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1. Inledning 

Vi som skrivit detta arbete tillsammans är två studenter på lärarprogrammet F-3, vid 

Linköpings Universitet, med olika estetisk bakgrund (musik och dans). För att se hur 

samarbetet sett ut hänvisar vi till bilaga 1. Vi tror att elevernas inlärningsprocess i 

matematiken kan främjas med hjälp av att de får använda fler sinnen. Den ena av oss har 

tidigare gått en dansinriktad gymnasieutbildning och en ettårig dansarutbildning på 

folkhögskola. Den andre utav oss har spelat gitarr och sjungit, både solo och i band, under de 

senaste sex åren. Vi har båda känt att vi själva saknat estetiska lärprocesser integrerat i 

matematikundervisningen i vår egen skolgång.  

 

Vid en tidigare kurs i matematik på lärarutbildningen har vi läst om estetiska lärprocesser i 

matematikundervisningen. Redan här väcktes ett intresse om hur matematiken kan bli rolig 

och intressant med hjälp av olika estetiska inslag. Att göra matematiken rolig och meningsfull 

för eleverna är betydelsefullt då matematiken är ett viktigt ämne men kan också verka svår 

och onödig i elevers ögon (Skolverket, 2003). Något vi även sett på vår verksamhetsförlagda 

utbildning.  

 

Bergius och Emanuelsson (2008) menar att en traditionell matematikundervisning medför en 

risk för att många elever ska tappa intresset eller förlora självförtroendet, bland annat för att 

undervisningen blir för resultatfixerad. Detta är också något vi känner igen från vår 

verksamhetsförlagda utbildning där vi har sett att undervisningen ibland enbart fokuserar på 

att eleverna ska komma fram till rätt svar. Istället är det viktigt att eleverna får förståelse för 

att vägen till svaret kan vara lika viktig som svaret i sig (Skolverket, 2011). Ett sätt att göra 

det möjligt för eleverna att komma närmare ett sådant synsätt kan vara att använda sig av 

estetiska lärprocesser i matematikundervisningen. Det skapar också variation i 

undervisningen, vilket är en betydelsefull faktor för elevers lust och möjlighet att lära 

matematik (Skolverket, 2003). 

I Skolverkets (2003) rapport framgår det att alla elever har olika behov och reagerar olika på 

likartade undervisningsmetoder. Detta är även något vi sett under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, därför tror vi att det är bra som lärare ha variation i sin undervisning. Vi tror att 

användningen av estetiska lärprocesser därför kan vara ett bra hjälpmedel.  
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Internationella undersökningar till exempel PISA som genomförs bland 15-åringar var tredje 

år visar att svenska elevers matematikkunskap försämrats (Skolverket, 2014). Det ger 

anledning till att fundera över hur undervisningen kan förbättras. I Skolverkets rapport Lusten 

att läsa (2003) står det att matematiken utgör en viktig roll i samhället, det är med hjälp av 

matematikförståelsen vi kan lösa vardagsnära problem, matematiken är även en viktig 

kunskap för att fungera i rollen som medborgare och följa med i de samhällsbeslut som tas. 

Matematiken är ett viktigt verktyg för att kritiskt kunna granska påståenden från till exempel 

politiker, journalister och marknadsförare (Skolverket, 2003). 

 

I läroplanen står det att undervisningen ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, s. 7). Vi anser att det är vår uppgift att väcka 

elevernas intresse eftersom att det är vi grundskolelärare i skolans tidiga år som lägger 

grunden för elevernas livslånga lärande. Man kan jämföra det med att bygga ett hus, där 

börjar man med att göra ett markarbete som sedan blir en bra och stadig grund för det som ska 

bli själva huset. Det läraren gör i årskurs 1-3 är att lägga grunden till det som sedan ska 

byggas vidare kunskap på, bit för bit. Har läraren lagt en bra grund i lågstadiet ger det bra 

förutsättningar för kommande byggstenar. Vi tror att en bra grund kan skapas med hjälp av 

varierad undervisning där det bland annat ingår estetiska lärprocesser. 

 

I den här litteraturstudien kommer vi därför att fördjupa oss i forskning som undersöker hur 

lärare kan integrera estetiska lärprocesser i matematikundervisningen.  

1.1 Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att analysera forskning om samband mellan matematik 

och estetiska ämnen.  Närmare bestämt hur estetiska ämnen kan integreras i 

matematikundervisningen och hur det påverkar elevers kunskap och motivation i matematik.  

1.2 Frågeställningar: 

Frågeställningarna vi lyfter i denna litteraturstudie anser vi är relevanta för vår kommande 

profession som lärare. Tanken med att besvara dessa frågor är att öka vår kunskap om 

användandet av estetiska lärprocesser i matematikundervisningen. För att vi som framtida 

lärare ska ha en större repertoar och kunskap för att möta alla elevers olika behov. 

 Finns det tydliga kopplingar mellan matematik och estetiska ämnen och i sådana fall, 

hur visar sig dessa?   
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 Hur kan integrering av estetiska ämnen gå till i matematikundervisningen? 

 Hur kan elevers motivation och intresse för matematik påverkas genom integrering av 

estetiska ämnen?  

 Hur påverkas elevers kunskapsutveckling i matematik genom integrering av estetiska 

ämnen? 

1.3 Begreppet estetiska lärprocesser 

Här vill vi först förklara begreppet estetiska lärprocesser och vad vi syftar till när vi använder 

detta eftersom att det är ett begrepp som är centralt i vår forskningskonsumtion.  

När vi i denna litteraturstudie pratar om integrationen av estetiska lärprocesser i 

matematikundervisningen, syftar vi till de estetiska ämnena som ett hjälpmedel för elevernas 

matematikinlärning. Till estetiska ämnen brukar dans, musik, bild och teater anses tillhöra, 

men eftersom att vår bakgrund är dans och musik är det också dessa ämnen vi främst syftar 

till när vi i den här litteraturstudien skriver estetiska lärprocesser och estetiska ämnen. 

Lindström (2009) menar att estetiska lärprocesser handlar i Sverige om att integrera estetiska 

aktiviteter i den vanliga undervisningen. Det är det vi också syftar till när vi använder oss av 

begreppet estetiska lärprocesser i denna litteraturstudie.  

2. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att ta upp bakomliggande information om sådant vi anser vara av 

vikt för att förstå ämnet vi kommer att beröra i denna litteraturstudie. Vi kommer att göra 

kopplingar till de nationella målen. Vi kommer också att redogöra för traditionell 

matematikundervisning samt varierad matematikundervisning. Slutligen kommer vi att ta upp 

hur motivation och matematiklust kan påverka elevernas inlärningsförmåga. 

 

2.1 Nationella mål 

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” (Skolverket, 2011, s.10). 

Det här citatet ovan kan vi läsa i läroplanen för grundskolan och förskoleklassen och 

fritidshemmet, och med detta som utgångspunkt ska vi nu redogöra för de nationella målen 

som denna litteraturstudie grundar sig på.  
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I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) står det att matematikundervisningen i skolan 

ska syfta till att “eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att 

använda matematik i olika sammanhang” (s. 62). Engvall (2013) beskriver att ha ett intresse 

och tilltro till sin matematikförmåga är att ha ett produktivt förhållningssätt. På så sätt 

utvecklas kunskapen att se och använda matematiken i vardagsnära situationer (Engvall, 

2013). I kursplanen står det också att undervisningen ska “ge eleverna möjlighet att uppleva 

estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband” (Skolverket, 2011, 

s. 62). 

Skolverket (2011) skriver vidare att matematikens verksamhet är kreativ, reflekterande och 

problemlösande. De framhåller också att eleverna ska reflektera över matematikens 

användning i andra skolämnen för att utveckla en förståelse för matematikens sammanhang 

och relevans. 

I kursplanen står det även att de centrala innehållen som matematikundervisningen ska beröra 

är bland annat (Skolverket, 2011):  

 Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas. 

 Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. 

De centrala innehållen ovan har vi valt att lyfta fram på grund av att vi kommer att beröra 

detta via de artiklar och studier vi valt att framföra i den här litteraturstudien. 

2.2 Traditionell matematikundervisning 

I den här litteraturstudien kommer vi att använda oss av begreppet traditionell 

matematikundervisning. Boaler (2011) beskriver traditionell matematikundervisning som att 

läraren visar hur eleverna ska räkna och sedan räknar eleverna liknande uppgifter i en lärobok 

resten av lektionen. Detta menar Boaler (2011) bidrar till passivt lärande, det vill säga att 

eleverna lär sig att räkna utan att tänka på vad de egentligen gör. Detta blir en form av 

kopieringteknik som barnen lär sig fort och applicerar under all matematikundervisning. 

Bergius och Emanuelsson (2008) menar att det är på grund av denna form av undervisning 

som många elever i årskurs 3-4 börjar tycka att matematiken blir tråkig och enformig. 

Matematikundervisningen blir resultatfixerad och snarare automatiserad istället för att barnen 

utvecklar ett matematiskt tankesätt. Boaler (2011) menar att eleverna måste tillåtas att prata 
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och diskutera matematik med varandra. Att låta eleverna sitta i rader, tyst med näsan i boken, 

bidrar också till att de bara lär sig att kopiera och rabbla tal istället för att tänka matematiskt.  

Boaler (2011) skriver även om lärare som anses som traditionella, men som utmanar eleverna 

mer genom att ställa bra frågor och engagerar dem i intressanta matematiska frågeställningar 

och problem. Genom att läraren ställer extra frågor och ger eleverna problem att lösa måste de 

tänka matematiskt och inte bara kopiera det läraren visar och lära sig det utantill. Bergius och 

Emanuelsson (2008) citerar en elev som säger att “Räkneboken är tråkig! Men matematik är 

roligt när jag får undersöka, tänka och räkna sen - om jag behöver.” (Bergius & Emanuelsson, 

2008 s.2) 

Lärare som använder sig av andra inlärningsmetoder i matematikundervisningen än de som 

ses som traditionella, blir ofta ifrågasatta av föräldrar, skriver Ahlberg (2000). Hon menar 

vidare att det kan vara svårt för en förälder att förstå att det viktiga inte är att eleven räknar 

varje sida i matematikboken. Ahlberg (2000) menar att det finns många andra olika sätt där 

barn kan lära sig matematik. Hon skriver också att forskning visar på att en traditionell 

matematikundervisning i tidigare skolåldern inte främjar elevernas fortsatta lärande, forskning 

har visat att det snarare ger en motsatt effekt och kan till och med hämma elevers fortsatta 

utveckling. 

2.3 Varierad matematikundervisning 

Palmer (2011) skriver att det finns en kunskapssyn där vi särskiljer kunskap som kommer från 

tänkandet och kunskap som kommer från det praktiska. Hon menar istället att dessa 

kunskaper hänger ihop och att matematikinlärning kan ske med hjälp av kroppen. Hon menar 

att hjärna och kropp samverkar i inlärningen och att de därför inte ska ses som två olika 

inlärningsmetoder (Palmer, 2011). 

Ahlberg (2000) skriver att en del barn har svårt att föreställa sig att det finns flera olika sätt att 

tänka på och lösa uppgifter. Elevers syn kan bli att det sättet läraren visar på också blir det 

sättet som är rätt att tänka på. Hon skriver vidare att lösningen på detta kan vara att låta 

eleverna få ta del av olika slags problem där det finns utrymme för eleverna till alternativa 

kreativa lösningar. Ahlberg (2000) tar också upp att med hjälp av lösningarna kan läraren föra 

en diskussion i klassen och visa på olika tanke- och räknesätt. 

Skolverket (2003) lägger tonvikt vid att det inte finns en särskild undervisningsmetod som är 

den bästa, utan att det handlar om flera olika faktorer som påverkar elevers lärande. Därför 
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behöver läraren använda olika tillvägagångssätt i undervisningen. Bergius och Emanuelsson 

(2008) skriver att för att kunna behålla elevernas lust och nyfikenhet för matematik behöver 

de uppmuntran och utmaningar, eleverna behöver också bli engagerade i meningsfulla 

aktiviteter. Vidare menar de på att intresset och lärandet ökar hos eleverna när undervisningen 

innehåller samspel, lek, skapande och utforskande, samt iakttagelser, samtal, reflektioner och 

uthålligt arbete.  

En ideologi som förespråkar lek i lärandet är Reggio Emilia-pedagogiken, som bygger på att 

barn ska använda hela kroppen och alla sinnen i inlärningsprocessen (Jonstoij & Tolgraven 

2001).  

”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer 

huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och att handla utan 

huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin görs till varandras 

motsatser.” – välkänd dikt skriven av Loris Malaguzzi, grundare av Reggio 

Emilia-pedagogiken.  

Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att ett lärande där alla olika sinnen tas tillvara på skapar 

den verkliga kunskapsprocessen. Tonvikten ligger vid att ta vara på barnets medfödda behov 

av att upptäcka och undersöka. I litteratur om Reggio Emilia-pedagogiken finns många 

exempel på hur praktik och teori förenas med hjälp av dans och musik (Palmer, 2011). Palmer 

framhåller fortsättningsvis att när barnen får arbeta med kroppen tränger sig kunskapen in i 

alla sinnen och blir till ett med barnen.  

Skolverket (2003) betonar att det är viktigt med en varierad undervisning. Eleverna ska ofta 

möta nya arbetssätt i skolan och undervisningen ska variera vad gäller bland annat innehåll, 

arbetssätt och läromedel. De menar vidare att lärare som undervisar på detta sätt motiverar 

eleverna och väcker deras lust att lära. Detta kommer vi gå in mer på i nedanstående stycke. 

2.4 Matematikmotivation/matematiklust 

Bergius och Emanuelsson (i Ahlberg, 2000) skriver att elevers synsätt och 

matematikmotivation är av stor vikt i deras matematikutveckling. Ahlberg (2000) påpekar att 

det är lärarens uppgift att väcka och utveckla elevers lust att lära. I Skolverket (2003) tar de 

upp att lärarens roll i klassrummet är avgörande för elevernas motivation. En engagerad lärare 

inspirerar och motiverar eleverna. Det är också viktigt för elevernas motivation att läraren har 

ett förtroende till elevernas förmåga.  
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I Skolverkets rapport (2003) tar de upp att det finns ett tillstånd som forskare kallar för flow. 

Det betyder att man blir helt uppslukad i det man håller på med, man tänker bort yttre krav 

och tankar på att lyckas eller misslyckas. Detta i sin tur gör att prestationen ökar. I Skolverket 

(2003) tar de också upp att de flesta elever i alla åldrar nämner den estetiska 

inlärningsmetoden när det handlar om lust i lärandet.  

Enligt en undersökning från 1995 menade eleverna själva på att bristen på intresse var en stor 

faktor beträffande studiemisslyckanden i skolan (Woolfolk, Hughes, Walkup, & McMillan, 

2011). De skriver att när eleverna känner ett intresse för ämnet bidrar det till en djupare 

förståelse. Intresse går hand i hand med elevernas uppmärksamhet och målmedvetenhet. Ett 

intresse kan också medföra att eleverna lättare tar till sig ny kunskap. Woolfolk m.fl. (2011) 

tar upp att det finns två slags olika intressen, vilka är personligt intresse och 

situationsrelaterat intresse. Med personligt intresse menas elevernas egna preferenser för ett 

särskilt ämne till exempel matematik, detta ses som ett långvarigt intresse. Med ett personligt 

intresse för ett ämne har eleverna lättare för att lära och presterar bättre. Situationsrelaterat 

intresse handlar mer om ett kortvarigt intresse som oftast läraren skapar med hjälp av ett roligt 

material. Ett situationsrelaterat intresse kan trigga igång ett personligt intresse, men det finns 

risk för att det roliga tar över och att innehållet hamnar i skymundan. Woolfolk m.fl. (2011) 

menar att genom att skapa intresse hos eleverna så ökar faktorn för att lyckas.  

3. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för hur vi har hittat, och varför valt ut, de artiklar 

som används vid denna litteraturstudie. Vi kommer också att redogöra för varför vi har 

bortsett från vissa artiklar i vårt urval.   

3.1 Litteraturstudie 

Hartman (2003) skriver att utmaningen med en litteraturstudie inte är att hitta information, 

utan att det snarare finns för mycket material att tillgå och svårigheten är att begränsa sig. Då 

vårt ämnesområde är relativt smalt, så visar sig utmaningen på ett något annorlunda sätt. Vi 

har hittat många artiklar, men väldigt få forskningsartiklar innehållande undersökningar eller 

experiment. Hartman (2003) skriver vidare att en litteraturstudie inte handlar om att läsa 

artiklar och sammanställa fakta, författaren till litteraturstudien måste hela tiden granska fakta 

utifrån sitt problemområde. Författaren gör sedan ett aktivt val av vad denne vill ska lyftas 

fram.  
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Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att det inte finns några regler kring 

hur många artiklar och studier som bör presenteras i en litteraturstudie. Det viktiga är att hitta 

all relevant forskning inom området, av dessa görs sedan ett urval på grund av praktiska och 

ekonomiska skäl. Antalet artiklar och studier som sedan presenteras beror på tillgängligheten, 

hur väl beforskat området är och på de krav som ställs av författaren (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013).  

3.2 Sökmetod 

Det finns olika sätt att hitta material och artiklar till en litteraturstudie. Dels kan författaren 

använda sig av manuell sökning i arkiv, eller manuell kedjesökning, men också av elektronisk 

sökning i olika databaser (Hartman, 2003). I den manuella sökningen (kedjesökning) letar 

författaren efter användbara artiklar i till exempel referenslistor. Medan författaren i 

elektronisk sökning använder några väl uttänkta nyckelord som berör dennes ämne och söker 

med dessa i olika databaser. Vi har använt oss av båda metoderna, först elektroniskt sedan 

manuellt då en riktigt bra informationskälla kan hänvisa till en annan via referenslistan. 

Vi valde att göra ett urval av olika sökord, som vi ansåg vara relevanta för vår litteraturstudie, 

utifrån våra frågeställningar. De sökord vi använde när vi sökte efter svenska artiklar var 

matematik, undervisning, estetiska ämnen, estetiska lärprocesser, estetisk, motivation, musik 

och dans. Vi använde motsvarande ord vid sökningen av internationella artiklar, mathematics, 

education, arts, aesthetic learning processes, aesthetic, motivation, music och dance.  

Vid sökandet efter artiklar som berör de frågeställningar som vi satt upp har vi valt att till 

största del söka i olika databaser på internet. Vi har mestadels använt oss av sökmotorn 

Education Resources Information Center, så kallad ERIC, då vi sökt efter artiklar. Vi valde 

ERIC eftersom det är en internationell databas, vilket ger större träffmöjlighet i jämförelse 

med svenska databaser. Detta för att det är svårt att hitta forskning som berör vårt ämne. Men 

vi har även använt oss av andra sökmotorer så som Google Scholar, Libris och Unisearch på 

Liu’s bibliotek. Stukát (2011) skriver att man allra helst ska använda primärkällor i 

litteratursammanställningen, därför har vi även kedjesökt utifrån tidigare uppsatser och 

sammanställningar som vi hittat inom ämnet.  

I föregående stycke har vi redovisat för vilka sökmetoder vi använt oss av, och 

fortsättningsvis vill vi redogöra för ett exempel på hur en av våra sökningar sett ut. Vi började 

med att söka på orden math och aestetics på ERIC, detta ger oss 39 träffar. Vi begränsar oss 

sedan till enbart artiklar som är ”Peer reviewed” och kommer då ner till 17 träffar. Väljer vi 
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att begränsa oss ytterligare, till artiklar som inte är äldre än 10 år så får vi enbart fram 11 

träffar. Utifrån dessa artiklar så började vi läsa vilka nyckelord som angivits i beskrivningen, 

artiklar som matchade fler av våra tänkta sökord var av större intresse. Härifrån började vi att 

läsa sammanfattningar, eller ”abstract”, av artiklarna för att få en bättre bild av hur artiklarna 

berör vårt område, samt vilken karaktär artiklarna var. Våra resterande sökningar har sett ut 

på liknande sätt. Vi kan kombinerat olika sökord, begränsat oss till artiklar som är peer 

reviewed och ej artiklar äldre än tio år. Anledningen till varför vi valt att enbart använda oss 

av peer reviewed är för att vi enbart ville inkludera granskad forskning. Att vi valde ett 

tidsspann på tio år beror på att vi ville använda oss av så ny forskning som möjligt men ändå 

inte begränsa oss för mycket. Vi har dock via kedjesökning hittat en artikel som är äldre än tio 

år men som vi ansåg vara av stor relevans och inkluderade den trots den valda 

tidsbegränsningen.  

3.3 Val av artiklar 

Nedan (se tabell 1) redovisar vi vårt val av artiklar, vi redovisar även vilken databas och vilka 

sökord vi använt oss av. Vi har valt att redovisa antal och typ av deltagare i studien för att 

påvisa omfattningen av de olika studierna. I referenslistan har vi markerat ut artiklarna med en 

asterisk för att ni lättare ska kunna skilja dem ifrån övrig litteratur.  

Tabell 1: Presentation av de artiklar som ingår i denna litteraturstudie. 

Författare Sökord Årtal Databas Metod Deltagare 

An, Song A.; 

Tillman, 

Daniel A.; 

Boren, 

Rachel; 

Wang, Junjun 

Math + 

music + 

study 

2014 Unisearch Experimentell 

studie 

56 

tredjeklassare 

Courey, S.; 

Balogh, E.; 

Siker, J.; 

Paik, J. 

 2012  Experimentell 

studie 

2 tredjeklasser 

Geist, 

Kamile; 

Geist, Eugene 

Mathematics 

+ music 

2012 Eric Experimentell 

studie 

2 

förskoleklasser 
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A.; Kuznik, 

Kathleen 

Inoa, Rafael; 

Weltsek, 

Gustave; 

Tabone, 

Carmine  

 

Math + 

education + 

motivation + 

arts 

2014 Eric Experimentell 

studie 

Totalt 56 

klasser av 

sjätte- och 

sjundeklassare  

Palmer, Anna Math + 

aestetics + 

teaching + 

practices 

2009 Eric Experimentell 

studie 

75 kvinnliga 

lärare 

Rauscher, 

Frances H.; 

Shaw, 

Gordon L.; 

Levine, Linda 

J.; Wright, 

Eric L.; 

Dennis, 

Wendy R.; 

Newcomb, 

Robert L. 

 1996 Kedjesökning Experimentell 

studie 

78 

förskolebarn 

Rosenfeld, 

Malke 

Mathematics 

+ Dance 

2011 Eric Experimentell 

studie 

 

Spelke, 

Elizabeth, 

Ph.D 

Mathematics 

+ music + 

art 

2008 Google 

Scholar 

Experimentell 

studie 

226 barn och 

ungdomar 

Watson, 

Anne 

 2005  Beskrivande 

artikel 
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3.4 Metoddiskussion 

En utmaning vi har stött på är att hitta relevanta studier med hög standard då det ämne vi valt 

är relativt nytt och outforskat. Många av artiklarna som verkade intressanta var också 

avgiftsbelagda, detta har också varit en utmaning för oss vilket har gjort att vi fått begränsa 

oss ytterligare. Med tanke på detta ovan och Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) syn på studier i en litteraturstudie tycker vi att vi har fått fram tillräckligt med studier 

som matchar våra frågeställningar och som har hög standard. 

Palmers (2009) studie är främst sett utifrån ett feministiskt perspektiv, men också dels ur ett 

estetiskt förhållningssätt. Vi valde att ta med denna artikel trots det förstnämnda då vi tyckte 

att studien testade det ämne vi vill beröra. Vi har därför valt att fokusera på den estetiska biten 

i studien. 

En annan studie som är värd att nämna här är Inoa, Weltsek & Tabone (2014) där eleverna 

fått teater integrerat i språkundervisningen. Studien syftar till att undersöka sambandet mellan 

estetiska lärprocesser och prestationer i matematik. Vi valde att ta med studien även fast vi 

först och främst fokuserar på musik och dans i denna litteraturstudie. Detta för att teater är, så 

som musik och dans, en del av estetiska lärprocesser och studien visar ett resultat som vi vill 

använda oss av.  

3.5 Källkritik 

Thurén (2005) och Hartman (2003) skriver att primärkällor är mer trovärdiga än 

sekundärkällor, eftersom att primärkällan är den ursprungliga källan. Thurén (2005) skriver 

om detta som tradering, en sekundärkälla har traderats. När någon skriver om en primärkälla, 

är risken större att något utelämnas eller att något tillkommer som inte var en del av den 

ursprungliga forskningen. Utifrån det har vi genom kedjesökning försökt att hitta så många 

primärkällor som möjligt.  

Hartman (2003) skriver om tre olika kriterier för att testa en källas trovärdighet. Det första är 

oberoendekriteriet, som handlar om hur opåverkad källan är av andra. Här läggs tonvikten på 

primärkällorna då sekundärkällor har traderats. Det andra kriteriet är tendenskriteriet, som 

handlar om utifall och i sådana fall hur författaren vinklat informationen till dennes fördel. 

Om källan är oberoende av andra blir den mer tillförlitlig. Det tredje och sista kriteriet är 

samtidighetskriteriet, som handlar om hur lång tid det gått från händelsen tills dess att källan 

är skriven. Ju längre tid som gått mellan händelsen och skriften desto mindre pålitlig blir 

källan.  
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Den källkritik vi skrivit om ovan har vi haft i åtanke när vi valt artiklar och studier, de artiklar 

och studier som inte nått upp till kraven har aktivt valts bort. 

4. Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att beröra våra frågeställningar genom att kategorisera de artiklar 

vi valt ut i vår litteraturundersökning. Vi har valt att kategorisera artiklarna under fyra 

relevanta rubriker, där vissa artiklar framställs under flera av rubrikerna på grund av att dess 

innehåll berör mer än en frågeställning. Avslutningsvis kommer vi redogöra för en kort 

summering av resultatet. Artiklarna kommer att presenteras med utgångspunkt i innehåll för 

att det ska bli bättre övergångar mellan artiklarna och på så sätt skapa mer flyt i läsningen. 

4.1 Kopplingar mellan matematik och estetiska ämnen. 

I den första delen av resultatet kommer vi att behandla vår första frågeställning: Finns det 

tydliga kopplingar mellan matematik och estetiska ämnen och i sådana fall, hur yttrar sig 

dessa? Tanken med detta är att undersöka om och i så fall hur elevernas matematikkunskap 

påverkas av estetisk undervisning när den inte är integrerad i matematikundervisningen. Finns 

det ett kognitivt samband mellan estetiska ämnen och matematik? 

Spelke (2008) genomförde en studie med 226 barn och ungdomar som syftade till att ta reda 

på om matematikkunskaperna ökar för barn som har särskild undervisning i musik, i relation 

till barn med ingen eller annan särskild undervisning som inte är musik. Hon delade upp 

studien i tre olika undersökningar. I undersökning 1 undersökte hon effekterna av lite särskild 

undervisning (ett tillfälle i veckan) hos barn och ungdomar i åldrarna 5-17 år. Undersökning 2 

undersökte hur medelmycket (två tillfällen i veckan) särskild undervisning påverkade 

matematikkunskaperna hos barn i åldrarna 8-13 år. I undersökning 3 studerades hur särskild 

undervisning på intensiv nivå (exempelvis musikskola eller teaterskola) påverkade 

matematikkunskaperna hos ungdomar i åldrarna 13-18 år.  

Resultatet av studien visar att särskild undervisning i sig inte påverkar matematikkunskaperna 

märkbart, men att barn och ungdomar som får särskild undervisning på medel till intensiv 

nivå i musik utvecklar en ökad förståelse för geometri och rumsuppfattning. Även de barn och 

ungdomar som fick särskild undervisning i andra estetiska ämnen, så som teater och bild, 

visade på ökade resultat, även om musik- och danselevernas resultat ökade mest.  
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I en studie där 78 förskolebarn delades in i tre olika grupper vill Rauscher, Shaw, Levine, 

Wright, Dennis och Newcomb (1996) ta reda på om musikundervisning påverkar 

rumsuppfattningsförmågan. Barnen i de tre olika grupperna fick olika sorters särskild 

undervisning under en 10 veckors period.  20 barn fick datorundervisning, 34 barn fick 

pianolektioner och 24 barn fick annan form av undervisning. För att testa sina teorier gav 

Rauscher m.fl. barnen fyra olika förtest och fyra olika eftertest, som behandlade olika 

rumsuppfattningsförmågor. Dessa tester visade att eleverna som fått pianoundervisning hade 

utvecklat en bättre rumsuppfattningsförmåga, jämfört med de andra eleverna som inte 

utvecklat sin rumsuppfattningsförmåga alls. 

Inoa, Weltsek och Tabone (2014) har gjort en studie där de testar sambandet mellan estetiska 

lärprocesser och prestationen inom matematik. I studien valdes 8 skolor ut med likvärdiga 

tidigare resultat i matematik. I 4 av dessa skolor fick sammanlagt 28 slumpvalda klasser 

integrerad estetisk undervisning, i form av teater, i sin språkundervisning. I de resterande 4 

skolorna fick sammanlagt 28 slumpvalda klasser vara kontrollgrupp och fortsätta med 

ordinarie undervisning. Studien utfördes på sjätte- och sjundeklassare och sammanlagt var det 

1193 elever i studien varav 729 mottog estetiska lektioner. Resultatet visar den största 

skillnaden hos sjätteklassarna där de elever som mottagit estetisk undervisning hade klart 

bättre matematikresultat än i kontrollgruppen.  

4.2 Integrering av estetiska lärprocesser i matematikundervisningen. 

Det här avsnittet handlar om hur lärare kan integrera estetiska ämnen i 

matematikundervisningen för att göra den mer lustfylld och meningsfull för eleverna. Nedan 

presenteras de artiklar som berör integreringen av estetiska ämnen i 

matematikundervisningen. 

Watson (2005), som skrivit en omfattande artikel, skriver om hur lärare kan använda dansen i 

matematiken för att främja elevers matematikinlärning. Hon skriver om fyra olika aspekter i 

dansen som kan vara till hjälp för matematikförståelsen, vilka är rumsuppfattning, rytmik, 

strukturer och symboler. Watson tar upp de olika aspekterna och hur dessa kan se ut i ett 

klassrum. För att beröra den första aspekten rumsuppfattning kan eleverna få som uppgift att 

upptäcka och utforska geometriska figurer med hjälp av kroppen. Ibland med hjälp av bara 

fantasin och ibland med hjälp av det visuella. Ett sådant exempel som Watson (2005) tar upp 

kan vara att eleverna får visualisera sig att de befinner sig i en kub och sedan utforska alla 
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dennes egenskaper inifrån så som hörn, linjer och mittpunkt med hjälp av olika kroppsdelar, 

t.ex. armbågen. 

Watson (2005) skriver att rytmik, den andra aspekten, hör samman med dansen på grund av 

att man med hjälp av dansen kan förstå bråktal. Då musik och dans handlar om takter och 

delar. Hon skriver att många människor får någon slags känsla när de lyssnar på musik och 

vill göra något fysiskt med kroppen, det kan vara allt från att hålla takten med fingrarna till att 

ställa sig upp och dansa. Watson (2005) förklarar att vi redan vet om den matematik som finns 

i musiken och dansen bara genom att vi rör oss till musiken. Här menar hon vidare att 

eleverna kan träna upp en större medvetenhet om detta med hjälp av dans i undervisningen. 

Den tredje aspekten som Watson (2005) tar upp är strukturen. Med denna aspekt menar hon 

på att i många traditionella danser använder man sig av olika sätt att använda strukturer, till 

exempel mönster, olika ordningsföljder och kombinationer. Hon skriver vidare att 

upplevelsen av att dansa, koreografera och skapa ny dans kan ses som en 

matematikupplevelse hos eleverna. 

Watsons (2005) fjärde och sista aspekt handlar om symboler. Hon skriver att dansare försöker 

att beskriva danssteg med hjälp av symboler. För att dansen ska kunna fungera som ett 

universellt språk och vara oberoende av vilken lärare som tyder det. I till exempel Square 

Dance finns det danssteg som kan förmedlas med hjälp av ord. I sällskapsdans finns det 

diagram som berättar vilket mönster man ska dansa efter. Watson skriver att lärare med hjälp 

av dansen kan visa hur ett symbolsystem uppstår när det finns behov av att förklara något 

abstrakt. Med detta i åtanke menar Watson (2005) vidare att eleverna kan utveckla egna 

rörelser och symboler som hör till, de kan sedan förmedla deras kunskap och symbolsystem 

till sina klasskamrater. Hon skriver, “Through trying to do this they can develop an 

understanding of the need for symbolization and how it can encapsulate complex situations - a 

mathematical understanding” (Watson, 2005, s. 21). 

Watsons (2005) skriver fortsättningsvis om att ovanstående aspekter är exempel på hur 

människan samtidigt kan arbeta med abstrakta och konkreta saker. Vidare skriver hon att om 

dessa aspekter används felaktigt kan de istället hindra eleverna, i värsta fall minns de bara 

dansen. Aspekterna ska vara integrerade i matematiken och eleverna måste förstå innebörden i 

dessa. På så vis kan läraren undvika att eleverna bara minns den estetiska biten. Watson 

menar vidare att med hjälp av dansen kan elevers förmågor avslöjas och förstärkas vilket i sin 

tur kan leda till en djupare förståelse för matematik. 
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Courey, Balogh, Siker och Paik (2012) har gjort en studie där de använder sig av 

musikundervisning för att förklara bråktal i matematiken. Studien pågick under sex veckor 

(två lektioner i veckan) där de första tre veckorna fokuserades på att lära eleverna att förstå 

och höra skillnad på hel-, halv- och fjärdedelsnoter. De sista tre veckorna fokuserades på att 

eleverna skulle lära sig att översätta musikens symbolsystem till matematikens symbolsystem 

för bråktal.  

Under de första sex lektionerna fick eleverna musikundervisning där de fick skapa musik och 

rytmer. Till exempel så fick de under de två första lektionerna lära sig att klappa heltakt och 

sedan fjärdedelstakt för att förstå att de rörde sig inom samma tidsram. Sedan alltefter de lärde 

sig nya noter så klappade, trummade och stampade de noternas tidsvärden i relation till 

heltakt. Under de sista sex lektionerna fick eleverna arbeta med att översätta musikens 

användning av notsystem till matematikens bråksystem (se Figur 1). 

Figur 1. Elevexempel där eleven översätter noter till bråktal (Courey m.fl. 2012, s. 258). 

 

En annan artikel som berör integrering av estetiska ämnen i matematikundervisningen är 

Rosenfeld (2011) som skriver om Jump Patterns. Jump Patterns är ett sätt att jobba med 

dansmatematik i lägre grundskoleåldern. Fokus ligger på att eleverna skapar egna mönster 

inom dansen. Eleverna får lära sig att se sig själva som problemlösare då de själva skapar och 

experimenterar koreografiska mönster, samband och symmetri. Parallellt med Jump Patterns 

får eleverna diskutera och analysera kring sitt lärande med hjälp av tillhörande arbetsböcker. I 

dansen använder de matematiska begrepp så som över, under, grader av varv och bråktal. 

Rosenfeld (2011) skriver att när eleverna lärt sig att använda det språkbruket inom 

dansmatematiken kan de sedan även applicera det i annan undervisning.  
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4.3 Estetiska ämnen integrerat i matematikundervisningen och motivation 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den litteratur som berör hur elevernas 

motivation påverkas med estetiska ämnen integrerat i matematikundervisningen.  

An, Tillman, Boren och Wangs (2014) har genomfört en studie som visar på att 

musikintegrerad matematikundervisning påverkar barns motivation och matematikkunskaper. 

I studien deltog 56 elever i årskurs 3 som delades in i två klasser, där indelningen gjorts så att 

klasserna var så lika som möjligt vad gäller kön och etnisk bakgrund. Den ena klassen fick 

musikintegrerad matematikundervisning medan den andra klassen fick traditionell 

textboksundervisning i matematik. Studien varade i nio veckor där eleverna bland annat fick 

svara på en enkät gällande deras matematikmotivation innan och efter studien. Resultatet av 

enkätundersökningen tydliggör att eleverna i musikklassens inställning till matematik blivit 

mer positiv och deras självförtroende hade ökat jämfört med kontrollgruppens.  

En studie som tidigare nämnts (Rosenfelds 2011), visar också på att elevernas 

matematikmotivation ökar i och med introducerandet av estetiska ämnen integrerat i 

matematikundervisning. Hennes studie resulterade i att elever uttryckt sig känna mer glädje 

inför matematiken efter introducerandet av Jump Patterns än innan. 

Ännu en studie där resultatet visar på att estetiska lärprocesser bidragit till en mer positiv syn 

på matematik är Palmer (2009). Hon har genomfört en studie där 75 kvinnliga lärare fick gå 

en estetisk matematik-kurs under 10 veckor. Studien är fokuserad dels ur ett feministiskt 

perspektiv och dels ur ett estetiskt förhållningssätt till matematikinlärning. Lärarna fick ta del 

av föreläsningar, workshops och litteraturstudier. Syftet med studien var att undersöka hur 

man kan ändra synen på matematik med hjälp av att integrera estetiska lärprocesser. För att 

bryta mot den traditionella matematikundervisningen fick lärarna i studien arbeta med 

matematik och estetiska ämnen så som bild, musik och dans för att aktivera och 

sammankoppla hjärna och kropp samtidigt. Drygt 90% av lärarna var mer positiva till 

matematik efter studien än vad de varit innan. Nästan 50% hade svårigheter med eller var 

oroliga över hur de kunde ta med sig den nya kunskapen till deras klassrum. 95% av lärarna 

ansåg att estetiska lärprocesser inom matematikundervisningen hade bidragit till en förändrad 

syn på matematik, till det mer positiva. 
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4.4 Estetiska ämnen integrerat i matematikundervisningen och 

kunskapsutveckling 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur elevernas kunskapsutveckling påverkas med 

hjälp av estetiska ämnen integrerat i matematikundervisningen.  

Geist, Geist och Kuznik (2012) har genomfört en intervjustudie som syftar till att ta reda på 

hur sång och musik kan hjälpa barn att förstå vad matematik är. De har intervjuat barn i två 

olika förskoleklasser. Den ena klassen hade musikintegrerad matematikundervisning och den 

andra klassen hade vanlig läroboksundervisning i matematik. Studien visar att barnen som 

haft musikintegrerad matematikundervisning kan besvara frågan ”vad är matematik?” med 

hjälp av sång och musik. Medan de barn som bara jobbat i matteboken har svårt eller inte kan 

svara på samma fråga. 

En annan studie där resultatet visar på ökad kunskapsutveckling hos eleverna är An, Tillman, 

Boren och Wangs (2014) studie, som genomfördes med hjälp av två tredjeklasser varav den 

ena klassen fick musikintegrerad matematikundervisning och den andra fick traditionell 

matematikundervisning. Studien visade på att eleverna som fick musikintegrerad 

matematikundervisning hade ökat sitt resultat mer än den andra klassen. De framhåller vidare 

att lärare med hjälp av musikintegrerad matematikundervisning kan effektivisera och 

underlätta elevernas matematikinlärning (An m.fl. 2014).  

Rosenfeld (2011), som tidigare nämnts, hävdar att elevernas matematikkunskaper ökar i och 

med introducerandet av dansintegrerad matematikundervisning. Rosenfeld (2011) skriver att 

“In short, Jump Patterns are the gateway through which students engage in a robust, creative, 

choreographic process while gaining a fuller understanding of math topics”. Hennes studie 

framhåller att många elever uttryckt att de fått en större förståelse för grader av varv och 

vinklar efter Jump Patterns än innan.  

Som tidigare tagits upp så skriver Courey, Balogh, Siker och Paik (2012) om hur läraren kan 

använda sig av noter och notsystem för att förklara bråktal. Studien syftade till att undersöka 

hur musikundervisning, och framför allt undervisning i notsystem, påverkar barns förståelse 

för bråktal och dess symbolspråk i matematiken. Studien var utformad på så sätt att två 

klasser i årskurs tre deltog i undersökningen. Den ena klassen hade två 45-minuters 

musiklektioner i veckan, som fokuserade på noter och notsystem, i sex veckor. 

Musiklektionerna ersatte matematikundervisningen, så att eleverna i musikgruppen inte fick 
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mer matematikundervisning än jämförelsegruppen. Resultaten samlades in med hjälp av olika 

tester som sedan analyserades och jämfördes mellan de två klasserna.  

Resultatet framhåller att eleverna som arbetat med musik- och notundervisning visade bättre 

resultat på testen efter den genomförda undervisningen jämfört med eleverna i den andra 

gruppen. Courey, Balogh, Siker och Paik (2012) skriver vidare att deras studie definitivt visar 

på att musikundervisning och matematikundervisning går att kombinera för att hjälpa elever 

att förstå hur bråktal fungerar. De menar att även om det bara är ett begränsat antal olika 

bråktal som används i musiken, så får ändå barnen en övergripande förståelse som de kan 

bygga vidare på. 

5. Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien har varit att undersöka hur läraren kan använda sig av 

estetiska lärprocesser inom matematikundervisningen, vad det finns för samband mellan 

musik, dans och matematik och hur läraren kan integrera musik och dans i 

matematikundervisningen. I den följande diskussionsdelen av detta arbete kommer vi att 

analysera resultatet och även koppla samman resultatet med arbetets bakgrund. Detta kommer 

vi göra under två olika rubriker som tydliggör diskussionen. Eftersom vi ser att det finns ett 

samband mellan de båda rubrikerna kommer innehållet ibland att vara gränsöverskridande. 

5.1 Estetisk matematikundervisning och matematikmotivation/-lust 

Watsons (2005) tredje aspekt som handlar om struktur kan vara svår att förstå för de som inte 

har någon danserfarenhet. All koreograferande handlar om mönster men det kan vara svårt att 

se dessa mönster för någon som inte är van. Watson menar att om detta samband mellan dans 

och struktur tydliggörs hos eleverna kan dansen ses som en matematikupplevelse hos 

eleverna. Rosenfeld (2011) skriver att när eleverna får experimentera med koreografi och 

skapa egna mönster, samband och symmetri i dansen får de lära sig att se sig själv som 

problemlösare. Rosenfeld (2011) studie visar att eleverna med hjälp av dans i 

matematikundervisning fått en ökad glädje inför ämnet matematik. 

En annan studie som fått liknande resultat är Palmer (2009) som i sin studie kommer fram till 

att deltagarna som fått ta del av estetisk matematikundervisning fått en förändrad syn på 

matematik och var mer positiva till ämnet än innan studien. En studie som fått liknande 

resultat är Rosenfeld (2011) där deltagarna i studien fått ta del av dansintegrerad 

matematikundervisning, resultatet visar att deltagarna i studien såg matematiken på ett mer 
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glädjefyllt sätt än innan. An, Tillman, Boren och Wang (2014) studie visar också på att elever 

som deltagit i musikintegrerad matematikundervisning har ändrat sin syn på matematik till det 

positiva.  

Kopplat till vår bakgrund är exemplen ovan det som Woolfolk, Hughes, Walkup och 

McMillan (2011) kallar för situationsrelaterat intresse, det vill säga, intresse som läraren 

skapar med hjälp av roligt material. Woolfolk m.fl. (2011) tar även upp att intresse hos 

eleverna kan göra att eleverna presterar bättre, vilket så även är fallet i dessa studier ovan. 

Detta kommer att tydliggöras under följande avsnitt, estetisk matematikundervisning och 

kunskapsutveckling. 

Watson (2005) skriver att det är viktigt att estetiken är rätt integrerad i undervisningen för att 

eleverna ska minnas innehållet. I värsta fall minns de istället bara det estetiska. Något som 

även Woolfolk m.fl. (2011) nämner, det finns en risk med att göra undervisningen för rolig 

eftersom innehållet då kan hamna i skymundan.  

Trots att Watson (2005) betonar att estetiken ska vara integrerad i matematikundervisningen 

kan vi också se samband mellan motivation och kunskapsutveckling även i en studie där de 

estetiska ämnena inte varit direkt integrerade i matematikundervisningen. I Inoa, Weltsek och 

Tabone (2014) studie som gick ut på att integrera teater i språkundervisningen, och som 

visade på att försöksgrupperna även presterade bättre i matematik efter perioden för studien.  

Kanske kan detta ovan vara en förklaring till varför många studier visat att estetiska ämnen 

integrerat i undervisningen gör att elevernas kunskapsutveckling förbättrats. Detta kommer vi 

gå in på närmare i avsnittet nedan. 

5.2 Estetisk matematikundervisning och kunskapsutveckling  

I flertalet av de artiklar vi behandlat kan vi se att både kunskaper och motivation ökar hos 

eleverna som deltog i de testgrupper som mottog matematikundervisning med integrerad 

estetisk verksamhet. Till exempel An, Tillman, Boren och Wangs (2014) studie visar att 

musik har hjälpt elevernas motivation i matematiken. Även Palmers (2009) studie visar att 

nästan alla deltagare är mer positiva till matematik än de var innan. En annan studie som får 

liknande resultat är Jump Patterns av Rosenfeld (2011), i studien får eleverna integrerad dans i 

matematikundervisningen. Rosenfelds (2011) resultat i studien visar att deltagarna är mer 

positiva till matematik efter Jump Patterns än innan.  
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Som vi tidigare nämnt skriver Boaler (2011) att den traditionella undervisningen bidrar till ett 

passivt lärande där eleverna lär sig en procedur istället för att ta till sig en djupare kunskap 

och matematiskt tänk. Geist, Geist och Kuznik (2012) studie visar att barnens förståelse för 

vad matematik är stärks av att koppla matematiken till musik och rörelse. Om vi ska försöka 

koppla samman dessa visar det att traditionell matematikundervisning kan bidra till ett passivt 

lärande och hämma elevernas matematikinlärning, medan musikintegrerad 

matematikundervisning kan bidra till att öka elevernas matematikförståelse. 

I Bergius och Emanuelsson (i Ahlberg, 2000) kan vi läsa att elevers matematikmotivation är 

avgörande för elevernas kunskapsutveckling. I Skolverket (2003) tar de upp att de flesta 

elever i alla åldrar nämner den estetiska inlärningsmetoden när det handlar om lust i lärandet. 

Detta är något Reggio Emilia-pedagogiken förespråkar, att teori ska sammankopplas med 

kroppen med hjälp av t.ex. dans och musik (Palmer, 2011). Något den forskning vi granskat 

stärker, eftersom samtliga studier visar att barnen i testgrupperna presterar bättre än barnen i 

kontrollgrupperna. Tar läraren vara på elevernas medfödda lust att upptäcka och undersöka 

och inkluderar olika sinnen i lärandet kan läraren skapa en verklig kunskapsprocess (Jonstoij 

& Tolgraven, 2001).  

Vidare kan man tänka att det finns olika aspekter att ta hänsyn till när man granskar artiklarna, 

till exempel att eleverna i de olika grupperna har olika förutsättningar för lärande. En studie 

som tydligt klargör att detta inte är fallet är Spelke (2008). Hon förklarar att sambandet 

mellan musikalisk träning och geometri är tydligt i deras experiment då de försäkrats sig mot 

tre olika aspekter då undersökningarna genomförts. Hon menar på att det inte är en biprodukt 

av skillnader i intelligens, olika akademiska prestationer eller socioekonomiska faktorer 

eftersom de föreliggande tester och analyser de gjort kontrollerat dessa faktorer. Det är heller 

inte en biprodukt av en övergripande relation mellan musik och all matematisk förmåga, då 

inga samband mellan sifferuppgifter och musikalisk träning hittats. Hon menar vidare att det 

heller inte är en biprodukt av en allmän relation mellan utbildning i konst och geometri, 

eftersom eleverna med omfattande musikalisk undervisning (musik eller dans) visade större 

geometriska förmågor än elever med liknande mängd undervisning i teater, skrift, eller 

bildkonst.  

Vi har i resultatet sett positiva effekter av både musik och dans integrerat i 

matematikundervisningen för elevers rumsuppfattningsförmåga. Rauscher, Shaw, Levine, 

Wright, Dennis och Newcomb (1996) kommer i sin studie fram till att testgruppen som fått 
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pianolektioner hade utvecklat sin rumsuppfattningsförmåga, jämfört med de andra två 

grupperna som inte hade utvecklat sin rumsuppfattningsförmåga alls. Watson (2005) tar upp 

om hur läraren på liknande sätt kan använda dansen i matematikundervisningen för att öka 

elevernas rumsuppfattning. En annan studie som får liknande resultat är Spelke (2008) som 

visar på att elever som får medelmycket till intensiv musikträning utvecklar en ökad förståelse 

för rumsuppfattning. 

Spelkes (2008) studie framhåller även resultatet att elever som fått särskild 

musikundervisning också utvecklar en större förståelse för geometri. Med det i åtanke så 

skriver Watson (2005) i sin första aspekt, rumsuppfattning, om att eleverna med hjälp av 

kroppen kan upptäcka geometriska figurer. Hon menar fortsättningsvis att dansen kan ses som 

ett verktyg för att öka förståelse och kunskap om geometri hos elever. I Spelkes (2008) studie 

kan vi även se en ökning av geometrikunskaper hos de elever som fått särskild 

dansundervisning, dock inte lika stor som hos de elever som fått särskild musikundervisning 

men fortfarande en ökning.  

Watson (2005) skriver att koreograferande och skapande av dans kan ses som en 

matematikupplevelse där man lär sig strukturer, mönster, ordningsföljder och kombinationer. 

Kopplat till Skolverket står det där att matematikundervisningen ska bidra till att eleverna ska 

ha ”möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband” (Skolverket, 2011, s. 62). 

Courey, Balogh, Siker och Paik (2012) kommer i sin studie fram till att elever som arbetat 

med notsystem och musik utvecklat sina bråktalskunskaper i högre grad än 

jämförelsegruppen. Detta till likhet med Watson (2005) som skriver att eleverna med hjälp av 

dansen också kan förstå bråktal och träna upp en större medvetenhet om bråken som finns i 

dansen och musiken som hör till. Där dansen finns kan vi också hitta musiken, och där 

musiken finns hittar vi inte sällan dansen, därför vi vill se de som förenade i varandra och inte 

uppdelade. Att använda sig av musiken, även fast det ger begränsat antal bråktal, kan ge en 

bra grund att jobba vidare på vad gäller bråktalskunskap (Courey, Balogh, Siker och Paik 

2012). 

Watson (2005) skriver i hennes sista aspekt, symboler, att läraren med hjälp av dansen kan 

visa hur ett symbolsystem uppstår när det finns behov av att förklara något abstrakt. Eleverna 

får träna på att utveckla egna rörelser med ett eget symbolspråk. Detta tror vi i sin tur kan få 

eleverna att utveckla en större förmåga att sätta ord på något som är abstrakt. Eftersom att 
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matematik kan ses som ett abstrakt ämne vill vi koppla ovanstående till Geist, Geist och 

Kuznik (2012) studie där de kommer fram till att elever som fått ta del av musikintegrerad 

matematikundervisning har lättare för att förklara vad matematik är för något. Här kan vi 

alltså se hur musik och dans kan öka elevernas matematikförståelse. 

Med tanke på resultatet i denna litteraturstudie visar det sig att estetiska lärprocesser integrerat 

i matematikundervisningen kan vara ett bra sätt för lärare att skapa mer motivation och öka 

matematikkunskaperna hos elever.  

6. Slutsats 
Med tanke på resultatet i denna litteraturstudie visar det sig att estetiska lärprocesser integrerat 

i matematikundervisningen kan vara ett bra sätt för lärare att skapa mer motivation och öka 

matematikkunskaperna hos elever. Flera studier framhåller att det både finns tydliga samband 

mellan dans, musik och matematik rent kognitivt. Det framgår också att det ger en positiv 

effekt att använda sig av dans och musik i matematikundervisningen. Det är viktigt att 

integrera estetiska lärprocesserna och tydliggöra dessa i matematikundervisningen så att 

eleverna förstår och ser sambandet. Det har visat sig att musik och dans integrerat i 

matematikundervisningen motiverar eleverna och ger ett mer lustfyllt lärande. Det har också 

visat sig att de elever som får delta i estetiska lärprocesser i matematikundervisningen gör 

bättre ifrån sig och får högre resultat på matematiktester. I vissa fall har det även konstaterats 

att eleverna fått ett ökat matematiksjälvförtroende. 
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Bilaga 1. 

Denna bilaga kommer att beskriva tillvägagångssättet för hur denna litteraturstudie har 

sammanställts. Hur vi, Aida och Henrik, delat upp arbetet vad gäller litteratursökning, analys, 

författande och sammarbete.  

Vad gäller litteratursökning så har vi båda suttit tillsammans med varsin dator och letat efter 

relevant litteratur i olika databaser och kedjesökt utifrån redan hittad litteratur. Denna 

litteratur har vi sedan redovisat för varandra och utifrån det har vi sedan valt ut den litteratur 

som vi båda ansett vara mest relevant.  

Efter att vi valt ut litteraturen delade vi upp dem och skrev korta sammanfattningar för att få 

en överblick över innehållet. Sedan delade vi upp artiklarna utifrån innehållet och skrev var 

för sig under varsin rubrik. Sedan redovisade vi detta för varandra. Allt eftersom arbetet 

fortled valde vi att göra vissa omstruktureringar i resultatdelen tillsammans.  

Vad gäller bakgrunden bestämde vi tillsammans vad innehållet skulle beröra, sedan delade vi 

upp de olika rubriker vi satt och fick själva hitta passande litteratur. Allt skedde i samförstånd 

med den andre, och vi hade en öppen dialog med varandra under processen.  

När vi skrev diskussionsdelen på arbetet började vi med att diskutera fram den struktur vi ville 

ha, vi kom då fram till två rubriker som vi ville analysera resultatet, och koppla till 

bakgrunden, under. Sedan började vi skriva tillsammans. Henrik började skriva men då han 

åkte bort under en vecka så tog Aida vid där Henrik slutat.  

Den sista delen av arbetet skrev vi tillsammans och arbetade med att hitta olika kopplingar, 

samt göra vissa omstruktureringar för att få en röd tråd genom litteraturstudien. Vi skrev 

mycket var för sig, men ofta satt vi tillsammans vid en dator då en skrev samtidigt som en 

diskussion pågick.  


