som återkommer i detta konsumtionsarbete. I 

inledningen presenterades gemensamma nämnare mellan musiken och matematiken och här 

kopplar vi dessa till relevanta teorier. Avsnittet avslutas med förklaringar av andra begrepp 

som behövs för att förstå viktiga delar av innehållet i arbetet. 

 

3.1. Teorier 

Som vi nämnde i inledningen så är både matematik och musik uppbyggda kring varsitt 

symbolspråk, som också har element som överlappar varandra. Båda symbolspråken är 

universella och kan användas över kulturgränser, samt uppkommer i nästan alla kulturer över 

hela världen. Utan att kunna förstå varandra verbalt kan människor från olika delar av världen 

spela musik tillsammans och även förstå matematiska uträkningar, förhållanden, algoritmer 

och teorier. 

 

Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet och utifrån det perspektivet kan 

dessa båda symbolspråk ses som kulturella psykologiska verktyg. Perspektivets skapare Lev 

Vygotskij menade att människor i ett samhälle tänker, kommunicerar, löser problem och 

skapar kunskap genom att använda kulturella redskap, både materiella (fysiska) redskap och 

psykologiska redskap som symbolsystem och språk (Woolfolk och Karlberg, 2015:53). Det 

sociokulturella perspektivet utgår ifrån att vi har ett inre språk eller tanke som översätts med 

hjälp av mentala verktyg till någon form av yttre kommunikation eller handling. Våra yttre 

språk är således ett verktyg som kan förmedla våra inre tankar vidare. Vi kan även använda 

matematiskt språk som verktyg för att förlänga vårt intellekt och för att sedan hantera mer 
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komplexa problem och situationer. Verktygen ger oss större förmågor och låter oss lättare 

översätta vår omvärld till vårt inre (Säljö, 2011). Med verktyg kan vi alltså förmedla inre 

melodier till vår yttre värld, exempelvis att spela ett instrument eller sjunga och vissla. Men 

många verktyg agerar mer universellt, och det är något som vi bygger mycket utav vårt arbete 

på. På samma sätt som att träna på att springa kan ge ökade prestationer inom flera andra 

sporter, kan många mentala verktyg hjälpa en individ inom flera områden. Detta samband har 

fått oss att vilja undersöka om även musikaliska verktyg kan agera mer universellt. 

 

Med hjälp av verktyg så uppfattar vi världen (Säljö, 2000). Allting upplevs med hjälp av 

medierande verktyg, och med fler verktyg kan man få en bredare uppfattning av verkligheten. 

Exempelvis kan du förstå fler människor ju fler språk du behärskar. Vi behöver alltså verktyg 

för att förstå vår omvärld. Men, en artefakt i sig, utan en kompetent användare, har inga 

intressanta egenskaper (Säljö, 2000). Om vi pratar om verktyget matematiskt språk så betyder 

det verktyget ingenting om du inte har kompetens för att använda det. Sådan kompetens kan 

främjas av att miljön och även andra verktyg samverkar och påverkar lärandet av det första 

verktyget (matematiskt språk). På så vis skulle en musikalisk miljö och musikaliska verktyg 

kunna hjälpa en individ att använda det matematiska språket. Läraren är också viktig i det 

sociokulturella perspektivet, och kan exempelvis använda scaffolding för att hjälpa en elev att 

nå längre kunskapsmässigt. Scaffolding innebär inom den sociokulturella teorin att bistå 

barnet med stöttor längs vägen mot ny kunskap genom att rikta uppmärksamhet mot rätt saker 

(Säljö, 2000). 

 

En annan teori som vi menar kan komplettera det sociokulturella perspektivet och ge oss 

ytterligare stöd att förstå och förklara hur ämnesöverskridande arbete kan fungera är teorin 

om multipla intelligenser. Denna teori skapades av Howard Gardner år 1983 och innebär att 

människan besitter sju olika former av intelligens (detta utökades till nio stycken år 1999), 

som kan vara både medfödda talanger och/eller inlärda färdigheter. Alla människor har i regel 

förmåga att använda alla sina intelligenstyper men varje individ har en personlig intelligens-

profil där en eller flera intelligenser är mer framträdande än andra. Gardner menar att det i 

skolan är viktigt att ta hänsyn till varje elevs individuella intelligensprofil, eftersom denna 

talar om inom vilka områden en elev lättare kan ta in lärdomar. Exempelvis är en person med 

hög kroppslig-kinestetisk intelligens extra bra på att kontrollera kroppens rörelser och hantera 

fysiska föremål. Om en sådan elev får möjlighet att använda kroppen kan det underlätta 

elevens lärande inom flera ämnen. Intelligenserna är nämligen inte limiterade till ett visst 
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område. Musikalisk intelligens kan användas i svenskundervisningen likväl som lingvistisk 

intelligens kan användas i samhällskunskap, etc. (Gardner, 1993). 

 

Gardner diskuterar i Multiple Intelligences: The Theory in Practice om träning i en förmåga 

skulle kunna överföras till kunskap i en annan förmåga. “For example, does training in 

mathematics enhance one’s musical abilities, or vice versa?” (Gardner, 1993:8). Detta skulle 

kunna vara användbart för en elev som har svårigheter inom matematik men vars intelligens 

främst ligger i det musikaliska området. Senare i boken ger han svar på sin egen fråga:  

 

“Structural affinities sometimes obtain between domains in which the child has talent and 

domains where the child appears to be impaired. For example, there are common numerical 

structures in mathematics and in music, and common spatial structures in geometry and in the 

arts. Provided that the transfer is attempted in a sensitive way, it may be possible for a child gifted 

in art or music to accomplish more in traditional subject matters, by exploiting those structural 

analogues that exist across domains customarily thought to be disparate.” (Gardner, 1993: 206f) 

 

Gardner lyfter här att strukturella likheter mellan två ämnen skulle kunna göra att en elev som 

är skicklig inom musik kan prestera bättre inom ett traditionellt ämne, såsom matematik, trots 

att dessa ämnen annars ses som separata från varandra. Han konstaterar dock att eleverna inte 

kan förväntas göra denna överföring av generella mönster mellan ämnen på egen hand. 

Läraren behöver förklara kopplingarna explicit och leda eleven genom processen. Man bör 

också vara medveten om att om man använder ett annat ämne för att lära ut matematik, då är 

det inte renodlad matematik man lär ut. Det blir endast en översättning eller metafor för 

matematik, för att ge eleverna en alternativ väg in i ämnet. Förr eller senare måste eleverna 

översätta den nya kunskapen tillbaka till matematikämnet och förstå själva matematiken i det 

de lärt sig. Gardner påpekar att skickliga lärare redan hittar översättningar mellan ämnen 

relativt ofta, men mer sällan ju mer komplext lärandet blir (Gardner, 1993). 

 

3.2. Begrepp 

I arbetet så använder vi begreppet STR som står för spatialt-temporalt resonerande 

(spatial-temporal reasoning). Det är ett begrepp som används för att förstå en individs 

förmåga att mentalt omarbeta objekt eller koncept över tid och rum. För att förstå spatialt-

temporalt resonerande så tittar vi på begreppens innebörd var för sig och inom både en 

musikalisk och en matematisk kontext. Temporalt resonerande handlar om hur man delar in 
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tid i enheter. I den musikaliska kontexten ser vi då enheterna puls, takt och rytm, medan vi i 

den matematiska ser timmar, minuter, sekunder osv. Spatialt resonerande handlar om att 

resonera om lägen i rummet, vilket man gör genom att sätta upp ett referenssystem. Inom 

musiken utgår man från en referenston för att beskriva olika intervaller och tonhöjder. 

Matematiken har en motsvarighet i längdenheter, där meter är referensmåttet som med olika 

prefix kan beskriva cm, dm, km m.m. Sätts dessa begrepp samman till spatialt-temporalt 

resonerande så ser vi inom musiken det traditionella notsystemet där man visar hur tonhöjder 

förändras över tid för att skapa en melodi, och inom matematiken finns Descartes 

koordinatsystem som kan förklara var något befinner sig i både tid och rum samtidigt 

(Hagerman, personlig kommunikation, 8 februari 2018).  

 

STR kan alltså hittas inom både musiken och matematiken och används även när man ska 

visualisera problem och hitta lösningar (Holmes och Hallam, 2017). Holmes och Hallam har 

studerat många undersökningar på området och kommit fram till att STR används inom 

många matematiska områden såsom geometri, taluppfattning, förståelse för matematiska 

uträkningar och förmågan att välja strategier i problemlösning (Holmes och Hallam, 2017). 

När man granskar matematikens mål i Lgr11 så ser man att de lägger mycket fokus på att 

tolka och anpassa både abstrakta begrepp och fysiska objekt (Skolverket, 2011), något som då 

kräver någon form av STR hos individen. 

 

Ett annat begrepp som återkommer i vårt arbete är arbetsminne. Arbetsminnet håller den inf-

ormation man hanterar vid ett givet ögonblick (Woolfolk och Karlberg, 2015). Under verk-

samhetsförlagd utbildning har två yrkesverksamma lärare, Vickström och Karlsson, beskrivit 

att de upplevt en försämring av arbetsminne hos elever de senaste tio åren. De tror att denna 

försämring kan vara en anledning till ökade matematiksvårigheter i den svenska skolan. Arb-

etsminne är viktigt när man arbetar med matematik eftersom man behöver kunna hålla flera 

beräkningar och steg i huvudet samtidigt som man navigerar sig mot ett mål (Vickström och 

Karlsson, personlig kommunikation, 21 februari 2017). Begreppet arbetsminne står inte ut-

tryckt i kursplanen för matematik i grundskolan men för att bli godkänd i matematik i årskurs 

6 ska eleven kunna “välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter” 

(Skolverket, 2011). För att göra detta krävs att du kan hålla flera delar av en process i huvudet 

samtidigt och därför är arbetsminnet en viktig förmåga för att uppnå målen i matematik. 

För att förstå vårt urval av artiklar, våra frågeställningar samt diskussionen kring resultatet 
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behöver man förståelse för vad en didaktisk kontext innebär. Vår övergripande frågeställ-

ning lyfter begreppet didaktisk kontext i relation till kopplingar mellan musik och matematik. 

Didaktik betyder läran om lärandet så att undersöka musik-matematik-kopplingar i en 

didaktisk kontext menar vi innebär att undersöka hur samband mellan ämnena påverkar 

lärande. Allt underlag för detta arbete har därför valts ut för att innehållet centrerar kring 

lärande och hur undervisning påverkar elevers förmågor och kunskaper. 

 

4. Metod 

Vår uppsats är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ analys av vetenskapliga artiklar 

och böcker som undersökt kopplingen mellan musikundervisning och matematikinlärning. Vi 

gjorde först en övergripande sökning i databasen LiU-search av artiklar med sökfrasen “music 

and mathematics” och liknande. Vi upptäckte ganska snart att vi behövde begränsa oss till 

artiklar som undersökt fenomenet i en didaktisk kontext då mängden litteratur annars hade 

blivit allt för omfattande. Då använde vi avancerad sökning med följande sökord:  

  Music teaching AND math 

  Music teaching AND mathematic* learning 

  Music teaching AND mathematic* skills 

Vi sökte endast efter artiklar som var “peer reviewed” för att säkerställa vetenskaplig 

standard. Efter att ha läst artiklar funna med ovanstående sökfraser och bekantats med 

begreppet spatial temporal reasoning så sökte vi även efter:  

  Spatial-temporal AND math* AND music* 

Vi har också genom ett så kallat snöbollsurval (Eriksson Barajas et al., 2013) hittat artiklar 

och böcker från andra artiklars referenslistor. Utifrån sökningarna och en preliminär analys av 

tillgängliga artiklar, kom vi fram till att begränsa oss till studier som sökte efter en kausalitet 

från musikundervisning och musikutövande till matematiska förmågor. Detta eftersom vi ville 

veta specifikt om och i så fall hur musikämnet kan påverka matematikinlärning, 

 

Bland alla resultat fanns, trots sökorden, en stor mängd artiklar som inte alls passade in på 

vårt ämnesområde. Vi valde ut 25 artiklar (se bilagor) som vi trodde att vi kunde ha 

användning av och studerade dessa närmare. Många sökträffar undersökte vi inte alls eftersom 

vi tyckte oss ha en tillräcklig mängd litteratur för arbetets storlek, och de artiklar vi valt ut gav 

en bred bild av området, dvs. visade både positiva och negativa resultat. 

När vi samlat de 25 artiklarna började vi analysera innehållet genom att läsa abstract, jämföra 
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metoder och resultatkapitel för att få en överblick över vårt material. 13 stycken valdes 

slutligen ut till vårt arbete enligt nedanstående urvalskriterier samt relevans till vårt arbete, 

och dessa presenteras i tabell A (se bilaga, s. 42). Artiklarna valdes efter ämnesområde och 

inte utifrån att resultatet var önskvärt, för att vara så objektiva som möjligt. Efter detta 

granskade vi artiklarna mer kritiskt för att bilda en djupare uppfattning om stoffet och 

noggrannare kartlägga gemensamma teman. De 12 artiklar som valdes bort, samt anledning-

arna till det, presenteras i tabell B (se bilaga, s. 45). 

 

Källornas publiceringsår sträcker sig från 1993 till 2017. Vi eftersökte initialt publikationer 

från det senaste decenniet på inrådan av handledare och hittade flera artiklar som stämde in på 

detta kriterium. På grund av att forskningsområdet är relativt begränsat så använde vi även ett 

antal äldre artiklar och böcker för att få ett större djup i resultatet. 

 

Vi begränsade våra sökningar till studier skrivna på svenska och engelska då det är de språk 

vi behärskar. En artikel bygger på en studie genomförd i Sverige, övriga studier har gjorts i 

olika delar av världen, bland annat England, USA, Brasilien och Cypern. Det förekommer i 

princip ingen svenskspråkig litteratur inom området, så det hade varit omöjligt att göra arbetet 

om vi begränsat oss till svenska artiklar. Vi använde svenska sökord i början av litteratursök-

ningen men fann ingenting av värde och övergick således till att enbart använda engelska 

sökord. Därav är alla böcker och artiklar i detta arbete skrivna på engelska. 

 

Det var från början vår ambition att arbetet enbart skulle omfatta studier på elever i samma 

åldersspann som elever i årskurs 1–6 i svensk grundskola, givet att vår behörighet som 

musiklärare kommer att omfatta dessa årskurser. Vi upptäckte dock under arbetets gång att 

det skulle bli svårt att enbart avgränsa sig till dessa åldrar. Vi kom också till insikten att det är 

av största intresse att veta hur musikundervisning påverkar matematiska förmågor både före 

och efter dessa stadier för att kunna göra en objektiv bedömning av musikundervisningens 

faktiska påverkan på individen. Vi behövde kunna sätta resultaten på elever i åk 1–6 i relation 

till resultat för andra åldrar för att veta vid vilken ålder individen är mest mottaglig för musik-

undervisningens matematiska påverkan. Åldern på deltagarna i de studier vi granskat varierar 

således från förskoleålder till ’elementary school’, dvs. årskurs 3 till 6, och i enstaka fall har 

deltagarna haft ett brett åldersspann, från låg-eller mellanstadie-ålder upp till college/25 år. 
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5. Resultat 

Detta kapitel är indelat i tre avsnitt, där varje del är orienterad kring en forskningsfråga och 

innehåller en presentation av de studier som är relevanta för respektive fråga. Studierna under 

avsnitt 4.1. tittar på hur musikutövande påverkar individers matematiska förmågor. I avsnitt 

5.2. presenteras i stället studier där man utför experiment för att undersöka på vilket sätt 

musikundervisning med ett medvetet matematikfokus påverkar elevers matematikinlärning. 

Avsnitt 5.1. och 5.2. behandlar båda frågan om hur musikundervisning påverkar matematik-

kunskaper, men differentieras alltså med att musikundervisningen saknar, respektive har, 

matematikfokus. Avsnitt 5.3. syftar sedan till att undersöka hur musikundervisning med 

medvetet matematikfokus kan utformas för att möjliggöra ökade matematikkunskaper på 

bästa sätt. Som en summering av dessa tre avsnitt presenterar vi slutligen kärnan av resultaten 

i en punktlista. 

 

5.1. Musikundervisning i allmänhet kan stärka förmågor användbara i matematik 

Detta avsnitt behandlar vår första forskningsfråga. Den undersöker om individer som utövar 

musik får större matematiska förmågor än andra, och vilka samband som i så fall kan hittas. 

 

I en fem år lång studie har Nutley, Darki & Klingberg (2014) kartlagt sambandet mellan att 

spela instrument och att utveckla större färdighet i olika kognitiva förmågor, såsom arbets-

minne, men de tittade även efter förbättringar på andra områden, exempelvis matematiska 

förmågor. Studien startade med drygt 350 personer, vilka hade reducerats till 65 vid det tredje 

och sista testtillfället. Deltagarna valdes slumpmässigt ut ur befolkningsregistret i Nynäs-

hamn, och åldrarna på de medverkande varierade mellan 6 och 25 år. Nutley et al. tog hänsyn 

till många olika aspekter i deltagarnas livssituation för att utesluta yttre påverkan av resultatet. 

Vid varje mättillfälle spelade ca 20 % av deltagarna instrument i snitt ca 4 timmar i veckan. 

 

Resultaten av korrelationsstudien visade, utöver en förbättring i arbetsminne, dessutom ett 

samband mellan att spela ett musikinstrument och att nå ökade resultat i flera testområden, 

bland annat matematik samt att snabbt hantera information. Arbetsminnet visade sig öka 

proportionerligt med mängden timmar individen musicerat mellan testtillfällena, och Nutley 

et al. pekade därför på ett kausalt samband mellan musikträning och ökning av arbetsminne. 

Deltagarna som spelade instrument hade märkbart högre resultat på standardiserade matema-

tiktester än kontrollgruppen. Dock kunde studien inte hitta kausalitet mellan musikträning och 
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övriga kognitiva och matematiska förmågor; endast ett samband upptäcktes. 

 

Ett annat forskarlag som har undersökt samband mellan elevers instrumentspelande och deras 

utveckling av kognitiva förmågor är Tezer, Cumhur och Hürsen (2016). I den förra studien vi 

presenterade undersöktes slumpmässigt utvalda personer i ett brett åldersspann medan Tezer 

et al. har samlat underlag för sin studie genom att utföra intervjuer med yrkesaktiva lärare om 

deras elevers STR-förmåga. Eleverna i undersökningen var 6–11 år, totalt 120 elever 

fördelade på tre skolor på Cypern. Studiens resultat visar framför allt att musikundervisningen 

påverkar individens utveckling av STR positivt. Utöver detta finner de även ett positivt 

samband mellan elever som spelar instrument och deras minneskapacitet och sifferanvänd-

ning inom matematiken. Cumhur et al. lyfter avslutningsvis hur detta samband mellan 

musiken och matematiken, via STR kan skapa nya dimensioner inom utbildning som helhet. 

 

Ovanstående studie fick oss att fundera på följande: om musikträning befrämjar matematiska 

förmågor, sker det då direkt eller via andra processer som är gemensamma för de båda 

ämnena? Detta har Spelke (2008) forskat på. Man utförde experiment på tre grupper av barn 

och tonåringar, som alla valt att utöva musik på fritiden eller i skola med musikinriktning, 

men med olika hög intensitet. Spelke kom fram till att de barn och ungdomar som fick en 

musiklektion i veckan och då ansågs utöva musik på en låg eller medelnivå, inte kunde 

uppvisa mer utvecklade förmågor än kontrollgruppen, som i stället utövade en sport. Mer 

intensiv musikundervisning, däremot, visade sig ge förbättringar på två spatiala förmågor, 

däribland ett ökat sinne för geometriska förhållanden, jämfört med kontrollgruppen och ännu 

mer intensiv musikundervisning visade på starkare förmåga än kontrollgruppen på ännu fler 

områden, också relaterade till geometri och spatiala representationer. 

 

Sammanfattningsvis visar Spelkes studie att det endast är musikutövning med hög intensitet 

som påverkar hur man presterar i matematik. Under studien tog man mycket noggrant hänsyn 

till individuella skillnader i intelligens (IQ), tidigare prestationer samt socioekonomiska 

faktorer, och innan hon räknade bort sådana variabler så hittades associationer mellan musik-

undervisning och matematiska förmågor även hos gruppen med lägst intensitet i sitt musik-

utövande. Spelkes hypotes om varför musikutövande kan påverka matematikprestationer är att 

när människor producerar eller lyssnar på musik och då jämför och arbetar med melodier, 

harmonier och rytmer, så aktiverar de system i hjärnan som också används när man jämför 

och arbetar med siffror och geometri. 
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Med grund i tanken att musik är baserat på matematiska principer, har Vaughn (2000) utfört 

tre metastudier som undersöker relationen mellan musikundervisning och matematikförs-

tåelse. I en av dem har hon jämfört 20 korrelationsstudier som testat elevers matematik-

kunskaper efter 1–6 år av frivilligt musikutövande (instrument/sång). Eleverna som under-

sökts går i high school eller elementary school (dvs. 3:e till 6:e klass). Vaughn såg ett svagt 

samband mellan musikutövning och prestationer i matematik. Hon anser att resultatet är 

tydligt och det är statistiskt osannolikt att resultatet beror på slumpen. Vaughn kan emellertid 

inte utesluta att andra förklaringar för matematikkunskaperna kan vara möjliga, exempelvis 

att elever som spelar musik på fritiden kanske kommer från en starkare socioekonomisk 

bakgrund där även matematik ses som viktigt. I studierna hon undersökt har man inte tagit 

hänsyn till sådana faktorer. Vaughns första metastudie visar således ett samband, men kan inte 

hävda kausalitet, dvs. att det är musikundervisningen som påverkat matematikresultaten. 

Vaughn menar att det krävs att man tittar på experimentella studier, och har själv utfört 

sådana, vilket vi återkommer till i nästa avsnitt. 

 

Utifrån resultaten i detta avsnitt är det svårt att se ett entydigt svar på frågan om på vilket sätt 

matematikkunskaper kan påverkas av musikundervisning där läraren inte haft matematik eller 

andra icke-musikaliska förmågor i åtanke. Alla har sett ett samband, på vissa områden även 

en kausalitet, men resultaten är i flera fall för vaga för att kunna användas som underlag för 

slutsatser kring hur musikundervisning påverkar matematiska förmågor. En återkommande 

upptäckt är att andra kognitiva förmågor än de matematiska förbättras, och att det i sin tur kan 

leda till att eleven även får ökad matematikförståelse. Det vore emellertid rimligt att anta att 

musikundervisning där läraren medvetet försöker stärka matematiska förmågor med hjälp av 

de kopplingar som finns mellan ämnena, påverkar eleverna i högre grad, något vi utforskar i 

nästa avsnitt. 

 

5.2. Musikundervisning som syftar till att gynna matematikinlärning  

Här i det andra resultatavsnittet presenteras forskning som har intervenerat i musiklektioner 

och i samband med det haft fokus på att öka elevernas matematiska förmågor på olika sätt. 

 

I avsnitt 5.1. beskrivs att Vaughn (2000) kommit fram till att det inte räcker med korrelations-

studier för att se om musikundervisning förbättrar matematikförståelse, utan att det krävs 

experimentella studier. Det beror på att när man söker efter om musikundervisning med ett 

medvetet matematikfokus gynnar lärandet, så måste man per automatik göra en intervention 
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och det är vad man gör vid experimentella studier. Vaughn (2000) har själv undersökt 6 

experimentella studier i en annan metastudie än den som beskrivs i 5.1. Barnen som under-

söktes gick i 3:e till 6:e klass, alternativt förskolan och hade fått musikundervisning under 4 

månader till 2 år, antingen med eller utan instrument. Hon fann en statistiskt signifikant 

kausal koppling, men den var svag. Hon skriver att en utav anledningarna kan vara att antalet 

undersökta studier var för lågt, eftersom det inte forskats särskilt mycket på musikträningens 

förbättring av matematikprestationer. Vaughn kallar musikundervisning-matteinlärning för 

“ett ofta påstått samband” men trots detta hittar hon i sin studie inte samma resultat som 

många av hennes källor. 

 

Ett av de mest återkommande koncept vi sett under arbetets gång är den så kallade Mozart-

effekten. Konceptet grundar sig i en studie gjord 1993 där man upptäckte att elever som 

lyssnade på komplex klassisk musik i samband med tester i exempelvis matematik, nådde en 

förhöjd prestationsnivå (Shaw, 2000). Uppföljningar till studien har gjorts vid många tillfällen 

och av många olika forskare, vilket lett till att sambandet har fått stor uppmärksamhet i media. 

Kanske är det det mest kända fenomenet när det kommer till musikens positiva effekter på 

prestationer i andra ämnen. Då Mozarteffekten handlar om att passivt lyssna på musik 

särskiljer den sig dock från de övriga studier vi tar upp. Vaughns tredje metastudie är gjord på 

just Mozarteffekten och i den har hon inte funnit någon kausalitet. Hon menar att det kanske 

inte finns en koppling mellan att passivt lyssna på musik och utifrån det få förbättrad STR, 

men att den förmågan i stället gynnas av ett aktivt utförande av musik (Vaughn, 2000). 

 

En av de forskare som först upptäckte Mozarteffekten, Gordon L. Shaw, har senare även 

forskat på om ett aktivt utförande av musik kan ge en förbättring av den spatial-temporala 

förmågan och på så sätt gynna matematikinlärning. Shaw (2000) och hans kollegor har 

studerat hur musikundervisning, närmare bestämt pianospelande, kan förbättra STR om man 

samtidigt tränas på just STR på dator. Ett egenutvecklat datorspel designades för att vara en 

lärmiljö där elever kan utmanas i de spatial-temporala förmågorna. Forskargruppen utförde 

först en pilotstudie som visade att man med hjälp av träning i STR kan ta igen gapet mellan 

högpresterande och lågpresterande. I studien fick två av deras grupper träning via datorer, den 

ena med datorspelet och den andra gruppen med språkträning. Dessa två jämfördes sedan med 

en kontrollgrupp från en skola vars elever i snitt presterar över medel inom matematik. 

Studien visade efter nio sessioner, med två lektioner á 50 minuter per vecka, att de som fått 

STR-träning presterat bättre än båda de andra grupperna. 
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I Shaws huvudsakliga studie utgick man sedan från 170 elever som undersöktes i hur dator-

spelets användning i samband med pianoundervisning skulle påverka deras färdigheter i 

matematik. Undervisningen pågick i fyra månaders tid och eleverna delades upp i tre grupper. 

Den första gruppen fick extra musikundervisning samt fick använda datorspelet i fyra 

månader. Den andra gruppen fick också använda datorspelet, men tillsammans med extra 

språkundervisning. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp som endast fick den vanliga 

matematikundervisningen, vilket även de första två grupperna fick. Man valde att musik-

undervisningen skulle bestå av instrumentspel, mer specifikt piano. Pianot ansågs vara ett 

viktigt verktyg och valdes framför stränginstrument då det ger en tydlig visuell representation 

av ljud, och därmed gör det lättare att förstå musikaliska relationer och mönster. 

 

Alla grupperna testades sedan på olika matematiska förmågor i ett standardiserat matematik-

test och resultatet visade att de båda grupperna som tränats i STR samt musik eller språk fick 

över 100 % bättre resultat på testerna än kontrollgruppen. Den första gruppen, som tränades 

på piano och STR, fick 15 % bättre resultat än gruppen som tränades i språk samt STR, och 

sett till bara de uppgifter som behandlade bråk och proportioner fick pianogruppen ett 27 % 

bättre resultat än språkgruppen. Shaw menar att den huvudsakliga strategin inom matematik-

undervisningen i världen har varit att anta ett språkanalytiskt angreppssätt. Man har trott att 

det är en ökad språkförståelse som är nyckeln till att klara matematik bättre, men Shaws båda 

studier visar tvärtom att ett fokus på STR (i kombination med pianospelande) är mycket mer 

effektivt, särskilt gällande bråk och proportioner, vilket elever tidigare haft mycket svårt att 

lära sig. Utifrån den nyfunna kunskapen kan eleverna även bygga en större självkänsla inom 

matematik. Shaw hävdar nämligen att det är barnets förståelse av matematik som ger 

självkänsla, inte tvärtom. Vidare menar han att tidiga insatser är viktiga, särskilt för att hjälpa 

elever med matematiksvårigheter, då STR-träning kan göra att de kommer ikapp normalpre-

sterande elever och sedan kan följa normal undervisning. Han hävdar emellertid samtidigt att 

deras metod, och därmed STR-träning i allmänhet, är applicerbart i alla åldrar.  

 

Fler har forskat kring den spatial-temporala förmågans påverkan på matematikresultat. 

Holmes and Hallam (2017) gjorde en studie med syfte att ta reda på om musikinlärning 

påverkar utvecklingen av STR, om musikinlärning ökar matematiska färdigheter, och om i så 

fall STR är en bidragande orsak till det. De utgick från tidigare studier som sett att den 

tydligaste för-bättringen av matematiska förmågor sker i låga åldrar, och undersökte därför 

178 stycken 4–7-åringar. Dessa gick på samma skola, noga utvald att vara representativ för 
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engelska skolor i fråga om bland annat testresultat, antal elever med särskilda behov och hur 

skolan är utfor-mad. Barnen deltog i Holmes & Hallams utformade musikprogram med 

30minuters-lektioner en gång per vecka under två års tid. Eleverna bytte lärare regelbundet 

för att förebygga bias. 

 

Programmet utformades i enlighet med aktuell forskning som visat att det område inom musik 

som har störst påverkan på STR är rytmik. Undervisning kring rytmer lade därför grunden för 

interventionen, som utöver det innehöll både sång, musikskapande och träning i att läsa mus-

iknotation. Holmes & Hallam var också noga med att aktiviteterna skulle kunna utföras även 

av lärare utan specifik musikbehörighet, och att de inte skulle kräva någon särskild utrustning 

mer än enkla rytminstrument som är lätta att införskaffa. De nämner dock själva att resultaten 

möjligen kan bli ännu större med en kvalificerad musiklärare. Utöver det utformades 

programmet i enlighet med läroplanen i Storbritannien. Barnen testades under de två åren på 

matematik och STR, men även läsning och skrivning som kontroll mot Hawthorne-effekten, 

dvs. att själva medverkan i en studie i sig skulle kunna göra att man presterar bättre än vanligt. 

 

Resultaten efter studien följde deras hypotes och visade att musikträning påverkade matema-

tikresultat, men inte i lika stor utsträckning som det påverkade STR-förmågan. De yngsta 

deltagarna visade genomgående en större förbättring i testerna än de äldre deltagarna, vilket 

kan tolkas som att musikundervisningens påverkan på både utvecklingen av STR-förmågan 

och matematiska förmågor är mer påtaglig hos yngre barn. Det fanns fall då en undersökt 

grupp visade ett förbättrat resultat på STR-tester men inte matematiktester, särskilt bland de 

äldre barnen. Men - i alla fall då matematikresultaten ökat, hade också STR-förmågan ökat. 

Artikelförfattarna kunde således peka på att STR har en medierande roll i relationen musik-

matematik, dvs. att spatial temporal reasoning kan ses som en bro mellan musikundervisning 

och matematikinlärning. Holmes & Hallam teoretiserar kring att STR kan ha en inverkan på 

specifika matematikområden snarare än matematik som helhet och har studerat även detta, 

men tyvärr finns de resultaten ännu inte tillgängliga. 

 

Tidigare i avsnitt 5.2 presenterade vi hur Shaw lyfter vikten av den visuella representationen 

som pianospel innebär. Men alla skolor har inte möjlighet att erbjuda sådan typ av under-

visning. Ribeiro och Santos (2017) har undersökt om musikundervisning utan instrument 

också kan förbättra matematikförståelse, särskilt hos elever med matematiksvårigheter. Att de 

använt just musikundervisning utan instrument beror på att studien är gjord i Brasilien där 
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både privatpersoner och skolor enligt utsago ofta inte har råd att köpa in instrument, så de 

ville ta fram ett program som alla skolor kan använda. Det enda som krävs är att en 

kvalificerad musiklärare är införstådd med metoden. 

 

Ribeiro och Santos (2017) studie utfördes på två grupper elever, där grupp 1 bestod av 26 

elever som inte visade några matematiksvårigheter alls. Grupp 2 bestod av 20 elever som 

visade sådana svårigheter i matematik att de motsvarade att kunskapsmässigt ligga två år efter 

sina jämnåriga kamrater, vilket är ett av kriterierna för dyskalkyli. Grupperna fick under 

studien delta i ett program där man varvade melodiska med rytmiska aktiviteter och man lade 

vikt vid att utföra dem praktiskt snarare än teoretiskt. För att undvika bias såg man till att de 

musiklärare som undervisade barnen inte kände till respektive barns eventuella svårigheter i 

matematik. Efter 14 musiklektioner utförde alla elever matematiktester och resultatet visade 

att både gruppen med matematiksvårigheter och kontrollgruppen förbättrat sina resultat 

markant i 10 av 11 matematikområden. En kraftig förbättring sågs i så vitt skilda områden 

som baklängesräkning och problemlösning. Mycket intressant är att 8 av 20 elever som först 

grupperades med matematiksvårigheter, efter testerna befann sig i gruppen av normal-

presterande. Ytterligare 5 lågpresterande elevers resultat höjdes men inte till den grad att de 

kan ses som normalpresterande. Endast 7 elever i grupp 2 uppfyllde fortfarande kriterierna för 

dyskalkyli efter testerna. Författarna till studien tar också upp att en positiv bieffekt av deras 

musikprogram kan vara att det motverkar matematikångest, vilket många elever med 

matematiksvårigheter lider av. 

 

En självutvärdering som deltagarna i studien utförde indikerade också att de från början 

lågpresterande barnen var medvetna om sin förbättring. Ribeiro och Santos (2017) gjorde 

också en fallstudie på ett av barnen i studien för att se hur resultaten förändrades individuellt. 

Pojken som undersöktes förmodas ha dyskalkyli och lyckades vid förtesten bara nå normal-

prestation på 1 av 11 matematikområden, resterande visade svaga, måttliga eller allvarliga 

brister. I slutet av musikträningen visade pojken en förbättring på sex områden, varav han haft 

allvarliga brister i tre tidigare. I sin självutvärdering visade han medvetenhet om sin 

förbättring i bland annat matematikkunskaper och inställning till matematik. Ribeiro och 

Santos studie visar alltså att elever med hjälp av musikundervisning, även utan instrument, 

både kan överkomma kraftiga matematiksvårigheter och få en ökad positiv känsla för 

matematik. De pekar på vikten av att tidigt upptäcka matematiksvårigheter hos barn för att 

kunna anpassa undervisningen på bästa sätt. Barnen med matematiksvårigheter visade sig 
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även underlägsna den andra gruppen gällande arbetsminne. Ribeiro och Santos varnar för att 

sämre arbetsminne hos en elev kan utgöra en risk för feldiagnostisering av dyskalkyli. Detta 

beror på att sämre arbetsminne kan innebära svårigheter att utföra längre beräkningar trots att 

den matematiska förståelsen finns hos eleven.   

 

I en metastudie har Hetland (2000) undersökt om musik förbättrar spatiala förmågor, i 

synnerhet STR. 15 studier analyserades i relation till en mängd variabler och Hetland fann 

genomgående förbättringar av barnens spatial-temporala förmåga när det gällde studier som 

pågått i upp till två år. Deltagarna var allt ifrån 3 till 15 år och vid en jämförelse av resultaten 

fanns ett visst stöd för att musikundervisning med högre sannolikhet påverkar yngre barns 

STR i större omfattning än äldre barns. En annan variabel som togs i beaktning var om ett 

användande av klaviaturinstrument påverkade effekten. Trots att ett piano spatialt represente-

rar toners relation på ett tydligt sätt, så kunde man inte se att de studier där pianospelande 

ingick gav större effekt på spatiala förmågor. Hetland påpekar dock själv att antalet under-

sökta studier på området var relativt få. Slutligen antyder metastudiens resultat att ökad STR 

kan uppnås av många olika typer av musikundervisning och är inte begränsat till en viss typ 

av innehåll, musikstil eller undervisningssätt. 

 

En aspekt i musikinlärning som tas upp av flera studier är huruvida träning i traditionell 

notläsning är en avgörande variabel för matematikinlärningen eller inte. Holmes och Hallam 

(2017) använder notläsning men eftersom de inte har lagt vikt vid den variabeln så kan ingen 

slutsats dras från enbart deras studie. Vaughn (2000) hade en hypotes om att musikundervis-

ning som inkluderar traditionell notläsning skulle förbättra matematikförståelse mer än musik-

undervisning utan traditionell notläsning. Hon förutspådde att övning i att läsa ett 

symbolspråk (det musikaliska) skulle förbättra förståelsen av ett annat symbolspråk (det 

matematiska). Men så visade sig inte vara fallet; musikgruppen som tränar på notläsning fick 

inte högre matematikresultat än den andra musikgruppen. Hetland fick ett annat resultat än 

Vaughn. Hetlands studie visar att traditionell musiknotation resulterar i en betydligt större 

ökning i STR, men, musikutövning som inte inkluderar traditionell musiknotation fick också 

ökad STR. Slutsatsen hon drog är att det inte är nödvändigt med musiknotation, men bra. 

 

I detta avsnitt har vi presenterat underlag för att svara på vår andra forskningsfråga: Hur kan 

musikundervisning med ett medvetet matematikfokus påverka elevers matematiska förståelse 

och förmågor? Vi kan inte peka på vilka variabler i undervisningen som har störst påverkan, 
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utan många metoder visar sig fungera. Shaw (2000) såg stora förbättringar i matematikresultat 

för elever som spelade piano och parallellt använde deras digitala lösning för att träna STR. 

Holmes & Hallam (2017) fann att musikundervisning utan instrument förbättrar elevers 

matematiska och särskilt spatial-temporala förmågor. I Hetlands (2000) metastudie kunde 

man också se förbättringar i STR oavsett om klaviaturinstrument var en del av 

musikundervisningen eller inte. Ribeiro & Santos (2017) märkte en stor förbättring inom de 

flesta matematikområden, särskilt för elever med matematiksvårigheter och t.o.m. dyskalkyli. 

Både Shaws och Holmes & Hallams studier pekar på att STR kan fungera som en brygga 

mellan ämnena musik och matematik. Musikutövande tillsammans med STR-träning har satts 

i relation mot det vanligaste komplementet till matematikundervisning idag, språkanalytisk 

träning, och visats vara effektivare än detta. 

 

I avsnittet har vi presenterat forskning om olika musikaliska redskap och miljöer som 

påverkar matematikinlärning. Det saknas dock uttalad metodik för att kunna tillämpa de 

positiva resultaten i ett klassrum. I nästa avsnitt avser vi i enlighet med vår tredje 

frågeställning att ta reda på hur musikundervisningen konkret kan utformas. 

 

5.3. Musikundervisning i praktiken 

I detta avsnitt presenterar vi studier som beskriver hur musikundervisning med ett medvetet 

fokus på kopplingar mellan musik och matematik kan vara utformad. 

 

Det finns en stor mängd matematiska begrepp och förmågor som kan läras ut med hjälp av 

musik, exempelvis bråk, förhållanden och förmågan att känna igen och översätta mönster 

(Johnson och Edelson 2003). Johnson och Edelson delar med sig av didaktiska idéer, till 

exempel att man kan träna på problemlösning genom att räkna på hur ett antal instrument kan 

kombineras på olika sätt i en orkester, och att man kan lära sig bråk genom att skapa egna 

musikarrangemang. Johnson och Edelson lyfter också att matematikinlärning genom musik-

aktiviteter kan ha ett större värde för de elever vars styrka ligger inom andra områden än det 

logisk-matematiska. En forskargrupp i Finland har slagit ihop musikundervisning och digitala 

verktyg och designat ett grafiskt spel som låter barn komponera musik samtidigt som de 

använder och lär sig om bråk och decimaltal. “Kombinationen av musik och matematik kan 

underlätta inlärningen av den senare” menar Laato, Sutinen, Laine, Seo och Ko (2017:136). 

Laato et al. tog tillfället i akt när Finlands läroplan 2014 ändrades till förmån för mer ämnes-

överskridande verksamhet och användning av spel. Utöver detta gavs musikämnet fler timmar 



20 
 

vilket underlättade möjligheterna att få in exempelvis matematik i ämnet. Spelet går bland 

annat ut på att komponera en musiksekvens med fulla takter, och för att göra det får man välja 

bland ett antal bråktal utformade som tårtbitar, likt bråk ofta framställs i den traditionella 

matematikundervisningen. Matematiken i spelet är alltså mycket explicit, så det verkar som 

att Laato et al. anser att det är viktigt att eleverna är medvetna om kopplingen till matematik 

för att faktiskt få ökad förståelse i ämnet. Man berättar att spelet utformats och reviderats 

tillsammans med elever i grundskolan. Tyvärr finns ännu inga mätvärden på effektiviteten av 

spelet, men det mottogs väl av barnen. 

 

Detta att explicit undervisa om sambandet mellan musik och matematik har dock fångat vår 

nyfikenhet. Sanders (2012) utförde en studie på 200 barn med hypotesen att musikträning 

gynnar matematiskt tänkande. Hon menar bland annat att barnens taluppfattning borde stärkas 

när de kan föreställa sig ett visst antal objekt i tid (spatialt) eller rum (temporalt), oavsett om 

det gäller ljud man hör i musiken, eller synliga objekt, vilket man möter i matematiken. 

Sanders fokuserade på olika musikaliska variabler; rytm, melodi och form, och undersökte 

inom vardera av dessa ifall det gör någon skillnad om matematikkopplingarna visas explicit 

eller inte. Sanders lät eleverna lyssna på ett musikstycke samtidigt som de fritt fick rita en 

representation av ljudet som färdades genom tiden. Läraren betonade det musikaliska fokuset 

i varje grupp, exempelvis instruerades melodigruppen att lägga märke till den vackra melodin. 

Efteråt diskuterades bilderna i förhållanden till gruppens fokus. Sanders menar att möjligheten 

att själv få upptäcka och notera musiken ökar medvetenheten om musikaliska mönster och 

förhållanden. Genom detta kan barnen lära sig om motsvarande relationer i matematik, såsom 

förhållanden mellan geometriska objekt, och mönster man kan upptäcka vid problemlösning.  

I de grupper där matematikkopplingarna skulle visas explicit, så lyfte läraren dessa likheter 

mellan musik och matematik. I grupperna där matematikkopplingarna skulle vara implicita så 

diskuterade man matematiska begrepp, som förhållanden och mönster, men enbart inom 

musikområdet utan att nämna ordet matematik. 

 

Eleverna testades sedan på bland annat matematiska förmågor och STR. Resultatet presente-

rades i en senare artikel och avslöjade positiva resultat inom alla tre musikområden för både 

explicit och implicit undervisning. Undervisningen där matematikkopplingarna framhävts 

explicit gav något större effekt på elevernas matematikresultat (Sanders, 2013). Sanders påpe-

kar att en möjlig anledning till att musikundervisningen kan ha gynnat matematikkunskaper är 

att barnen memorerat melodier och rytmiska mönster och därmed utvecklat sitt minne, och det 
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stärkta minnet kan i sin tur ha gynnat den matematiska utvecklingen. 

Alla studier beskrivna hittills har undersökt musikutövande på musiklektioner. Ett annat sätt 

att använda musik för att öka matematikkunskaper är alltså att ta in musiken på matematik-

lektionerna. An och hennes kollegor har utfört en mängd studier på området och sett förbätt-

ringar på många olika områden, både vad gäller förmågor i matematik och inställning till 

ämnet. (An, Capraro och Tillman, 2013; An och Tillman 2015; An, Chapman, Flores, Serna, 

Tillman och Zhang 2015). Vi presenterar här två av forskargruppens studier, som båda utgick 

från samma arbetssätt, men som syftar till att undersöka helt skilda samband. Den första 

studien undersökte effekterna på matematikinlärning vid integrering av musikaliska element i 

matematikinnehållet och resultatet ställdes mot en kontrollgrupp som fick vanlig matematik-

undervisning. Den andra studien fokuserade på hur musikintegrerad matematik påverkar 

mellanstadieelevers attityder till ämnet matematik. Ett exempel på vad undervisningen i de 

båda studierna innehöll var att deltagarna skapade musik med grund i matematiska mönster 

och efteråt fick lösa matematiska problem baserade på den egenskapade musiken. Eleverna 

utforskade geometriska sekvenser i förhållande till kromatisk skala och man arbetade också 

med grafisk musiknotation, sång samt experimentellt instrumentbyggande med fokus på hur 

ljud skapas beroende på olika variabler, såsom storlek och form hos instrumentet. 

 

I den första studien användes en instruktionsmodell med fem faser där varje fas innehöll 

musikalisk och matematisk teori men i olika hög grad. I första fasen lades fokus på musika-

liska egenskaper och i fas två introducerades eleverna till kopplingar mellan musikaktivite-

terna och relaterade matematiska idéer. Sedan följde en gradvis övergång mot mer och mer 

matematikinnehåll för att slutligen i fas fem enbart fokusera på matematik. I samband med att 

studien fortgick gjordes tre mätningar av elevernas kunskaper och slutligen ett eftertest. En av 

de viktigaste utgångspunkterna i processen är att eleverna ska få ta del av matematiklektioner 

baserade på meningsfulla kopplingar till musikaktiviteter. Det innebär en ny kontext för de 

matematiska begreppen och möjliggör för eleverna att utforska, förstå, analysera och tolka 

matematik. 

 

An et al. (2015) lyfter även att eleverna kan bli mer engagerade i att lära sig matematik när 

musik finns med vilket kan vara en anledning till att musikintegrering kan ge ökade 

kunskaper. Men motivation är också relaterat till förståelse: när eleverna får förståelse för 

matematiska begrepp så ökar deras motivation att lära sig mer eftersom de går från att vara 

ängsliga till engagerade och aktiva i sitt lärande. I USA där studierna är gjorda är matematik-
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undervisningen och bedömningar starkt standardiserade och eleverna har lärt sig att det är 

positivt att bli klar snabbt snarare än att förstå vad man gör. Eleverna blir då inte aktiva i sitt 

lärande utan förväntas lära sig mycket utantill (Boaler, 2011). Att i stället vara engagerad i sitt 

eget lärande kan ge positiva känslor för matematik och bra självbild i ämnet, och det kan i sin 

tur leda till större motivation att söka flera lösningar på problem och att göra kopplingar 

mellan olika begrepp och områden (An et al., 2015). 

 

Den första studien kunde berätta att An et als undervisningsmetod visade sig ge stor effekt på 

elevernas matematikkunskaper (2015). Eleverna som fått musikintegrerad matematikunder-

visning visade avsevärt mycket bättre matematikprestationer än kontrollgruppen som fick 

vanlig matematikundervisning. Metoden visade sig extra bra för lågpresterande: gapet mellan 

låg- och högpresterande minskade från förtest till eftertest, och överlag ökade musikgruppens 

matematikförmågor vid varje testtillfälle och på alla tre matematikförmågor som testades: 

modelleringsförmåga, strategisk förmåga, samt förmåga att applicera matematiska 

resonemang på verkliga livet. Den andra studien undersökte om musikintegrerad matematik 

påverkade elevernas attityder till matematik inom fem delområden: matematikens värde, 

elevens självförtroende i ämnet, matematikintresse, motivation samt generell attityd mot 

matematik. Resultatet visade förbättringar på alla delområden, och An et al. lyfter särskilt att 

deltagarna efter projektet hade lättare att se matematikens värde i vardagen, fick bättre själv-

förtroende kring att lösa matematiska problem och visade ett större intresse i matematik. 

 

I och med att inlärningsmiljön under studierna var elevorienterad, exempelvis att de matema-

tiska problem de löste utgick från elevernas eget skapande, så möjliggjordes kooperativa 

läroprocesser där eleverna fick kommunicera sina egna tankar om matematikens begrepp, 

processer och problemlösningsstrategier. An et al. (2015) menar att deras studier visar att 

musik har ett stort värde och kan användas som undervisningsresurs i matematik. Makthavare 

bör därför ta till sig av forskningsresultaten och i en större utsträckning använda 

kontextualiserade teman och ämnesöverskridande uppgifter i framtiden. 

 

An et al. (2015) har identifierat femton olika kopplingar mellan matematikens och musikens 

innehåll. Vi anser att deras tabell nedan tydligt visar den mångfald av samband som existerar 

mellan ämnena, och kan ge en fingervisning till vilka kopplingar man kan lyfta i respektive 

område. De kopplingar de ser är enligt oss förenliga med Lgr11 eftersom de fem processerna 

överst i modellen motsvarar de förmågor elever i den svenska grundskolan ska utveckla inom  
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matematikämnet, nämligen problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikations-

förmåga, förmåga att använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp, samt 

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder. 

 

En skillnad vi kan se i detta resultatavsnitt jämfört med de tidigare är att man i flera studier 

explicit lyft sambanden mellan musik och matematik. Man menar då att det är viktigt att 

eleverna blir medvetna om kopplingarna mellan ämnena för att kunna dra nytta av dem. 

Sanders (2013) testade om det gjorde någon skillnad att lyfta kopplingarna explicit och impli-

cit och fann att båda vägarna gav resultat, men att det explicita sättet var något effektivare. I 

An et als båda studier har man tagit musikämnet till matematiklektioner i motsats till reste-

rande studier vi granskat. En likhet med övriga studier är dock att även An et al. (2015) beto-

nar meningsfulla, innehållsmässiga kopplingar mellan specifika musikaliska och matematiska 

områden, och vi kan se att detta arbetssätt gett kraftiga resultat både på elevernas matematiska 

förmågor samt deras inställning till ämnet matematik. Sammanfattningsvis har vi sett att man 

kan använda kopplingarna mellan musik och matematik inom många olika matematiska och 

musikaliska områden, och med många olika arbetssätt. Dessa arbetssätt och områden kan 

utgöra ett stöd för och referens till utformningen av musikundervisning med matematikfokus. 
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Syftet med detta arbete är att belysa likheter mellan musik och matematik och ta reda på om 

och i så fall hur en konkretisering av och ett fokus på dessa likheter kan gynna elevers 

lärande. För att göra detta har vi sökt efter och presenterat resultaten av en mängd studier med 

olika fokus och metoder. Många av dem tyder på att musikundervisning kan användas för att 

förbättra elevers matematikkunskaper, och genom de ovanstående tre resultatavsnitten har vi 

visat att det kan ske på följande sätt: 

  Genom att eleven utvecklar flertalet matematiska förmågor och får kunskap om 

  matematiska begrepp i en ny, konkret och vardagsnära kontext. 

  Genom att eleven utvecklar ämnesöverskridande förmågor, exempelvis STR och 

  arbetsminne. 

  Genom att eleven kan överkomma matematikångest och få ökad tilltro till sin egen 

  förmåga vilket leder till ökad motivation att lära sig mer matematik. 

 

6. Diskussion 

Vi har under föregående kapitel presenterat en mängd studier för att svara på vår övergripande 

frågeställning: Vad finns det för kopplingar mellan musik och matematik och hur kan dessa 

användas i en didaktisk kontext för att gynna matematikinlärning? Vi har sett att flera typer 

av musikundervisning kan påverka matematikinlärning på många olika sätt. I det första 

resultatavsnittet utgjorde kognitiva förmågor kopplingarna mellan ämnena i flera studier. I det 

andra och tredje avsnittet använde man de egenskaper som ämnena har gemensamt för att ge 

eleverna en ny och bredare kontext för annars abstrakta matematiska begrepp. Dessa 

kopplingar lyfts i flera studier explicit, medan eleverna i andra fall var ovetande om dem.   

 

Underlaget har efter analys mynnat ut i en modell som vi anser förklarar musikutövandets 

påverkan på matematiska förmågor. Under diskussionen kommer vi med hjälp av modellen 

förklara på vilka sätt musikundervisning med och utan matematikfokus kan påverka elevers 

förståelse, och på så sätt svara på den första och den andra forskningsfrågan. Genom att 

beskriva hur man kan utforma undervisning med en medvetenhet kring kopplingarna mellan 

musik och matematik svarar vi även på den tredje forskningsfrågan. Allt som allt lyfter vi de 

kopplingar mellan ämnena som resultaten redovisat och beskriver hur dessa kan användas i en 

didaktisk kontext för att gynna matematikinlärning. Diskussionsavsnittet är uppdelat i en 

resultatdiskussion följt av en diskussion kring metod och urval. Sedan visar vi hur resultaten 
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kan appliceras i skolan och rundar av kapitlet med idéer kring fortsatt forskning. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

Vi har sorterat upp resultaten i tre faktorer som alla samverkar för ökade matematiska 

förmågor: musikutövande, tid, och påverkansgrad. Dessa faktorer kommer nu förklaras under 

varsin rubrik. 

 

6.1.1. Musikutövande 

När det gäller musikutövande menar Shaw (2000) att instrument och framför allt piano som 

tydligt visar visuella mönster är en nyckel till att musikutövning kan förbättra 

matematikkunskaper. Men, i motsats till Shaw visar Ribeiro och Santos (2017) att även icke-

instrumentell musikundervisning kan ge liknande förbättringar. Vidare visar Hetlands studie 

att pianoundervisning fick bättre resultat än annan musikundervisning. Pianoundervisningen 

innehöll dock oftast traditionell notläsning och Hetland tror att det är nyckeln till förbättringen 

av matematikresultat (Hetland, 2000). Sanders (2012) och An et al. (2015) ser båda notation 

som något värdefullt, men i deras studier använde de grafisk notation och fick goda resultat av 

det vilket talar för att traditionell notläsning kanske inte behövs ändå. Som vi kan se har 

studierna mycket skilda metoder, verktyg och arbetssätt men når ändå liknande resultat. Den 

gemensamma nämnare vi kan se är att de positiva matematikresultaten grundar sig i utövande 

av musik. Därför har vi valt att uttrycka faktorn musikutövande som en konstant, som måste 

finnas för att musikundervisning ska ge effekt på matematikförmågor, och om det kommer 

fram att exempelvis pianospel är mer effektivt än annat musikutövande så beskriver vi det i 

stället som att påverkansgraden ökar. Vi beskriver detta närmare i 6.1.3.  

 

Om vi ser musikutövande som ett träd så fokuserar varje studie endast på en gren av trädet. 

Får de positiva resultat så menar de ofta att deras gren är bäst men i och med att alla har 

liknande positiva resultat så kan vi inte peka på vilken typ av musikutövande som skulle vara 

viktigast. Nästan alla studier är från olika länder, och oberoende av kultur och landets 

läroplaner så har man sett förbättringar. Från ett sociokulturellt perspektiv blir det tydligt att 

det matematiska och det musikaliska språket båda är universella och att deras samband 

fungerar i många kulturella övergripande kontexter. En viss miljö med vissa verktyg påverkar 

din inlärning på ett visst sätt, men de olika miljöerna använder verktygen på olika sätt för att 

nå samma mål. När man tittar på musikutövande från det sociokulturella perspektivet, kan 
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man placera det i en form av hierarki, där övergripande kognitiva förmågor som kan utvecklas 

i musikutövandet också används inom matematiken. De verktyg som används i musikutövan-

det underordnas dessa kognitiva förmågor vilket betyder att det i slutändan inte är så viktigt 

vilket verktyg du använder i ditt musikutövande, utan att förmågor utvecklas. Spelke (2008) 

ger en förklaring som går i linje med de slutsatser vi dragit utifrån det sociokulturella perspek-

tivet. Hon tror att samma del i hjärnan aktiveras när man arbetar med musik såväl som med 

matematik, något som ytterligare skulle stödja att det finns övergripande förmågor. 

Sammantaget ser vi att flera olika metoder verkar fungera, i flera olika kontexter, med den 

gemensamma nämnaren att alla utövar musik. Utövande är därmed grunden för vår modell, 

som presenteras närmare i 6.1.4. 

 

6.1.2. Tid 

De flesta av studierna i resultatet har på något vis nämnt hur tiden man utövar musik kan 

påverka eventuell matematikförståelse. Vi kan inte göra en större jämförelse på hur mängden 

tid påverkar då denna data saknades i flertalet studier, men i de studier där antalet timmar 

redovisas ser vi att förbättringarna på kognitiva och matematiska förmågor håller i sig. 

Exempelvis undersökte Nutley, Darki och Klingberg (2014) individer som musicerade ca 4 

timmar per vecka under 5 år. Dessa uppvisade märkbart bättre resultat på kognitiva och 

matematiska förmågor vid varje mättillfälle jämfört med en kontrollgrupp som inte utövade 

musik. Spelke ser ett direkt samband mellan mängden tid man lägger ner på sitt musikutö-

vande och den effekt det ger på förmågor användbara i matematik (Spelke, 2008).  

 

Flera artiklar pekar på vikten av att börja tidigt med musikundervisning för att underlätta 

elevens utveckling av de olika förmågor som kan hjälpa dem inom matematik (Holmes och 

Hallam, 2017; Shaw, 2000). Hetland (2000) är en av de som upptäckt att yngre barns spatiala 

förmågor förbättrades mer än de äldre barnens. Hon lyfter dock att en förklaring till ålderns 

påverkan på resultatet kan vara att opålitliga mätningar är ett större problem hos små barn än 

större. Shaw (2000) menar också att även om tidiga insatser är viktiga så är STR-träning app-

licerbart i alla åldrar: bättre sent än aldrig. När vi ställer de här resultaten mot varandra så ser 

vi att de är ganska entydiga. Elever gynnas mer av musikträningen vid låg ålder. Vi vill också 

lyfta fram att en elev som exempelvis tränats i musik i ett år bör ha utvecklat sina förmågor 

mer än en jämnårig elev som utövat musik i en månad. Därför är det logiskt att musikunder-

visning som startar i låg ålder har större chans att ge effekter på matematikinlärning. 
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Baserat på ovanstående fynd som visar att tiden påverkar resultaten på olika sätt så drar vi 

slutsatsen att tiden är en variabel, inte en konstant som utövande. Det är troligtvis inte bara 

antalet timmar per vecka som är av betydelse, utan även det totala antalet timmar av utövande. 

Dessa två tidsaspekter utgör tillsammans tid i vår modell. 

 

6.1.3. Påverkansgrad 

Vi har nu presenterat två faktorer i vår modell, nämligen utövande och tid. Den tredje viktiga 

aspekten som behövs för att musikutövande ska påverka matematikinlärning enligt vår modell 

är något vi benämnt påverkansgraden. Om vi förutsätter att det föreligger ett utövande och att 

tiden är bestämd, så är påverkansgraden det som kan förändras utöver det. Påverkansgraden är 

ett mått för hur stor effekt musikutövande kan ha på matematiska förmågor. Vi menar att all 

musikutövning sker med en grundläggande påverkansgrad i och med den mängd naturliga 

kopplingar som existerar mellan musik och matematik, så som överlappande symbolspråk och 

musikens matematiska uppbyggnad. Vi grundar detta i avsnitt 5.1., där vi sett att du kan öka 

din matematiska förståelse genom att endast utöva musik över tid även om varken du eller 

eventuell pedagog känner till dessa kopplingar. Påverkansgradens grundläggande del kan bli 

mer effektfull om man ändrar förutsättningarna för elevens musikutövande genom att lägga 

till anpassningar som använder och eventuellt belyser de naturliga sambanden. Vi anser att 

resultaten i avsnitt 5.2. och 5.3. stödjer detta. I dessa avsnitt såg vi generellt starkare resultat 

än i avsnitt 5.1. och det var lättare att se en kausalitet från musik till matematik och inte bara 

ett allmänt samband (Shaw, 2000; Ribeiro och Santos, 2017; Sanders, 2013). Vi tror att det 

beror på lärarnas medvetna matematikfokus i undervisningen. Sanders (2013) visade också att 

undervisning där matematikkopplingarna framhävts explicit gav ännu större effekt på elever-

nas matematikresultat. Påverkansgraden verkar alltså öka av ett medvetet matematikfokus hos 

läraren och verkar sedan öka ytterligare om matematikkopplingarna uttrycks explicit. 

 

Påverkansgraden och sedermera modellen kan enligt oss få stöd av  båda de teorier vi 

beskriver i kapitel 2. Att uttryckligen lyfta samband mellan ämnena för eleverna kan ses som 

en form av scaffolding, då läraren guidar eleven mot matematisk kunskap genom en 

musikalisk kontext. Vi ser här en likhet mellan den sociokulturella teorin och Gardners teori. 

En elev vars intelligens är större inom det musikaliska området kan lära sig förstå matematik 

om läraren använder musik som en alternativ ingång till matematiken (Gardner, 1993). 

Läraren behöver sedan hjälpa eleven att ta tillbaka de nya kunskaperna in i matematikämnet, 

för det är ändå där de ska användas. An et al. (2015) använder denna metod när de pekar på 
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matematiska samband inom olika musikområden och sedan gradvis leder eleverna mot att 

använda de nya kunskaperna inom matematikämnet. Från deras resultat så tror vi att sådan 

scaffolding kan bidra till att öka påverkansgraden. 

 

En annan anpassning som skulle kunna öka påverkansgraden är ett tillägg av STR-träning, 

som Shaw (2000) använt i sina studier. I och med de positiva effekter som STR-träning gav 

på matematikresultaten, både utan men särskilt i kombination med instrumentspelande, så 

menar vi att STR-träning troligtvis förändrar påverkansgraden och därmed bör kunna 

användas för att stärka matematiska förmågor. Vi har under vår utbildning fått höra att elever 

har svårt för matematik delvis på grund av svag läsförståelse. Men då Shaw ställde språkträ-

ning mot STR-träning och fann den senare betydligt mer effektiv så tror vi att den starkt kan 

höja påverkansgraden. En ytterligare aspekt som kan ha en effekt på påverkansgraden är om 

musikläraren är utbildad eller inte. I Holmes och Hallams (2017) studie såg man en poäng 

med att läraren inte behövde vara musikutbildad för att så många som möjligt skulle kunna 

använda resultatet av studien. I andra studier pekar man i stället på vikten av en kvalificerad, 

väl insatt lärare för att kunna utföra den matematikfokuserade musikundervisningen på bästa 

sätt (Ribeiro och Santos, 2017; An et al., 2015). Vi menar att så länge läraren kan förstå och 

använda likheterna mellan ämnena så spelar det förmodligen inte så stor roll om hen är 

utbildad, men med kunskap och erfarenhet kan du med högsta sannolikhet enklare höja påver-

kansgraden. Även användningen av instrument skulle kunna förändra påverkansgraden. Både 

musikundervisning med och utan instrument har visat sig ge positiva effekter på matematiska 

förmågor. Inga studier har haft tillräckligt lika fokus för att vi ska kunna avgöra vilket 

instrument som särskiljer sig som mer lämpat eller om musikundervisning kan vara lika effek-

tiv helt utan instrument. I och med att alla instrument har olika fysiska egenskaper är det 

rimligt att anta att de passar olika bra för att lyfta de olika matematiska kopplingarna. 

Exempelvis bör piano kunna öka påverkansgraden då det tydligt visar visuella samband och 

mönster (jämf. Shaw, 2000). En nyckel till att låsa upp de samband som väl finns är emeller-

tid att läraren har kunskap om dessa. Även musikundervisning utan instrument kan troligen ge 

lika stora eller större effekter, men kanske behöver då andra anpassningar göras för att höja 

påverkansgraden, t.ex. att fler och tydligare kopplingar till matematik visas. Slutligen kan vi 

som lärare välja att arbeta med områden inom musiken och matematiken där det finns fler 

kopplingar och likheter och på så sätt öka påverkansgraden (An et al., 2015).  

 

En reflektion vi gjort utanför studiernas resultat är att elevgruppens storlek bör ha en inverkan 
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på påverkansgraden. Antalet musiktimmar (faktorn tid) är svårt för läraren att påverka, men 

det kan finnas en möjlighet att hålla musiklektioner i halvklass. Därmed fås större möjlighet 

att vägleda varje elev i medieringen mellan musik och matematik, vilket innebär en större 

chans att öka påverkansgraden. Sammanfattningsvis vill vi betona att påverkansgraden på 

många sätt är viktigare än tiden eftersom den alltid går att påverka. Även om du som lärare 

inte kan bestämma över mängden lektionstimmar så kan du alltid se till att den tid som finns 

till förfogande utnyttjas så effektivt som möjligt utifrån givna förutsättningar. 

 

6.1.4. Modell som grund för att svara på vår forskningsfråga 

För att enklast förstå och förklara hur matematiska förmågor påverkas av musikutövande över 

tid så grundade vi en modell som förklarar hur olika faktorer samverkar. Det uppstod ett 

behov av en referensram för att kunna jämföra de många positiva resultaten och säga vilka 

metoder och fokus som är viktigast. Således föddes modellen ur vår analys av alla studiers  

resultat och särskilt skillnaden mellan effekten av undervisningen i de olika avsnitten. 

 

 

Modellen visar att matematiska förmågor som uppkommer av musikundervisning är en 

produkt av tre samverkande faktorer, nämligen aktivt musikutövande, mängden tid som läggs 

ned, samt en påverkansgrad som beror på de naturliga sambanden mellan musik och 

matematik samt en mängd anpassningar av undervisningen. Till ökade matematiska förmågor 

har vi valt att räkna både de förmågor som uttrycks i kursplanerna i matematik (Lgr11) och 

andra kognitiva förmågor som används inom matematik, exempelvis STR och arbetsminne. 

Modellen är förenlig med det sociokulturella perspektivet, där utövandet innebär att eleven 

deltar aktivt och tar till sig av vad miljön erbjuder. 

 

Vi kommer nu att använda vår modell för att svara på våra tre forskningsfrågor. Den första 

lyder: På vilka sätt kan musikundervisning utan ett medvetet matematikfokus påverka elevers 

matematiska förståelse och förmågor? Resultat relevanta för att svara på denna fråga presen-

terades i avsnitt 5.1., och dessa visade vissa positiva resultat på förmågor användbara i mate-

matik. Genom ett aktivt utövande av musik över tid så ger de naturliga sambanden mellan 

musik och matematik tillräcklig grund för att en individ ska kunna ta nytta av musiken i sin 
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matematikinlärning. Att resultaten inte var slående tror vi beror på att musikundervisningen 

främst innehållit aktivt utövande över tid, men med en låg påverkansgrad. Det är viktigt att 

poängtera att studierna i avsnitt 5.1. undersökt elever som själva valt att utöva musik, och 

därmed gissningsvis lägger mer tid än vad som är möjligt att göra i skolans musikundervis-

ning. Det går därför inte att med säkerhet säga att resultaten är överförbara till skolans vardag, 

ett påstående som också styrks av Spelkes (2008) resultat. Däremot kan man väga upp kortare 

tid genom att påverka undervisningen och påvisa samband (högre påverkansgrad), vilket man 

gjort i studierna i avsnitt 5.2. De svarar på vår andra forskningsfråga: På vilka sätt kan musik-

undervisning med ett medvetet matematikfokus påverka elevers matematiska förståelse och 

förmågor? Vi har ovan förklarat att lärarens fokus på matematik höjer påverkansgraden och 

detta menar vi är anledningen till att studierna i avsnitt 5.2. fått starkare effekter på elevers 

matematiska förmågor. Slutligen betonas i avsnitt 5.3. att när meningsfulla ämnesöverskri-

dande samband lyfts explicit så blir resultatet ännu större och detta tyder på att påverkansgra-

den höjs ytterligare. Svaret på forskningsfråga tre - Hur kan musikundervisning med ett 

medvetet fokus på kopplingar mellan musik och matematik vara utformad? - blir då att under-

visningen bör utformas så att samband mellan ämnena helst uttrycks så att eleverna ser dem. 

Sanders (2012) jämförde att arbeta med kopplingarna explicit och implicit och fann att den 

explicita undervisningen gav något högre resultat. Även lärarna i An et als (2015) studier 

uttryckte sambanden mycket explicit och fick också goda resultat. Därför lutar det åt att ett 

explicit fokus är det mest effektiva, gissningsvis för att eleverna då får se matematiken i en ny 

kontext. Det viktigaste är dock att läraren har någon form av matematiskt fokus i sin 

undervisning. Hur detta sedan görs i praktiken har vi inte riktigt fått svar på. Vi vet områden 

som passar ihop med varandra (se avsnitt 5.3.), och vi vet särskilt vilka matematiska förmågor 

som kan höjas, men vi saknar konkret metodik för hur lektionerna bör utformas. 

 

Till sist vill vi lyfta att vi har sett att en ökning av tid ger en exponentiell ökning av 

matematiska förmågor. Musikutövande med låg intensitet gav i en av studierna ingen effekt 

på kognitiva förmågor, men en högre intensitet visade kraftiga effekter (Spelke, 2008). Vi tror 

att påverkansgraden då ökat och skapat den exponentiella effekten eftersom de individer som 

utövar musik i större utsträckning har lättare att se sambanden till matematik på grund av att 

de arbetat mer med dem implicit. Vi tror att även en medvetet ökad påverkansgrad kan ge en 

liknande exponentiell ökning av matematikförståelse, på grund av att när eleven redan lärt sig 

en del samband explicit och alltså fått en del förståelse, så är det lättare att lära sig förstå fler 

samband. Vi anar att effekten planar ut när man nått en viss förståelse och att det finns någon 
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form av tak för hur mycket förbättring musiken kan ge matematiken. Alla studierna är gjorda 

på unga människor, särskilt små barn som inte redan har så hög förståelse. De har mycket 

framför sig att lära vilket ger musiken en större möjlighet att påverka, det finns fler områden 

där musiken kan vara till hjälp. Det visas i bland annat Ribeiro och Santos studie (2017), där 

elever med matematiksvårigheter och därmed en lägre förförståelse för matematik fick en 

högre effekt av musikundervisningen. Vi skulle behöva se studier gjorda på äldre studenter 

för att få reda på om de positiva effekterna kan ses även vid mer abstrakt och komplex 

matematik. 

 

6.2. Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att problematisera vårt urval av litteratur. Därefter presenteras kritik 

mot några källor, som sedan vägs mot vad vi anser att vi kan få ut av källorna. 

 

Vid arbetets start var vi av uppfattningen att vi kunde utföra det på en mängd olika sätt. Detta 

gällde för våra studiekamrater som valt ett annat huvudämne för sitt examensarbete så det föll 

sig naturligt att tro att det gällde även oss. När vi slutligen fick reda på att vi från början skulle 

gjort en systematisk litteraturstudie hade vi således inte följt alla kriterier för en sådan. 

Följande steg ska ingå i en systematisk litteraturstudie: Motivera varför studien görs, 

formulera frågor som går att besvara, formulera en plan för litteraturstudien, bestämma sökord 

och sökstrategi, identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskap-

liga rapporter, kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå, 

analysera och diskutera resultatet samt sammanställa och dra slutsatser (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström, 2013). Vi anser att vi följt alla kriterier utom att bestämma en 

sökstrategi. Vår sökning utfördes nämligen inte så systematiskt som möjligt. Forskning bör 

kunna replikeras men det går inte med vår strategi eftersom den ledde till en enorm mängd 

sökträffar. Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att vid för många träffar bör en ämnesords-

sökning göras i stället för en fritextsökning, men vi var inte medvetna om det. Vi vill dock 

hävda att vårt urval gjordes på ett etiskt sätt, då vi medvetet sökte efter artiklar med både 

positiva och negativa resultat. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att det är oetiskt att endast 

presentera artiklar med resultat som stödjer ens egen tes. I och med att varje val baserades på 

artikelns ämnesområde snarare än resultat så menar vi att urvalet är gjort så representativt för 

området som vi kunde med de förutsättningar vi hade vid arbetets start. 

 

Vår ansats var kvalitativ, vilket innebär att vår avsikt var att beskriva, förklara och tolka 
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litteratur, inte att kvantifiera allmängiltig kunskap (Eriksson Barajas et al., 2013). Vid en kva-

litativ ansats kan forskare samla in data och analysera samtidigt, och utveckla frågeställningen 

och fylla på med ny information allteftersom nya upptäckter görs (Eriksson Barajas et al., 

2013). Med en kvalitativ ansats kan man också, enligt Eriksson Barajas et al., uppnå teoretisk 

mättnad. Det innebär att man gör ett urval tills man anser att man fått ett rikligt material att 

arbeta med, en ansats som kanske inte blir lika systematisk och heltäckande. Det var så vår 

egen urvalsprocess gick till och vi upplevde att vi vid 25 artiklar nått en teoretisk mättnad. 

Dessa 25 artiklar valdes ut grundat i urvalskriterierna kring utgivningsår, språk, ålder på 

deltagare, samt relevans till vårt arbete. Tyvärr dokumenterade vi inte de artiklar som föll bort 

på dessa grunder, något som kunde ökat arbetets transparens. 

 

En problematik med avsaknad av svensk litteratur inom området, skulle kunna vara att det blir 

svårare att direkt översätta och applicera eventuella resultat på svenska skolförhållanden. Vi 

vet inte heller om deras tester och bedömningsmetoder syftar till att titta på samma typer av 

kunskaper eller förmågor som den svenska läroplanen. Vi hävdar dock att p.g.a. de universella 

samband som vi sett existerar över kulturgränser är det högst sannolikt att resultaten borde 

visa sig även i Sverige, men vi kan behöva anpassa metoder och lektionsinnehåll mot de 

gällande styrdokumenten för att se samma positiva effekt. 

 

På grund av att det vi undersökt är ett relativt litet forskningsfält så var vi initialt i arbetet 

oroliga över att vi inte skulle få tillräckligt mycket underlag för att kunna sålla bland 

litteraturen och inte hålla underlaget tillräckligt modernt. Men en majoritet av de artiklar vi 

slutligen hittade är utgivna på 2010-talet och vi hade även med tre större källor från år 2000. 

Musikundervisning har sedan år 2000 inte haft någon form av stor revolution som skapat 

någon nämnvärd förändring och barnens utveckling i musik sker fortfarande på tillräckligt 

lika sätt för att vi ska kunna använda de äldre studierna i vårt arbete. Det enda vi har sett som 

en negativ aspekt med åldern på underlaget är att de digitala verktyg som används i vissa 

studier snabbt blivit utdaterade. 

 

När vårt urval gjordes valde vi först att inte använda litteratur om matematiklektioner med 

musikinnehåll då många av dem fokuserat på låtar med matematiktema som ett sätt att lättare 

memorera matematikregler och räknesätt. Detta arbetssätt framhäver utantill-inlärning och 

belyser inte den förståelse som kan uppnås av att arbeta med sambandet mellan symbol-

språken i musik och matematik. Då vi utgår från musikundervisning vill vi förstås också 
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betona musikämnets syfte och innehåll, något som de som arbetar med “mattelåtar” inte alls 

tar hänsyn till. De är matematiklärare som vill förbättra matematikkunskaper utan fokus på att 

hjälpa flera ämnen. Dock skulle ett arbetssätt som handlar om memorering kunna träna arbets-

minnet och på så sätt gynna matematikinlärning, vilket visserligen inte är något dåligt, men 

det är inte det vi huvudsakligen ville undersöka. Vi valde sedan att använda An et als studier 

trots att de handlar om musik på matematiklektioner, eftersom de tydligt betonar de innehålls-

mässiga kopplingarna mellan ämnena. Vidare finns många studier om Mozarteffekten som vi 

hade kunnat belysa, men vi valde att inte lägga fokus på det, eftersom de studierna inte lyfter 

innehållsmässiga likheter mellan musik och matematik utan bara visar att lyssnande på klas-

sisk musik automatiskt verkar förbättra matematikresultat. Effekten är heller inte långvarig 

utan räcker bara under själva testet och strax efteråt, medan de resultat vi vill uppnå är 

kvarstående förståelse och en förstärkning av matematiska förmågor. 

 

Vad gäller själva artiklarna kan de kritiseras på några punkter. För det första är det viktigt att 

kunna kommunicera obehindrat för att göra sig förstådd. Tezer, Cumhur och Hürsen (2016) 

har använt ett språk som gör resultaten svårtolkade, och man behöver reflektera kring vad som 

kan missas i kommunikationen. Vi valde ändå att använda denna studie då vi fann den 

intressant, men fick då lägga lite extra tid på att tolka innehållet. För det andra går det att 

diskutera i vilken grad studierna beaktat aspekter som socioekonomiska förutsättningar, IQ 

med flera. Studierna har i varierande grad tagit hänsyn till sådana faktorer, och därmed 

filtrerat sina resultat olika. Spelkes (2008) studie visade att det endast är musikutövning med 

hög intensitet som påverkar hur man presterar i matematik. Värt att nämna är dock att Spelke 

mycket noggrant tog hänsyn till många olika faktorer (se 5.1.) och innan hon räknade bort 

dessa variabler så hittades förbättringar även hos de som utövade musik i en mindre utsträck-

ning. Det finns en möjlighet att även andra studier vi undersökt skulle fått ett mindre positivt 

resultat om de räknat bort alla påverkansfaktorer lika noggrant som Spelke verkar ha gjort. 

Slutligen kan man problematisera An (2015) och hennes forskargruppers mycket positiva 

resultat. Studierna är gjorda i USA där man har mer standardiserade tester och passivt mate-

matikutövande vilket ofta resulterar i låg förståelse (Boaler, 2011). På grund av detta så har de 

kanske också de bästa förutsättningarna att göra något som får eleverna att lyckas bättre i 

matematik och att få en mer positiv syn på ämnet. Hade samma studier gjorts i ett land som 

redan kontextualiserar matematiska begrepp och metoder finns det en möjlighet att det inte 

gett lika tydliga resultat. Om det är låg förståelse som ger de bästa förutsättningarna för 

musiken att gynna matematiken, så ger det en förklaring till varför bättre resultat setts hos 
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elever med matematiksvårigheter och hos yngre barn som ännu inte hunnit få så hög 

matematikförståelse. An et als studier ger oss på så vis ett ytterligare underlag för varför 

matematikintegrerad musik bör introduceras tidigt. Naturligtvis kan fler delar av litteraturen 

kritiseras men vi har ovan försökt lyfta det innehåll vi fann mest relevant att problematisera. 

 

De studier vi granskat har relativt skilda fokusområden och metoder. Det beror på att ämnet 

musik-matematiska kopplingar i en didaktisk kontext har ett ganska litet forskningsunderlag, 

så det hade inte varit möjligt att avgränsa sig mot en specifik metod och eventuellt 

användning av ett visst instrument. En problematik som uppstår är att det blir svårt att väga 

studierna mot varandra och avgöra vilken metod som är mest effektiv. Men om vi vänder på 

det så kan alla dessa spridda studier agera stickprov för att visa en övergripande bild av vad 

musikundervisningen kan ge matematikämnet. 

 

Sist och slutligen finner vi det lite beklagligt att ingen källa har givit oss en enkel visuell 

förklaring på de olika samband som gör att musikundervisning kan påverka matematikinlär-

ning. Arbetet med denna uppsats ledde därför fram till en egen förklaringsmodell. Det hade 

givetvis varit fördelaktigt att redan i starten av vårt arbete haft modellen färdig, för att kunna 

stämma av den mot allting och haft den som kompass. Men istället ser vi den som en positiv 

effekt från ett behov som uppstod under arbetet, speciellt eftersom modellen har hjälp oss att 

strukturera upp resultatet och vi tror att den mycket mera överskådligt och lättförståeligt låter 

oss förklara sambanden som vi undersökt. 

 

6.3. Resultatens applicering i skolan 

Under denna rubrik diskuterar vi med hjälp av faktorerna i vår modell hur resultaten från detta 

arbete kan appliceras i en skolmiljö. Vi avslutar avsnittet med förslag på vidare forskning. 

 

Som vi tidigare sagt utbildar vi oss till lärare i både musik och matematik och önskar därför ta 

lärdomar av arbetets resultat i båda dessa ämnen. Med hjälp av modellen har vi sett att 

tidsaspekten är av vikt: när tiden för musikutövande ökar så ökar också de matematiska 

förmågorna. Vi hoppas på en höjning av musikens status vilket skulle ge ämnet utökad tid i 

skolan och därmed större chans att påverka elevers matematikkunskaper. Var skulle denna 

ökade tid tas ifrån? Ett alternativ vi kan se är att ta tid i timplanen från matematiken. Det 

skulle innebära att matematiken förlorar värdefull tid, men skulle samtidigt kunna vinna på 

utbytet eftersom en del av tiden då går till att förklara matematik ur en annan kontext vilket 
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möjligen är effektivare än vanlig matematikundervisning. Sanders utförde sin studie med 

hypotesen att musikträning kan gynna matematiskt tänkande och med förhoppningen att detta 

kan få makthavare att tänka över den skeva balansen i läroplanen. Det hela blir paradoxalt om 

regeringen efterfrågar högre resultat i matematik och då låter matematiken dominera samtidigt 

som man åsidosätter de estetiska ämnena, när det motsatta förhållandet - att estetiska ämnen 

får lyfta delar av lasset - troligtvis gynnar matematiken. 

 

Det finns stora möjligheter att höja påverkansgraden för musikutövandet, så att eleverna tar 

till sig så mycket som möjligt av kopplingarna mellan musik och matematik. Allt vi lyfter i 

6.1.3. går att använda för detta ändamål och det vi ser som viktigast att applicera i den 

svenska skolan är ett medvetet matematikfokus hos musikläraren och gärna explicit uttryckta 

samband på lektionerna. Det är även viktigt att inte glömma att man kan och bör kombinera 

olika anpassningar. Troligen skulle en samverkan av flera aspekter resultera i en extra hög 

påverkansgrad, exempelvis om undervisningen innehåller visuellt tydliga instrument, 

musikläraren är utbildad och påläst om sambanden mellan musik och matematik, och 

lektionen utförs i halvklass. En viss eftertänksamhet krävs dock i införandet av nya metoder. 

Enligt Gardner (1993) kan exempelvis notläsning ha en negativ inverkan i låga åldrar. 

Hetland (2000) lyfter att även om traditionell notläsning gav positiva resultat i hennes studie 

så bör det inte oreflekterat inkluderas i musikundervisningen bara för att det ger gynnsamma 

resultat på matematiken. Musiklärare och makthavare behöver vara vaksamma så att musik-

undervisningen är designad att lära ut musik. Vi håller givetvis med om att musikundervis-

ning ska grunda sig främst i målen i musikens kursplan och att musiklärare framför allt ska 

lära ut musikförståelse. Vi vill inte att de matematiksyftande delarna ska vara ett avsides 

moment i den ordinarie musikundervisningen, utan det ska falla sig naturligt att integrera 

matematik där det passar in i musikämnets syfte och centrala innehåll. 

 

Det vore bra för musiklärare och matematiklärare att samarbeta genom att bearbeta gemen-

samma områden samtidigt, och på så sätt ge eleverna extra stöd. Tittar vi på läroplanen i Fin-

land har vi redan sett att den bjuder in till ämnesöverskridande samarbete, något som tyvärr 

inte uttrycks i Sverige på samma sätt. Därför vore det önskvärt att man ser över läroplanen för 

att vidare möjliggöra ett samarbete. Det skulle också underlätta vid en tillämpning av framtida 

forskningsresultat som kanske pekar på liknande möjligheter som de studier vi analyserat. Vi 

ser dock vissa andra problem med att applicera resultaten och påbörja det överskridande 

arbetet i Sverige, bland annat då en hög andel musiklärare saknar behörighet i matematik.  
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Shaw (2000) visade att digitala verktyg kan stärka matematikförståelsen avsevärt men nästan 

tjugo år senare saknas ett modernt alternativ som kan höja påverkansgraden av 

musikutövandet. Det vore väldigt bra med ett digitalt verktyg för att underlätta för lärare, 

speciellt de som inte är utbildade inom både musik och matematik. Egentligen borde det vara 

relativt enkelt att skapa nya STR- eller andra digitala program i och med att det numera är 

enklare än någonsin att skapa programvaror, men tyvärr verkar inte fältet vara tillräckligt 

hävdat och/eller uppmärksammat för att någon ska ha gjort det. 

 

Då de flesta studier vi granskat visar positiva resultat så tyder det på att de flesta människor 

besitter någon del musikalisk intelligens (jmf. Gardner, 1993) som kan hjälpa dem i 

matematikämnet. Vi hävdar således att musik skulle kunna hjälpa många individer att lättare 

nå en grundnivå i matematik som sedan skulle underlätta all vidare matematikinlärning och i 

sin tur leda till ett allmänt lyft av matematikkunskaper i den svenska skolan. Slutligen vill vi 

även nämna ålderns aspekt i appliceringen av vårt underlag. För varje år du ligger efter i 

matematik blir det allt svårare att hänga med i förståelsen som krävs och varje lektionspass 

blir svårare att genomföra för både elev och lärare. Därför skulle det vara gynnsamt att lägga 

in matematikintegrerad musikundervisning så tidigt i åldrarna som möjligt och med stor 

intensitet, för att tidigt främja en högre matematikförståelse hos eleverna. Detta skulle leda till 

att fler lärare kan hålla fler lektioner där fler elever kan ta del av innehållet på ett meningsfullt 

sätt. Med detta sagt välkomnar vi givetvis dock all ökad fokus och prioritering av musikämnet 

oavsett ålderskategori. 

 

Om vi tittar på hur musikundervisningen ser ut i dagens svenska skola så kan en lärare inte 

ensam öka antalet undervisningstimmar. De resultat där man kartlagt individer som musicerar 

på fritiden blir därför tyvärr inte överförbara till den svenska skolan för vi kan helt enkelt inte 

påverka tidsaspekten tillräckligt. Med den korta tid musikämnet får behöver vi ha matematik-

fokus för att istället höja påverkansgraden, då vi med fokus på matematik kan lyfta de delar i 

musiken som är mest betydelsefulla för ökad matematikförståelse.   

 

Vi har upplevt att svensk matematikundervisning har haft svårare att få alla individer till 

betyget E, än att utmana individer mot högre betygsgrader. Därför menar vi att vår modell 

med musik som alternativ ingång till matematik är väldigt applicerbar även om vi tror att det 

kan finnas ett tak för effekterna. I dagens Sverige skulle vi kunna låta eleverna arbeta med 

digitala verktyg på matematiken, likt Shaw (2000) eller Laato et al. (2017), för att öka påver-
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kansgraden från den redan befintliga musiken. De digitala verktygen blir då en form av 

ämnesöverskridande samarbete eftersom de ger eleven möjlighet att träna på de förmågor som 

är gemensamma för kunnandet i de båda ämnena, såsom spatial temporal reasoning. Det här 

blir då ett sätt att integrera musik på matematiken. Även An et al. (2015) integrerade musik-

element i matematikundervisning. Hennes metoder skulle visserligen kunna användas i 

musikundervisningen och är förenliga med musikens kursplan eftersom de lyfter innehåll som 

hör till musikämnet, såsom instruments uppbyggnad och musikaliska mönster. Men resultaten 

kan även användas direkt i matematikundervisningen där en inblandning av musikelement 

skulle erbjuda ett ämnesöverskridande arbete, något som går att applicera i svensk skola med 

rätt kunskap. Det krävs kunniga lärare, som ser nyttan i att hjälpa varandras ämnen för att 

samtidigt ge sitt eget ämne större legitimitet. I dagens skola är ämnena segregerade, trots att 

eleverna ska utveckla förmågor som kan användas inom flera ämnen. Vi tror att en samord-

ning av lärare som bjuder in för ämnesöverskridande samarbeten skulle kunna gynna många 

individers utveckling. Förhoppningsvis vill pedagoger samarbeta med varandra över ämnes-

gränserna, då vi i slutändan arbetar mot samma mål: att ge eleverna de bästa förutsättningarna 

för lärande, utveckling och fortsatt bildning. 

 

Vi har märkt att större delen av den forskning vi hittat inte specificerar metodiken som krävs 

för att applicera resultaten. Det beror troligen på att de inte gjort studierna för att hjälpa 

musiklärare i praktiken utan för att ge musikämnet ökad kraft och förhöjd status. Men om 

resultaten ska ge ökad kraft så måste de kunna användas av de musiklärare som finns och 

därmed behöver studierna peka på hur lärare konkret bör utforma sin undervisning. Fler jäm-

förelser mellan olika instrument, elevgruppers storlek och digitala verktyg behövs för att ha 

bättre underlag när man tar ställning till vilka element som ska inkluderas i undervisningen. 

Istället för att fortsätta framhäva effekter och utelämna en praktisk tillämpning, finner vi det 

därför viktigare att vidare forskning skulle fokusera på metodik och applicering. 

 

Det vore även intressant med forskning som med egna interventioner ställer olika metoder 

mot varandra. Det behövs en övergripande kartläggning för att objektivt kunna berätta vilken 

typ av musikundervisning som ger den största förbättringen på matematiska förmågor. Det är 

också av intresse att veta mer om hur effekterna av musikutövande fortgår över tid. Även där 

behövs en bredare kartläggning av hur tidsaspekten påverkar på olika sätt. 

 

I vårt kommande produktionsarbete skulle vi vilja jämföra olika undervisningsmetoder och 
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ytterligare undersöka vilka delområden inom musik och matematik som är mer eller mindre 

lämpade att ha fokus på. Vi vill använda resultaten från detta konsumtionsarbete för att under-

söka hur vi på bästa sätt kan utforma musiklektioner så att eleverna inte bara får kunskaper i 

musik utan även ökar sin matematiska förståelse. 

 

6.4. Avslutande ord 

Musiken är full av matematiska mönster och samband och att arbeta ämnesöverskridande med 

meningsfulla kopplingar mellan områdena är värdefullt och kan ge goda resultat på elevers 

kunskaper. Musiken kan ge dig en bredare syn på matematik och en större mental verktygs-

låda som ger dig möjlighet att se matematiska mönster i världen. Vi finner det ledsamt att man 

fick goda resultat på området redan för 20 år sedan men att de inte givits den uppmärksamhet 

vi tycker de förtjänar, varken i forskningsvärlden, skolan eller bland gemene man. Förmodli-

gen vore det ganska enkelt att nyttja de positiva effekterna, med hjälp av exempelvis digitala 

verktyg. 

 

Glädjande är dock alla positiva resultat vi hittat. Vi hoppas kunna använda resultaten samt den 

fortsatta forskningen på området som underlag för att arbeta ämnesöverskridande och på sätt 

stärka elevers matematikresultat och samtidigt ge musikämnet ökad legitimitet. 
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