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Sammanfattning 
 
Den här studien är en kvalitativ intervjustudie om ämnesintegration mellan ämnena 

matematik och musik. Syftet med den här studien är att undersöka relationen mellan 

ämnesintegrationen, elevattityder och motivation när det gäller mellanstadieelever. 

För att undersöka detta använder jag mig av sången om begreppet area (se mer på 

s. 26) som blev slutprodukten till min förra studie. Studien hade titeln ”Musik i 

matematikundervisningen. Integrerad undervisning med hjälp av estetiska 

läroprocesser (2015) och hade fokus på utvecklingen av ett musikaliskt material i 

matematikundervisningen som skulle kunna bidra med en ökad motivation till ämnet. 

Den här studien syftar även till att belysa mellanstadieelevernas attityd till 

matematikämnet i allmänhet.  

 Uppsatsen inleds med att kort beskriva anledningen till studien. Avsnittet 

bakgrund bekräftar relevansen och efterfrågan till varierad undervisning med bland 

annat att elever i Sverige har fått alltmer sämre attityder till matematikämnet samt att 

musik som inlärningsmetod inte är något nytt och är även fungerande från ett 

historiskt perspektiv. 

 Estetiska lärprocesser och multimodalitet är de teoretiska utgångspunkterna 

och de centrala begreppen i studien är attityd och motivation. Med stöd från tidigare 

forskning kan jag tillsammans med studiens resultat, framtagen med hjälp av 

intervjumetoden fokusgrupper, konstatera att musik kan vara ett gynnande verktyg i 

matematikundervisningen. Samtliga deltagande elever kunde utrycka sig att 

musikens användning i matematikundervisningen skulle höja motivationen till ämnet 

och att det skulle göra ämnet roligare.    

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ämnesintegration, estetiska lärprocesser, sång & musik i undervisningen, 

multimodalitet, attityd & motivation 
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Inledning 
 

Undersökningar visar att mellanstadieelevers attityder till och deras motivation för 

matematikämnet har sjunkit under de senaste åren (Skolverket, 2012, s. 30, 32), 

dessutom visar resultatet att är matematik något som värderas lågt bland svenska 

elever (Skolverket, 2016, s. 7). Detta är även något som jag har sett, märkt och hört 

under mina år som lärarstuderande. I ett stort kontaktnät av lärare och bekanta har 

jag även fått bevittna att musik ofta betraktas som något man ska vara duktig på 

samt att det är något speciellt och märkvärdigt som bara musiker håller på med. Om 

matematikämnet står det följande i läroplanen: ”Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 61).  

 Forskare har kommit fram till att musik som verktyg i 

matematikundervisningen har en gynnande effekt hos elever när det gäller deras 

inlärning, minne och motivation (Jones & Pearson, 2013; An & Capraro & Tillman, 

2013). Dock har jag inte sett eller hört talas om att någon aktiv lärare skulle arbeta 

med matematiken med hjälp av en metod som denna.  

 Antal-Lundström (1996, s. 36) menar att de flesta som arbetar inom skola 

och utbildning anser musiken vara ett verktyg som behandlar trivsel, konst och 

underhållning. Uddholm (1993, s. 3) menar också detta i sin beskrivning om att 

människor ofta har ett onödigt komplicerat förhållningssätt till musikaliteten. Antal-

Lundström (1996, s. 36) menar även att musikens pedagogiska betydelse har ett 

djupare syfte och det kan bidra till att på ett positivt och påtagligt sätt forma elevernas 

personligheter och framförallt deras attityder. Skolinspektionen (2011, s. 13) skriver 

om de estetiska läroprocesserna och betonar dess vikt hos de vanliga ämnena. De 

skriver att det bör finnas med integrerat i alla ämnen inte bara i de uppenbara 

estetiska ämnena, som musik och bild.  

 I den här studien ska jag därför studera integrationen mellan musik och 

matematik samt studera elevers attityder. Den här studien har sitt fokus på och 

förhåller sig till de centrala begreppen attityd och motivation samt att de diskuteras i 

samband med de teoretiska utgångspunkterna estetiska läroprocesser och 

multimodalitet.  
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Musik som verktyg kan forma en positiv attityd och utveckla ett intresse till 

matematikämnet samt att det kan vara ett alternativ för en metod som kan skapa en 

annorlunda och stimulerande undervisning. 

 

Bakgrund 
 
I det här kapitlet presenteras ett antal aspekter som ligger till grund för den här 

studien. Matematikresultat samt attitydundersökningar hos svenska elever 

presenteras och syftar till att lyfta upp behovet av att åtgärda och variera 

matematikundervisningen i de svenska skolorna. Relevanta och aktuella delar ur den 

nuvarande läroplanen (Lgr11) presenteras samt olika rapporter från Skolverket och 

Skolinspektionen sammanfattas för att betona behovet av en varierad och integrerad 

undervisning. Även ett historiskt perspektiv på kunskapsöverföring behandlas för att 

visa att den här typen av undervisning inte är något nytt och att det är en 

inlärningsmetod som har fungerat under en längre tid.  

 

Försämrade matematikresultat 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 

studie som studerar kunskaper inom matematiska- och naturvetenskapliga ämnen för 

årskurserna fyra och åtta (Skolverket, 2012, s. 3). Resultatet från TIMSS test från 

2011 visade att svenska grundskoleelevers resultat i matematik hade försämrats 

kraftigt i jämförelse med tidigare år. Svenska elever i årskurs fyra fick betydligt sämre 

resultat än genomsnittet för alla länder som deltog. Bland annat i våra grannländer 

Finland och Danmark fick eleverna betydligt bättre resultat än vad elever i Sverige 

fick (Skolverket, 2012, s. 30, 32). De svenska eleverna presterade sämst på 

områdena geometriska figurer, aritmetik och taluppfattning. 

 Elever i årskurs åtta har liknande resultat. Om man jämför TIMSS resultat 

från år 1995 med resultat från 2011 kan det konstateras att resultatnivån hos de 

svenska eleverna har försämrats rejält (Skolverket, 2012, s. 32). I områdena 
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geometri, statistik och sannolikhetslära har resultatmässigt nedgången varit som 

störst mellan dessa undersökningsår (Skolverket, 2012, s. 36, 49). 

 Resultat från ”TIMSS 2015” visar dock en liten uppgång gällande samtliga 

elevers resultat inom ämnet matematik som helhet. Detta resultat är dock inte på 

samma nivå som det var år 1995 och samtliga elever (åk 4 och åk 8) presterar 

fortfarande under det internationella resultatgenomsnittet av de deltagande länderna 

(Skolverket, 2016, s. 7). Trots denna uppgång gällande resultat i sin helhet är 

fortfarande resultaten i algebra och geometri på ungefär samma nivå som tidigare 

(Bråting, K., & Madej, L., 2017, s. 81). 

 PISA (Programme for International Student Assessment) är en liknande 

undersökande studie som studerar 15-åringarnas kunskaper inom matematik, 

naturvetenskap och läsning. PISA undersöker även elevernas inställningar, 

värderingar och attityder till de olika ämnena. Dessa undersökningar gjordes för 

första gången år 2000 och sedan dess har de svenska elevernas matematikresultat 

försämrats kontinuerligt och faktum är att Sverige är det land där resultaten har 

försämrats som mest genom dessa år. År 2000 och 2003 låg ändå 

matematikresultaten bland de svenska eleverna vid genomsnittet av de alla 60 

deltagande länderna. År 2012 låg resultatet betydligt lägre inom samtliga områden i 

jämförelse med OECD-genomsnittet. Av alla dessa länder är det bara Mexiko och 

Chile där eleverna har presterat sämre än vad de svenska har gjort (Skolverket, 

2013, s. 6).  

 Resultat från ”PISA 2015” visar också en uppgång gällande elevers 

prestation inom matematikämnet jämfört med PISA 2012, dock skriver Skolverket att 

statistiken inte är riktigt säkerställd än (Skolverket, 2016, s. 6). Fortfarande ligger 

resultatnivån under PISA 2000 och PISA 2003.  

 I nästa avsnitt presenteras kort PISAs resultat kring elevernas attityder och 

motivation till matematikämnet.  
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Försämrad attitydnivå 
Som tidigare nämnts studerar PISA 2012 även elevernas attityder och inställningar till 

matematiken, undervisningen och sitt eget lärande. I dessa enkäter som skulle fyllas i 

av eleverna fanns det med ett flertal olika frågor, bland annat om matematik, 

undervisning och attityder. Något som är relevant att nämnas är jämförelsen mellan 

de nordiska ländernas PISA- undersökning från 2003 jämfört med undersökningen 

från 2012. Samtliga länder, även Sverige, hade mer positiva attityder till 

matematikämnet år 2003 i jämförelse med år 2012. På samma sätt som 

matematikresultat under de senaste åren har försämrats har också försämringen av 

attitydnivån varit som störst hos de svenska eleverna. Det här betyder att de svenska 

eleverna har mer negativa attityder till matematikämnet än tidigare (Skolverket, 2013, 

s. 73). Även resultat från TIMSS 2015 visar att eleverna har relativt dålig attityd till 

ämnet och värderar det lågt (Skolverket, 2016, s. 7). 

 Undervisningssättet med hjälp av estetiska läroprocesser som studeras i den 

här uppsatsen kan vara ett arbetssätt som ger eleverna en ny inlärningsstrategi som 

kan öka både motivations – och kunskapsnivån.  

 

 

Efterfrågan av ämnesintegration 
Ämnesintegration är ett begrepp som kopplar samman flera ämnen och förstorar 

undervisningen till ett större perspektiv. Gillblad (2010, s. 8) menar att syftet med 

ämnesintegration huvudsakligen är att blanda in flera skolämnen till ett och samma 

tema- eller ämnesområde. Enligt källorna i det förra avsnittet kan det tolkas att 

matematikundervisningen är i behov av åtgärder resultatmässigt och utifrån ett flertal 

olika källor är även ämnesintegration i undervisningen något som uppmuntras i de 

svenska skolorna, och speciellt mellan ämnena musik och matematik.  

 Skolinspektionen gjorde en undersökning bland 35 olika skolor i Sverige år 

2011. Syftet med den studien angick inte ämnet matematik, utan ämnet musik, och 

huvudsakligen undersökte Skolinspektionen brister i musikämnet och områden där 

undervisningen behövde förbättras (Skolinspektionen, 2011, s. 6). Ett sidospår som 

Skolinspektionen kom fram till var att musikämnet var ett utav de mest populära 
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ämnena i skolan eftersom musiken bidrar till välmående samt att kraven till ämnet 

inte tycks vara så höga. Skolinspektionen skriver även att musik är det ämne som är 

enklast att anknyta till elevernas egen kultur som i sin tur kan användas som en 

möjlighet för inlärning (Skolinspektionen, 2011, s. 7, 10). Skolinspektionen fortsätter 

och skriver att musikens kärna är den musikaliska upplevelsen och det är just den 

här upplevelsen som gör att ämnet blir uppskattat. Som tillägg skriver 

Skolinspektionen (2011, s. 17) även att tankarna och känslorna stimuleras i och med 

den musikaliska upplevelsen och det är något som gynnar det generella lärandet och 

bidrar till en ökad lust att lära.  

 Uddholm (1993, s. 3) menar utifrån sin egen erfarenhet som lärare att 

musiken som verktyg är alldeles för lågprioriterad i de flesta vanliga pedagogiska 

sammanhang. Även Barnkonventionen uttrycker sig på ett tydligt sätt att barnens rätt 

till att delta i kulturella och konstnärliga sammanhang i undervisningen ska främjas 

och uppmuntras av samhället i alla konventionsstaterna (Barnkonventionen, 2009). 

Författarna till Skolinspektionens (2011, s. 27, 30) rapport skriver att musiken är ett 

givande och gynnande redskap som är lämpligt att använda sig av och integrera i 

andra pedagogiska sammanhang på ett naturligt sätt. De menar även att musiken 

inte bara är till för att gynna lärandet, utan också ett verktyg till att öka motivationen 

hos skoltrötta elever.  

 För att koppla detta till matematiken menar Antal- Lundström (1996, s. 153, 

162) att i hjärnan har logiskt och matematiskt tänkande tydliga samband med 

rytmförståelse och musik. Författaren betonar även upplevelsernas betydelse i de 

inlärningssituationer där musiken används som hjälpmedel. Då kopplas musiken och 

sången till elevernas intresse och känslor som i sin tur leder till att individen har 

lättare att lagra informationen i hjärnan och kommer därför att memorera stunden och 

den tillkopplade kunskapen på ett lättare sätt (detta kommer att beskrivas mer 

utförligt i avsnittet ”Tidigare forskning”).  
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Kunskapsöverföring via musik – ett historiskt perspektiv 
Om man spolar tillbaka i tiden kan det konstateras att musiken har spelat en viktig 

roll när det gäller kommunikation. Antal-Lundström (1996, s. 8, 12) menar att 

musiken och sången i antikens Grekland ansågs vara en central och viktig del av 

barnens uppfostran eftersom kunskapen i musiken kunde räknas som ett bevis på 

pålitlighet och trovärdighet. På den tiden verkade det som om allting kretsade kring 

musiken och sången, man trodde att musiken var källan till självsäkerheten och den 

goda viljan. Tron på musiken och det här tankesättet gick så långt som att människor 

stämplades att vara utanför intellektet och kulturen på grund av deras brist på 

musikalisk bildning. Det var med hjälp av musiken människor lärde sig information, 

fick kunskap och kom ihåg det utantill. Musiken hade som uppdrag att göra orden 

levande och sedan måla in dem i själen (Antal- Lundström, 1996, s. 13, 15).  

 Under medeltiden använde man musiken som inlärningsverktyg när det 

gällde Bibelns läror. Man sjöng in psalmer, böner och andra verser för att komma 

ihåg dem utantill. Musiken och sången började även tas upp i undervisningen i 

skolorna som inlärningsmetod eftersom man märkte att det var ett arbetssätt som 

fungerade. Sången och musiken har även varit en metod att skapa 

samhörighetskänsla (Antal-Lundström, 1996, 17, 21).  

   

 

Vad säger läroplanen? 
Varierad och integrerad undervisning är inte något som bara forskare och författare 

uppmuntrar till, utan det är något som betonas i läroplanen för grundskolan 2011. I 

läroplanen lgr11 står det följande om matematikundervisningen:  

 

 ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik 

 och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika 

 sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska 

 värden i möten med matematiska mönster, former och  samband.” 

 (Skolverket, 2011, s. 55) 
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Utifrån ovannämnda meningar kan man dra slutsatsen att läroplanen uppmuntrar till 

att de estetiska uttrycksformerna, i det här fallet musik, används i undervisningen. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för ämnet när musiken är en 

naturlig del av ämnet. Det centrala innehållet som den här studien angår är 

kunskapen om grundläggande geometriska objekt och dess inbördes relationer samt 

deras huvudsakliga egenskaper. Specifikt gäller det kunskapskravet: ”Metoder för hur 

omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och 

uppskattas” (Skolverket, 2011, s. 58). En variation och metod för att räkna och lära 

sig detta kommer i den här studien vara musik och sång.  

 En aspekt i det centrala innehållet för ämnet musik är att knyta an musiken till 

elevens vardag (Skolverket, 2011, s. 150). Tillsammans med det centrala innehållet i 

ämnet matematik och musik skapas mening till den här typen av undervisning. I 

nästa avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som har blivit formade 

utifrån dessa två ämnen och den presenterade undervisningsstilen.  

 

Sammanfattning 
Musiken har använts som metod för kunskapsöverföring och inlärning sedan långt 

tillbaka i tiden och någonstans på vägen har den undervisningstraditionen 

förminskats. Under de senaste åren har kunskapsresultat och motivationsnivån hos 

svenska elever sjunkit enligt PISA (Skolverket, 2013) och TIMSS (Skolverket, 2012). 

Även författarna för Skolinspektionens (2011, s. 27, 30) rapport skriver att musiken är 

ett givande redskap som gynnar lärandet och motivationen. 

 Min produkt, som är materialet för den här undersökningen, är ett sätt att 

pröva eleverna ifall det skulle kunna vara ett gynnande och motiverande arbetssätt i 

matematiken i dagsläget och framöver. Kortfattat är produkten en egenskriven och 

egeninspelad sång om begreppet area. Den här typen av undervisning är alltså inte 

någonting nytt. I kapitlet tidigare forskning ges en forskningsöversikt över hur 

musiken, känslorna, matematiken och minnet samspelar med varandra och hur detta 

kan gynna inlärningen.  
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Teoretiska utgångspunkter & begrepp 
 
De teoretiska utgångspunkterna för den här studien och för den här typen av 

undervisning är kombinationen av estetiska läroprocesser och multimodalitet samt 

begreppen attityd och motivation. Samtliga teoretiska utgångspunkter och begrepp 

kommer härnäst att beskrivas och slutligen diskuteras tillsammans med studiens 

resultat. 

 

Estetiska läroprocesser 
Grahn (2005) beskriver estetiska läroprocesser som ett samlingsnamn där 

lärandeprocess sker med hjälp av olika estetiska arbets- och uttrycksformer. Grahn 

menar även att ett helhetsperspektiv i lärandet i olika ämnen skapas när 

användandet av estetiska verktyg integreras med känslor.  

 Ericsson och Lindgren (2007) bekräftar detta och skriver om sinnenas 

betydelse i samband med lärandet. De skriver att människor upplever genom sina 

sinnen och tar till sig även ny kunskap via sinnen som därigenom påverkar intellektet 

(s. 18-19). Inom begreppet estetiska lärprocesser är olika former av 

sinnesupplevelser centralt. Marner och Örtegren (2003) utvecklar detta och skriver 

att: ”Estetiska lärprocesser är processer som är dialogiska, gör det bekanta 

främmande och är medierade och gestaltade på olika sätt. Estetiska lärprocesser 

gäller inte enbart görandet, produktionsfasen, utan innefattar också reception och 

reflektion” (Marner & Örtegren, 2003, s. 73). Detta diskuteras även av Carlgren och 

Marton (2007, s. 224), vilka betonar vikten på variation i undervisningen.  

 Lindstrand & Selander (2009, s. 108) framhåller att de estetiska 

läroprocesserna i undervisningen är en positiv källa för inspiration och bidrar till en 

ökad motivation i lärandet. Författarna beskriver begreppet och kopplar ihop det med 

nytänkande, skapande och kreativitet. När kreativiteten får utrymme skapas inre 

motivation som enligt Wickman & Jacobsson (2009, s. 130) leder till en ökad lust för 

generellt lärande. Skolinspektionen (2011, s. 13) hävdar att de estetiska 

läroprocesserna inte enbart angår de uppenbara estetiska ämnena (som bild, musik, 

dans, slöjd osv.), utan det är något som man kan arbeta med i alla ämnen. För att 

lärande hos eleven ska kunna ske används alla språken, d.v.s. talspråket, 
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skriftspråket och det estetiska språket. Det sistnämnda kallas för estetiska 

läroprocesser och det yttrar sig vanligtvis i form av musik, dans, bild, poesi och rytm. 

Burman (2014) bekräftar detta och skriver att det finns ”en estetisk dimension i allt 

vad vi gör och därmed också i allt lärande” (s.7). 

 Även Grahn (2005) skriver att estetiska läroprocesser gynnar och levandegör 

samtliga ämnen i skolan, inklusive matematik och de vetenskapliga ämnena. Det är 

alltså en ämnesövergripande undervisning som utvecklar och förbättrar elevernas 

konstnärliga och sociala förmåga. Detta eftersom de estetiska läroprocesserna 

ansluts ihop med sinneserfarenheterna för förståelsens skull som i sin tur är 

gynnande.  

 

  

Multimodalitet 
Begreppet monomodalitet har i tidigare sammanhang varit definitionen för en text 

som är enbart skriftspråklig. Under de senaste decennierna har den digitala och den 

tekniska utvecklingen i hög fart haft framgång så att monomodalitet har utvecklats till 

multimodalitet. Texter som vi möter i skolor och medier idag har alltmer multimodal 

form som uttrycks med hjälp bilder, typografier, layout och färger (Kress & van 

Leeuwen, 2001, s. 1). 

 Danielsson och Selander (2014, s. 13) skriver att text- och 

begreppshantering innebär betydligt mer än den uppenbara läsfärdigheten att tolka 

bokstäver och ord. Författarna menar att sådant behöver eleverna lära sig på nytt 

varje gång de möter ett nytt ämne, nytt kapitel eller en ny genre. En sådan förändring 

kommer inte bara med ett förnyat skriftspråk utan det är alla uttrycksformer som 

ämnesspecifika bilder, grafer, ljud och liknande som ställer krav i mötet med nya 

texter. Anders Björkvall (2009, s. 8) utvecklar detta vidare och menar att multimodala 

texter innebär inte enbart skrift och bild, utan även musik och tal. Han menar att en 

multimodal text skulle kunna exempelvis vara en musikvideo eller musiken i filmer. 

Begreppet multimodalitet bär en så pass bred betydelse och innebörd och därför kan 

det kopplas till många olika arbetsmöjligheter.   

 En text som är kombinerad med andra resurser som exempelvis 

illustrationer, ljud, gester och grafer är en multimodal text (Danielsson & Selander, 
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2014, s. 18). I allt meningsskapande som vi människor gör kombinerar vi samtidigt 

flera olika semiotiska modaliteter. Att kombinera och använda sig utav dessa olika 

modaliteter är även det som läroplanen menar när det framhålls att 

matematikundervisningen ska utveckla elevernas intresse, ge möjligheter till att lära 

sig med hjälp olika metoder och att undervisningen ska ge eleverna möjligheter till att 

uppleva estetiska värden i möte med matematiska former och samband (Skolverket, 

2011, s. 55, 58).  Med andra ord ska eleverna ges möjligheter att lära sig med hjälp 

av varierade modaliteter i undervisningen - inte enbart i form av skrift och ord.  

   

 

Attityd & motivation 
Estetiska läroprocesser och multimodalitet är utgångspunkter på undervisningssättet 

som den här studien har, medan begreppen motivation och attityd är centrala 

begrepp gällande studiens fokus.  

 En teori om begreppet motivation som Deci och Ryan (2000) har utvecklat i 

början av 1980- talet kallas för Self Determination Theory (SDT). Den här teorin har 

formulerats fram efter mängder av tester och studier inom olika områden samt att det 

har bearbetats av många forskare från ett flertal länder. På grund av detta anses 

SDT ha en stark empirisk grund inom forskarvärlden (Deci & Ryan, 2000, s. 68).  

 Deci och Ryan (2000) i sin teori menar att individer inte motiveras bara 

utifrån yttre faktorer, utan det är något som även kan komma inifrån. Om människor 

är motiverade, engagerade eller passiva, har med att göra hur den sociala kontexten 

ser ut. De skriver om tre naturligt medfödda behov som är nycklar till en inre 

motivation och dessa är kompetens, samhörighet och autonomi.  

 För att uppnå kompetens behövs ökade kunskaper inom ett visst område, 

framgång och uppgifter som individen lyckas med. Samhörighet uppnås när individen 

upplever gemenskap, solidaritet och lojalitet bland människor och inom den sociala 

organisationen som individen tillhör. Autonomi uppnås när individen får känna frihet 

och kontroll över sina val samt att hen får möjlighet att agera självständigt. Ifall dessa 

behov inte skulle vara uppfyllda finns en risk av att motivationsnivån och individens 

generella välbefinnande skulle sjunka (Deci & Ryan, 2000, s. 68, 70).  
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 Deci och Ryan (2000) menar alltså att det är sociala kontexter som skapar 

skillnader i motivation och därför blir människor mer eller mindre engagerade i det de 

gör. Slavin (2000) bekräftar detta och skriver att motivation är som en inre process 

som leder vår vilja och ovilja till att utföra olika handlingar. Dock kan individer 

motiveras av materiella belöningar om uppgiften i sin helhet anses av individen som 

ointressant. Då kan individen i längden forma ett eget intresse för uppgiften och bli 

motiverad av belöningen (Deci & Ryan, 2000, s. 70). 

 Gärdenfors (2010) skriver också om den inre och yttre motivationen kopplat 

till skolvärlden. Med yttre motivation menas belöningar, exempelvis att ointresserade 

elever vill studera och anstränga sig bara för att få ett visst betyg eller ett visst 

godkännande. Den inre motivationen är istället individens intressen och egna initiativ 

att göra med och vad som anses som tillfredsställande. Med andra ord beskriver 

Slavin (2000) den inre motivationen som den målinriktade motivationen och den yttre 

motivationen som berömsmotivation. Att stimulera elevernas intresse, väcka deras 

nyfikenhet och att sätta tydliga mål är enligt Slavin (2000) höjande 

motivationsfaktorer som bör verkställas av lärarna. Holden (2011) menar även att 

glädjen och trivseln är naturliga nycklar som hjälper eleverna att öka deras motivation 

och arbetskraft. 

 Einarsson (2009) menar att en individs attityd till något man gillar eller ogillar 

får ett konsekvent beteende. Hans poäng med detta är att attityder inte är ett 

beteende i sig, utan är en böjelse för särskilda typer av beteenden. 

Nationalencyklopedin (NE) kallar det för en persons förhållningssätt eller en viss typ 

av inställning. Det är våra tidigare erfarenheter till specifika områden som skapar 

attityder. När vi har erfarenheter av specifika händelser, platser och situationer, 

skapas förväntningar som i sin tur yttrar sig i form av attityder (Olsson, 1998). Olsson 

menar även att attityden skapas utifrån känslan som uppstått från tidigare 

erfarenheter. Attityden blir som ett resultat till den känslomässiga reaktionen. 

Pehkonen (2008) bekräftar detta och menar att det är genom omgivningen och 

socialisationen som våra attityder skapas och förändras. Dock påpekar Pehkonen att 

en attityd tar längre tid att förändra än vad det tar att skapa.  
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 I den här studien undersöks elevers attityder och motivationer till 

matematikämnet samt reaktioner utifrån en attityds- och motivationsperspektiv efter 

en minilektion där estetiska läroprocesser i form av olika modaliteter använts.  

 

Tidigare forskning 
 
Forskningsöversikt 
I det här avsnittet presenteras en forskningsbakgrund till hur musiken kan vara ett 

gynnande verktyg för matematikundervisningen. Känslor som skapas av musiken har 

en påverkande faktor för inlärning vilket beskrivs i detta kapitel. Även hjärnans 

funktioner och samband mellan musik och matematik presenteras för att visa på att 

musik är något som gynnar det matematiska och logiska tänkandet. Aktivt och 

gemensamt lärande beskrivs som en motivationshöjande faktor i skolan, även 

forskning om hur eleverna upplever och uppfattar musikens användning i vardagliga 

matematiklektioner kommer här att presenteras. 

 

Känslornas funktion i matematisk inlärning 
Detta avsnitt behandlar forskning om matematiska och musikaliska funktioner i 

hjärnan, hur de samspelar och vad upplevelser och känslor har för betydelse för 

inlärningen.  

 Immordio-Yang & Damasio (2007, s. 3, 4) skriver om neurobiologin och 

känslor samt vad den har för samband med inlärningsmiljöerna. De skriver att under 

80-talet handlade hjärnforskning mest om beteende och kognition samt hur det 

påverkade inlärningen utan att visa hänsyn till känslor. Detta gav forskarna 

motivation till att studera patienter under en längre period, hur deras känslor påverkar 

deras beteende samt hur känslorna påverkar det de lär sig. För att koppla detta till 

skolmiljöer menar de att det är tre delar av kognition i hjärnan som belastas som 

mest i skolmiljöer och dessa aspekter är den sociala funktionen, minnet och 

beslutsfattandet. Författarna menar att alla dessa aspekter har att göra med känslor. 

Alla dessa aspekter påverkas av s.k. känsloprocesser. Att inse och få förståelse om 

förbindelserna mellan de emotionella och de kognitiva funktionerna i hjärnan kan 
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enligt forskarna revolutionera inlärningen. Dessa samband är så pass starka och har 

så mycket med varandra att göra och därför bör känslorna användas som ett verktyg 

i undervisningen. För att möta individernas känslor behöver de lockas till 

uppmärksamhet till det specifika ämnet. Criss (2008, s. 44) diskuterar detta och 

betonar det faktum att i utbildningen är det fångsten av elevernas uppmärksamhet 

som gör att lärarna kan påverka och lära ut kunskap. Immordio-Yang & Damasio 

(2007, s. 3) skriver om sin förhoppning till de existerande inlärningsmiljöerna och 

lärarna att neurobiologin ska kunna lägga en grund för utformningen av framtida 

undervisningsplaneringar och inlärningsmiljöer. För att inlärningsmiljöerna ska kunna 

vara stimulerande behöver den påverka individernas känslor som enligt forskarna är 

nyckeln till att kunna minnas och lära sig kunskap på ett bättre sätt. Musik är ett 

exempel på en metod där man kan fånga elevernas uppmärksamhet på ett positivt 

sätt samt att det är ett redskap som på ett enklare sätt kan beröra känslor hos 

många.  

 Antal-Lundström (1996, s. 162) diskuterar kopplingarna mellan 

inlärningssituationerna, känslorna och även musiken. Musik är ett estetiskt verktyg 

som berör känslorna. Kunskap som binds samman med känslorna lagras i hjärnan 

och kommer därför att vara lättare att komma ihåg. Antal- Lundström (1996, s. 153) 

påpekar att grammatiskt, logiskt och matematiskt tänkande finns på samma sida av 

hjärnan som rytmförståelsen och musikuppfattningen. Alltså finns det goda 

förutsättningar till kopplingar mellan den psykiska intelligensen och rytmförståelsen.  

 

En förbättrad inlärningsförmåga 
An & Capraro & Tillman (2013, s. 1) har bedrivit forskning kring vad musik har för 

effekter hos grundskoleelever i vanliga matematiska lektionssammanhang. De har 

med hjälp av två grundskolelärare studerat två klasser i årskurs 1 och 3 under en fem 

veckors period. Båda lärarna var under dessa veckor integrerade i olika slags 

musikaliska innehåll i matematikundervisningen och som resultat kunde forskarna se 

att musik hade positiva effekter på olika matematiska förmågor hos eleverna.  

 På ett teoretiskt plan menar forskarna (An & Capraro & Tillman, 2013, s. 2) 

att instruktioner integrerat med konst är en metod att undervisa matematik och musik 

är en ideal form av detta. De menar att länkarna mellan musiken och matematiken är 
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rika med innehåll som melodier, rytmer, intervaller, skalor, anpassningar osv. Alla 

dessa musikaliska koncept är relaterade till matematiska koncept som numeriska 

relationer, tal, logaritmer, aritmetiska operationer och även innehållsområden som 

algebra, sannolikhet, trigonometri och geometri. Under det senaste decenniet har 

man forskat kring samband mellan dessa. 

 Att musik gynnar lärandet har Trainor, Shahin & Roberts (2009, s. 133) 

studerat i en undersökning där de jämförde människor som inte sjunger eller spelar 

något instrument med människor som har en musikalisk bakgrund. Forskarna hävdar 

att musik och musikalisk träning är ett verktyg som inte bara gynnar språkinlärningen, 

utan också matematikinlärningen. Musik i samband med tillkopplade verkställande 

funktioner och gärningar stimulerar hjärnans svängningsnätverk vilket förbättrar 

prestandan och inlärningsförmågan. Forskarna menar att musiken har en positiv 

påverkan i flera olika kognitiva domäner i hjärnan och att den har en generell 

gynnande påverkan på minnet. Cohen (2010, s. 115) påstår som tillägg att musik är 

ett universellt språk som förmedlar och kommunicerar kunskap och budskap på ett 

enkelt sätt. Cerasos (2014, s. 102) forskning fokuserar bland annat på multimodal 

komposition, ljud studier, digital retorik samt musik och popkultur. Hon menar att 

innehåll som presenteras i form av ljud eller musik är mer tolkningsbar och mer 

innehållsrik än innehåll som presenteras i en vanlig skriven text. Roger (2012, s. 969) 

bekräftar detta och skriver att musik är som en komplettering till tal- och skriftspråket 

som möjliggör till en ökad sinnesupplevelse och inlärning som helhet.  

 Att kombinera flera sinnen tillsammans i en inlärningssituation är något som 

enligt forskningen är gynnande. Varje sinne i kroppen har sin egen funktion och sin 

egen speciella förmåga att frambringa information i olika slags situationer. Resultatet 

av att kombinera olika sinnen ökar sannolikheten till upptäckandet av kunskap av alla 

former maximalt, som också är minnesfrämjande (Stein & Stanford, 2008; Ceraso, 

2014). 
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Aktivt lärande 
Att delta aktivt och fysiskt i en lärandeprocess är en metod att få eleverna att bli mer 

motiverade till att vilja lära sig, få större medvetenhet kring kunskap, utveckla en 

djupare förståelse och få en mer positiv attityd och inställning till det specifika ämnet 

som lärs ut. Aktiva läroprocesser leder till att eleverna tvingas till reflektion över sina 

idéer och på vilka sätt de ska användas i olika situationer (Collins, J. W. & O’brien, N. 

P., 2011). 

 Prince (2004, s. 223) menar även att aktiva inlärningssituationer får eleverna 

att känna sig ansvarsfulla och de kan känna ägandeskap och ha en aktiv roll för sitt 

eget lärande. Det har han forskat fram i sina studier där lärarna prövar olika 

aktiviteter i vanliga klassrumssammanhang. I en aktiv inlärningsmiljö aktiveras även 

mer sinnen som enligt forskningen är inlärnings- och minnesfrämjande (Stein & 

Stanford, 2008; Ceraso, 2014). Det är med hjälp av kroppen som vi människor 

skapar lärorika erfarenheter. Alerby & Ferm (2005, s. 179) lägger en betoning på 

detta och påstår att våra kroppar via dessa erfarenheter är viktiga instrument och 

nödvändiga verktyg för lärande.  

 
 
Elevernas upplevelser i ämnesintegration mellan matematik & 

musik 
Forskarna Jones & Pearson (2013) är musiker och utbildare inom matematiska 

ämnen. De gjorde en undersökning på hur eleverna i grundskoleålder upplever, 

motiveras och hur deras ämneskunskaper förbättras när ämnena matematik och 

musik integreras. Eleverna skulle känna rytmen från låtar och koppla det till taktarter, 

notvärden och andra musikaliska aspekter. Därefter arbetade de med att skriva och 

sjunga fraser som har med dessa aspekter att göra. Under hela läroprocessens gång 

var diskussionen om matematiken och dess värden och begrepp centralt. Resultatet 

som forskarna kunde se var att eleverna inte bara blev extra motiverade utan att de 

upplevde att de lärde sig bättre både matematiskt och musikaliskt när dessa ämnen 

användes och undervisades samtidigt. Något som forskarna lade märke till under 

forskningens gång var även att eleverna motiverades av att musiken var kopplad till 
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deras egen dåvarande kultur och till deras nivå. Forskarna valde att arbeta med 

musik av Justin Bieber, Miley Cyrus samt Michael Jackson eftersom de var väl 

medvetna om hur viktig känslan kring lärandet är.  

 An & Capraro & Tillman (2013, s. 5) gjorde en liknande studie där de 

undersökte påverkan och konsekvenser av att integrera musik och matematik. 

Undersökningen gjordes under en fem veckors period för elever i årskurs tre. Syftet 

med studien var att se reaktioner och upplevelser som uppstår när musik blandas in 

och integreras i vanliga matematiklektioner. Aktivt lärande i form av 

musikkomposition och lekaktiviteter var primära metoder i studien. Även musikaliska 

konkreta verktyg användes för att lära ut matematiska mönster, exempel på dessa 

var bland annat trumstockar, keyboards och musikstickor. Utifrån elevernas 

upplevelser samt observationer på dessa kunde slutsatsen dras att musiken är en 

höjande motivationsfaktor i matematikundervisningen. Musik är ett redskap som 

hjälper elevernas koncentration och kan utveckla den kognitiva förmågan och 

engagemanget i matematisk inlärning. (An & Capraro & Tillman, 2013, s. 3) 

Forskarna menar som tillägg att eleverna har ett naturligt intresse till musiken på 

grund av deras positiva och tillfredsställda erfarenheter kring den och därför är det ett 

verktyg som engagerar dem till att bygga upp ett förstärkt intresse till vanliga 

matematiklektioner. Tack vare motivationen och ett förhöjt engagemang kan eleverna 

nå sina mål på ett mer effektivt sätt. Forskarna betonar slutligen att detta naturligtvis 

inte är det enda sättet att arbeta med matematik. De menar att lärarna bör utveckla 

multipla strategier med innehåll som är kopplat till matematik (An & Capraro & 

Tillman, 2013, s. 15-16). 
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Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med den här studien är att undersöka relationen mellan ämnesintegrationen, 

attityder och motivation när det gäller mellanstadieelever. Studien syftar även till att 

belysa mellanstadieelevernas attityd till matematikämnet i allmänhet.  

 Utifrån dessa ovannämnda syften har följande frågeställningar formulerats fram:  

• På vilka sätt tar eleverna emot ett matematiskt innehåll presenterad med hjälp av 

musik?  

• Upplevs ämnesintegrationen som en höjande motivationsfaktor?  

• Vilka attityder till den nuvarande matematikundervisningen och dess 

undervisningsstil uppvisar elever?  

Metod 
 
Det här avsnittet inleds med att kortfattat beskriva hur undersökningen har gått till 

och därefter beskrivs fokusgrupper som metod för datainsamling, vad den typen av 

insamlingsmetod leder till för urval och vilka olika faktorer som påverkar deltagarna. 

Därefter förklaras databearbetningsprocessen samt den valda metoden som har 

valts till att analysera data, som i detta fall är induktiv tematisk analys.  

  Jag har haft fokusgrupp- samtal med elever vid två olika tillfällen. Vid det 

första tillfället har jag låtit elever tala och diskutera med varandra om 

matematikämnet, matematikundervisningen och matematiklektioner för att få en 

uppfattning om deras attityder och motivationer till ämnet. Vid det andra tillfället har 

jag hållit en minilektion med musik & sång som verktyg och eleverna har efteråt fått 

diskutera fritt med varandra och tillsammans med mig som moderator för att få så 

uppriktiga och tillförlitliga kommentarer som möjligt. Detta för att studera ifall eleverna 

eventuellt uppfattar verktyget musik & sång som en höjande motivationsfaktor i 

matematikundervisningen.  

 Flera utav intervjufrågorna är baserade på känslor, uppfattningar och hur 

något hypotetiskt skulle kunna vara och därför finns det risker att eleverna ger svar 

som de tror att jag som moderator vill höra. Jag är också medveten om att en okänd 

persons närvaro i diskussionen är en påverkande faktor för eleverna.  
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Fokusgrupper som metod för datainsamling 
För att samla material till studien har metoden fokusgrupper använts. Fokusgrupper 

är en form av gruppintervju där deltagarna är fokuserade på att diskutera ett givet 

ämne tillsammans med varandra och med samtalsledaren, s.k. moderatorn (Wibeck, 

2010, s. 7). Oftast är det gruppmedlemmarnas åsikter, attityder och tankar som 

studeras. Det är själva interaktionen och det som föds i samtalet i gruppen som leder 

till en grund för olika typer av analyser. Ordet fokus indikerar att diskussionen ska 

handla om ett givet ämne där moderatorn har som uppgift att hålla samtalet i styr och 

ställa öppna och stimulerande frågor. Moderatorn ska initiera diskussionen och 

introducera nya aspekter av ämnet i den mån som det behövs (Wibeck, 2010, s. 7, 

11, 21). 

 Till skillnad från enskilda intervjuer beskriver Kitzinger (1994) att deltagarna i 

en fokusgrupp har möjlighet att tillsammans bygga upp sina tankegångar och 

formulera dem till mer utvecklande resonemang. Författaren beskriver även att 

fokusgruppen är en plattform där man kan se hur idéer och attityder utvecklas i en 

viss kulturell kontext. Deltagarna har en egen frihet och valmöjlighet till att delta i 

samtalet i den mån som de känner för vilket kan leda till en mer trygg, öppen och 

ärlig diskussionsmiljö. Att ställa frågor direkt och enskilt kan vara utmanande för de 

mindre utåtriktade deltagarna. Om personerna i fokusgruppen är i samma situation 

kan det stödja och hjälpa dem att uttrycka sina tankar, åsikter och erfarenheter även 

om de skulle vara känsliga och skilja sig från normen (Kitzinger, 1994, s. 108-111). I 

fallet med elever i relation till matematikämnet kan normen exempelvis vara att man 

ska vara duktig på matematik eftersom det är ett ämne som anses vara viktigt från 

många håll. Det i sin tur kan leda till att deltagarna inte vanligtvis vågar bekänna sina 

svagheter eller åsikter kring ämnet. Farquhar (1999) beskriver detta och menar att 

fokusgrupp är en metod för att kunna skapa en relativt säker miljö för att deltagarna 

ska våga och kunna tala om tabu-ämnen. Att fokusgrupper är en lämplig metod för 

att samla information om känsliga ämnen har påvisats i flera studier (se exempelvis 

Kitzinger, 1994; Överlien, Aronsson & Hydén, 2005).  

 Syftet för den här studien är att studera ämnesintegrationen mellan 

matematik och musik samt mellanstadieelevernas attityder till matematikämnet i 
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allmänhet och hur de uppfattar musik som redskap i matematiken. Fokusgrupper är 

en lämplig metod till att studera dessa aspekter eftersom eleverna kan formulera sig 

bättre samtidigt som de lättare vågar visa vad de tycker. När det är flera elever 

närvarande blir det också enklare för mig som moderator att studera samtliga elevers 

reaktioner, uttalanden och attityder. Det kan tolkas i det eleverna säger och hur de 

uttalar och formulerar sig.  

 

Påverkande faktorer 
Stewart, Shamdasani & Rook (2007, s. 19ff) beskriver tre olika faktorer som påverkar 

deltagarnas känsla, aktivitet och initiativtagande i en fokusgrupp som kan både 

hindra och uppmuntra deltagarna att vilja dela med sig av sina tankar. Dessa är 

intrapersonella faktorer, interpersonella faktorer och miljöfaktorer.  

 För att sammanfatta dessa faktorer kort har intrapersonella faktorer att göra 

med individen. Om en person i gruppen exempelvis är utåtriktad, intelligent och 

positiv kan det trigga igång andra i gruppen att ge likvärdiga gensvar. Likaså när det 

gäller starka personlighetsdrag och den fysiska framtoningen hos vissa deltagare. 

För att gruppen ska fungera så bra som möjligt behövs en lagom och lämplig 

blandning av olika typer av personer och helst ska deltagarna ha liknande bakgrund 

när det gäller bildning och ekonomi.   

 Det interpersonella handlar om deltagarnas interaktion med varandra. Under 

samtalsprocessen uppstår en mängd olika förväntningar på hur andra kommer att 

agera och vad andra kommer att säga. Dessa förväntningar påverkas av hur individer 

samverkar utifrån den intrapersonella faktorn för att sedan studera deltagarnas 

interaktion med varandra, d.v.s. den interpersonella faktorn. Samspelet mellan social 

makt, samhörighet och gruppkompabilitet är påverkande begrepp i den 

interpersonella synvinkeln.  

 Miljöfaktorer är en uppenbar orsak som påverkar individernas vilja att dela 

med sig. Fokusgrupper som metod påstås fungera på ett bättre och intensivare sätt 

när uppgiften får utföras i ett mindre rum istället för stort (Stewart m.fl, 2007, s- 31-

32). Dessutom kan det finnas distraherande element i rummen som drar deltagarnas 

uppmärksamhet bort från själva uppgiften. Exempelvis i en skola kan vissa elever 

känna sig bekvämare med att tala i klassrummet, vissa däremot känner sig 
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bekvämare att diskutera i matsalen, därför är det viktigt att fokusgruppen bör hållas i 

en plats där alla gruppmedlemmar känner sig lika främmande eller åtminstone där 

alla ur ett miljöperspektiv har samma utgångspunkt.  

 Hur jag i min studie har visat hänsyn till dessa påverkande faktorer 

diskuteras i nästa avsnitt om vilka urval jag har gjort när det gäller plats, miljö och 

deltagare.  

 

Urval 
Jag valde att intervjua olika grupper i en skola i Stockholms län där alla deltagande 

elever som intervjuades gick i årskurserna 4-6. Anledningen till att den åldersgruppen 

är intressant är att det matematiska innehållet som presenteras (area hos olika 

geometriska figurer) i sången är något som hör till och lärs ut i dessa årskurser. 

 För att ta hänsyn till Stewarts, Shamdasanis & Rooks (2007, s. 19ff) 

påverkande faktorer i samband med intervju i en fokusgrupp valde jag att dela in 

eleverna i grupper där eleverna hade samma typ av bakgrund och att både flickor 

och pojkar var representerade. Innan gruppfördelningen diskuterade jag med 

elevernas lärare och fick hjälp med hur den typen av gruppfördelning skulle göras på 

bästa möjliga sätt. Detta eftersom hen kände eleverna samt deras olika bakgrund.  

 Jag valde att hålla intervjuerna i ett mindre rum där ingen utav eleverna hade 

varit förut. Detta för att alla elever ska kunna känna sig lika främmande och att alla ur 

ett miljöperspektiv skulle ha samma utgångspunkt. I rummet fanns ett runt bord med 

sex stolar samt två fåtöljer. Inga tavlor eller andra tankesstimulerande objekt fanns i 

rummet.  

 

Genomförande 
Jag har haft kontakt med två lärare från den skolan där jag har utfört mina studier. De 

hjälpte mig att hitta bästa möjliga tider samt ett lämpligt rum för intervjuerna eftersom 

enligt mina önskemål behövde jag låna flera elever under en halvtimmes period 

under flera tillfällen. I samtalen med lärarna önskade jag att få möjlighet att skapa 

minst fem olika fokusgrupper med 3-5 deltagare i årskurserna 4-6. 

Medgivandeblanketten hade skickats en månad före intervjutillfällen och samtliga 

elever i årskurserna 4-6 frågades. Sammanlagt var det 56 elever som tillfrågades. Av 
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de elever som hade ett godkännande från en vårdnadshavare kunde fyra olika 

grupper bildas med 3-4 deltagare exklusive mig som moderator. Sammanlagt blev 

det 15 elever som deltog.   

 Som tidigare nämnts intervjuades alla dessa grupper vid två olika tillfällen, 

d.v.s. sammanlagt åtta tillfällen, med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 3) för att 

kunna särskilja de olika ämnena som diskuterades. Intervjuguiden formulerades 

utifrån studiens syfte. Alla dessa intervjutillfällen planerades att bli cirka 20 minuter 

långa, men blev cirka 30 minuter långa, d.v.s sammanlagt en timme per grupp. 

 

 
 

Tillfälle 1  
Vid det första tillfället var fokus på att studera elevernas motivationer och attityder till 

matematikämnet och matematiken överlag. Fokus var även att studera vad de tycker 

om den undervisningsstil som de har och har haft samt varför det är så. Samtliga 

grupper hade samma fokus och samma intervjuguide.  

 Intervjun inleddes med att lätta upp stämningen med att kort lära känna 

varandra samt att jag på ett tydligt sätt utryckte mig att inga svar var rätt eller fel. Jag 

tydliggjorde för eleverna att de hade möjligheten att svara och tala ut precis det som 

de tänkte på, som de själva tyckte samt att de gemensamt med varandra skulle 

diskutera de givna ämnena. Därefter följdes intervjuguiden vidare med att eleverna 

skulle definiera och diskutera vad matematik var och varför de trodde att de hade 

matematik i skolan överhuvudtaget. Jag hade även beskrivit för eleverna att min roll 

var en samtalsledare, inte en deltagare, och detta innebar att det var eleverna som 

skulle föra dessa diskussionsämnen framåt med min hjälp förstås. Jag använde dock 

inte ordet ”samtalsledare” för eleverna, istället uttryckte jag mig att jag var den som 

ställde frågor, lyssnade och gav ämnen att tala om. Eleverna fick då uttrycka sig vad 

de tyckte om ämnet matematik och vad de tyckte om sättet de arbetar med 

matematik samt att de fick diskutera med varandra varför de tycker så. Eleverna 

diskuterade även med varandra hur en vanlig matematiklektion såg ut, ifall de gjorde 

något annorlunda på vissa dagar eller ifall det fanns några utstickande eller 

varierande uppgifter som de gjorde i matematiken - både i positiv och negativ 
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bemärkelse, utan att jag använde de orden eller lade in några värdeord. Slutligen 

skulle eleverna diskutera hur de lärde sig matematik och vad det fanns för olika sätt 

att lära sig matematik.  

 Wibeck (2010, s. 88) menar att moderatorn i en fokusgrupp bör vara en 

person som kan anpassa sig till gruppens språk, ska kunna lyssna aktivt och 

kommentera neutralt. Jag har försökt vara så neutral som möjligt under samtliga 

intervjutillfällena utan att använda mig av värdeord som exempelvis bra, dåligt, 

positivt, negativt, tråkigt, kul osv. Jag studerar elevernas motivationer och attityder 

och därför är det särskilt viktigt att de värdeorden kommer från eleverna, inte som 

frågor från moderatorn. Wibeck (2010, s. 88) menar också att förmågan att kunna 

vara flexibel och att kunna ställa öppna frågor som närmare bestämt är tankeställare 

istället för raka frågor är centralt. Exempelvis var många av mina frågor formulerade 

till ”berätta om…”, ”Hur känner ni er…”, ”Hur skulle man kunna…”, ”Varför tror ni…”  

osv. Detta för att få eleverna att tänka och låta dem resonera istället att jag ger dem 

uppenbara vanliga frågor där de säger ett svar som de tror att jag vill höra. Angående 

flexibilitet skapades många nya följdfrågor och anpassningar under intervjun 

eftersom diskussionen kunde ledas till olika infallsvinklar och olika åsikter. I flera 

situationer frågade jag som moderator ”berätta mer…”, ”varför känns det så…”, ”Hur 

upplever ni då…” och dylikt.  

 

Tillfälle 2 
Vid det andra tillfället var fokus på att försöka tolka elevernas upplevelser, reaktioner 

och tankar kring att ha matematik med hjälp av musik och sång samt höra deras 

resonemang kring hur det skulle vara ifall de hade musikaliska inslag i 

undervisningen. Syftet med detta var att studera elevernas uppfattningar om detta 

och tolka ifall musiken kunde uppfattas som en höjande motivationsfaktor.  

 Produkten som används som material i undersökningen är en sång som blev 

slutprodukten till mitt förra självständiga arbete. Syftet med produkten var att 

producera fram en låt om ett matematiskt innehåll för att underlätta inlärningen. Den 

inspelade versionen av låten är av genren rock och innehåller instrument som 

elgitarr, trummor, bas, orgel samt sång. Jag har själv spelat in alla instrument, 

producerat och komponerat låten samt skrivit texten. Texten till sången är följande:  
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 ”Basen gånger höjden” 

 Text & musik: Joonatan Savolainen 
 

 Refräng: 

 ”Basen gånger höjden, eller höjden gånger basen 

 Då får man arean av en rektangel, eller en helt vanlig kvadrat 

 Basen gånger höjden, eller höjden gånger basen 

 Och sen dela allt med två, om det är en triangel” 

 

 Vers 1: 

 ”Vi ska lära oss en sång, som vi aldrig glömmer bort 

 En sång om några figurer, oo-oo-oo  

 Arean kan räknas ut så här… ” 

 

 Vers 2: 

 ”Vi har lärt oss en ny sång, som vi aldrig glömmer bort 

 En sång om några figurer, oo-oo-oo 

 Arean kan räknas ut så här…” 

 

 

Jag började det andra tillfället med att introducera låten, vad den handlade om och 

att presentera ett annat sätt att lära sig matematik. För samtliga elever behövdes 

begreppen area, yta, basen, höjden… osv repeteras. Fyrorna hade bara ”skrapat på 

ytan” när det gäller area så för dem höll jag en traditionell minilektion om vad area 

var, vad man behövde den till samt hur man räknade ut area. Vi gick gemensamt 

igenom texten till sången utan att spela upp den inspelade versionen. Istället sjöng 

jag refrängen först med en gitarr en aning långsammare, för att det ska vara enklare 

för eleverna att följa med. Texten till låten hade jag på en Powerpoint- presentation. 

Direkt efter bad jag eleverna sjunga refrängen tillsammans med mig och gitarren (Det 

är refrängen i låten som är själva innehållet för det matematiska). Slutligen sjöng vi 

låten gemensamt med den inspelade versionen från högtalarna.   
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 Efter att vi hade sjungit låten tillsammans började själva fokusgrupp- 

intervjun. Jag började med att fråga frågor som ”Vad gjorde vi precis?, Vad var det 

där?”. Jag gav även eleverna en tanke där de skulle föreställa sig hur det skulle vara 

att ha matematik på det här sättet ibland utan att jag lägger in några värdeord. I 

elevernas diskussion upplystes det både för- och nackdelar om låten och den här 

typen av undervisning (som presenteras mer under ”resultat” avsnittet). Sedan lät jag 

eleverna tala ut det som de hade att säga och därmed var intervjuerna slut.  

 På samma sätt som det första tillfället var alla mina frågor öppna frågor där 

eleverna själva skulle tänka och diskutera med varandra. Med öppna frågor menar 

jag exempelvis ”Berätta mer… ”, ”Berätta om…”, ”Hur skulle det kunna…” 

 

Databearbetning 
Den metod som jag har använt mig av för att dokumentera intervjuerna är att spela in 

dessa och den metod som jag har använt mig av att analysera data är induktiv 

tematisk analys (detta skrivs mer om under rubriken dataanalys).  

 Wibeck (2010, s. 91) menar att enbart ljudinspelning är välfungerande 

eftersom gruppmedlemmarna vanligtvis tänker bort diktafonen som om den inte 

fanns där överhuvudtaget. I mitt fall spelade jag in med en iPhone som hade ett 

heltäckande skal på sig, med det sagt menar jag att det förhoppningsvis inte var 

någon som blev störd av eller tänkte på mobilen på ett negativt sätt.  Wibeck (2010, 

s. 91) beskriver även en problematisk faktor med att enbart spela in ljudet. Hon 

menar då att man inte kan se vem som talar och det kan bli utmanande ifall det är en 

större grupp som intervjuas. Då kan diskussionerna lätt bli hastiga och att 

gruppmedlemmarna talar i mun på varandra. I mitt fall var dock inte en specifik 

personigenkänning nödvändigt. I mina grupper var det 3-4 elever där fokus var att 

höra allas tankar, inte specifikt vad en viss elev sade. Efter inspelningarna fördes 

ljudfilerna över till en dator för att sedan transkriberas.   

 Linell (1994, s. 8-12) skriver om tre olika transkriptionsnivåer där den första 

nivån är en helt detaljerad och specifik transkribering av uttalanden, pauser, 

betoningar, talstyrka osv. Den andra nivån är också noggrann men inte lika 

detaljerad. I den här nivån skrivs omtagningar, felstarter och dylikt ut. Exempelvis är 

inte talhastighet och talstyrka intressant. Den tredje nivån är s.k. skriftspråknormerad 
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och det här är den nivån som har använts för att transkribera materialet från 

inspelningarna i den här studien. I den här nivån är det inte intressant att skriva ut 

omtagningar, tvekljud, betoningar osv. Det som skrivs utifrån den här nivån är hela 

meningar som inleds med en stor bokstav. Syftet med den här typen av transkription 

är att återge det huvudsakliga innehållet i det som uttalas av deltagarna, inte ett 

detaljerat och ordagrant innehåll.  

 Wibeck (2010, s. 96) menar även att moderatorn bör börja transkribera 

innehållet så fort som möjligt. Då finns mycket implicit information kvar i hjärnan, 

exempelvis på vilket sätt eleverna uttalade sig och vilket kroppsspråk som de 

använde. Detta är viktigt att komma ihåg om man studerar uppfattningar och 

attityder. Den här typen av information skrev jag inte ner utan det hade jag i minnet 

när jag transkriberade inspelningarna.  

 

Dataanalys 
Det transkriberade materialet analyserades och bearbetades sedan genom induktiv 

tematisk analys, vilket är en kvalitativ analysmetod där man i efterhand sorterar 

materialet in i olika relevanta teman som skapas fram ur det insamlade 

datamaterialet (Hayes, 2000). Tanken bakom detta analysval var att få till ett så 

empiristyrt resultat som möjligt och som på bästa sätt beskriver innehållet av data 

och besvarar studiens syfte.  

 Jag började med att transkribera en dag efter alla samtalen hade gjorts. 

Medan jag lyssnade på inspelningarna skrev jag ner alla de viktigaste uttalanden 

som eleverna sade och alla de uttalanden som till vilken grad som helst ger relevans 

för min studie. Efter att jag hade lyssnat igenom och skrivit ner alla viktiga och 

relevanta uttalanden började jag kategorisera dem i olika teman som Hayes (2000) 

menar. Jag kategoriserade elevernas uttalanden till följande teman för att på ett 

enklare sätt kunna analysera dem. Först särskilde jag elevernas allmänna åsikter om 

matematiken till positivt, negativt och neutralt. Därefter tematiserade jag hur eleverna 

resonerade kring matematikämnet varför det är som det är, exempelvis vad det är 

som gör att matematik känns tråkigt eller roligt. Till slut kategoriserade jag elevernas 

olika uttalanden och upplevelser om hur det skulle vara att ha matematik integrerat 

med musik. Dem tematiserade jag till positiva uttalanden och ifrågasättande 
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uttalanden. Många elever var ganska genomskinliga i deras åsikter, uttalanden och 

attityder som underlättade mig som analytiker. 

 När uttalandena var tematiserade till de olika kategorierna så kunde jag börja 

analysera och dra slutsatser.  
 

 

Etiska aspekter 
I den här studien har jag studerat barn i åldrarna 10-12 samt hur de har relaterat 

kring frågor som jag har tagit upp. För att visa hänsyn till de forskningsetiska 

aspekterna har jag i och med brevet till elevernas föräldrar (se bilaga 2: 

informationsbrev & medgivandeblankett) tänkt igenom de fyra individsskyddskraven 

som Vetenskapsrådet (2002) definierar. Dessa aspekter är följande: Informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 Informationskravet betyder att forskaren innan intervjun är skyldig att 

informera vad som gäller kring syftet och att deltagandet till studien är frivilligt. Jag 

har på ett tydligt sätt definierat vad studien handlar om och vad som kommer att 

göras samt vad som frågas i intervjuerna. Jag meddelade även att elevernas 

deltagande är frivilligt. 

 Samtyckeskravet betyder att deltagaren har en fri vilja när det gäller hur 

mycket man vill delta samt att man får bestämma över sin egen medverkan. Detta 

tydliggjorde jag för eleverna innan diskussionerna startades. Jag betonade på att 

eleverna skulle svara så lite och så mycket som de ville och att det inte var ett måste 

att tala överhuvudtaget.  

 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har att göra med personernas 

integritet och beskydd samt hur materialet kommer att användas. Jag har meddelat 

till föräldrarna och även sagt till eleverna i början av intervjuerna att det som sägs och 

inspelas enbart kommer att användas av mig till forskningssyfte med koppling endast 

till den här studien. Jag har inte skrivit namn på eleverna och inte heller namn på 

skolan där intervjuerna gjordes på för högsta möjliga konfidentialitet.  
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Resultat  
 
Här presenteras resultaten tillsammans med elevernas uttalanden och dess 

tolkningar utifrån de huvudsakliga punkterna som kunde urskiljas i materialet. Till att 

börja med presenteras elevernas diskussioner och uttalanden om matematiken som 

ämne, hur de resonerade under det första intervjutillfället kring den nuvarande 

matematikundervisningen samt vad de hade för åsikter överlag. Detta analyseras för 

att försöka tolka elevernas attityder. Därefter presenteras elevernas uttalanden om 

hur de uppfattade och resonerade kring musik som ett redskap i 

matematikundervisningen samt deras tankar kring låten och minilektionen utifrån det 

andra intervjutillfället. Innan sammanfattningen och slutsatsen kommer dessa 

analyseras i samband med studiens teoretiska utgångspunkter samt de centrala 

begreppen. 

 Elevernas citat som presenteras är samlade från samtliga grupper som 

intervjuades. Den metod som har använts för att samla, bearbeta och analysera data 

är induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). De är inte skrivna i kronologisk ordning 

utan de är samlade, fördelade och kategoriserade till specifika ämnen för att få en 

tydligare helhetsuppfattning om resultatet.  

 

Tillfälle 1 - Matematik i allmänhet 
 

Viktigt - men tråkigt 
Efter att jag som moderator i gruppintervjuerna gav eleverna öppna frågor för att 

förstå deras attityder om matematiken kom det fram tydliga tankar och åsikter utan 

att jag ens behövde uppmana dem att värdera. I och med frågan ”Berätta om 

matematik” framkom det i elevernas diskussioner många perspektiv på vad 

matematik är, vad de tycker om det samt hur de resonerar kring det. Något som var 

gemensamt för samtliga elever i samtliga grupper var att de uttryckte att matematik 

är ett viktigt ämne, oavsett om det är roligt eller inte. Flera utav eleverna uttryckte att 

matematiska kunskaper är nödvändiga att ha för framtiden. I följande transkriberingar 

är eleverna fördelade och döpta till E1, E2, E3 osv. för att se att det är olika elever 

som talar. Det är inte samma elev i samma namn som talar mellan avsnitten. De 
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förnyas och varje avsnitt börjar med E1 oavsett om det är samma person eller inte. 

Specifikt vem personen är spelar ingen roll i den här studien. Några exempel på 

elevernas spontana uttalanden kring det är följande:  

 

E1: ”En viktig sak för att räkna ut saker som man behöver… typ klockan, 

man behöver matematik…” 

E2: ”Matematik är en lärorik timme som man behöver. Matematik är viktig 

sak som man behöver för hela livet.” 

E3: ”Annars skulle man inte kunna bygga hus, eller kolla på tid, eller mäta på 

saker. Eller göra schema. ” 

E4: ”Så att man ska kunna spara pengar. Kunna betala räkningar. 

kunna handla med en viss summa.” 

 

Ett par elever uttryckte sig och sade det som andra höll med om kring 

matematikämnet; att ämnet är viktigt att ha i skolan men att det är tråkigt. 

Reaktionerna från andra blev ”ja”, ”precis” och nickningar.  

 Tolkningen av dessa kommentarer är att de flesta eleverna uppfattade 

matematik som ett viktigt ämne som man behöver för framtiden. Eleverna uttrycker 

att matematik behövs under hela livets gång, nästintill vad man än gör. Exempelvis 

nämnde eleverna följande aspekter; för att kunna handla, betala räkningar, spara 

pengar, ha koll på klockan, mäta, bygga osv. De andra elever som nickade höll enligt 

situationen med om vad de andra sa, men det kan också vara att de inte ville eller 

vågade säga vad de själva tyckte. Det kunde även vara så att de ville tänka och 

tycka som någon annan, speciellt om det är någon elev som man ser upp till eller 

dylikt.  

 Följande kommentarer har samlats för att sammanfatta elevernas tankar och 

resonemang kring matematiken:  

 

E1: ”Jag tycker det är tråkigt, men ändå bra att ha matematik, men ändå 

väldigt väldigt väldigt tråkigt. ” 

E2: ”Tråkigt…eller aa.. det är ingenting jag vill göra, men man måste. Det är 

bra att kunna matematik, men det är tråkigt. ” 
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E3: ”Matte, man räknar ju, det är jobbigt… många tal att hålla reda på” 

E4: ”Det är kunskap… och ett tråkigt ämne i skolan.” 

E5: ”Jag tycker inte om det alls. Det är tråkigt att räkna tal. ” 

E6: ”Tråkigt…” 

 

Som tidigare nämnts ansåg eleverna matematiken som ett viktigt ämne, men ett 

tråkigt ämne som de inte tycker om. I dessa kommentarer präglas en negativ attityd 

till ämnet, inte endast att ämnet är tråkigt. Exempelvis kan det tolkas att E2:s och 

E3:s kommentarer karakteriserar en negativ attityd eftersom de väljer att använda 

orden ”måste, jobbigt…” I min tolkning är det skillnad på att tycka att någonting är 

generellt tråkigt i jämförelse med att någonting görs i tvång (samtidigt som det är 

tråkigt). Det är en liten nyansskillnad i hur man väljer att uttala sig. I sådana 

uttalanden kan man tolka en aning bitterhet.  

 I många fall behövde jag inte fråga varför de tror att de har matematik i 

skolan eller vad de hade för åsikter kring ämnet, det var något som framkom i 

elevernas diskussioner. På samma sätt som citaten ovan hade ett negativt tonfall 

uttryckte även största delen utav eleverna en sådan negativ attityd till ämnet. Det var 

bara ett par elever som uttryckte att matematik var roligt varav en elev som tyckte att 

matematik är det bästa som finns. De resterande eleverna hade en negativ 

inställning till matematikämnet i allmänhet, antingen att de själva berättade om det 

eller höll med om vad andra berättade. Två elever uttryckte dock en neutral syn på 

ämnet, d.v.s. att de inte visste vad de tyckte. Det är möjligt att de inte vågade säga 

vad de tyckte eller att de bara inte ville prata med mig och de andra eleverna.  

 

 

Trist – man gör på samma sätt 
I elevernas diskussioner om matematikundervisningen och om undervisningssättet 

framgick det även varför de menade att de tyckte som de gjorde. Oftast räckte det 

med att fråga en enkel följdfråga till gruppen, exempelvis ”Berätta mer” eller 

”Varför?”. Då kom det fram flera olika tankar. Några exempel på detta var att läraren 

var dålig, man kände sig dålig i matematik och att man gjorde alltid på samma sätt. I 

flera utav uttalandena kan man tolka att eleverna är villiga att lära sig och att de 
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tycker att det är viktigt, med det är något externt som gör att eleven får en negativ 

attityd till ämnet. Här är några exempel på dessa:  

 

E1: ”Jag förstår inte när hon pratar [läraren], jag försöker lära mig men tycker 

ändå det är tråkigt. Jag vill ändå lära mig, men asså det känns lite dåligt, för 

att då tänker jag på vad som kan hända om jag inte lär mig. Man ska liksom 

kunna alla de här sakerna som vi har sagt men om jag inte lär mig det nu så 

kommer jag inte lära mig det.” 

E2: ”Om inte alla skulle gå runt i klassen skulle jag lära mig bättre. ” 

E3: ”Det är tråkigt om man har en dålig lärare som vi har nu…” 

E4: ”Man ska kunna göra annorlunda saker, inte bara samma saker.” 

E5: ”Om lektionerna blir roligare att man inte bara räknar på papper…” 

E6: ”Det är alltid nån som skriker…” 

E7: ”Tråkigt att bara sitta räkna i boken” 

E8: ”Man tröttnar på samma saker” 

 

En elev uttryckte sig på ett sätt som stämmer väl överens med förutsättningarna för 

den här studien. Som en påminnelse för läsaren vill jag påpeka att i det här läget 

hade jag inte nämnt att jag skulle använda musik i deras matematikundervisning. 

Eleven uttryckte sig på det här sättet om den nuvarande matematikundervisningen:  

 

E: “Det är sättet som vi jobbar med som är tråkigt, det är många sätt man 

skulle kunna jobba med matte så att det är roligt.” 

 

För att analysera elevernas kommentarer om undervisningen och 

klassrumssituationerna kan man tolka att det nödvändigtvis inte är ämnet i sig som 

eleverna inte tyckte om. I elevernas kommentarer framkom det ofta att det var 

klassrumssituationen och undervisningsmetoden som för tillfället inte var passande 

och fungerande för eleverna. Detta kan tolkas i nästan samtliga kommentarer, dock 

hade alla olika perspektiv. Vissa elever uttryckte att de hade svårt att samarbeta med 

läraren och vissa klagade på att det inte var lugnt i klassrummet när det var 

matematik. Flera kommentarer syftade på att matematik var tråkigt eftersom man 
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gjorde samma saker hela tiden och oftast räknade man bara i boken eller på extra 

stenciler. Dessa elever som jag har intervjuat generaliserade ämnet utifrån deras 

upplevelser kring ämnet. Enligt min tolkning kan det vara svårt för dem att se mönster 

och se vad det är som gör att matematik blir tråkigt. Istället att kunna se att 

undervisningsmetoden är tråkig, säger man att matematik som ämne är tråkigt.  

 Den sistnämnda kommentaren gav dock en positiv framåtsyftande tanke. 

Det framgick inte vad eleven tyckte om matematik men istället framgick det att man 

skulle kunna jobba med matematik på så många roligare sätt. Men just då var det 

inte roligt.  

 

Roligare - även om det är samma saker vi gör 
Eftersom attityderna i manga fall var negativa och motivationen till ämnet tycktes vara 

lågt frågade jag de eleverna vad som skulle kunna göra matematiken bättre. I 

diskussionen om undervisningens variation diskuterade jag tillsammans med 

eleverna hur det skulle kännas att utöva samma matematiska innehåll men på andra 

sätt. Jag gav inga konkreta exempel utan lät eleverna komma på idéer som skulle 

förbättra undervisningen. Här är några exempel på vad eleverna kommenterade och 

diskuterade med varandra kring de tankarna:  

 

E1: ”Det känns skönt och det känns roligare för att man får göra på ett annat 

sätt, det blir en annan grej men det blir roligare.” 

E2: ”Det känns liksom på ett helt annat sätt, det blir roligare, även om man 

gör samma sak.” [När eleverna diskuterade om lektioner där läraren 

använder projektorn] 

E3: ”Inte bara matten som ska vara kul, omgivningen måste vara kul” 

E4: ”Man ska göra på olika sätt då skulle det vara bättre” 

E5: ”Det skulle va roligare att lära sig på olika sätt, typ iPad. Eller maskiner. ” 

E6: ”Vi är så vana med att skriva bara i boken… när man gör på whiteboard 

så känns det mycket roligare…” 

 

Dessa kommentarer kan tolkas som att variation i undervisningen skulle höja 

elevernas motivation till matematiken som ämne. När eleverna diskuterade med 
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varandra om detta insåg de själva att matematik plötsligt blir roligt när läraren 

använder projektorn eller när eleverna får använda egna små whiteboards. Detta kan 

tolkas som att dessa elever behöver variation, olika undervisningsstilar och olika 

sorters stimuli inom matematikämnet. Det är förståeligt att om man slentrianmässigt 

gör samma saker nästintill hela tiden blir det till slut tråkigt. Elevernas ögon lystes 

upp när jag lät dem fritt diskutera på vad som skulle göra matematiken bättre och 

roligare.  

 

 

Tillfälle 2 - Matematik med musik som redskap 
 

Kul att lära sig när man sjunger  
Som tidigare nämnts började det andra intervjutillfället med att jag höll en minilektion 

för eleverna om begreppet area för repetitionens skull och därefter sjöng vi 

gemensamt låten ett par gånger, först med en gitarr och sedan från en skiva. 

Eleverna fick sedan fritt resonera kring vad de precis hade gjort, vad de tänkte kring 

låten samt vad de har för åsikter om undervisningssättet. Här presenteras några 

exempel på spontana reaktioner som eleverna uttryckte i deras resonemang:  

 

E1: ”Kul! faktiskt! det var en bra melodi… då blir man glad….Det är så här 

man ska göra! då blir man glad och då börjar man räkna matte!” 

E2: ”Man kanske lär sig bättre så här…(?)” 

E3: ”Det skulle vara, det skulle vara just sånt här som skulle göra 

matematiken roligare, med annorlunda saker…” 

E4: ”Liksom kul att man får liksom göra nånting som är roligt samtidigt som 

man gör matte som inte är så roligt.” 

E5: ”Kul att lära sig när man sjunger liksom.” 

E6: ”Man lär sig utan att man vet att man lär sig.” 

 

För att analysera dessa kommentarer kan man tydligt se att samtliga elever från alla 

grupper gav ett positivt gensvar till låten, både i det som sades under diskussionerna 

samt engagemang och deltagande under tiden vi sjöng. Flera utav eleverna insåg att 
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det var just sådana inslag som matematikundervisningen skulle behöva (se 

exempelvis kommentarerna E1, E3, E4). Andra kommentarer handlade om 

undervisningssättet, att på det här sättet skulle man lära sig omedvetet eller t.o.m. att 

man eventuellt skulle lära sig bättre på det här sättet. E1 kommenterade att låten har 

en positiv och bra melodi. Enligt min tolkning är det en viktig aspekt. Om låten skulle 

vara för barnslig eller löjlig på något sätt, skulle förmodligen inte responsen vara lika 

positiv.  

 

Enklare - det hjälper en att komma ihåg 
Utifrån eget initiativ uttrycker sig eleverna följande angående minnet och att komma 

ihåg kunskap.  

 

E1: ”Man kommer komma ihåg låten.” 

E2: Man tänker på låten när man ska räkna, och just det! Så skulle man 

räkna, man kommer ihåg det, och sen räknar man…” 

E3: ”Man blir glad… det hjälper att komma ihåg…” 

E4: ”Det blir enklare. Först sjunger man. sen räknar man. ” 

E5: ”Om man har prov så kan man bara tänka på den här och sen kommer 

man ihåg det…” 

 

Alla dessa kommentarer har en positiv attityd. De flesta uttalade sig och höll med om 

att den här låten kommer man att komma ihåg, som i sin tur kan leda till att komma 

ihåg hur man räknar ut arean hos kvadrat, rektanglar och trianglar. Vissa elever 

tyckte att det blir enklare att lära sig, vissa tyckte att det är bra att kunna låten inför 

proven och vissa tyckte att man blir allmänt glad.  

 För att tolka elevernas kommentarer efter låten var den generella känslan 

positiv och samtliga höll med om att låten kommer att hjälpa dem att minnas. 

Elevernas enkla kommentarer är direkta svar till forskarnas resonemang. Detta är 

dock inte ett bevis på att eleverna har lärt sig, istället är det kommentarer som 

handlar om synen på ämnet och attityden till ämnet.  
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Roligare - som om vi inte var på skolan 
Avslutningsvis fick eleverna diskutera hur det skulle kännas att ha 

matematikundervisning på det här sättet ibland och jämföra den här typen av 

matematik med den undervisningsstilen som den dåvarande läraren höll. De flesta 

elever tyckte att det skulle motivera dem vilja att lära sig mer och vilja räkna mer, 

dock var det ett par elever som uttalade nackdelar med låten:  

 

E1: ”Jag tror att de första lektionerna skulle vara kul så här! Men sen skulle 

man tröttna på låten… man borde ha en ny låt sen…” 

E2: ”Man kan kanske känna att det är pinsamt att sjunga…” 

 

Dessa två kommentarer var de enda kritiska kommentarerna till låten. E1:s 

kommentar pekar på att man kommer att tröttna på låten och att det inte kommer att 

vara roligt under en längre period. Eleven hade förmågan att tänka längre än den 

spontana positiva reaktionen. E2 tyckte att det kanske kommer att vara pinsamt att 

sjunga.  

De resterande resonemang och tankar som framgick i elevernas uttalanden 

om jämförelser var positiva till denna nya typ av undervisning. Eleverna föreställde 

sig vardagliga matematiksituationer då den här typen av undervisning användes. 

Reaktionerna och uttalanden blev bland annat följande:  

 

E1: ”Det känns som att man liksom inte är i skolan om vi skulle sjunga.” 

E2: ”Då känns det liksom på ett annat sätt än att sitta o räkna i boken.” 

E3: ”Det skulle vara kul då!” 

E4: ”Då får man också lära sig andra saker. Man har också lärt sig musik. 

Man lär sig liksom fler ämnen på en sak, samtidigt. ” 

E5: ”För att då har man kul! Man liksom lär sig också matte. På ett roligare 

sätt.” 

E6: ”Då skulle det vara mycket roligare så här… det skulle få upp 

stämningen och då blir det roligare att göra arbetet…. för då blir man glad 

och då blir det bättre att jobba.” 
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För att analysera elevernas uttalanden kan man tolka att eleverna var väldigt ivriga 

på att ha sång och musik integrerat i matematikundervisningen. De flesta eleverna 

tyckte att det skulle bli roligt att sjunga samtidigt som man lär sig matematik, en 

annan tyckte att det skulle vara roligt för att då skulle man lära sig musik också. E6:s 

kommentar blev viktig angående det gemensamma och aktiva lärandet. Musik i hens 

uppfattning är en stämningshöjare i klassrummet och då skulle eleverna jobba bättre. 

Utifrån egen erfarenhet är god stämning i klassrummet en viktig aspekt när det gäller 

inlärningsförmågan. Enligt E6 skulle musik och gemensam sång kunna vara ett 

sådant redskap även i matematikundervisningen.  

 

Analys 
De teoretiska utgångspunkterna för studien är estetiska läroprocesser och 

multimodalitet och de centrala begreppen är motivation och attityd.  

 Estetiska läroprocesser har diskuterats som en konkret del av studien där 

musik - som en estetisk läroprocess - används som ett redskap i matematiken. 

Lindstrand & Selander (2009, s. 108) hävdar att estetiska läroprocesser är en 

inspirationskälla samt en viktig nyckel för just en ökad motivation – som är ett centralt 

begrepp för den här studien. Detta överensstämmer med resultatet i den här studien. 

Eleverna uttryckte sig att musiken integrerat i matematiken skulle kunna förbättra 

samt ge ökad motivation gentemot ämnet. Majoriteteten utav eleverna reagerade 

positivt gällande idén om att arbeta med matematik med hjälp av musik.  Det är just 

detta som Ericsson och Lindgren (2007) skriver om. Individer tar till sig kunskap via 

sina sinnen och via sina upplevelser. I det här fallet skulle musiken stimulera ett 

flertal sinnen för att ta till sig kunskap och ha en möjlig verkan för att utveckla 

intellektet. Precis som Grahn (2005) hävdar att de estetiska lärprocesserna 

levandegör ämnen i skolan, tolkar jag att de intervjuade eleverna menade i sina 

uttalanden. Eleverna var i behov av variation, precis som Carlgren och Marton (2007) 

uttrycker sig, och där skulle musik kunna vara ett alternativ. På grund av att 

undervisningen inte har varit varierad, skapas dåliga erfarenheter som leder till dåliga 

attityder som Einarsson (2009) skriver om. Känslan av tidigare erfarenheter är alltså 

avgörande.  
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 Utifrån studiens resultat kan det tolkas att musik integrerat med matematiken 

skulle även kunna bidra med att förstärka individernas kompetens, samhörighet och 

autonomi som Deci & Ryan (2000) talar om. En gemensam sång som kan skapa 

samhörighet, ett innehåll som kan förstärka kompetens samt en frihet av att delta i 

den vilja man har kan förstärka autonomin.   

 Den andra teoretiska utgångspunkten är multimodalitet. Ämnesintegreringen 

i det här fallet är en möjlighet att arbeta med flera olika modaliteter, inte bara skrift 

och ord. I den här studien utnyttjas och utövas flera utav dessa modaliteter, 

exempelvis text, talspråk, bild, musik och sång. Författarna Danielsson & Selander 

(2014, s. 35) uppmuntrar lärarna till att använda sig utav flera modaliteter eftersom ur 

ett didaktiskt perspektiv är det en positiv tillgång. Läraren behöver dock ge tydliga 

vägledningar så att eleverna kan lära sig och ta del av möjligheterna i multimodala 

sammanhang. Läroplanen (Skolverket, 2011, s. 55, 58) beskriver att 

matematikundervisningen ska utveckla elevernas intresse, ge eleverna möjligheter 

att lära sig på olika sätt och att eleverna ska få möjligheter till att uppleva estetiska 

värden i möte med matematiska formler. Tekniken har gått framåt och 

monomodaliteter har utvecklats till multimodaliteter, som har lett till att människor och 

skolmiljöer har blivit mer i behov av multimodala uttryck (Kress & van Leeuwen, 

2001). Trots att negativa attityder enligt Pehkonen (2008) är svåra att förändra kan 

den här typen av undervisning ge eleverna en möjlighet att lära sig matematik på ett 

annorlunda sätt som utifrån studiens resultat är intresseväckande, motiverande och 

positivt. I sången får eleverna utveckla modaliteterna musik och ljud samtidigt som de 

ser på Powerpoint-presentationen där modaliteterna skrift, ord och bild samspelar. 

Anders Björkvall (2009) skriver ju att ett multimodalt språk inte är bara ett förnyat 

skriftspråk, utan gäller även musik och tal.  

 I samtalen med eleverna var det flera som berättade att det blir stor skillnad 

bara av att läraren använder projektorn eller att man får räkna på små whiteboards. 

Dessa bekräftar bl.a. Danielsson & Selander (2014) och Skolverket (2011) i deras 

uttryck av att kombinationen av modaliteter är det som skapar meningsskapande och 

utvecklar elevernas intresse och motivation. Eleverna behöver stimulans i alla sinnen 

och behöver arbeta med matematiken på olika sätt.  
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Sammanfattning & slutsats 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att eleverna har en generellt dålig attityd till 

matematikämnet i allmänhet. Den exakta orsaken till detta kan inte avgöras av den 

här studien men det som framgick i studien var att de flesta eleverna uttryckte att 

matematik inte var motiverande eftersom man arbetade på samma sätt för ofta, med 

vissa undantag. Deras åsikter ändrade dock inte deras syn på hur viktigt ämnet är. 

Samtliga elever kunde uttrycka att matematik är ett viktigt ämne som man måste ha 

för framtiden. De som inte tyckte om matematik uttryckte sig att matematik skulle 

vara bättre om det blev roligare och mer varierat. Det var även några elever som 

personligen inte verkade tycka om deras lärare som också påverkade deras attityd. 

 Samtliga elever tyckte om att sjunga in kunskap om area, i alla fall utifrån 

tolkningar på vad de berättade och visade. Alla fick tänka till hur det hypotetiskt skulle 

kunna vara att ha musik och sång som redskap i matematikundervisningen och det 

blev en positiv respons från samtliga elever. För vissa elever blev det som en positiv 

spontan uppenbarelse om att man kunde undervisa matematik på det här sättet. 

Flera elever uttryckte också att musiken skulle göra dem glada i början av lektionen 

vilket skulle leda till att det blir roligare att lära sig och roligare att räkna matematik. 

Några elever hade hört mattemusik förut på teve som de tyckte var tråkiga och en 

aning för barnsliga, men den här låten tyckte de om.  

 Dessa positiva reaktioner kan dock ifrågasättas. Eftersom jag inte förberedde 

eleverna på något sätt att jag ska presentera en sång kan det vara möjligt att 

eleverna uppfattade det som något utstickande och överraskande, som i sin tur oftast 

är positivt. Även om den aspekten diskuteras kan ändå slutsatsen dras att eleverna 

uppfattade musiken som en höjande motivationsfaktor i matematikundervisningen.  
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka relationen mellan 

ämnesintegrationen, attityder och motivation när det gäller mellanstadieelever. Ett till 

syfte har även varit att studera elevernas allmänna attityder till matematikämnet. I det 

här avsnittet diskuteras studieresultaten i relation till tidigare forskning samt syftet och 

frågeställningar.  

 Syftet till studien har uppnåtts med att hitta relevant forskning om liknande 

studier, förstärka fördelarna med ämnesintegrering samt att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

 

Om ämnesintegration – Matematik & Musik 
Den första frågeställningen för studien har varit att ta reda på om eleverna upplever 

musikens användning i matematikundervisningen som en höjande motivationsfaktor 

och den andra har varit att undersöka på vilket sätt eleverna tar emot ett matematiskt 

innehåll med hjälp av musik. Båda dessa frågor har besvarats med hjälp av studiens 

resultat och med hjälp av tidigare forskning som bekräftar resultat. Samtliga elever 

tyckte att musik som en undervisningsmetod skulle vara roligt och att det skulle vara 

något som skulle höja motivationen och förbättra attityden för matematikämnet. Flera 

utav eleverna påstod även att det skulle vara lättare att lära sig på det här sättet samt 

att det skulle vara lättare att komma ihåg kunskap med hjälp av sång och musik. 

Trainor, Shahin & Roberts (2009, s. 133) visar i sin forskning att musiken har en 

positiv påverkan på många kognitiva domäner i hjärnan, speciellt i de matematiska 

och logiska delarna. Forskarna skriver även att musik kan användas som ett verktyg 

för att minnas information lättare. Detta var något som flera elever spontant talade ut 

utan att jag som moderator frågade om det. För de flesta eleverna var inte matematik 

ett roligt ämne men integrering mellan musik och matematik enligt samtliga elever 

skulle göra det bättre och mer motiverande. Musik är något som alla verkade tycka 

om och det skulle kunna hjälpa matematiken att bli roligare också. Flera utav 

eleverna påstod även att man blir glad av musiken och om man arbetar med musik 

och matematik samtidigt börjar man tycka att matematik är roligt också.  
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 Samtliga resultat som framgick i studien kan bekräftas med studiens tidigare 

forskning. I undersökningen som Jones & Pearson (2013) gjorde kom de fram till att 

musikens användning i matematiken kunde höja motivationsfaktorn hos eleverna och 

även inlärningen. Något som forskarna lade märke till var att eleverna motiverades 

av att musiken var kopplad till deras egen kultur, alltså att musiken som användes 

var populärmusik. Musiken som användes i min studie hade det i åtanke under 

komponeringsprocessen. Jag hade komponerat låten till att vara ”rockig”, ”fartig” och 

positiv.  

 I An & Capraro & Tillmans (2013) forskning undersökte de upplevelser och 

reaktioner som uppstår när musik integreras i matematikämnet. De kan också bidra 

med att besvara frågeställningen om ämnesintegration kan upplevas som höjande 

motivationsfaktor. Det som de kom fram till i sin studie var att musik är ett redskap 

som hjälper elevernas koncentration och kan utveckla den kognitiva förmågan och 

engagemanget i matematisk inlärning. På grund av ett förhöjt engagemang kan 

eleverna nå sina mål på ett mer effektivt sätt. Flera utav eleverna i min studie 

uttalade specifikt flera utav dessa aspekter. Flera uttryckte sig att det skulle vara 

lättare att lära sig, lättare att komma ihåg och att matematiken skulle vara roligare på 

det sättet.  

 Forskningen kring att matematikinlärningen gynnas med hjälp av musiken (se 

Immordio-Yang & Damasio, 2007, s. 3; Trainor, Shahin & Roberts, 2009, s. 133; An 

& Capraro & Tillman, 2013, s. 2; Stein & Stanford, 2008, s. 255) är något som även 

eleverna i den här studien tror på. Naturligtvis skulle det behövas intervjuer och 

observationer under en längre period för att kunna dra korrekta slutsatser 

kunskapsmässigt men i den här studien var det specifikt begreppen motivation och 

attityd som låg i fokus. För lärandet i allmänhet är motivation en viktig grund och med 

hjälp av högre motivation kan lärandet gynnas. Wickman & Jacobsson (2009, s. 130) 

menar att inre motivation skapas när kreativiteten får utrymme som i sin tur leder till 

ökad lust för lärande. Flera elever i den här studien ansåg att det blir roligare när man 

får ha matematiklektioner på annorlunda och olika sätt. Olsson (1998) och Pehkonen 

(2008) skriver att en attityd till något är svårare att ändra efter att en attityd har fötts, 

jämfört med vad det är att skapa nya attityder till nya områden. Författarna menar att 

attityder är erfarenheter från specifika områden. Om man applicerar detta på studie 
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kan man konstatera att de elever som hade negativ attityd till matematikämnet 

förmodligen hade dåliga erfarenheter av det – oavsett om det beror på dåliga 

undervisningsstilar, dåliga lärare, dåligt självförtroende osv. För att kunna ändra 

dessa attityder krävs mycket arbete, där matematik behöver undervisas på ett helt 

annat sätt vad eleverna är vana vid. Som lärare kan man till exempel använda olika 

modaliteter och läroprocesser. Där är musiken och sången ett alternativ som kan ge 

en gynnsam effekt.  

 

 

Om attityder till matematikämnet 
Den tredje frågeställningen har varit undersöka vilka attityder elever har till den 

nuvarande matematikundervisningen och dess undervisningsstil. Frågeställningen 

har erhållits genom att eleverna i fokusgrupper fick diskutera fritt om matematikämnet 

och undervisningen. Attityder som kunde tolkas i deras uttalanden var till större del 

negativa. Det var bara några enstaka elever i grupperna som uttryckte sig positivt om 

matematikämnet. Dock tyckte samtliga elever att matematik som ämne är viktigt för 

framtiden. Detta samstämmer med PISAs (Skolverket, 2013, s. 73) resultat om att 

eleverna har låg motivation till ämnet samtidigt som eleverna tycker ämnet är viktigt. 

Naturligtvis går det inte att specifikt påstå vad som egentligen är anledningen till 

detta, mer än att visa resultatet och elevernas uttalanden om ämnet. På samma sätt 

som PISAs studier har generaliseringar gjorts i den här studien, på individnivå finns 

det alltid elever som tänker annorlunda. Ändå visar källorna från flera håll att elevers 

attityder till ämnet matematik tycks vara dåliga.  
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Konklusion  
 
Den här studien har gett kompletterande information till mitt förra självständiga arbete 

där syftet var att skapa en sång och diskutera undervisningssätt kring materialet. 

Efter den här studien har jag sett hur produkten kan implementeras i en 

mellanstadieklass och resulterat i att det kan motivera eleverna till en ökad lust att 

lära inom matematiken. Det har även varit en grund varför jag som kompositör till 

låten från första början ville skriva en låt om något område inom matematiken. Innan 

jag hade läst om forskning kring ämnet kunde jag hypotetiskt tänka mig att musikens 

användning i matematiken bör vara positivt och gynnande. Jag har från flera håll hört, 

läst och även själv sett negativa attityder till matematikämnet och inte minst de 

försämrade resultaten som finns bland mellanstadieelever (Skolverket, 2012, s. 30, 

32; Skolverket, 2013, s. 6).   

 Personligen ser jag sången och musiken som en motiverande metod i vilket 

skolämne som helst. Ur ett kritiskt perspektiv kan det dock alltid finnas elever som 

tycker att sjungandet är barnsligt eller att vissa känner sig obekväma med att sjunga. 

En annan invändning mot undervisningssättet, som även ett par elever diskuterade, 

var att inte sjunga samma låt för ofta. Därmed skulle denna typ av integrerad 

undervisning ha utvecklingspotential. En idé skulle kunna vara att skriva sånger till 

flera olika områden inom matematiken som en viss lärobok bemöter. Att gemensamt 

skriva och spela in sånger skulle förmodligen vara uppskattat men skulle dock 

komma med sina egna utmaningar och svårigheter.  

 Ett förslag på vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att 

studera kunskapsutvecklingen hos elever under en längre tid där musiken används 

som hjälpmedel. Ett annat skulle kunna vara att studera hur lärarna skulle känna sig 

att ha tillgång till material för att undervisa matematik med hjälp av musik och sång. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Transkribering av gruppintervjuer 

 
Här har jag transkriberat de åtta intervjutillfällena som jag hade med elevgrupperna. 

Allt som sades under intervjuerna har inte transkriberats, utan bara de meningarna 

som är relevanta för den här studien.  

 

Grupp 1 - tillfälle 1 
 

Berätta för mig, vad är matematik? 

 

elev 1: ”Tal, och former och tid och så…” 

 

elev 2: ”En viktig sak för att räkna ut saker saker som man behöver… typ klockan, 

man behöver matematik…” 

 

elev 1: ”Annars skulle man inte kunna bygga hus, eller kolla på tid, eller mäta på 

saker. Eller göra schema. ” 

 

elev 3: ”Liksom jag håller med på sätt och vis. Matematik är en lärorik timme som 

man behöver. Matematik är viktig sak som man behöver för hela livet.” 

 

Varför tror ni att ni har matematik i skolan? 

 
elev 1: ”Köpa saker, man behöver kunna matte för att inte köpa för mycket saker.  

Man kan använda matte till allt möjligt, läsa, kunna klockan, skriva. ” 

 

Elev 2: ”Bra att ha matematik och att man kämpar och vill lära sig. ” 

 

Vad tycker ni om matematik? 
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Elev 1: ”Jag tycker det är ganska kul ändå” 

 

elev 2: ”Jag tycker det är tråkigt, men ändå bra att ha matematik, men ändå väldigt 

väldigt väldigt tråkigt. ” 

 

elev 3: ”Tråkigt…” 

 

Varför tycker ni så? 
 

Elev 1: ”Man får lära sig nya saker i matematik. Olika sätt att räkna matematik.” 

 

elev 2: ”Liksom, nån gång så ba fattar man inte när de säger så där och så där. Man 

fattar inte. När man ska göra det så kan man det inte. Jag är lite ledsen för att jag 

inte förstår vad läraren säger. Det känns som att jag inte kommer att klara det här. 

 

elev 3: ”Jag förstår inte när hon pratar (läraren), jag försöker lära mig men tycker 

ändå det är tråkigt. Jag vill ändå lära mig, men asså det känns lite dåligt, för att då 

tänker jag på vad som kan hända om jag inte lär mig. Man ska liksom kunna alla de 

här sakerna som vi har sagt men om jag inte lär mig det nu så kommer jag inte lära 

mig det.” 

 

 Varför förstår ni inte läraren? 
 elev 2: Jag förstår inte förklaringen, när hon förklarar. Jag brukar förstå i 

 boken, men inte när hon förklarar. 

 

 

Hur känner du när du lär dig matematik? 
 

elev 1: ”Det känns skönt…” 

 

Elev 2: ”Man har lärt sig en ny sak. Nånting blir lättare. ” 
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Vad skulle få dig att tänka bättre om matematik? 

 

elev 2: ”Om inte alla skulle gå runt i klassen skulle jag lära mig bättre. ” 

 

elev 3: ”Ja, då skulle man lättare kunna koncentrera sig” 

 

Har ni märkt att andra i klassen tänker olika?  
 

elev 1: ”Några tycker det är lite kul några tycker det är jättetråkigt. ” 

 

Varför? 
 

elev 1: ”De tycker att det är svårt och att det är svårt att koncentrera sig. ” 

 

Berätta om en vanlig lektion. 

 

elev 2: ”Först kollar vi på boken och kollar på olika sidor. Sen gör vi gemensamma tal 

på våra egna små whiteboards. sen jobbar vi tyst. ” 

 

Har ni så här ofta? 

 

Alla: ”Ja” 

 

Hur varierad är eran undervisning? Vad gör ni för olika saker? 
 

elev 3: ”Vi jobbar med böcker, whiteboard och nån gång gör vi tillsammans 

huvudräkningar. ” 

 

Hur lär ni er matematik? 
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elev 1: ”Jag lär mig ganska bra själv. Och ibland måste jag lyssna. Kollar på 

instruktioner och testar på olika sätt och sen ser jag att det är rätt.” 

 

elev 3: ”Jag lär mig när jag lyssnar eller jobbar själv. nån gång skriver jag i huvudet 

vad jag tänker och då brukar det bli rätt.” 

 

 

Vilka hjälpmedel eller metoder använder ni när ni räknar eller när ni ska 
komma ihåg nånting? 

 

elev 2: ”Linjal, whiteboard, miniräknare. ” 

 

elev 3: ”En ramsa som jag räknar är så här. Nians tabell räknar jag med att nollan 

ska ett uppåt och nian ska ett ner 90, 81, 72, 63 osv.” 

 

 

Grupp 2 - tillfälle 1 
 

Berätta om matematik, vad är matematik? 

 

Elev 3: ”Olika räknesätt, matte är massa nummer som räknar ihop. Och saker som 

man ska kunna i framtiden” 

 

elev 1: ”Matte, man räknar ju, det är jobbigt… många tal att hålla reda på” 

 

elev 2: ”Tråkigt…” 

 

elev 3: ”Nej det är väl kul…” 

 

elev 4: ”Det är tråkigt om man har en dålig lärare som vi har nu…” 

 

Hur känns det? 
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elev 4: ”Man måste ju ha en bra lärare så att man kan fatta, nu fattar jag ingenting. ” 

 

elev 2: ”Hon kan inte förklara nånting. Ena stunden pratar hon om nått och sen byter 

hon till nånting helt annat. Man hinner inte lära sig.” 

 

Varför tror ni att vi har matte? 
 

elev 1: ”För att kunna…” 

 

elev 3: ”Så att man ska kunna spara pengar. Kunna betala räkningar. 

kunna handla med en viss summa.” 

 

elev 2: ”Lön… man ska inte slösa bort all lön. Att man inte slösar pengar på onödiga 

grejer.” 

 

elev 4: ”Hålla koll på grejer och kunna gångra grejer.” 

 

Vad tycker ni om matematik? 

 

elev 4: ”När jag gick i trean var jag bra på matte, nu i fyran är jag dålig på matte. Man 

fattade mycket bättre i trean. Man ska ha liksom en bra lärare, man ska liksom kunna 

ha kul och så…” 

 

elev 1: ”Inte bara matten som ska vara kul, omgivningen måste vara kul” 

 

elev 2: ”Om det är lätt så är det kul.. men inte för lätt…” 

 

elev 3: ”Men det är tråkigt när det blir svårt….” 

 

elev 2: ”Så många tal hon skriver på tavlan och sen måste man räkna det hela 

timmen typ. Då känns det att man inte har gjort nått. ” 
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elev 4: ”Man ska kunna göra annorlunda saker, inte bara samma saker. Först till 

exempel räkna en halvsida i boken och sen nånting annat och sen fortsätta 

skulle vara bättre…” 

 

elev 1: ”Man ska göra på olika sätt då skulle det vara bättre” 

 

Hur ser en vanlig lektion ut? 
 

elev 1: ”Jaa, vad gör vi. Vi har matte. vi räknar matte.” 

 

elev 3: ”Vi sätter oss kolla på tavlan vilka uppgifter vi ska göra. Och sen använder vi 

våra små whiteboards.” 

 

Hur känns det? 
 

elev 2: ”Helt ok. Men det känns konstigt, för att man alltid gör samma sak på tavlan.  

och sen står det annat i boken.”  

 

elev 3: ”På tavlan är det lätt liksom… ” 

 

elev 4: ”Man lär sig inte lika snabbt … hon använder olika ord vid tavlan än vad som 

står i boken….” 

 

elev 1: ”Men typ så här, division till exempel. Hon räknar på sitt eget sätt, och sen i 

boken står det att man ska räkna på ett annat sätt.” 

 

Hur varierad är undervisningen? hur många olika sätt har ni undervisning? 
 

elev 3: ”Typ två eller ett sätt. Ibland använder läraren projektorn. Hon visar från 

boken i projektorn. Så brukar hon variera. ” 
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elev 4: ”Det känns skönt och det känns roligare för att man får göra på ett annat sätt, 

det blir en annan grej men det blir roligare.” 

 

 Ni går ju genom samma sak med projektorn som ni skulle göra på 

 tavlan? 
 

 elev 1 : ”Det känns liksom på ett helt annat sätt, det blir roligare, även om 

 man gör samma sak.” 

 

Hur känns det när ni vet att ni ska ha matte? 
 

elev 3: ”Man blir rastlös…” 

 

elev 2: ”Känns tråkigt att det är en hel timme kvar… man tröttnar på samma saker” 

 

elev 4: ”Tiden går fortare när man typ använder projektorn. ” 

 

 

Hur ofta använder läraren projektorn? 

 

Alla håller med: ”En gång i veckan typ….” 

 

 

Hur lär ni er matematik?  

 

elev 1: ”Det har jag inte tänkt på. jag försöker göra det hon säger och sen hoppas jag 

på att jag lär mig.” 

 

elev 2: ”Det skulle va roligare att lära sig på olika sätt, typ iPad. eller maskiner. ” 

 

elev 4: ”Jag lär mig när vi nån gång har fått spela mattespel med surfplattor.” 
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elev 3: ”Ja juste sån där gångertabell race spel… man vill ju vinna, och då lär man 

sig. ” 

 

Grupp 3 - tillfälle 1 
 

Vad är matematik?  

 

elev 1: ”För mig är matte det bästa som finns. Jag blir så lugn, det är som att rensa 

tankarna när jag räknar matte. Vet inte riktigt varför.” 

 

elev 2: ”Det är kunskap… och ett tråkigt ämne i skolan.” 

 

elev 3: ”Jag tycker inte om det alls. Det är tråkigt att räkna tal. ” 

 

 

Varför tror ni att ni har matematik överhuvudtaget? 

 

elev 2: ”Bra att ha när man är vuxen och man får jobb.” 

 

elev 1: ”För ekonomin… För alla jobb använder man matte. Om man ska handla… 

Man behöver matte till mycket saker…” 

 

elev 3: ”Tråkigt…eller aa.. det är ingenting jag vill göra, men man måste. Det är bra 

att kunna matematik men det är tråkigt. ” 

 

Vad skulle få er att tänka bättre om matematik? 

 

elev 2: ”Om lektionerna blir roligare att man inte bara räknar på papper…” 

 

elev 3: ”Om man skulle ha lite mattespel eller något annat sätt…” 

 

Hur ser en vanlig lektion ut? 
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elev 1: ”Vi räknar i boken… Man får stenciler med uppgifter…ibland har vi på 

tavlan…då går läraren genom saker och vi lär oss saker” 

 

elev 2: ”Det är alltid nån som skriker…” 

 

Vad använder ni för hjälpmedel? 
 

elev 1: ”Små whiteboard tavlor… ” 

 

elev 2: ”Projektor väldigt sällan…” 

 

elev 3: ”Whiteboard är roligare även om vi gör samma sak.” 

 

elev 1: ”Vi är så vana med att skriva bara i boken… när man gör på whiteboard så 

känns det mycket roligare…” 

 

Elev 2: ”Jaa, man får klottra lite…” 

 

Hur lär ni er matematik?  
 

elev 1: ”Räkna i boken… Jag brukar tänka själv och om jag inte förstår så kollar jag i 

boken och då om jag inte förstår så frågar jag läraren. Det står en ruta i boken 

också…” 

 

elev 2: ”Jag lär mig när min mamma blir arg på mig… när jag måste lära mig…. ” 

 

elev 3: ”Jag lär mig när min pappa hjälper mig. Han förklarar på ett bra sätt. Och sen 

när jag skriver massa på papper och räknar massa. I skolan lär jag mig från 

matteboken. Och när jag antecknar det som sägs på tavlan.” 
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Grupp 4 - tillfälle 1 
 

Vad är matematik? 

 

elev 2: ”Typ siffror…” 

 

elev 1: ”Allt.” 

 

elev 3:  ”Man gör ju beräkningar hela tiden om saker överallt. Det är på ett sätt matte.  

Matte är inte bara skolämne. Man gör ett slags ekvationer i hjärnan hela tiden…” 

 

Varför har ni matematik i skolan? 
 

elev 2: ”Man ska lösa dagliga problem, typ när man är i affären,  

 

elev 1: ”För att kunna betala räkningar… när man handlar… vad saker kostar.”” 

 

Vad tycker ni om matematik? 
 

elev 2: ”Det är ganska tråkigt. Jag vet inte. Man gör typ inget. jo man räknar men, det 

finns bättre ämnen, det är bara tråkigt. Man bara sitter där… Det är tråkigt att 

tänka…” 

 

 elev 3: ”Tråkigt att bara sitta räkna i boken, det blir kul när nån gör nått på tavlan. 

Jag tycker det är också lite högljutt… svårt att koncentrera sig. Men jag skulle nog 

inte säga att matte är tråkigt…” 

 

elev 1:  ”Det är sättet som vi jobbar med som är tråkigt, det är många sätt man skulle 

kunna jobba med matte så att det är roligt.” 

 

Hur skulle det vara? 
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elev 1: ”Det beror på vad man gör o håller på med… det finns ju massa sätt…” 

 

 

Vad skulle få er att tänka bättre om matte? 

 

elev 2: ”Jaa.. om det skulle bli roligare…” 

 

Hur ser en vanlig lektion ut? 
 

elev 1: ”Vi går in och tar fram böckerna och vi skriver och räknar. Ibland har vi 

genomgångar. ” 

 

Hur lär ni er matematik? 

 

elev 2: ”Jag vet inte. Jag lyssnar på genomgångarna. ” 

 

elev 1: ”Jag lär mig när jag försöker klura saker själv. ” 

 

elev 2: ”Men. Det är tråkigt…” 

 

elev 3: ”Det beror på vad det är för sak… vissa tar lång tid och vissa går fort att lära 

sig. typ, repetition…” 

 

Grupp 1 - tillfälle 2 
 

Vad gjorde vi precis? 

 

elev 1: ”Vi sjöng om matematik…” 

 

elev 2: ”Vi sjöng om area…” 

 

Hur kändes det här?  
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elev 2: ”Kul! kul att sjunga om det. area alltså.” 

 

elev 3: ”Kul att lära sig när man sjunger liksom.” 

 

Varför? 

elev 3: ”Liksom kul att man får liksom göra nånting som är roligt samtidigt som man 

gör matte som inte är så roligt.” 

 

elev 1: ”Man kanske lär sig bättre så här…” 

 

elev 2: ”Man lär sig utan att man vet att man lär sig.” 

 

Hur skulle det kännas om ni gjorde på det här sättet ibland i matten? 

 

Alla: ”Bra!” 

 

alla: ”Och kul!” 

 

elev 1: ”Det känns som att man liksom inte är i skolan om vi skulle sjunga.” 

 

elev 2: ”Då känns det liksom på ett annat sätt än att sitta o räkna i boken.”  

 

Om ni jämför det här med en vanlig mattelektion?  

 

elev 3: ”Det skulle vara kul då!” 

 

elev 1: ”Det skulle vara också att man lär sig… då blir det kanske kul….” 

 

elev 2: ”Det blir enklare. Först sjunger man. sen räknar man. ” 

 



 

62 

elev 3: ”Först gör man liksom det roliga, men ändå vet vad area är och så…. då blir 

det bra att räkna…” 

 

elev 2: ”Man kommer komma ihåg låten.” 

 

Hur skulle det kännas om ni själva fick skriva låtar i matte? 

 

elev 1: ”Spännande! ” 

 

elev 2: ”Aa det skulle det. lite svårt kanske. men kul!” 

 

elev 3: ”Då får man också lära sig andra saker. man har också lärt sig musik. Man lär 

sig liksom fler ämnen på en sak, samtidigt. ” 

 

 

Grupp 2 - tillfälle 2 
 

Vad gjorde vi precis? 
 

elev 1: ”Vi sjöng” 

 

elev 2: ”Sjöng…” 

 

elev 3: ”vi gjorde matte…” 

 

elev 1: ”Vi läste matte, triangel.. area liksom.. det är matte…” 

 

elev 2: ”Basen, höjden … vi sjöng hur man räknar area…” 

 

Hur kändes det? 
 

Alla: ”Bra! Kul! ” 
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elev 1: ”Jag har hört några tråkiga låtar på barnkanalen…men den här var roligare…” 

 

elev 2: ”Den är liksom bättre än de andra… man lär sig samtidigt… jag vet inte…” 

 

elev 3: ”Nån låt går så här bara, ett plus ett är två och blablabla… så var inte den 

här!” 

 

vad skulle ni tycka om ni hade en sådan lektion och undervisa matte på det här 

sättet? 
 

Elev 2: ”Mycket bättre! ” 

 

elev 3: ”Ja, mycket bättre!” 

 

elev 1: ”För att då har man kul! man liksom lär sig också matte. På ett roligare sätt.” 

 

Grupp 3 - tillfälle 2 
 

Vad gjorde vi precis? 
 

elev 1: ”Vi lärde oss matte i musikform” 

 

elev 2: ”Eller vi lärde oss hur man räknar…” 

 

elev 3: ”Det handlade om area…” 

 

Hur kändes det? 

 

elev 1: ”Kul! faktiskt! det var en bra melodi… då blir man glad….Det är så här man 

ska göra! då blir man glad och då börjar man räkna matte!” 
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elev 2: ”Det var väl bra.. hehe.. kul att sjunga! Det är ju roligare än att räkna bara… 

men man lär ju sig…” 

 

elev 3: ”Jag älskar musik så det är en bra kombination! matte blir roligare då. Man 

tänker på låten när man ska räkna och juste, så skulle man räkna, man kommer ihåg 

det, och sen räknar man…” 

 

Om ni jämför med en vanlig lektion och den här lektionen?  
 

elev 2: ”Det är väl lite roligare… man skulle lära sig lite lättare också… eller aa. jag 

vet inte…” 

 

elev 1: ”Jag tror att de första lektiorna skulle vara kul så här! men sen skulle man 

tröttna på låten… man borde ha en ny låt sen…” 

 

Grupp 4 - tillfälle 2 
 

Vad gjorde vi precis?  
 

elev 2: ”En formel till att räkna area…” 

 

Elev 3: ”Vi sjöng matte…” 

 

elev 1: ”Det skulle vara, det skulle vara just sånt här som skulle göra matematiken 

roligare, med annorlunda saker…” 

 

Hur kändes det här? 
 

elev 1: ”Man lär sig om man lyssnar på den.. ’ 

 

elev 3: ”Om man har prov så kan man bara tänka på den här och sen kommer man 

ihåg det…” 



 

65 

 

elev 2: ”Man blir glad… det hjälper att komma ihåg…” 

 

Hur skulle det kännas att ha så här i undervisningen ibland?  

 

Alla: ”Bra! ” 

 

elev 1: ”Ja, det skulle vara bra, jag tror att du kommer bli en bra lärare!” 

 

elev 3: ”Man kan kanske känna att det är pinsamt att sjunga…” 

 

 

Om ni jämför det här med en vanlig matematiklektion?  

 

elev 1: ”Då skulle det vara mycket roligare så här… det skulle få upp stämningen och 

då blir det roligare att göra arbetet…. för då blir man glad och då blir det bättre att 

jobba.” 

 

elev 3: ”Om man inte är intresserad av nånting så blir det ju inge bra…” 

 

elev 2: ”Sen behöver man lite annat runtomkring också…” 

 

 

 



 

66 

Bilaga 2: Informationsbrev & medgivandeblankett 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Tillfälle 1 
 

Punkterna under frågorna är eventuellt förväntade följdfrågor.  

 

Introducera:  

 ”Berätta om dig själv kortfattat” 

 ”Jag ska bli lärare och i det här är det viktigt att veta vad NI tycker” osv. 

 Lätta upp stämningen.  

 

1. Berätta om matematik. Ni kan gärna diskutera med varandra.  
• Berätta mer… 
• hur känner ni… 
• Hur upplever ni…  

 

2. Varför tror ni att ni har matematik? 

 

3. Berätta vad ni tycker om matematik.  

• berätta mer 
• varför upplever ni så? 
• Vad skulle få dig att i så fall tänka bättre om matematik? 
• Tänker ni olika i klassen? 

 

4. Hur känner ni er när ni går in i klassen och ni vet att det är matematik? 

• Varför? 
 

5. Berätta om en vanlig lektion.  

• hur ser det ut?  
• Vad gör ni?  
• Hur gör ni?  
• Vilka hjälpmedel? 
• Hur varierad är undervisningen/lektionerna? 

 

6. Hur lär ni er matematik? 



 

69 

• Finns det olika sätt att lära sig? 
• Vilka sätt? 

 

- 

 

Tillfälle 2 
 

Introduktion:  

• berätta om låten.  
• Ett annat sätt att lära sig matematik 
 

Gå igenom texten till låten.  

Gå igenom begreppen som ska sjungas.  

Repetera snabbt innehållet - att räkna area - 

 

1. Sjunga refrängen med bara gitarr (texten på powerpoint) 
 

2.    Sjung låten med eleverna bara med gitarr.  

 

3.    Sjung hela låten tillsammans med skiva. (få med eleverna att sjunga) 

 

 

— 

 

Intervjun direkt efter 
 

1. Berätta om det vi gjorde precis? 
• Vad handlade det om? 
• Hur kändes det? 
• Varför kändes det så? 
• Var det matematik? 

 

2.    Berätta vad du tycker om den här typen av undervisning jämfört med en vanlig 

matematiklektion? 

• Varför tycker du så?  
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• Berätta mer 
 

3. Berätta för mig hur det skulle kännas om man skulle variera 

matematikundervisningen och ha matematik på det här sättet ibland? 

• Varför upplever ni så? 
 

4. Något mer som ni vill kommentera?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


