
Kopplingen mellan musik och
matematik är så stark att

musikinlärning och musikaliska
upplevelser

förbättrar matematiska
prestationer.
 (Luiz, 2007) 

https://www.researchgate.net/publication/266318346_

The_learning_of_music_as_a_means_to_improve_mathematical_skills
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Matematik och musik hör ihop
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Musik kan användas för att öka
matematisk kunskap,

akademisk prestation och
intelligens i allmänhet.

 (Kelstrom, 1998) 

https://doi.org/10.1177/0192636598082597
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Kreativa processer förbättrar koncentrationsförmågan

Att göra musik är en kreativ
process som ger skaparglädje.

Kombinera musikskapande med
matematisk problemlösning och

denna kreativitet och glädje
kommer att smitta av sig på

processen att lära sig
matematik.

 (Hamilton, 2018) 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8615262
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Konstupplevelser kan öka
graden av uppmärksamhet.

Musik, rytm och kreativ rörelse
kan hjälpa eleverna att

koncentrera sig på skolämnena.
 (Moerman, 2018) 

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1244292&dswid=-1240
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Studier har visat att mer musik i
undervisningen ger positiva
effekter på socialt samspel,
självkänsla och motivation.

 (Mall m.fl., 2016) 

http://maths.emportfolio.eu/images/deliverables/Teacher_Handbook_English_Version.pdf
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Dans kan ge en visuell presentation
av mer abstrakta delar inom

matematiken som är svåra att
förklara med ord.
(Rosenfeld, 2011)

https://www.academia.edu/4787544/Jump_Patterns_Percussive_Dance_and_the_Path_to_Math
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Abstrakta idéer i konkret form
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https://doi.org/10.1177/1048371315572878

Integration av konstarter i
undervisningen ger eleverna fler

möjligheter att skapa kopplingar som
leder till djupare förståelse.

 (Munroe, 2015) 
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Dans är inte imiterade (mimetiska)
rörelser, utan kombinerar upplevelsen

av rummet, tiden, symmetriska
rörelser och riktningar.

 (Belcastro & Schaffer, 2011)  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4169/194762111X12954578042939
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Visuell och kinestetisk
matematikförståelse

När vi använder klassrummets
utrymme och de siffror vi har

omkring oss kan vi ge barnen en
konkret förståelse av

matematiska begrepp.
 (Moerman, 2016) 

 

http://archive.bridgesmathart.org/2016/bridges2016-269.html
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Musik erbjuder många vägar till
matematikförståelse; som

mönsterbyggande, jämförande
och sorterande. För att beskriva

hört och sett och för att lösa
problem - gör musik!

 (Johnson & Edelson, 2003) 

https://www.proquest.com/docview/214139035
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Att använda rytmiska (eg. eurytmiska)
lekar med kroppen som instrument

hjälper till att höja
integrationsnivån i elevgruppen.

 (Lundberg, 2014) 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4986216&fileOId=4986219
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Lagbygge, ledarskap i klassrummet och inspiration
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Disciplinen, koncentrationen och
närheten i dansen kan bidra till att

stärka elevernas känsla av empati och
samarbetsförmåga samt såväl

respekten för andra som för det egna
jaget.

(Robinson & Aronica, 2018)
 

https://ideas.ted.com/why-dance-is-just-as-important-as-math-in-school/?

utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=

social&utm_content=2022-2-22
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Att undervisa med hjälp av dans är
inkluderande och ett bra sätt att arbeta i

klasser med flera språk. Eleverna lär sig att
kommunicera om matematik genom dans

och om dans genom matematik.
 (Rosenfeld, 2011) 

Dans är ordlös kommunikation som ändå kan
ge en extra kommunikativ dimension i ett
klassrum. I en flerspråkig klass kan dansen

hjälpa till att överbrygga språkhindren.
(Moerman, 2016)

Universiell kommunikation

Photo: "communication" by flavijus is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.Photo: "thank you note for every language" by woodleywonderworksis licensed under CC BY

2.0. 
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Att arbeta med dans och rörelser i
matteklassrummet kan ibland få
barnen att glömma att de lär sig

matte, och därmed försvinner
deras fobi för matte. Detsamma

kan gälla för barn med en
personlighet som gillar matte mer

än att dansa och röra sig,
matematiken gör det lättare för

dem att delta i dansen.
 (Rosenfeld, 2011) 
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Matematikångest och dyskalkyli
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En del lärare fokuserar alltför mycket
på elevernas förmåga att förstå

matematiska begrepp och
uppmärksammar därför inte elever

med dyskalkyli, matematikångest eller
andra inlärningsproblem. När lärare

använt musik i
matematikklassrummet har eleverna

blivit mer mottagliga för
undervisningen och även ökat sin

matematiska förståelse.
 (An m.fl., 2014) 

 
https://www.cimt.org.uk/journal/an.pdf
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Man har kunnat visat att elever
tenderar att minnas vad de lärt sig

bättre om de gestikulerar
undertiden de lär sig.

 (Cook m.fl., 2008)
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001002770700114X?

casa_token=Ay335ioLfc4AAAAA:CAlsdIDX_1Ri8HGd8NbJHqDB3UgThOKqxxK8SdUqyG3-

qf8p_2ky_yTvLMbBRD5SFSmPyuiPS4Pv

Memorisering
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"Musik kan aktivera samma
belöningscentrum i din hjärna
som annat du tycker om. Att

belöna dig själv med din
favoritmusik kan öka din

motivation att ta till dig ny
information".

 (Gold m.fl., 2019) 
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Motiverande, engagerande och belönande
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Musikskapande är den aktivitet
som engagerar flest delar av

hjärnan.
 (Scripp & Gilbert, 2016) 
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