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Musik - ett ämne att räkna med 
 
Agnetha Hellgren är grundskollärare för skolans tidigare år, inriktning ma-sv-spec. 
Arbetsplatsen är Hunnebostrands skola i Sotenäs kommun. Tidigare har hon varit verksam 
som fritidspedagog under drygt 20 år Hon arbetar även som kantor samt studerar 
matematikdidaktik vid IPD, Göteborgs universitet. Agnetha är matematikutvecklare i Sotenäs 
kommun, samt motionsledare på fritiden. 
 
 
Inledning 
Denna föreläsning handlar om hur vi i grundskolan kan utveckla musikämnet som 
pedagogiskt verktyg i bl.a matematikundervisningen, och för att förstärka 
matematikinlärningen. 
Som engagerad lärare ser jag hur mycket lektionstid som försvinner av olika anledningar, och 
ofta blir det då matematiken som blir lidande, eftersom vi har relativt få matematiklektioner 
på schemat. Då kan det vara en lösning att ämnesintegrera. Tankar om att vi lär oss på olika 
sätt gynnas också av detta sätt att arbeta. 
I de tidiga skolåren läggs redan stort fokus på läsning, skrivning och matematisk förståelse, 
men detta tenderar att avta lite senare då kursplanerna ställer allt större krav på övriga ämnen 
också. Om vi då kan ha en öppnare diskussion om innehållet på musik- och idrottslektioner 
kan dessa lektioner mycket väl förstärka de områden vi arbetar med inom matematik och 
svenska. Det blir allt vanligare att vi har ämneslärare i musik och idrott redan i tidiga skolår, 
och dessa lärare har tyvärr inte alltid kombinationen matematik. 
Jag kommer att presentera en del olika förslag och tankar kring olika lektioner och 
arbetsområden. Mina tankar och idéer grundar sig i mitt eget matematiska, musikaliska och 
pedagogiska intresse som hör ihop med mina tankar kring inlärning och förståelse. Jag har 
funnit att jag har stöd för dessa tankar i vår läroplan och i våra kursplaner. 
 
Varför? 
Vi får som lärare ofta höra att vi måste vi bättre på att ta in kulturen i våra skolor. Det är 
också aktuellt att prata om att vi måste ta med alla sinnen i underisningen. Lekens betydelse 
står inskriven i vår läroplan, men hur ser verkligheten ut? Är det accepterat bland föräldrar 
och pedagoger att ta in lek, kultur och sinnen i vår undervisning? 
Är det nödvändigt att ta in ”experter” när det står musik på schemat? Används musiken som 
trevliga avbrott under våra lektioner? Är det bara gulligt och trevligt när vi sjunger, spelar och 
dansar med våra elever, eller är det kanske rent av nödvändigt för vissa barn att förstärka 
lärandet med sång och musik? Kan det vara lättare att lära sig matematik eller svenska om vi 
hjälper barnen att utveckla ett sinne för rytm och takt? Mönster är oerhört viktigt inom 
matematiken. Kan det förenkla för eleverna att se mönster om vi tidigt tränar oss att klappa i 
takt, gå i takt, göra klappramsor eller träna in små enkla danser med mönsterupprepningar? 
 
Svaren på dessa frågor varierar förmodligen från person till person, men jag är övertygad om 
att musiken spelar en stor roll för våra elever och oss själva. Givetvis kan utsträckningen 
variera, men musiken kan vara ett viktigt inlärningsverktyg i vår undervisning. 
  
Historik 
Att musiken är och har varit viktig för människan genom alla tider har jag genom mina 
litteraturstudier fått bekräftat. Hos Varköy (1996) kan vi läsa om tankar som fanns redan hos 
Pythagoras, Platon och Aristoteles. Aristoteles ställer sig bl.a. frågan ”Varför bör man odla 



musiken? Skall man göra det med tanke på den rent förnimbara lustupplevelsen och dess 
möjlighet som rekreationsmedel, eller kan det tänkas att musiken har en vidare betydelse som 
att forma karaktären eller vara värdefull andlig aktivitet för att  främja klokhet?” (Varköy 
1996, sid.28) 
Musik som andlig aktivitet kombinerat med matematik stödjer pythagoréerna, som ser dessa 
två ämnen som de bästa medlen att nå själslig rening, harmoni och balans. Det var 
pythagoréerna som drog slutsatsen att all verklighet kunde förenklas och förklaras med hjälp 
av matematik. Tingen sades existera endast i kraft av talförhållanden. Vi kan därmed säga att 
det var pythagoréerna som gav oss grunden för det faktiska sambandet mellan matematik och 
musik. 
Man kan beskriva musikaliska harmonier som matematiska proportioner: En dubbelt så lång 
sträng sänker en ton med en oktav, en hälften så lång sträng höjer den med samma intervall. I 
musiken döljer sig ett flertal matematiska hemligheter. 
 
Lektionernas grundtanke 
Lektionerna jag nu kommer att ge förslag till är utformade så att barnen ska få en helhetssyn 
på inlärningen. Vi ska sträva efter att få in så många sinnen som möjligt under en skoldag. 
Innehållet i matematiklektionerna följer den aktuella lokala arbetsplanen, och utformas 
därefter på ett för skolåret adekvat sätt. 
 
Det pratas medvetet matematik från barnens första dag i skolan, och det går utmärkt att 
anknyta detta även till bokstavsinlärningen. Till hjälp kan man då använda sig av ”Majas 
alfabetssånger” (Andersson/Andeby, 1992). 
I sångerna kan man leta efter ”matte-ord”. Vi kan räkna ord i en mening, leta efter ett speciellt 
ljud i en sång. Som exempel kan jag nämna att jag brukar spela sången ”Blåklint” när vi 
arbetar med B. Barnen får då blunda och försöka lyssna efter ljudet b i sången, och en del 
kanske kan klara av att räkna antalet b-ljud. Jag brukar då spela CD-skivan, för det blir i detta 
fallet tydligare än om jag spelar själv. 
När vi lär oss J passar det bra att visa en bild från Majas härliga kalas, och sjunga om 
”Jordgubben”. Med utgångspunkt från bilden kan vi prata om hur man ska duka till ett kalas, 
hur många glas/assietter/ stolar mm som kan behövas. Hur ska bordet se ett för att så många 
personer ska rymmas? Ska det vara runt, ovalt eller rektangulärt? För äldre elever kan man ju 
våga sig på att göra en kostnadsberäkning på kalaset. (Integrera med hemkunskapen?) För att 
få med tidsbegreppet kan man fundera kring vilken årstid det är på bilden, och hur länge ett 
kalas varar. Vilka månader har vi,och vilka av dessa börjar på J? 
 
Vi lyssnar också mycket på olika sorters musik. Efter att ha utfört en klappramsa till Roman´s 
Drottningholmsmusiken kan man prata om Sverige vid tiden då kompositören levde. Hur 
gammal blev han? Hur gamla blir vi människor? Har medelåldern förändrats genom åren? 
Varför? Denna typ av associationspedagogik kräver viss styrning från oss pedagoger, och 
upplägget bör vara genomtänkt för att få ut så mycket som möjligt av samtalen. Som pedagog 
ska du ha en röd tråd klar för dig, och den kan ibland bli svår att upptäcka, men det kan vara 
ett väldigt roligt arbetssätt. 
 
Vi bör också använda samma klappramsa till mera dagsaktuell musik, så att barnen får känsla 
för takter och taktindelningar.  
Det är viktigt att hitta 1:an i takten, och det kan vi träna fram t.ex. så här: 
Sätt på en metronom, och låt barnen få se, känna, lyssna, klappa, gå till olika takter. När det 
känns som att alla har hitta 1:an är det dags att utveckla övningen exempelvis så här: 



Ge barnen var sin del av en dagstidning.  Sätt på taktfast musik,och låt barnen dra en remsa i 
en tidningssida vid varje 1:a. Det blir ett mycket läckert ljud, och väldigt avslöjande då någon 
gör ett ”Ritsch” på fel ställe. Dessutom blir det väldigt skräpigt! 
 
Metronomen och indelandet i takter kan också med fördel användas senare till inledning av 
bråkräkning. För elever som sysslar med musik känner de lätt igen fjärdedelar, åttondelar osv, 
och det är ett fantastiskt bra sätt att få barnen att förstå bråkens betydelse. Taktstrecken 
likställs då med likhetstecken, och det ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet! 
 
I idrottssalen passar det bra att träna mönsterupprepningar i form av olika danser. 
Geometriska begrepp lämpar sig också bra för utövning i idrottssalen. 
 
Att faktorisera tal bör eleverna tränas i tidigt. I övningen ”Clap Your Name” tränas detta till 
en viss del: (Denna övning kommer från ett material från Kalifornien som heter Math-Dance.) 
Om vi tar namnen BO, LISA, JOSEFINA kan vi börja med att träna vokaler och konsonanter. 
På vokaler kan man klappa på knäna, på konsonanter kan man klappa i händerna. Träna ett 
namn i taget! Dela sedan in barnen i grupper. Låt varje grupp klappa ett namn. Låt barnen 
sedan fundera kring hur många gånger man kan klappa BO medan LISA klappas? 
JOSEFINA? Kan barnen själva komma på namn som kan stämma in i detta mönster? Sitt eget 
namn? 
För att göra det hela tydligare kan man använda klossar i två färger där man bestämmer att 
rött är vokaler och blått konsonanter. 
Denna övning kan senare utvecklas till danser av olika slag. Vilka namn passar inte in i denna 
grupp? Hur kan ett exempel på en annan grupp se ut? 
 
Gör barnen bekväma i att samtala kring talen och missa inga tillfällen att prata om siffror/tal 
och förhållanden kring dessa! Multiplikationstabellerna kanske också på sikt blir till en dans, 
men det allra viktigaste målet ska då vara att det också ska gå som en dans – för alla! Våra 
tabeller är inte förhandlingsbara – alla kan lära sig dem, och det är vår skyldighet som lärare 
att se till att det blir så! 
 
Använder vi musiken som ett verktyg för inlärning blir det ett varierat arbetssätt för barnen 
och för oss pedagoger. Det är dock viktigt att vi hela tiden har klart för oss vad vi vill med 
övningen. Vi lärare måste vara väl hemmastadda i läroplanerna för hela grundskolan, för att 
se en förlängning i det arbete vi utför i de tidigare skolåren. Vi är barnens förebilder, och 
förmedlar vi att matematik är roligt och spännande fast det är lite klurigt ibland, lär vi barnen 
detta, och de kan lättare ta till sig det roliga i t.ex. problemlösning. Känner vi oss lite osäkra 
inför något är det dags att läsa på lite först, och kanske vänta ett par dagar med den 
genomgången/övningen. 
Detta sätt att arbeta tränar samtidigt upp vår egen kreativitet och fantasiförmåga i och med att 
vi får tänka till först och främst hur matematiken är, innan vi kan använda oss av musiken för 
att förstärka detta hos våra elever. I dagens tekniskt utrustade klassrum, och med alla olika 
hjälpmedel som finns behöver man inte alltid kunna spela själv (även om det underlättar och 
är otroligt trevligt), utan vi får ta hjälp av CD-skivor, DVD, Mp3 och allt tänkbart. Det viktiga 
är att vi försöker visa barnen glädjen i både matematiken och musiken! 
 
Jag önskar dig lycka till i detta arbete! 
Agnetha Hellgren 
agnetha.hellgren@edu.sotenas.se 
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