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Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka en lärares syn på estetiska 
uttryckssätt som undervisningsmetod i matematiken och hur metoderna tillämpas i praktiken. 
Vidare studeras elevperspektivet på estetiska uttryckssätt och jämförs med lärarperspektivet. !
Studien utförs i en årskurs 4, i vilken matematiklektioner observeras och kvalitativa intervjuer 
genomförs med läraren samt några elever. Vidare elevperspektiv kompletteras med 
elevenkäter som hela klassen besvarar.  !
Resultatet av studien visar att läraren anser att det är viktigt för eleverna att vara med i en 
aktiv lärprocess där de är kreativa och sätta ord på sina kunskaper med alla sinnen. 
Majoriteten av eleverna anser att estetiska uttryckssätt är roligt och att kunskapen lagras i 
minnet.   
   
Slutsatsen är att läraren och eleverna har en helt del gemensamma uppfattningar om att 
estetiska uttryckssätt är tidskrävande, men att de bidrar till ett lustfyllt och meningsfullt 
lärande i vilken eleverna ges möjlighet att lära på ett djupare plan.     !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nyckelord: Estetiska uttryckssätt, Estetiska lärprocesser, Matematikdidaktik, 
Ämnesintegrering !
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1 INLEDNING 
!!!
Under mina år inom olika skolverksamheter har jag uppmärksammat att det förekommer viss 
variation i hur innehållet i matematikämnet lärs ut. Här menar jag att tillvägagångssättet i hur 
innehållet lärs ut, inte endast skiljer sig mellan skolorna, utan även mellan årskurserna inom 
en och samma skola.  !
Samtidigt har jag sett en tydlig skillnad på hur mängden estetiska inslag minskar för eleverna 
ju äldre de blir. I de tidigaste skolåren är estetiken ett naturligt inslag i 
matematikundervisningen än den är högre upp i årskurserna och där undervisningsformen 
övergår till det alltmer abstrakta. !
I skolpraktiken där estetiska inslag förekommit i undervisningen, har jag uppmärksammat 
tydligt positiva effekter vad gäller elevers engagemang och intresse. Då mina tidigare 
observationer kring estetiska uttrycksformer mestadels uppenbarade sig i andra ämnen än 
matematikämnet, blir jag särskilt intresserad av hur estetiska uttrycksformer kan och skulle 
kunna tillämpas i matematiken.  !
Tidigare forskning menar att estetisk och gestaltande undervisningssätt kan bidra till en ökad 
förståelse och fördjupa elevernas lärande och därför anses vara gynnsamt att använda i 
undervisningen (Eberle, 2014; Lindström & Pennlert 2016). Webster & Wolfe (2013) menar 
exempelvis att estetiken påverkar eleverna positivt, där de får känna ett välbehag eller nöje. 
Matematiken har sedan antiken, ansetts vara ett estetiskt ämne, men det är först de senaste 
årtiondena som vikten av estetiska undervisningsmetoder i matematiken börjat studeras 
(Eberle, 2014). Utifrån dessa resultat borde ett dagligt estetiskt undervisningssätt uppmuntras 
i skolorna. Det är dock inte självklart att verksamma lärare delar den uppfattningen eller 
praktiserar den i sin undervisning.  !
Jag intresserar mig särskilt för musik och musikundervisning, samt rör mig ständigt i olika 
estetiskt kreativa miljöer. Därför känner jag ett starkt intresse i att ta redan på om estetiska 
uttryckssätt praktiseras i matematiken hur det i sådant fall kan tillämpas i och anpassas till det 
matematiska innehållet. Förhoppningen är att jag ska finna något som jag kan använda i min 
fortsatta undervisning och att ge verksamma lärare nya idéer i och om estetiska uttryckssätt i 
matematikundervisningen. Jag vill särskilt undersöka hur lärare i en för övrigt estetiskt kreativ 
miljö, undervisar ett till synes abstrakt ämne som matematiken anses vara (ibid). Kan 
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estetiska uttrycksformer förstärka elevers inlärning inom matematiken och finns det några 
praktiska exempel. !
   !
1.1 Bakgrund 
!
1.1.2  Vad säger styrdokumenten? 
Skolverkets (2011) övergripande syfte för ämnet matematik kräver att elever ska ges 
“möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 
samband” (s.62). Med estetikens värden menar Skolverket (2011) att eleven på ett enkelt sätt, 
skall få uppleva matematiken. Eleven ska på så sätt ges möjlighet till att nå eventuella 
lösningar genom estetiska uttryckssätt och på så sätt ge eleverna en djupare förståelse om 
matematiska förhållanden. !
De övergripande målen och riktlinjer i Lgr11 belyser lärarens roll och framhåller att ”Läraren 
ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande” (s.14). Vidare framhålls det att skolans värdegrund och uppdrag är att: 
”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” (s.
10).  !
Enligt läroplanen är skolans uppdrag även att eleverna utvecklar en förtrogenhet med de 
skapande arbetssätten, estetiska uttrycken och inte minst samhällets kulturutbud (Skolverket, 
2011). Exempelvis använder Skolverket (2017) Kulturrådets satsning - Skapande skola, för att 
medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan 
(Skolverket, 2016). !
I läroplanen finns det alltså tydliga kopplingar till Skolverkets positiva inställning till ett 
estetiskt lärosätt, där man förväntar sig att undervisningen är utformad utifrån en estetisk 
form. Därför känns relevant för läraryrket och nödvändig i strävan efter förbättrade 
kunskapsresultat. !!!
!
!
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1.2 Litteraturgenomgång 
!
1.2.1 Begreppsdefinition - estetiska lärprocesser 
Som forskningsfält anses estetiska lärprocesser vara relativt nytt och inte alltid helt begripligt. 
Det beror delvis på att fältet är brett och spretigt men också för att det sammanför ett flertal 
olika mötespunkter, i vilka det kan skapas spänningar men även utvecklingsmöjligheter 
(Lindstrand & Selander, 2016).  !
Estetiska lärprocesser är därför ett ämnesfält som fortfarande håller på att formas. Orden och 
begreppen för kultur och estetik i skolan är på motsvarande sätt fortfarande outvecklade och 
oprecisa men det är i själva användningen de preciseras. Begreppet estetik har översatts  från 
grekiskan till ”det som erfars via sinnena” (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003, s.129) och på 
så sätt kopplas till det kroppsliga och sinnliga. “Estetiska lärprocesser kan då beskrivas som 
att skapa lärprocesser där man lär genom alla sinnena” (Broberg & Högberg, 2014, s. 90).  !
 

!
Estetiska läroprocesser är således ett förhållningssätt till själva undervisning som innehåller 
personliga erfarenheter i en gestaltad form och som en egen del av förståelsearbetet. Mötet 
sker via ett medium, (en form, en gestaltning, en framställning, en berättelse, ett konstverk) 
och förutsätter att en viss påverkan och förändring sker hos eleven (ibid).  !
Det lärande som pågår i samband med estetiskt skapande och uttryck, “handlar om 
tillägnandet av praktiska kunskaper kring de delar som ingår i representation och 
kommunikation” (Lindstrand i Lindstrand & Selander, s.164) via det valda mediet. Parallellt 
med detta kunskapstillägnande lär sig eleverna om den estetiska processen som sådan. Dels 
handlar lärandet om “processens beståndsdelar i form av de olika momenten och 
arbetsuppgifter som ingår i denna, men även om olika sätt att närma sig uppgiften att gestalta 
något” (s.164) . 

En estetisk läroprocess finns inte som en isolerad del, den är en del av en social praktik 
och ett perspektiv i lärandet. Estetiska läroprocesser innebär ett möte mellan egna 
personliga upplevelser, erfarenheter och kunskaper och andras. Andra personers, andra 
tiders eller olika samhällens framväxta och lagrade erfarenheter och kunskaper. Mötet 
sker via ett medium, (en form, en gestaltning, en framställning, en berättelse, ett 
konstverk). Ett sådant möte kan innebära en estetisk upplevelse eller erfarenhet, men om 
mötet förändrat ens tankar, föreställningar och handlingar har det inneburit en estetisk 
läroprocess. !
                                                                         Aulin-Gråhamn och Thavenius, 2003, s. 122
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!
I skolsammanhang används begreppet estetiska lärprocesser för att förtydliga att 
undervisningen i ett visst ämne sker ämnesintegrerad där man använder bilder, musik, texter, 
gestaltningar och iscensättningar för att göra kopplingar mellan personliga erfarenheter och 
föreställningar och andras förståelse av liknande sammanhang (Aulin-Gråham & Thavenius, 
2003). !
Emgård- Olsson (2014) ser dock  begreppet ”estetiska lärprocesser” som problematiskt. Dessa 
förknippas främst med konstområden i vilka det förutsätts att estetiska lärprocesser uppstår då 
vi lär oss om något ämne via en gestaltande konstart och menar att det vore “som att verklig 
kreativitet och estetik var förbehållet konstnärliga uttryck” (s.102). Hon menar istället att det 
är kunskap i “handling, sinnlighet, sinnesnärvaro, erfarenhet som formar världen – allt detta 
samtidigt” (s.103). När det sker en sådan förändring, förändras något hos den enskilde och 
estetisk lärprocess uppstår (Aulin- Gråham & Thavenius, 2003). !
Boberg och Högberg (2014) påpekar att konstarternas estetiska verktyg och metoder redan 
används på många skolor. Med det menar dem att estetiska uttryckssätt används främst när 
eleverna ska få lära sig om något inom ett annat ämne. Hur det ser ut runt om i skolorna 
skiljer sig åt, men det finns några ideligen återkommande användningsområden. Det kan 
exempelvis vara när ett visst ämne och en konstform på något sätt överlappar varandra. 
Komplexiteten, själva multimodaliteten exemplifierar de på följande sätt:  

Skolpolitiska beslut kan gestaltas genom att bygga upp olika beslutsvägar av skokartonger 
och dra ett nätverk av garn för att visa frågornas väg till beslutet. I båda fallen får eleverna en 
sinnlig upplevelse av den kunskap som de har fått lära sig. Memorering av viktig fakta är en 
annan vanligt förekommande aktivitet. Genom att skriva en sångtext eller dikt, memorera 
talföljderna och alfabetet genom att sjunga det, automatiseras kunskapen. Kopplas dessutom 
viktig fakta till vår kroppsliga intelligens via en dansrörelse eller förflyttning i rummet, 

Här kan vi till exempel ta bråkräkning inom matematiken och notvärden i musiken. Om 
vi i detta fall definierar 1/1, det hela, till en helnot kan vi sedan höra bråktalen ½ och ¼ 
genom att spela halvnoter och fjärdedelsnoter. På detta sätt har vi låtit bråktalen 
representeras av två olika uttrycksformer, det matematiska och det musikaliska. Lägger 
vi sedan till notskrift eller, som vi tror de flesta av oss varit med om, ritar upp cirklar 
som vi delar i halvor och fjärdedelar, skapar vackra mönster med dem, har vi gestaltat 
samma kunskap även i bild. Om vi slutligen sätter ihop våra teckningar och den musik vi 
skapat till våra matematiska tal har vi inte bara repeterat och bearbetat ämnet för dagen, 
bråkräkning, utan vi har även gett bråkräkningen en sinnlig upplevelse.   
                                                                            
                    Boberg och Högberg, 2014, s.82
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breddas och bearbetas förståelsen från fler håll och eleverna får möjlighet att förstå fenomen 
på många olika sätt med fler sinnen inkopplade (Boberg & Högberg, 2014).  
!
!
1.2.2 Varför estetiska lärprocesser och estetiska uttryckssätt som 
undervisningsmetod? 
Då estetiska lärprocesser uppstår i möten via ett medium, kan läraren sträva efter att skapa 
lärprocesser där eleverna lär med alla sinnen via en gestaltad form. Tillsammans med estetiska 
uttryckssätt innehåller undervisningen elevernas personliga erfarenheter som blir en egen del 
av deras förståelsearbete (Aulin - Gråhamn & Thavenius, 2003).  !
Betraktarens tolkning blir då en del av en estetisk lärprocess, där det i sin tur sker en annan 
blandning av egna upplevelser, erfarenheter och upptäckter. Varje tolkning och form av 
lärande, innehåller en bearbetning av information till en egen gestaltning, där uttryck 
aktualiseras. Hjärnan är selektiv och medvetandet är en process. Lärandet är således ett 
maskineri av olika aktiviteter “där information och färdigheter prövas och kanske befästs och 
där informationen värderas och omvärderas” (Lindstrand & Selander, s. 125). !
Konstformer erbjuder fler olika sätt att lära sig på. Med hjälp av konstnärliga uttryck, 
exempelvis drama,  kan elever eller lärare visa upp sådana situationer som skall bearbetas. 
Används fler uttryckssätt än ord när vi reflekterar, får vi möjlighet att tränga djupare in i 
ämnet och på så sätt se andra lösningar (Chemi, 2015). När eleverna får pröva nya kunskaper i 
ofarliga situationer, står de bättre rustade när de möter liknande situationer igen.  Ett 
ytterligare sätt där konstformerna tillåts samverka med ett ämne är att visualisera 
svårbegripliga moment. Exempelvis kan eleverna förstå olika kemiska reaktioner genom att 
dansa dem tillsammans och på så sätt se fenomenet hända i rummet samtidigt som de är en 
del av det (Boberg & Högberg, 2014).  !
Det räcker därför inte med enbart teoretiska kunskaper menar Carlgren (1997), utan 
framhåller att eleverna måste få uppleva det som lärs ut, något som inte kan utvecklas genom 
enbart teoretiska kunskaper. Det kan liknas vid ett musikinstrument. För att eleven ska kunna 
förstå hur ett visst instrument låter, behöver eleven få uppleva det. Den egna upplevelsen via 
olika gestaltande metoder, stärker förståelsen och fördjupar lärandet som annars tenderar till 
att bli allt för subjektiv, vilket innebär att svårförståeligt innehåll konkretiseras och blir 
lättförståeligt (Lindström & Pennlert, 2016). För de som inledningsvis hade svårt att förstå 
kan möjligheten att få bearbeta de svåra begreppen och kunskaperna genom andra 
uttrycksformer ge nya insikter (Boberg & Högberg, 2014)  !
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Liksom läroplanen (Skolverket, 2011) föreskriver ska eleverna utveckla en förtrogenhet med 
de skapande arbetssätten och de estetiska uttrycken. Eberle (2014) menar att eleverna behöver 
utveckla en känsla för estetik för att kunna uppskatta den, precis som de flesta behöver göra 
till en början för exempelvis poesi och musik. Det sker inte per automatik, varför läraren 
behöver lägga upp undervisningen på så sätt att eleverna kan utveckla en känsla och sinne för 
det estetiska.  !
Begreppsförståelsen förbättras enligt Autin (2007) när estetiska uttryckssätt används i ett 
ämnesintegrerat sammanhang genom vilken abstrakta matematiska begrepp kan 
konkretiseras. Estetiska dimensioner finns dock i alla ämnen och kan därför ämnesintegreras i 
all undervisning (Hansson Stenhammar, 2015). Det är alltså inte enbart via språket som 
eleverna förmedlar kunskaper (Marner & Örtegren, 2003). Estetiska dimensioner “håller 
samman upplevelser och erfarenheter från skilda sammanhang till en meningsfull 
helhet” ( Lindstrand & Selander, s. 80), vilket inte bara uppmärksammar elevens kompetens 
som krävs, utan även bjuder in till ett deltagande i ett offentligt samtal.  !
Estetiska lärprocesser i ett ämnesövergripande skolarbete ger dessutom utökade möjligheter 
till olika typer av lärande. “Att berätta i bild, musik eller text ger en möjlighet att förmedla en 
önskan eller ett känslomässigt engagemang” (s.80) på ett enkelt och personligt sätt. 
“Ämnesintegration och tematiskt arbete är dock inte något som endast kan hänföras till det 
estetiska området” (Lindstrand & Selander, 2009, s.187.) !
Aulin-Gråham & Thavenius (2008) menar att fördjupad kunskapsarbete kräver att skolan 
använder sig av hela det estetiskas potential. Tyvärr handlar de estetiska verksamheterna 
många gånger om ett fritt skapande men knappast om att skapa någon mening. Lindgren 
(2009) uppmärksammar detsamma och menar att fokus ligger på själva uttrycksformen 
snarare än uttrycksformens innehåll och menar att man använder olika uttrycksformer och inte 
på hur dessa används och utförs. Det specifika innehållet för uttryckssättet faller i glömska.  !
Vidare finns det en risk att estetiska uttrycksformer betraktas som alternativa och 
kompensatoriska former för lärande istället för att ha ett ämnesspecifikt värde i sig (Dahlbäck, 
2016; Marner & Örtegren, 2003). Det betyder att elever ofta använder estetiska uttryckssätt 
för att komplettera eller alternera en annan undervisningsmetod. Istället bör varje integrerat 
estetiskt uttryck ses för dess egna positiva egenskaper.  !
Lärares uppfattningar påverkar i allra högsta grad skolämnets innehåll (Dahlbäck, 2017).  Aili 
och Blossings (2008) hävdar att estetiken i undervisningen spelar en viktig roll i elevers 
lärande och menar att lärare som tillämpar estetiska uttryckssätt som undervisningsmetod, kan 
bland annat se tydliga sociala interaktioner i klassrummet som är gynnsamma för lärandet. 
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“De undervisningsfaktorer som har störst betydelse för lärande är interaktiva” (Håkansson & 
Sundberg, 2012, s.55) och sker i samspel mellan individerna.  !
Samtidigt som variationen i arbetsmetoderna höjer motivationen och (Lindström & Selander, 
2009) och estetiska uttryckssätt skapar en större lärandearena, är estetiska uttryckssätt mycket 
tidskrävande (Webster & Wolfe, 2013; Dietker, 2015). !!
1.2.3 Estetiska lärprocesser i matematiken 
Matematikämnet har redan under antiken ansetts vara ett estetiskt ämne och forskare är än 
idag överens om matematikens estetiska kvalitéer (Eberle, 2014).  Några av dessa estetiska 
kvalitéer i matematiken är redan väl uppmärksammade, som symmetri, mönster, struktur, 
ordning och abstraktion (Mouwitz, 2014). Ändå representerar matematikämnet för de flesta 
en meningslös blandning av regler och symboler som eleverna förväntas känna till, vilket gör 
att det saknas kopplingar till det som dagens ungdomar anser vara spännande, intressant och 
betydelsefullt (ibid).  !
Dietker (2015) framhåller att det måste finnas en strävan efter överraskningar i klassrummet, 
men ju högre upp i åldrarna man kommer desto torftigare blir klassrummets och 
undervisningens organisation (Mouwitz, 2014). Särskilt matematikämnet är drabbad av 
stillasittande med enbart papper och penna till hands, både för lärande och för redovisningen 
av kunskaper. Detta har blivit matematikämnets signum (ibid). Dessutom bidrar lärobokens 
dominerande och styrande roll i matematikundervisningen att lärarens aktiva och individuella 
överväganden för att nå önskvärda mål i undervisningen blir desto viktigare (Grevholm, 2014; 
Lundgren & Säljö, 2012; Stensmo, 2001). Precis som geometri lätt kan bindas ihop med 
bildkonsten som rita och måla, skulptera och arkitektur, kan lektionens sammansättning och 
framförandet, precis som ett orkestralt stycke, tolkas på många olika sätt (Dietker, 2015).  !
Grevholm (2014) beskriver matematiken som en “skön konst och intellektuellt äventyr” (s.40) 
och menar att det finns en “nära anknytning mellan konst och modern matematik” (s.41). Ett 
exempel inom matematiken är Fibonaccis talföljd för att skapa fascinerande spiralornament, 
vars mönster återfinns i naturen. Det förekommer i form av kottar, snäckskal och till och med 
hur ananaser växer. I dessa talföljder finns en harmoni som målare såväl som skulptörer 
inspirerats av när de skapade olika proportioner i form av det gyllene snittet (Boberg & 
Högberg, 2014). Vidare menar Boberg & Högberg (2014) att vissa lärare inom matematiken 
tycker att det är estetiskt tilltalande när en elev hittar en elegant, enkel och rak lösning på ett 
problem jämfört med ett svar som tar omvägar och är krokigt (ibid). !
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Eleverna behöver förstå att matematiken är ovanligt kreativ (Mouwitz, 2014) och att det kan 
liknas matematikundervisningen vid en restaurang där eleverna representerar gästerna, som 
endast möter en färdig och prydligt upplagd maträtt. Vad som försiggår i det kreativa köket 
vet varken gästerna eller serveringspersonalen, i detta fallet lärarkåren. Enligt Mouwitz 
(2014) är detta naturligtvis ödesdigert för matematikämnet, då undervisningen är till för att 
utveckla just en matematisk praktik och inte till för att beskåda själva slutprodukterna. 
Matematik handlar inte bara om de personer som finns i köket och de som serverar i matsalen. 
Det handlar helt enkelt om att upptäcka alltet och matematiken som finns för att beskriva 
världen omkring oss (Dietker, 2015).  !
1.2.4 Definition av estetiska lärprocesser i denna studie 
I denna studie kommer begreppet estetiska uttryckssätt som undervisningsmetod att användas 
för att urskilja det betydelsefulla didaktiska perspektivet i en hel estetisk lärprocess. Då 
läraren aldrig kan garantera att valda undervisningsmetoder leder till en önskvärd estetisk 
lärprocess, kommer fokus att ligga på de påverkningsbara estetiska uttryckssätten som läraren 
har möjlighet att tillämpa i sin undervisning för att åstadkomma estetiska lärprocesser.  !
Då Mouwitz (2014) menar att alla lärprocesser i någon mening är estetiska. Det beror på att 
de innefattar olika aktiviteter som exempelvis läsa, skriva, lyssna. Det handlar däremot om att 
komma bort från en “torftiga sittandets estetisk” (s.139) som annars råder i matematiken och 
snarare belysa det som berikar, utvidgar och mångfaldigar elevers lärprocesser. I denna studie 
avses därför estetiska lärprocesser för att förtydliga den ämnesintegrerade undervisningen där 
läraren använder estetiska uttryckssätt i form av bilder, musik, texter, gestaltningar och 
iscensättningar som sedan kan kopplas ihop med elevers personliga erfarenheter (Aulin-
Gråham & Thavenius, 2003).  !
!
1.3 Syfte och frågeställning 
Detta arbeta har som huvudsyfte att ta reda på vad en verksam lärare inom en estetiskt 
profilerad skola tänker om hur estetiska uttrycksformer förstärker elevers lärande inom 
matematiken, samt vilka estetiska uttrycksformer läraren använder för att öka olika typer av 
matematikförståelse. Syftet är även få en tydligare bild av hur läraren och elever uppfattar 
estetiska uttrycksformer som undervisningsmetod. För att underbygga den insamlade datan 
kommer en mindre litteraturstudie att göras inom det aktuella området. Utifrån dessa syften är 
förhoppningen att få användning för resultatet i min profession, samt att ge andra verksamma 
lärare inspiration av nya tankar och idéer kring begreppet estetiskt undervisningssätt och en 
större förtrogenhet med ett sådant arbetssätt.  
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!
Denna studie har som mål att besvara följande frågeställningar: !
1. Hur tillämpar läraren estetiska uttryckssätt i praktiken? 
2. Hur väl stämmer lärarens tankar om estetiska uttrycksformer som undervisningsmetod 

mot dennas praktiserande arbetssätt? 
3. Vilka kvalitativa skillnader och likheter finns mellan elevernas och lärarens tankar vad 

gäller estetiska uttrycksformer? !!!
2 METOD 

2.1 Urval 
I denna studie deltog en lärare och en klass på 27 elever i årskurs 4. På grund av frånvaro 
deltog 25 elever i själva studien. Klassen har en relativt jämn könsfördelning. Skolan är en 
profilerad musik-grundskola, belägen i en tätort i mellersta Sverige. Valet av klass har gjorts 
utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då läraren som jag var intresserad av att ha 
med i studien, var klassföreståndare för denna klass. !
Jag var väldigt noggrann med val av lärare för min studie och behövde någon som arbetade 
relativt frekvent och medvetet med undervisningsmetoderna som var intressanta för studien. 
Då jag tidigare har arbetat med läraren, visste jag att hennes undervisningsmetoder var 
intressanta och relevanta för denna studie. Fördelarna med att ha haft en tidigare kontakt är att 
det blir en avslappnad och öppen dialog. Jag visste redan en del om hennes 
undervisningsmetoder men inte hur hon resonerade kring dessa.  !
Dessutom visste jag att hennes elever är bekväma med sådana arbetssätt men inte hur de 
tänker om dem. Eftersom eleverna är vana med undervisningsmetoderna kan det tyckas att 
studien genomförs i en idealisk och tillrättalagd miljö. Att dessutom följa en tämligen 
homogen grupp, kan vara till en nackdel och försvåra arbetet. Detta kommer att tas i 
beaktande under hela studien. !
Enligt Vetenskapsrådet (2011) skall bägge vårdnadshavare samtycka till barnets deltagande i 
studien. Samtliga närvarande elever kunde delta i studien efter att vårdnadshavare och eleven 
tog del av följebrevet. I brevet framgick studiens syfte och några etiska ställningstaganden 
gällande bland annat absolut anonymitet. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 
Datamaterialet som används och tas upp i denna studie är hämtat från fältanteckningar som 
gjorde i samband med observationer, de kvalitativa intervjuerna och enkätundersökningarna. 
En sådan kombination och mångfald av flera olika insamlingsmetoder ger arbetet ett större 
och rikare underlag om det enskilda fallet. Dokumentationen följer en fallstudiedesign som 
enligt Johansson & Svedner (2010) lämpar sig väl för studier av undervisningsmetoder och i 
de fall då undersökningsobjektet är en kombination av individuella och generella fall. !
2.2.1 Observationer 
Som en del av datainsamlingsmetoden gjordes sammanlagt tre observationer i klassen. Det 
som observerades var lärarens val av estetiska undervisningsmetoder, elevernas agerande, 
mottagande av uppgiften och diskussioner. Samtidigt fördes anteckningar enligt “kritiska 
händelser”- principen (Johansson & Svedner, 2010, s.51). De viktiga händelserna definierades 
utifrån studiens frågeställningar. Dessa viktiga händelser är centrala för observationen och 
registrerades löpande. Inledande observationer ger enligt Johansson och Svedner (2010) ett 
bra underlag för intervjuerna och gav en  utgångspunkt när intervjufrågor formulerades. För 
att det skulle bli möjligt att stämma av det läraren sa mot hennes praktiserande arbetssätt, 
genomfördes intervjuer efter själva observationen. !
2.2.2 Intervjuer 
Uppföljningen av observationerna skedde genom kvalitativa intervjuer med läraren och 6 
elever utifrån förutbestämda frågor (bilaga 2). Inledningsvis genomfördes en allmän intervju 
med läraren, i vilken hon fick beskriva sina allmänna tankar för estetiska undervisningssätt 
och specifikt för estetiska undervisningsmetoder i matematiken. I anslutning till det andra 
observationstillfället genomfördes en andra intervju med läraren där vi samtalade om hennes 
tankar kring det aktuella projektarbetet. Avslutningsvis genomfördes elevintervjuer med samt 
fem elever efter avslutat projektarbete.  !
2.2.3 Enkätundersökning 
I anslutning till det avslutade projektarbetet fick samtliga 25 elever besvara en elevenkät i 
vilken de fick beskriva sina tankar kring det aktuella arbetet och svara för hur de ser på 
estetiska undervisningsmetoder i matematiken. Enligt Bryman (2011) finns det nackdelar med 
enkäter då dessa inte ger uttömmande svar och respondenterna inte kan få hjälp under tiden.  

!
2.3 Litteraturstudie 
Som en del av datainsamlingsmetoden har en litteraturstudie gjorts utifrån relevanta artiklar 
och avhandlingar. Dessa har erhållits från databaserna ERIC (EBSCOhost), Academic Search 
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Elite, DiVA och Google Scholar. Samtliga artikelsökningar har gjorts som peer reviewed. För 
de internationella databaserna har sökorden aesthetic, creative learning och mathematical 
aesthetic används. Dessutom gjordes avgränsningar för teaching methods, mathematical 
concepts och mathematics teachers. I de svenska databaserna slogs en kombination av 
sökorden estetiska lärprocesser, estetisk matematiken, estetik i matematiken.  Utöver 
databassökningen har det gjorts en sökning i för utbildningen rekommenderad kurslitteratur 
samt annan relevant litteratur för forskningsområdet.   !
2.4 Procedur 
I studien genomfördes det totalt tre observationer, två lärarintervjuer och sex elevintervjuer. 
Samtliga 25 elever i klassen fick även besvara en elevenkät.  !
2.4.1 Observation 
Den första observationen gjordes under en förberedande lektion inför det kommande 
projektarbetet. Klassen tittade på en tidigare uppgift som de hade skapat tillsammans och som 
blev en utgångspunkt för det aktuella projektarbetet. Lektionen byggde helt och hållet på 
diskussioner, analyser och reflektioner av det tidigare arbetet. Detta skedde i helklass med 
läraren som diskussionsledare. Under lektionen samtalade eleverna om hur uppgiften blev, 
vad det berodde på och vad som kunde ha gjorts bättre. Jag förde anteckningar om vad som 
sas av läraren och eleverna, vilka områden som togs upp och hur elever agerade i den aktuella 
situationen utifrån estetiska uttryckssätt.  !
Den andra observationen genomfördes i helklass under en genomgång av det pågående 
projektarbetet. Jag förde anteckningar om hur eleverna resonerade kring uppgiften, följde 
lärarens samtal med eleverna och vad eleverna svarade på den nya uppgiften. Samtidigt följde 
jag resonemanget kring hur de kunde arbeta med uppgiften, hur mycket vikt som lades i 
respektive ämne och hur de använde ämnesspecifika begrepp.   !
Den tredje observationen skedde under en lektion av eget arbete. Eleverna arbetade enskilt 
med sin uppgift, dock fick de fick sitta parvis och diskutera. Jag följde enskilda elevers 
resonemang, reaktioner och arbete, samt förde fältanteckningar om vad jag såg utifrån mina 
forskningsfrågor.  !
2.4.2 Intervjuer 
Första lärarintervjun genomfördes i början av projektet och gick ut på att få ta del av lärarens i 
allmänna tankar kring de estetiska undervisningsmetoderna, dock i huvudsak estetiska 
undervisningsmetoder i matematikämnet och hur hon använder dessa i praktiken. Intervju 
pågick i cirka 60 minuter och utgick från fasta, i förväg formulerade frågor (Bilaga 2). 
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Läraren har inte fått ta del av frågorna innan intervju. Jag hade som avsikt att undvika avbryta 
respondentens svar, i hopp om att få så uttömmande svar som möjligt, samt utan att påverka 
tankegången för mycket.  !
Den andra intervjun skedde efter tredje och sista observationen och tog cirka 30 minuter. 
Syftet med intervjun var att undersöka hur läraren tänkte kring det aktuella projektarbetet. 
Intervjun gick därför ut på att enbart prata om den aktuella uppgiften. Jag hade förberett så 
öppna frågor som möjligt (bilaga 2).  !
Elevintervjuerna gjordes i anslutning till den tredje och sista observationen. 6 slumpvis 
utvalda elever fick genomföra enskilda intervjuer utifrån i förväg bestämda frågor (bilaga 3).  !
2.4.3 Enkät 
Den inledande enkätundersökningen genomfördes i helklass där 25 elever fick besvara 
enkäten efter att läraren har gått igenom frågorna och klassen diskuterat begreppen (bilaga 4).  

!
2.5 Analysmetoder 
Då läraren avböjde till inspelning av intervjun fördes anteckningar löpande under intervjun. 
Därefter transkriberades intervjusvaren för att underlätta sammanställningen av 
intervjuresultatet. !
Anteckningar fördes även löpande under samtliga observations- och intervjutillfällen för att 
minimera risken att återge resultatet felaktigt. I vissa fall gjordes även kompletterande 
anteckningar efteråt.  !
Vid enkätanalysen sammanställdes samtliga svar i tabeller utifrån själva frågorna och 
redovisades med antal svar för respektive svarsalternativ. Tabellformen användes för att få en  
tydlig och övergripande bild av hur åsikterna skilde sig ifrån klassen som helhet (Tabell 1-4b).  !
Vid analysen av observationstillfällen, sammanställdes resultaten i en tabell för att få en 
tydligare överblick över lärarens undervisningssätt och elevernas respons. Detta underlättade 
även för analysen av hela undervisningstillfället. !
För att kartlägga elevernas uppfattningar ytterligare, utfördes enskilda intervjuer med 6 elever. 
Intervjuresultaten sammanställdes till en början utifrån respektive fråga där likheter och 
skillnader lättare kunde jämföras.  
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3 RESULTAT 

3.1 Resultat från observationer 
!
Tabell 1 visar noteringar som antecknades under det första observationstillfället. !
Tabellen visar viktiga händelser som observerades under det första observationstillfället. 
Klassen analyserar och diskuterar tidigare uppgift. Uppgiften gjordes i helklass tidigare under 
läsåret, innan klassen hade gått igenom det matematiska området skala. I tabellen går det till 
stor del att utläsa bildämnets innehåll.  !
Tabell 1. 

Tidpunkt och verksamhet Läraragerande Elevagerande

Observation 1!!
Början av lektionen - 30 min

”Vad föreställer bilden?” lärare 
tittar på en tidigare bild som 
klassen har skapat tillsammans. 

”Jag tror att det är en väg och 
så är det något som jag inte har 
förstått”. 

”Det är en väg som går till 
havet.” 

Ett flertal elever ställer sig upp, 
går närmare, börjar ställa 
frågor.

”Ja, det kan vara en väg som 
kanske går till havet. Vad kan 
dessa pinnar föreställa?”

”Ett staket”

”Tycker ni att det stämmer där 
de möts?”

Elev, ”nej,  de möts inte”!

Titta på bilden längst till höger, 
titta sedan på bilder till vänster 
om den. 

Barnen skrattar

”Men det kanske ska vara så?” Elev, ”De skulle kanske vara lite 
mindre men iaf vara på samma 
marknivå”

”Om vi utgår från det stora 
huset och går två steg till 
vänster. Där ligger liksom husen 
i havet. Det är något som är lite 
skumt.” 

Eleverna skrattar och pratar lite 
sinsemellan. !

”Vad stämmer bra på bilden?”! Bergen

”Ja, man ser knappt skarven, 
det stämmer väldigt fint”. 

Tidpunkt och verksamhet
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”Det är nästan lättare att hitta 
något som inte stämmer än 
något som stämmer. ”!

Elev, syftar på att färger inte 
stämmer överens för ett och 
samma föremål.

”Det var väldigt svårt att välja 
färg”

”Varför är det svårt att välja 
färg?”!
Det kan vara svårt att avgöra 
hur mörk eller ljus färgen ska 
vara. Man tolkar väldigt olika 
och ni fick inte heller se 
helheten. 

Vad förutom färgerna skiljer 
sig? 

Man har tolkat samma del på 
olika sätt. Den ena bilden är 
ringarna tydliga på den andra är 
de mer utspridda”. !!
”Man har ritat olika starkt”

Läraren visar hur bilden 
egentligen såg ut. 

Barnen ojar, några säger: ”Va?” 
Skrattar lite. Därefter total 
tystnad.

Tänk er att vi gjorde detta innan 
vi arbetade med skala. Ni fick 
bara en bilddel som ni skulle 
rita av.

”Om vi ska bestämma lite kring 
nästa uppgift. Hur hårt ska vi 
bestämma att vi ska trycka?”

Eleverna ger förslag på att 
trycka ganska lätt. !
Några elever visar på tidigare 
bild och ger exempel på hur mkt 
de ska trycka. !

Om man trycker för hårt så blir 
kontrasten väldigt stor. Trycker 
vi för svagt så blir det svårt att 
uppfatta. 

Elev, menar att man behöver 
tänka på perspektivet. 

”Det är svårt att veta att just de 
här husen ska vara långt bort 
när vi inte ser hela bilden och 
inte kan jämföra med 
horisonten. Vad ska det bli?”!!

Kommer vi att få se bilden den 
här gången?

”Nej, ni kommer inte att få se 
bilden den här gången heller” 

Klassen godtar svaret.

Läraragerande ElevagerandeTidpunkt och verksamhet
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!!!
Tabell 2 visar samtliga noteringar som fördes under det andra observationstillfället. !
Tabellen visar viktiga händelser som observerades under det andra observationstillfället. 
Klassen samtalar med matematiska begrepp, samt utifrån det de redan kan om det 
matematiska begreppet skala. Klassen repeterar sjuans multiplikationstabell i form av en sång. 
Även elevsamtal om uppgiftens svårigheter framkommer i tabellen.  !
Tabell 2. 

”Val av färgpennor är också 
viktigt. Vad ska vi göra för att 
det inte ska bli massa olika 
nyanser?”

Majoriteten av händerna uppe.!!
Elev föreslår att de ska 
använda pennorna som finns 
framme vid tavlan. Där finns 
inte så många olika varianter av 
färger. 

Läraragerande ElevagerandeTidpunkt och verksamhet

Tidpunkt och verksamhet Läraragerande Elevagerande

Lektion 2 - ny uppgift, början 
av lektionen, 40 minuter totalt!!
Genomgång av ny uppgift 7 
min in på lektionen

”Nu ska ni få ett vitt papper som 
man inte får tappa bort. Jag har 
mätt upp det och det är 
kvadratiskt. Vad är det?”!!

”Att alla fyra sidor är räta och 
sidorna är långa”

”Ja, precis. Att vinklarna är räta 
och sidorna lika långa”

Vad ska vi börja med? ”Vi måste mäta”

”Ja, vi behöver en linjal att mäta 
med”

”Nu är det ju inte bara att börja 
rita!” 

Elev, ”Vi måste veta vilken skala 
vi ska rita i”. 

Läraren förklarar att det finns en 
vit kant som är viktig att få med 
på sin bild. Den är viktig. 

Eleverna visar tydligt att de 
hade missat det. Går ett sus 
genom klassrummet. Aha-
upplevelsen är tydlig. 

Det kommer att vara fyra 
gånger fyra rutor.

Ni behöver mäta hur lång en 
sida är. 

Eleverna börjar mäta sina 
bilder. Många samtalar tyst med 
kamraten bredvid. 

Tidpunkt och verksamhet
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!!!!
Tabell 3 visar hela noterade tredje observationstillfället.  !
I tabellen kan man läsa lärarens agerande respektive elevernas agerande under en 
uppföljningslektion. Samtalen visar även hur läraren har arbetat med den matematikuppgiften, 
ämnesintegrerad med andra ämnen. Huvuddelen av observationen samtalar klassen om det 
nästan färdiga resultatet. Det framkommer vilka svårigheter som har funnits, vad som kunde 
gjorts annorlunda. Ämnesspecifika begrepp används såväl för matematiken som för de andra 
ämnen.  !
Tabell 3. 

Ska vi förstora eller förminska?!
3 cm på bilden är 21 cm i 
verkligheten. Ska 3 eller 21 stå 
först? 

Vilken är bilden och vilken är 
verkligheten?

Eleverna diskuterar att 
verkligheten är den lilla bilden 
som de har fått och bilden är 
den de ska rita.

Läraren undrar om man brukar 
skriva 21:3 och diskuterar hur 
man kan förenkla det lite. 

Man kan dela allt på tre för att 
få fram 1. !
Annan elev, man kan även dela 
3 på 3.

Läraren ger tips på att man kan 
dela in bilden i fyra rutor för att 
underlätta för sig och berättar 
att allt ska förstoras gånger sju. 

En elev undrar vad 7 gånger 7 
är. 

Läraragerande ElevagerandeTidpunkt och verksamhet

Tidpunkt och verksamhet Läraragerande Elevagerande

Lektion nr 3 - 30 min

Klassen tittar på de färdiga 
alstren. De börjar med en bild i 
taget.  

Läraren undrar vad eleverna 
tycker om de två bilderna som 
de har skapat.

Eleverna tycker att det ser ut att 
stämma rätt bra. 

Elev tycker att det svårt att veta 
när man inte såg hur 
exempelvis armen skulle 
fortsätta. 
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Läraren uppmanar eleverna att 
berätta hur de gjorde och hur 
de tänkte. 

Någon försökte titta på om det 
kunde liknas vid en figur, 
geometrisk figur. 

Någon tyckte att bilden som de 
fick var lite suddig.

Läraren bekräftar att den blev 
”pixlig” när den förstorades. 

Många elever tyckte att det var 
svårt att tyda vad allting var och 
att man bara kunde gissa vad 
det skulle bli. 

Klassen samtalar kring 
resultatet

Eleverna tycker att det blev 
mycket bättre när de fick mäta 
och vissa pusselbitar stämmer 
överens på pricken. Det 
förekommer fortfarande en viss 
färgskillnad men den är inte lika 
tydlig som vid det tidigare 
arbetet. 

Efter diskussionen om 
svårigheter och 
tillvägagångssätt undrar läraren 
vad man ser på bilderna.

Eleverna kommer med olika 
förslag; krona, skjortel, präst. 

Läraren undrar vad det kan 
vara för präst. 

Eleverna har olika förslag; 
biskop eller präst, påven, 
ärkebiskop. 

Läraren undrar vad den första 
bilden föreställer.

En elev menar att det är 
medeltiden.

Läraren berättar att kyrkans 
starka ställning och jätteviktiga 
roll.  

Klassen samtalar om 
medeltiden och det de tidigare 
hade gått igenom i ämnet 
historia. 

På väggen bredvid hänger en 
tidslinje som eleverna har 
skapat om medeltiden. 

Läraren ställer frågor, berättar, 
lyssnar på eleverna. 

Några elever sneglar ofta på 
den. 

Läraren visar hur bilden såg ut 
från början och berättar att den 
blev ett 16-bitarspussel. 

Samma upplägg följer för bild 
nummer 2.

Läraren uppmanar klassen att 
berätta vad de ser på bilden. 

Klassen tyder bilden 
tillsammans. Som förslag 
kommer kyrka, läktare, änglar, 
porträtt. 

Ljudnivån stiger och många 
samtalar med varandra. 

Tidpunkt och verksamhet Läraragerande Elevagerande
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!
!
3.2 Resultat från intervjuer 
!
Intervjuresultaten delas här upp i underrubriker utifrån studiens frågeställningar:  !
1. Hur tillämpar läraren estetiska uttryckssätt i praktiken? 
2. Hur väl stämmer lärarens tankar om estetiska uttrycksformer som undervisningsmetod 

mot dennas praktiserande arbetssätt? 
3. Vilka kvalitativa skillnader och likheter finns mellan elevernas och lärarens tankar vad 

gäller estetiska uttrycksformer? !!
!
3.2.1 Resultat av lärarintervju 1 
Intervjufrågor besvarades utifrån bestämda frågor (bilaga 2) !
Lärarens tankar om estetiska uttrycksformer som undervisningsmetod i matematiken 
På frågan om hur läraren tänker om estetiska uttryckssätt i matematikundervisningen, menar 
läraren att “det ligger naturligt hos var och en av oss, att uttrycka oss på andra sätt än med 
språket”. Detta medför att “vissa barn behöver något kreativt där de får sätta ord på sin 
kunskap och något att haka upp dem på”. På så sätt tycker läraren att elevernas vyer vidgas 
och man “får bort tankarna från att matematiken enbart handlar om siffror”. Vidare menar hon 
att det finns otroligt mycket estetiska inslag i de yngre årskurserna och att “yngre barn är i 
större behov av det”. Det är även “ett bra sätt att engagera elever och göra lärandet lustfyllt 
men även att alla mår bra av att arbeta med estetiska uttrycksformer, behöver inte bara vara i 
matematiken”. !
Om vad läraren tänker om estetiska uttryckssätt som undervisningsmetod i matematiken, 
svarar läraren utifrån sig själv; “för mig faller det naturligt att använda estetiken i min 
undervisning och jag skulle vilja använda det mer”. Hon menar att det faller naturligt för 
henne då hon har intresserat sig för det och ”har alltid varit estetiskt lagd”. Vidare förtydligar 
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hon att ”man måste känna sig bekväm med det helt enkelt”. Hon är övertygad om att det 
underlättar för lärandet, “även för dem som inte är i behov av det”. Samtidigt menar hon att 
“just i matematiken är det inte lika enkelt att använda det. Men det finns förstås 
ämnesområden där det passar fint med estetik”. !
Gällande vilken /vilka estetiska undervisningsmetoder läraren känner sig mest bekväm med, 
och varför, berättar läraren att hon använder sig mycket av musik. Det händer ofta om att de 
“sjunger, skapar ramsor av fakta som stärks av rytmer och melodier”. ”Även dans och bild är 
en estetiska uttrycksformer som jag använder mig av”. ”Drama är en annan uttrycksform som 
skapar engagemang hos eleverna”. Vidare utvecklar hon sina tankar med att ”barnen förstår 
bättre svåra moment i undervisningen när de med röst och rörelser får sätta ord på sin 
kunskap”. !
Som lärare är det viktigt att utgå ifrån sig själv, varför hon menar att “som pedagog behöver 
man titta på vilka uttrycksformer man själv känner sig trygg med och arbeta vidare med 
dessa”. Vidare tillägger hon att ”eftersom jag ägnat mig åt musik och drama under hela mitt 
liv blir det naturliga arbetsmetoder som jag i min yrkesroll kan bidra med för att skapa 
meningsfull undervisningen” och fortsätter med att “det gäller att hitta sina verktyg eller i alla 
fall prova på och se om det är något man kan utveckla. Vill man som lärare börja arbeta 
estetiskt så är det bra att börja i liten skala. Man behöver inte skapa hela sånger i början”.  !
Vidare fråga som ställdes var om läraren anser att det finns inriktningar i matematiken där det 
är lättare att få in ett estetiskt arbetssätt än andra, svarade hon att “det är geometri, tabeller, 
mönster, area, omkrets, multiplikationstabell. Det går egentligen att hitta estetiska uttryck i 
allt”. Därutöver nämner läraren att “räknemetoder är svårare att gestalta men allt behöver inte 
vara estetiskt. Man behöver inte gå över ån efter vatten. Matte i sig kan vara skapande”. Hon 
utvecklar frågan ytterligare och beskriver svårigheterna som kan uppstå;  “Man behöver 
tyvärr vara lite fyrkantig ibland då det tar mycket tid. Verkligheten kommer emellan och 
periodvis kan det vara mycket på skolan”. Vidare berättar hon att hon inte tänker “krångla till 
det och försöka finna estetiska uttryck. Det skulle säkert gå att hitta till exempelvis 
räknemetoder men eftersom det finns andra områden där det faller sig naturligt att använda ett 
sådant arbetssätt, så prioriterar jag det. Sen är det så att ju yngre mina elever är desto mer 
kreativt blir det. Det är viktigt att få bort tankarna från att matte bara är siffror”.  !
På nästa fråga om huruvida det finns några begränsningar för arbetet med estetiska 
uttryckssätt, berättar hon med att “det är tidsbristen. Det är tidskrävande både vad gäller 
planeringen och genomförandet. Jag har så mycket tankar men har sällan tid att genomföra. 
Det blir inte lika ofta som jag skulle vilja”.  !
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Vidare fokuserar ett par intervjufrågor på hur läraren tänker att eleverna påverkas av estetiska 
uttryckssätt. På frågan om vilka betydelser estetik i undervisningen kan ha för eleverna 
berättar läraren att hon  “tror på mening och sammanhang” och menar vidare att “det som 
uttrycks estetiskt fästs i minnet på ett bättre sätt än det mekaniska. Det man minns är oftast av 
det estetiska slaget. Samtidigt är det så att det man själv har skapat, det minns man också 
bättre. Det sägs att man inte ska uppfinna hjulet på nytt men ibland är det bra att låta barnen 
uppfinna hjulet igen”. Vidare exemplifierar hon ett specifikt tillfälle; “om jag ska ta ett 
exempel på när vi övade multiplikationstabellen med hjälp av sång, hade jag några elever som 
var frånvarande den dagen. Dessa upplevde senare att det var svårare att öva hemma när de 
inte hade en sång. Det var så de förklarade sitt sämre resultat”.  !
Om vilken påverkan läraren tror att estetiska uttryckssätt i undervisningen har på eleverna i 
det långa loppet, svarar hon med “att det är lättare att minnas det man har gjort om man har 
gjort det med en inre motivation och estetiska uttryck. Det öppnar på något sätt upp för 
kreativa tankar”.  På följdfrågan om varför hon tror att kreativitet är viktigt för elevers 
lärande, betonar läraren att hon tror på att “upplevelsepedagogik sätter sig i långtidsminnet 
vilket talar för en skola i att lära för livet”. 
På följdfrågan om på vilket sätt hon tror att en sådan motivation leder till lärande, förklarar 
hon på följande sätt: “jag tror absolut att det är meningsfullt i den bemärkelsen att det blir ett 
lärande för livet, som upplevs lustfyllt och som fastnar. Och ja, det leder till lärande”.  !
På påståendet om att många forskare anser att estetiken ökar motivationen och frågan om hon 
kan se något sådant hos sina elever; “jag stödjer de teoretiker som menar att estetiska uttryck 
ökar motivationen. När eleven är aktiv i arbetsprocessen och får använda sin kreativitet och 
arbeta med flera sinnen samtidigt aktiveras flera delar av hjärnan och kunskaperna befästs i 
långtidsminnet vilket stärker inlärningen”. !
Vidare fråga om läraren upplever att ett sådant undervisningssätt passar alla, och om vilka i så 
fall skillnader/likheter hon ser mellan eleverna. På det svarar hon att hon är “övertygad om att 
alla mår bra av att få använda estetiska uttryck men barn tar till sig på olika sätt. Vissa 
behöver dem, andra klarar av att ta till sig ändå. Det finns ju de som älskar de rena 
matematiska mönstren, som räknelagar o.s.v, och dessa behöver inte några substitut eller 
alternativa metoder.  Sen finns det andra som behöver något att haka upp kunskaperna på”.  !
Då läraren tidigare nämnde “att ju yngre barnen är desto mer kreativt blir det” ombads hon att 
berätta mer om hur hon tänkte. Hon menade då att “i de lägre årskurserna styr läraren oftast 
över de flesta lektionerna i en klass, vilket underlättar för tematiskt arbetssätt och 
lektionsöverbryggande ämnen. Ju äldre eleverna blir styckas lektionerna upp mellan olika 
lärare. Press på betyg styr in lärare i fållor med prov och tidsramar”. 
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På frågan om läraren märker någon skillnad i andra ämnen när du arbetar ”estetiskt” i 
matematikämnet, tycker hon att det är “svårt att säga [...] jag kan tycka att det avspeglar sig i 
matten, exempelvis hur de kopplar ihop ämnen. Hur man tar sig an problemen. När vi arbetar 
tematiskt så upplever jag att elevernas vyer vidgas, där ingår estetiken bland annat”.  !
Lärarens estetiska undervisningsmetoder i praktiken  
Läraren uppmanades att beskriva olika undervisningstillfällen där hon arbetar “estetiskt”. Hon 
berättar att det “ mest blir det i andra ämnen än matematik” men att det då är “mönster, 
former, diagram. Jag brukar skapa stort diagram eller arbeta med bild när det är dags för 
skala. När jag undervisar i lågstadiet brukar det bli mycket mattedrama, mattesagor, dans med 
rörelselek. I mellanstadiet är det mindre av det. Annars brukar vi ha årliga temaföreställningar 
där estetiken får mycket utrymme. Sång, dans, teater, svenska”. För de övriga ämnen, som 
exempelvis “i svenskan skapar jag ofta sånger, ramsor och rytmer. Då är det främst stavning 
som vi arbetar med. I SO-ämnen som exempelvis i historia, brukar jag låta eleverna 
dramatisera en historisk händelse. I religion kan vi gestalta, spela teater och intervjua 
varandra. I geografi brukar det bli mycket bild, att rita och skapa kartor”.  !
Vidare ombads läraren att berätta om vilken form av estetik hon helst använder sig av i 
matematiken. “Det blir mycket musik, bild och drama”. “När vi dramatiserar mattesagor får 
eleverna spela rollerna. Det kan handla om att två nycklar åker skateboard och två andra står 
längre bort, osv. Då pratar vi om vad som hände och försöker göra mattespråk av det. Hur kan 
vi göra mattespråk av det? När det gäller danslek så brukar det bli som dansstop. Eleverna får 
skyltar med tal och dansa fritt tills musiken tystnar. Då gäller det att placera sig i en viss följd 
beroende på vad det är vi ska öva på. Under temaföreställningen är det oftast ämnesintegrerat. 
Då ingår sång, dans men också svenska i form av dikter eller talkörer som eleverna skriver 
själva”.  !
Följande fråga löd om läraren hade några andra ideer som hon ännu inte haft möjlighet prova.  
Om det berättade hon; “jag har en ide att göra en föreställning utifrån boken Häxan 
Matematica och arbeta med områden som vikt, volym, längd. Det kanske får bli nästa 
projekt”.  !
På vidare fråga om hur hon prioriterar undervisningsmetoderna och hur hon disponerar tiden, 
svarade läraren med att; “när jag planerar min undervisning inför ett nytt läsår tittar jag på 
vilka olika arbetsmetoder som passar olika avsnitt i undervisningen”. Samtidigt menar hon att 
“eleverna ska få en omväxlande undervisning med varierade arbetsmetoder och 
uttrycksformer så att bredden i undervisningsmetoder kommer att berika eleverna och deras 
olika förmågor. Estetiska uttryck är ofta tidskrävande och bredden av olika arbetssätt ger 
eleverna en palett av verktyg för kunskapsinhämtning”. 
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!!
På frågan på om det förekommer det andra begränsningar i exempelvis verksamheten som 
kan ha en påverkan den estetiska undervisningen, tänker läraren både och. “Själva 
verksamheten gör att vi kan uttrycka det vi vill uttrycka. Skolans verksamhet är uppbyggd så 
att vi är kreativa. Vi har exempelvis årliga klasskonserter och andra projekt”. Vidare beskriver 
hon andra delar av verksamheten;  “däremot är schemat uppstyckat och som klasslärare har 
jag inga längre pass. Här har vi många ämneslärare för olika ämnen, vilket gör att klassen 
försvinner iväg och har lektioner med andra lärare under skoldagen. På en annan skola, där 
läraren har hand om sin klass i stort sett hela dagen, med undantag för musik och idrott, skulle 
estetiska uppgifter vara klara snabbare”.  !!
3.2.2 Resultat av lärarintervju 2 
Intervjufrågor besvarades utifrån bestämda frågor (bilaga 2) !
Lärarens tankar om det aktuella matematikprojektet 
Läraren ombads att berätta kring hur hon tänkte när hon planerade matematikprojektet för 
skala. Hon berättar att “syftet var att koppla ihop alla ämnen. Bild, matte, svenska. Vi hade 
tidigare jobbat med sjuans tabell”. Inför lektionen övade de ”extra på sången”. Sången som 
läraren syftar på är multiplikationssången på 7:ans tabell som de har skapat tillsammans. 
Vidare berättade läraren om själva lektionstillfället; “ eleverna skulle sitta två och två. Vi kom 
fram till att bilden som de fick var 21:3 och under klassdiskussionen kommit fram till att man 
inte brukar använda den formen. Den nya skalan blev då 7:1. Det viktiga var att titta på 
kanterna och arbeta med dem noga. Vi jämförde med tidigare bild som vi hade skapat”.  !
Själva “uppgiften gick ut på skolans gemensamma tema - tillsammans. Där skulle vi återskapa 
en bild i större skala utan att ha förkunskaperna om skala och utan instruktioner. Det gav 
intressanta diskussioner och samtal. Vad var det som gjorde att vissa bitar inte passar inte lika 
bra. Vi pratade om proportioner och mönster”. Utöver det hade läraren tänkt att “syftet skulle 
vara att ge eleverna en inblick i svårigheten att förstora en bild utan förkunskaper om hur man 
ska göra och vad som krävs”. !
Följande fråga som togs upp var hur läraren tänkte när hon planerade tidigare bilduppgift som 
sedan blev utgångspunkten vid det aktuella lektionstillfället, vilket var tänkt “att det skulle 
vara en uppgift som ger intressanta jämförelse. Samtidigt skulle det användas som referens, 
diskussionsunderlag, språklig medvetenhet genom att matematiska termer och uttryck 
används”. Läraren använde sig av centrala frågeställningar som; “hur kan vi använda dessa?” 
och “hur kan vi tillämpa kunskaperna?”.  
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Vidare ställdes frågan om hur läraren tror att eleverna upplevde ett sådant undervisningssätt.  
“Jag tror att de upplever det som positivt och meningsfullt. Det kan förstås bli lite problem 
när några är snabbare än de andra, då blir det en viss väntan vilket några elever kan uppleva 
som frustrerande”.  !
Slutligen uppmanas läraren att utveckla tidigare nämnd tanke om begreppet meningsfullt. På 
det svarar hon att “eleverna ska känna att de inte bara kan tillgodogöra sig undervisningen 
utan även ska få uppleva den, känna glädje i att förstå och uttrycka sin kunskap med flera 
sinnen”. !!
3.2.3 Resultat av elevintervjuer  
6 elever intervjuades enskilt utifrån bestämda frågor (bilaga 3). Intervjuresultatet presentera 
utifrån respektive frågeställning och påbörjas med  Elev 1 och avslutas med Elev 6. 
Deltagande elever under respektive intervju var: Elev 1, Elev 2, Elev 3, Elev 4, Elev 5, Elev 
6.   !
Elevtankar om estetiska uttrycksätt i praktiken 
På frågan om vad eleven tyckte om det aktuella skala-projektet, svarade tre elever att det var 
svårt. Elev 1 ansåg “att det är rätt svårt. Det beror liksom på vilken bild man fick”, elev 4 
tyckte att “det var svårt, att mäta rätt för att några millimeter kunde bli jättefel. Om man mätte 
fel på en millimeter så blev felet mycket större i verkligheten och då gick bilderna inte ihop 
som de skulle”. Elev 5 tyckte likaså att “det var lite svårt. Det visste jag inte att det skulle 
vara”. Elev 2 och 6 ansåg istället att det var “jätteroligt, men...jag trodde att det skulle vara 
enklare än vad det var. Jag fick jobba ikapp för att hamnade efter” samt “det var verkligen en 
rolig uppgift. Det svåraste var färger. Jag fick kanten och den var svår liksom. Jag hade 
behövt tolka den annorlunda”. Elev 3 tyckte att det var “sådär” och menade att hen ”gillar att 
arbeta själv”. !
Vidare svarade eleverna på frågan om vad de upplevde som det svåraste med uppgiften. Elev 
1 upplevde att det svåraste var “att mäta exakt och att omvandla det, men nu kan jag det i alla 
fall” medan elev 2 upplevde att det var “att inte se helheten utan lita på att mäta rätt. Man ser 
inte sammanhanget”. Elev 3 och 4 upplevde liksom de tidigare att det svåraste var “att bara 
kunna mäta och att inte se” och “att mäta exakt”. Elev 5 menar att svårigheten låg i “att allting 
var tvunget att vara så exakt” medan elev 6 inte såg några svårigheter utan upplevde det “som 
en knep och knåp-uppgift. Den är inte svår alls, man behöver bara var noggrann och det tar 
lite tid”.  !
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Nästa fråga var om eleven trodde att det hade varit enklare om de fick se bilden i förväg. 
Samtliga elever anser att det hade varit enklare att se bilden i förväg. Elev 1 skulle då ta hjälp 
av föremålen bredvid och men att hen då skulle ha ”tittat och jämfört med sakerna bredvid 
och hur de ligger i förhållande till det jag ska rita”. Elev 2 svarade både “Ja...eller nej! Jo, det 
hade varit lättare för att då hade man kunnat rita mer exakt, kanske välja andra färger men jag 
tror inte att jag hade varit lika noga med att mäta och räkna då. Nu var det enda som jag hade 
att gå på”. Elev 3 var något osäker och tyckte att “ja...kanske. Det hade varit lättare för då 
hade det varit enklare att välja färger och se hur stort man skulle rita. Jag hade kanske inte 
behövt mäta lika noga. Eller jag vet inte”. Enligt Elev 4 skulle det vara lättare ”då hade jag 
sett hur färgerna kunde förändras på nästa bild. Se vad som var skuggor och sånt”. Elev 5 
menar att det skulle vara lättare ”men då skulle det inte vara lika spännande. Nu jobbade vi 
utan att veta och det är lite svårare. Jag tror att man lär sig bättre då”. Elev 6 ansåg att det vore  
lättare för då hade hen inte behövt gissa lika mycket. !
Vidare ställdes frågan om eleverna brukar arbeta på det här sättet. Elev 1 berättade att “vi 
brukar sjunga och göra texter. I matematiken är det inte lika mycket. Tidigare den här 
terminen gjorde vi en liknande uppgift men det blev ingen succé. Vi hade inte arbetat med 
skala då”. Elev 2 beskrev att “den förra uppgiften vi gjorde, då var det olika proportioner. 
Några tittade på sin lilla bild nära ögat. Det hjälpte lite för att förstå proportionerna”. Elev 3 
uttryckte det som: “ja, vi gjorde till exempel en likadan uppgift. Men vi mätte inte utan gick 
på det vi såg. På känn”. Även elev 4 berättade att de “gjorde en sån bild förut men det blev 
bättre med att mäta. Vi brukar sjunga multiplikationssånger som gör att det är enklare att 
komma ihåg”. Elev 4 syftade på förgående uppgiften och berättade att: “vi gjorde en sån bild 
förut men det blev bättre med att mäta. Vi brukar sjunga multiplikationssånger som gör att det 
är enklare att komma ihåg” och elev 5 menade också att: “ja, vi brukar sjunga 
multiplikationstabellen och så har vi gjort en sådan uppgift förut, men då hade vi inte lärt oss 
skala”. Elev 6 beskrev slutligen den tidigare uppgiften: “vi gjorde en annan bild som blev 
dålig. Det var på en horisont och vi hade inte mätt då och inte jobbat med skala. Vi hade 
behövt tänka mer logiskt för vissa bitar passade inte ihop. Man skulle behöva få perspektiv”. !
Elevtankar om estetiska uttryckssätt i matematiken 
Frågan om vad eleven anser ha lärt sig under skala-projektets gång, besvarar Elev 1 att “göra 
om något, att göra det större än vad det är utan att ändra på proportionerna. Det är lite som när 
man förstorar något på datorn och alla sidor förstoras eller minskas samtidigt”. Elev 2 tycker 
att det är “att vara mer noggrann och skala, hur man använder skala i verkligheten”. Elev 3 
säger: “jag vet inte. Jag lärde mig använda skala till något”. Elev 4 betonar ”att det är viktigt 
att mäta ordentligt och kontrollera mycket” och reflekterar över att ”den tidigare uppgiften 
gick ut på att förstå att det var viktigt med att mäta och den andra uppgiften lärde mig hur 
man gjorde det. Man brukar ju inte rita människor i verklig storlek till exempel och det är 
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roligt att se hur konstnärer tänker, men de kanske inte mäter så noggrant. Eller det kanske de 
gör?”. Elev 5 anser sig ha om ” skala och att förstora”. Elev 6 beskriver det som “att göra en 
riktig uppgift som skulle kunna vara ett uppdrag för en konstnär. Man kanske målade saker 
och ting i riktiga proportioner förr i tiden”. !
På frågan om eleven gillar mest med det här arbetssättet svarar eleverna olika. Elev 1 tycker 
att ”det är annorlunda och roligt” medan Elev 2 menar “att det är lite som problemlösningar 
och inte massa tabeller. Det är mer som att beräkna resväg, det behöver man i verkligheten”. 
Elev 3 vet inte och tycker egentligen inte riktigt om ett sådant arbetssätt och Elev 4 gillar 
estetisk arbetssätt för  att ”man får rita och skapa något”. Enligt Elev 5 är det för att det är så “ 
att man verkligen lär sig hur man ska göra. Man fick hålla på länge och det tog lång tid innan 
det blev enklare. Men nu kan jag det”. Elev 6 tycker också om estetiskt arbete ”för att man får 
rita och verkligen arbeta med något under en lång tid och att man därför får lära sig det 
ordentligt”.  !
På frågan om vad eleven skulle välja mellan en vanlig lektion utifrån matematikboken och 
lektioner med estetiska uttryckssätt, svarar Elev 1 att hen tror att hen skulle välja det vanliga. 
Vidare menar eleven att estetiska och skapande lektioner är roligare men att hen lär sig mer på 
andra sätt. Däremot anser eleven att ”man minns bättre...en sån här lektion, där vi får skapa 
något”. Elev 2 skulle för det mesta också välja en vanlig men även få arbeta med ”kreativt 
arbete ganska ofta”. Elev 3 tycker att det är bäst att jobba själv då hen lär sig bäst. Elev 4 
föredrar “mer konst och sånt. Skriva, ha dans, musik” och ”att göra mer muntligt och prata 
om saker. Teater skulle vara roligt att blanda med matte. Jag gillar teater för att det är roligt”. 
Elev 5 tror att det skulle bli boken; ”för att jag tror att jag lär mig bättre. I boken finns det 
hjälpmedel och den här uppgiften fick man arbeta mer självständigt. Men om jag fick välja så 
skulle jag även vilja ha genomgångar men också sång, för då minns jag bättre”. Elev 6 skulle 
vilja arbeta mer med textuppgifter. Kanske inte helt vanliga lektioner men mer textuppgifter. 
”Då får man klura lite. Jag gillar udda saker, även i boken. Jag lär mig mer av udda saker och 
minns bättre. Annars får jag ont i huvudet när det blir enformigt. Då skulle jag nog välja en 
blandning av estetiskt arbete och vanliga lektioner. Men det estetiska skapandet tar mycket 
längre tid”.  !
Om vad eleven tror att läraren tänkte när hon planerade lektionen, svarade Elev 1 och 3 om att 
det skulle vara roligt. Elev 1 uttryckte det som att “hon tänkte att det ska vara roligare än det 
vi brukar arbeta med i matteboken och elev 3 som “kanske att vi ska tycka att det var kul”. 3 
elever tänkte istället på “att bli bättre” då elev 5 ansåg; “ hon tänkte nog att vi skulle lära oss 
mer och göra bättre än på förra bilden”, elev 2; “jag tror att hon tänkte att vi ska bli bättre på 
området. Jag tror att det är lite så i verkliga livet. Vi fick prova på att använda skala till något 
som man kan använda det till. Det är liksom lite mer verkligt” och elev 4 menade att “hon 
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tänkte nog att vi skulle jämföra tidigare uppgift. Och att vi skulle få arbeta med matte och 
konst samtidigt”. Elev 6 trodde att “hon ville att vi skulle tycka att det var lite kul och klurigt. 
Och att vi skulle få rita och arbeta med färger och sånt”.  !!
3.3.4 Resultat från enkäter 
Enkätresultatet presenteras utifrån elevenkäten (bilaga 4) där eleverna besvarade frågor 
utifrån en skala från 1-5 där 1 representerar dåligt, 3 står för mittemellan och 5 för jättebra.  !!

Tabell 1.  !
Ur den första tabellen (tabell 1) går det att utläsa att majoriteten av eleverna gillar 
matematikämnet i skolan. 17 av de 25 tillfrågade elever svarade 4 eller 5 på en skala från 1-5, 
där 1 motsvarar minst roligt och 5 motsvarar jätteroligt.  
  !

Tabell 2. !
Tabell 2 visar fördelningen över hur eleverna tycker att det är att arbeta med estetiska ämnen i 
matematiken. !
Ur tabellen går det att utläsa var på elevernas skalan estetiska inslag i matematiken hamnar. 
Tabellen visar att samtliga elever tycker om att estetiska ämnen i matematikundervisningen. 
Majoriteten av svaren hamnar på 4 eller 5 på skalan. Ingen elev valde alternativ 1 eller 2.  
  

1. 1-dåligt 2 3 4 5-jättebra

Vad tycker du 
om ämnet 
matematik?

3 5 10 7

2. 1 - dåligt 2 3 4 5- jättebra

Hur tycker du 
att det är att 
arbeta med 
estetiska 
ämnen som 
musik, bild 
eller liknande 
i 
matematiken
?

6 11 8
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Tabell 3. !
Tabell 3 visar om hur eleverna uppfattar sin lärprocess i vilken estetiska inslag i form av sång, 
dans eller annat liknande ingår.  !
Ur tabellen går det att utläsa att majoriteten, 16 elever, lär sig mer på lektioner där olika 
estetiska inslag ingår. 8 elever upplever att de lär sig lika, oavsett undervisningsform. En elev 
lär sig mindre på sådana lektioner.  !!!

Tabell 4a. !
Tabell 4a visar vilken lärandeform eleverna skulle välja om de fick välja fritt mellan vanliga 
lektioner från boken eller estetiskt skapande.  !
Ur tabellen går det att utläsa att 18 elever skulle välja arbete med estetiskt skapande medan 7 
elever skulle välja ett vanligt förekommande undervisningstillfälle som att arbeta i boken.  !!

3. Jag lär mig mer Jag lär mig mindre Det är lika

Lär du dig mer eller 
mindre under 
lektionerna där sång, 
bild eller annat ingår?

16 1 8

4. Arbeta i boken Estetiskt skapande

Om du fick välja fritt mellan 
vanliga lektioner från boken 
och estetiskt skapande 
arbete, vad skulle du välja? 

7 18

4b Vanlig lektion Estetiskt skapande

Lär mig mer 3 3

Roligt 1 8

Annorlunda 3

Spännande 1

Fritt 1 1

Kan koncentrera mig bättre 1

4b
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Tabell 4b.  !
Tabellen 4b visar varför eleven valde vanlig lektion eller estetiskt skapande-lektion.  !
Ur tabellen går det att utläsa att de 7 elever som valde vanliga lektioner framför lektioner där 
estetiska uttryckssätt ingick, valde en elev vanliga lektioner för att det är roligt. En elev valde 
det för att den upplever det som lättare. Därefter valde resterande övriga 3 elever vanliga 
lektioner för att de lärde sig mer. En elev ansåg det vara mer fritt och ytterligare en för att 
denne kunde koncentrera sig bättre.  !
Ur tabellen går det även att utläsa hur de 18 elever som valde estetiskt skapande svarade. 8 
elever ansåg estetiskt skapande som roligt, medan 3 elever ansåg att de lärde sig mer. 
Ytterligare 3 elever tyckte att sådant arbetssätt är annorlunda, varför de föredrog det. 2 elever 
tyckte att det var lättare att arbeta med estetiska uttryckssätt. En elev anser att det är 
spännande och ytterligare en elev valde estetiska uttryckssätt för att det är fritt.  !
4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 

4.1.1 Sammanfattning av lärarens tillämpning av estetiska uttryckssätt i 
praktiken  
Själva skolverksamheten som läraren är verksam inom, är uppbyggd på att eleverna är 
kreativa. Det menar hon är en bidragande faktor till att eleverna kan uttrycka det de vill 
uttrycka via estetiska uttryckssätt. !
Under lärarintervjun berättar läraren att hon mestadels arbetar med estetiska inslag i andra 
ämnen än matematiken. I matematiken använder hon gärna musik, bild och drama som 
estetiskt uttryckssätt. Själva planeringen gör läraren utifrån de olika avsnitten i matematiken 
och tittar då på vilka arbetsmetoder som passar till respektive område. !
När hon exempelvis arbetar med matematiska områden skala eller diagram låter hon eleverna 
presentera momenten via bildformen. I de lägre åldrarna blir det även mycket dramatisering 
av matematikinnehållet, mattesagor, dans och rörelselek. Ibland kan eleverna få spela rollerna 
själva, ibland kan det handla om att skapa egna berättelser och fundera över hur det kan bli 
mattespråk av det. Lek och dans, där eleverna får röra sig fritt och representera olika tal   

Lättare 1 2

Vanlig lektion Estetiskt skapande4b
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!
Vidare framkommer det att ämnesintegrerat arbete utgör stommen när läraren arbetar med 
estetiska uttryckssätt i matematiken. Då är det inte bara fokus på matematiken, utan lika 
mycket på själva uttrycksformen och kanske även ett ytterligare ämne inkluderat. Under 
observationerna uppmärksammades att läraren lägger lika mycket vikt på bildformens  
betydelse som på det matematiska. Eleverna ska inte bara rita i rätt skala, utan även ta hänsyn 
till bildformens ämnesspecifika mål. Exempelvis diskuterades färger, skuggor och 
bildtolkningen under de observerade lektionerna.  !
Läraren nämner olika sätt att inkludera andra ämnen så som geografi, historia och svenska. Då 
kan det handla om att skapa kartor, dramatisera historiska händelser eller sånger, ramsor och 
texter i svenskan.  
Även om hon skulle vilja använda sig med av estetiska uttryckssätt, blir det inte lika mycket 
på grund av att det är tidskrävande och att inte lika enkelt att tillämpa det i matematiken !
4.1.2 Sammanfattning av hur väl lärarens tankar om estetiska uttryckssätt 
stämmer med dennes praktiserande arbetssätt 
I resultatdelen framkommer det under intervjun att läraren tror på mening och sammanhang 
och anser att estetiska uttryckssätt hjälper att uppnå det. Hon menar även att det är naturlig för 
barn att uttrycka sig via estetiska uttrycksätt. Enligt henne behöver barn det för att sätta ord på 
sin kunskap, vilket de gest möjlighet göra med både röst och rörelse. Läraren menar även att 
estetiska uttryckssätt engagerar, vidgar vyerna och gör lärandet lustfyllt. Om eleverna får 
skapa något själva så fästs det i långtidsminnet och bidrar till ett lärande för livet. Detta gäller  
enligt henne även för elever som egentligen inte har ett behov av alternativa 
undervisningsmetoder. Ändå underlättar estetiska uttryckssätt för dessa elevers lärande.  !
Läraren beskriver sig själv som intresserad. Hon känner sig trygg med estetiska uttryckssätt i 
undervisningen och att arbetet med dessa faller sig naturligt. Som lärare menar hon att det är 
bra att börja i liten skala, hitta sina verktyg och utveckla dessa. Hon själv känner sig mest 
bekväm med musik, bild, dans och drama. Enligt henne vill hon inte krångla till det då allt 
inte behöver vara estetiskt. I matematikämnet finns det, enligt henne vissa områden som 
naturligt bjuder in till estetiskt arbete. Läraren nämner geometri, mönster, area, omkrets, 
multiplikationstabeller som lätta områden, medan de olika räknesätten är svårare att gestalta 
via estetiska uttryckssätt.  !
Det framkommer även att yngre barn arbetar enligt läraren mer med estetiska uttryckssätt än 
äldre. Främst för att hon som ämneslärare saknar ett sammanhängande schema i vilket 
tematiskt arbete är mer lättarbetet. Hon menar vidare att tidsbristen och betygspressen i de 
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högre årskurserna påverkar det estetiska arbetet. Enligt henne är arbetet med estetiska 
uttryckssätt tidskrävande.  !
De tre observationstillfällen visade att läraren inte bara arbetade med matematik och ett 
estetiskt uttryckssätt. Under det pågående matematikprojektet i skala, kopplade läraren ihop 
tidigare arbetsuppgifter till det nya projektet. Dessutom omfattade projektet andra ämnen som 
bild, svenska och historia. På organisationsnivå bestämdes dessutom skolans gemensamma 
tema ”tillsammans” vilket läraren också lyfte in i arbetet i form av själva arbetssättet och 
presentationsformen som eleverna fick arbeta med. Klassen skulle skapa två gemensamma 
bilder där varje elev bidrog med sin pusselbit och uppfylla lärarens syfte, som beskrivs i nästa 
stycke. Eleverna menar att det har gett dem en ökad förståelse för hur saker och ting hänger 
ihop och hur skala kan tillämpas i det verkliga livet. Även elever som egentligen föredrog 
andra arbetssätt anser sig ha lärt sig mer om skala med hjälp av projektet.  !
Läraren arbetar utifrån ledorden att lärandet ska vara meningsfullt och syftet projektet var att 
”ge eleverna en inblick i  svårigheten att förstora en bild utan kunskaper om hur man ska göra 
och vad som krävs”. Vidare skulle projektet öppna upp för intressanta jämförelser och agera 
som referens och diskussionsunderlag. Elevers språkliga medvetenhet skulle befästas genom 
att de fick chansen att diskutera i matematiska termer och uttryck.    
  

4.1.3 Sammanfattning av vilka kvalitativa skillnader och likheter det finns 
mellan elevernas och lärarens tankar vad gäller estetiska uttrycksformer 
Med skala-projektet hade läraren tydliga avsikter att visa eleverna svårigheterna med att inte 
hålla sig till skalenlighet och att eleverna på så sätt bli tvungna att reflektera över dessa 
svårigheter. Samtliga intervjuade elever kunde sätta finger på vad som var svårt med 
uppgiften. En elev reflekterar exempelvis över att om de hade fått se bilden som de skulle 
återskapa i förväg, hade hen inte varit lika noggrann med måtten på sin pusselbit. Detta och 
liknande elevsvar, tyder på att eleverna kan reflektera över och kring uppgifterna som de får 
arbeta med. Läraren hade även som syfte att eleverna skulle få hjälp av jämförelser, vilket de 
flesta tydligt visade sig göra. Samtliga intervjuade elever kunde reflektera och dra paralleller 
till tidigare uppgift och vad saknades för att kunnat gjort den bättre.  !
Enligt läraren är estetiska uttryckssätt som undervisningsmetod ett lärorikt och lustfyllt sätt att 
lära sig. Majoriteten av eleverna föredrar roliga uppgifter och räds inte de kluriga. Det får 
enligt dem gärna vara en utmaning, huvudsaken verkar vara att det är roligt och att de lär sig 
något. 5 av 6 av de intervjuade eleverna ansåg till exempel att de inte är beroende av estetiska 
uttryckssätt i matematiken för att lära, men att de gärna arbetade estetiskt vid vissa tillfällen 
för att det är roligt och för att de förstår syftet med området. Elevenkäten visar exempelvis att 
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de elever som fördrog vanliga lektioner före estetiskt skapande, gjorde det för att de lärde sig 
mig. Detta tyder på att det som eleverna värdesätter mest är hur lärorikt uppgifterna visar sig 
vara.  !
Både läraren och eleverna är överens om att arbete som innefattar estetiska uttryckssätt tar 
längre tid än andra arbetsmetoder. De är även ense om att estetiska uttryckssätt ska användas 
med måtta och inte hela tiden. Lärarens tankar om att alla mår bra av estetiska uttryckssätt, 
även de som egentligen inte behöver stämmer väl överens med elevernas. De intervjuade 
elever som egentligen föredrar andra arbetssätt anser sig ändå lära sig och minnas sådant 
arbete bra eller bättre. Även elevenkäten visar tydligt att majoriteten föredrar estetiska 
uttryckssätt som undervisningsmetod.   

!
4.2 Tillförlitlighet 
!
Utifrån studiens fallstudiedesign, syfte och frågeställningar, har förberedande åtgärden att 
välja en lärare som ansågs vara skicklig vidtagits. Vidare var antalet intervjuade elever 
tillräckligt för en sådan typ av studie. Detta är helt i linje med vad Johansson och Svedner 
(2011) föreskriver gällande observationsobjektet och mångfalden av metoder. Den stora 
variationen av metoder har gett studien ett rikt material och min bedömning är att dessa aktiva 
val har gett studien en god tillförlitlighet.  !
Nackdelen med urvalets optimala förutsättningar, kan till en viss del vara att 
observationsobjekten verkar i en alltför tillrättalagda förhållanden. Jag bedömer dock att 
studiens syfte att inspirera lärare så att dessa kan ha nytta av estetiska uttryckssätt i sin 
undervisning, fördelaktigt kan utgå ifrån och visas utifrån sina optimala förhållanden. Byter 
man lärare eller klassen i studien, förändras självfallet resultatet.    !
Resultatet av elevernas enkätsvar samstämde inte helt med de enskilda svarsresultaten av 
elevintervjuerna, varför det kan vara så att elevenkäten besvarades utifrån vad eleverna trodde 
att jag ville höra. Elevenkäten var formulerad med fasta svarsalternativ för att underlätta för 
eleverna och för att få så konkreta svar som möjligt. På sista frågan gavs eleverna möjlighet 
att lämna egna kommentarer om de så önskade.  !
För resultatet i denna studie går det inte att göra några generaliseringar. Detta har heller inte 
varit syftet med denna studie. Däremot skulle en annan studieform och ett större antal 
informanter, ge vidare studier ett större underlag för generalisering.   
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4.3 Teoretisk tolkning 
!
Lgr11 kräver estetiska uttryckssätt både som mål i matematikämnet men även som 
övergripande mål. Detta innebär att lärare i större utsträckning behöver arbeta med sådana 
undervisningssätt. Ändå framkommer det att matematikämnet är drabbat av en torftiga och 
trista undervisningsmetoder (Mouwitz, 2014). !
Under den första lärarintervjun framkom det att lärarens estetiska undervisningsmetoder utgår 
delvis ifrån att slå hål på myten om att matematiken endast handlar om siffror. En vanlig 
missuppfattning hos eleverna är att matematikämnet endast består av meningslösa regler och 
symboler (Dietker, 2015; Mouwitz, 2014). Eleverna behöver förstå att matematikämnet är 
oerhört kreativt. En sådan uppfattning är orsakad av att ämnet och dess innehåll inte är 
spännande, intressant eller betydelsefullt för eleverna. I denna studie återkommer samtliga 
elever till att uppgiften måste vara rolig och betydelsefull i den bemärkelsen att det går att 
använda till något i det verkliga livet. Några elever menade även att uppgifterna som de 
föredrog, skulle vara kluriga och lärorika. Detta tyder på att eleverna, liksom läraren 
efterfrågar någon slags mening i sitt lärande. För eleverna verkar det vara en viktigt motor och 
nyckeln till lärande.  !
Boberg & Högberg (2014) menar att estetiska lärprocesser är “att skapa en lärprocess där man 
lär genom alla sinnen” (s.90). Under lärarintervjun talar även läraren om en sådan 
arbetsprocess, i vilken eleverna ges möjlighet att via estetiska uttrycksformer arbeta med flera 
sinnen samtidigt. Läraren anser således att en sådan process befäster kunskap i långtidsminnet 
och menar vidare att det ger barnen möjlighet att förstå svåra moment i undervisningen om de 
får sätta ord på sin kunskap med röst och rörelser. Även eleverna anser sig lära sig och 
komma ihåg estetiska uppgifter bättre, oavsett om de föredrar att arbeta estetiskt eller inte.  !
Majoriteten av eleverna menade att det var roligare och lättare att ta till sig innehållet om de 
fick arbeta med estetiska uttryckssätt, även de som föredrog vanliga lektioner, ansåg att 
estetiska uttryckssätt bidrog till att de lärde sig något. Under observationen framgick det att 
eleverna använde samtliga kunskaper för att utföra uppgiften. Lindström & Pennlert (2016) 
stödjer denna uppfattning och menar att gestaltande metoder bidrar till en ökad förståelse och 
konkretiserar svårare innehåll så att det blir mer förståeligt för eleverna.  !
I skolsammanhang används begreppet estetiska lärprocesser för att förtydliga att 
undervisningen i ett visst ämne sker ämnesintegrerad och där eleverna, via ett medium kan 
skapa kopplingar mellan sina personliga föreställningar och andras förståelse av liknande 
sammanhang (Aulin-Gråham & Thavenius, 2003). Läraren i denna studie använder aldrig 
begreppet “ämnesintegrering” eller lyfter ett ämnesintegrerat undervisningssätt. Trots det kan 
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jag utifrån lärarens många exempel på hur hon arbetar estetiskt, dra tydliga slutsatser om att 
det är ämnesintegrering det handlar om. Så snart hon tillämpar ett estetisk uttryckssätt i något 
annat ämne än det valda uttryckssättet, sker en ämnesintegrering (Boberg & Högberg i 
Burman). Läraren såväl som eleverna berättar om tidigare arbetsuppgifter som alla visar sig 
vara ämnesintegrerade. Uppgiften som observerades i denna studie är exempelvis av sådant 
slag. Man kan även se att eleverna upplever att ämnen hänger ihop och att läraren gör 
medvetna övervägande när hon väljer uppgifter i matematiken.   !
Ett flertal forskare (Autin, 2007; Hansson Stenhammar; 2015, Marner & Örtegren; 2003, 
Lindström & Pennlert, 2016; Boberg & Högberg, 2014), visar på att estetiska uttryckssätt i 
ämnesövergripande arbete ger bättre möjligheter till olika typer av lärande, utvecklar 
elevernas begreppsförmåga och ger möjlighet att tränga djupare in i ämnet. Lindstrand och 
Selander (2009) framhåller även att en sådan undervisningsmetod håller samman upplevelser 
till en meningsfull helhet. Under intervjuerna beskriver läraren bland annat att tematiskt 
arbete med estetiska inslag som meningsfullt lärande för livet. När eleverna talar om 
svårigheterna med uppgiften som observerades, visar deras reflektioner att uppgiften inte 
enbart krävde en korrekt lösning, utan öppnade upp för ett helhetstänk. Några elever 
upptäckte att de endast kunde förlita sig på att mäta och omvandla korrekt. Dessa möten har 
inneburit nya upptäckter och förändrat deras tankar och upplevelse (Aulin-Gråhamn & 
Thavenius, 2003).  Både läraren och hennes elever vittnar om. Samtliga informanter menar att 
de verkligen har förstått hur man arbetar med skala och lärt sig att förstora bilder. Något som 
flera av dem menar är meningsfullt i sig.  !
Min tolkning är att eleverna uppskattar och efterfrågar estetiska inslag i undervisningen kan 
grunda sig i att de är vana vid det. Dels, som läraren anser, underlättar själva verksamheten att 
elever och lärare ges möjlighet att kreativa och dels att läraren regelbundet använder sig av 
estetiska uttryckssätt som undervisningsmetod. Eberle (2014) menar att eleverna behöver 
utveckla en känsla för estetik och jämför det med hur man kan vara tvungen att göra det i 
början när det kommer till musik eller poesi. I denna studie är det tydligt att verksamheten 
som eleverna dagligen befinner sig sedan länge uppfyllt kravet på bekantskap med estetiken 
som Eberle efterfrågar.  !
Även om läraren är övertygad om att alla mår bra av att få använda estetiska uttryck menar 
hon att barn tar till sig på olika sätt. Det finns elever som verkligen behöver estetiska uttryck 
för att lära medan andra klarar av att ta till sig innehållet utan dem. I studien förklarade 
läraren att det finns de elever som älskar de rena matematiska mönstren, som räknelagar 
medan andra elever “inte behöver några substitut eller alternativa metoder”. Detta tolkar jag 
som att läraren ser estetiska uttryckssätt som komplement och kanske inte som Hansson 
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Stenhammar (2015) anser. Hon anser att estetiken har ett egenvärde för eleverna och borde 
ses utifrån det. !
Samtidigt menar forskare att estetiska uttrycksformer riskfyllt betraktas som alternativa för 
lärande och att estetiska ämnen på så sätt blir kompensatoriska (Dahlbäck, 2016, Marner & 
Örtegren, 2003). Lindgren (2009) antyder på att det ofta är fokus på formen för den estetiska 
verksamheten och mindre i uttrycksformens specifika innehåll och hur uttrycksformen 
presenteras. Med det menar hon att det istället är fokus på att använda det estetiska 
uttryckssättet och inte på hur väl och genomtänkt det görs. Observationsresultatet i denna 
studie visar dock på det motsatta. Läraren lade fokus på hur eleverna använde sig av bild som 
uttrycksform. Under lektionen samtalades det länge om olika för bildämnets specifika 
tolkningar vad gäller färgval, form, skuggor etc. Elevernas berättelser tyder också med att 
medvetna val och överväganden gjordes.   !
Mouwitz (2014) menar att ju högre upp i åldrarna man kommer desto enformigare blir det i 
klassrummet och undervisningen. Matematikämnet är särskilt drabbad av stillasittande 
kunskapsredovisning med enbart papper och penna till hands. Detta verkar enligt läraren inte 
vara något problem, även om hon gärna skulle vilja arbeta estetiskt mer än hon har möjlighet. 
Eleverna anser att musik, drama och bild är vanliga inslag i deras skolvardag. Grevholm 
(2014) framhåller att lärare behöver göra aktiva och individuella överväganden, inte minst när 
läroboken idag har en styrande roll i matematikundervisningen.    !
Det är främst i lågstadiet som läraren använder sig av estetiska uttryckssätt i sin undervisning 
och menar att det blir mer kreativt ju yngre eleverna är. Detta är inte kopplat till elevernas 
förmågor utan snarare en fråga om yttre påverkan som tidsbrist. Under elev- och 
lärarintervjuerna framkom det att estetiskt arbete är tidskrävande vilket även eleverna 
reflekterat över. Läraren syftar på estetiska uttryckssätt generellt, medan eleverna reflekterar 
över den aktuella uppgiften. !
I de observationer och intervjuer jag gjorde, framgick det att majoriteten av eleverna 
uppskattade ett sådant arbetssätt. Lärarens tankar om varför hon tillämpar estetiska 
undervisningsmetoder i matematiken, stämde väl överens med hur eleverna resonerade. 
Eleverna var medvetna om att uppgifterna som läraren valde utgick ifrån en tydlig tanke, att 
allt ska hänga ihop och att eleverna ska lära sig. Jag upplever att samtliga informanter gav en 
tydlig bild av att allt inte behöver vara av det estetiska slaget och bör väljas individuellt för 
lärandesituationen.  
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!
4.4 Slutsats 
!
I studien framgick det att estetiska uttryckssätt användes för att stimulera eleverna till lustfyllt 
och meningsfullt lärande, där de olika sinnen får agera som verktyg för kunskap. Ett sådant 
arbetssätt ska inte väljas för formens skull utan utifrån hur de valda ämnen kan påverka 
varandra unisont. Studiens resultat visar att läraren behöver vara medveten om sina val och 
göra aktiva överväganden för att estetiska uttryckssätten som undervisningsmetod inte blir 
urvattnade och förlora sin potential att förstärka elevers lärande.  !
I studien har det även framkommit att estetiska uttryckssätt i matematiken skall användas med 
måtta och att det ska finnas en naturlig tillämpning för dessa.  Eleverna i studien efterfrågar 
nämligen meningsfulla uppgifter men inte hela tiden. !
Innan studien påbörjades fanns det ingen tanke på att ämnesintegrering skulle utgöra en så 
stor del av en estetisk undervisningsmetod. Utifrån forskningen och studiens resultat har det 
dock framkommit hur viktigt det är att ämnesintegreringen sker. Däremot måste den vara 
byggd på individuella överväganden och att varje ämne som integreras, inte minst de 
estetiska, används utifrån uttrycksformens specifika innehåll.   !
Jag tolkar resultatet att elevers och lärarens uppfattningar om estetiska uttryckssätt som 
undervisningsmetod i matematiken är mycket positiva och att samtliga deltagare uppskattar 
ett sådant undervisningssätt. En intressant aspekt att alla deltagande elever upplever att de har 
förstått det matematiska området på ett djupare plan. De har även blivit medvetna om 
svårigheterna med att arbeta estetiskt. För eleverna själva finns ett motivationshöjande värde i 
att arbeta med något meningsfullt och applicerbart på det verkliga livet.  !
Som lärare kan man inte känna sig bekväm med alla undervisningsmetoder och därför viktigt 
att man vågar prova det man känner sig bekväm med. Däremot behöver sådant arbetssätt inte 
forceras fram.  !
Viktigt att påpeka att det självfallet inte går att dra några som helst generaliserande slutsatser. 
Studien bör därför ses ses som ett inspirationsförsök i att skapa ett klassrum, där estetiska 
uttryckssätt förser eleverna med en bredd av verktyg, med vilka de kan motiveras, utmanas 
och utvecklas. Samt att ge verksamma och blivande lärare en liten skjuts av självförtroende i 
deras pågående eller kommande arbete med estetiska uttrycksätt som undervisningsmetod.  !!
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 
!
Under studien framkom det många intressanta tankar om estetiska uttryckssätt i matematiken  
som forskare anser har stor potential att optimera elevers lärande (Aulin-Gråhamn & 
Thavenius, 2003; Marner & Örtegren, 2003; Mouwitz, 2014; mf). Exempelvis vore vidare 
studier med ett utökat antalet lärare och elever vara intressant. Även ett mer differentierat 
urvalet av olika skolor och inriktningar kunna ge intressanta vinklar och ge ett tyngre 
underlag för kunna göra några eventuella generaliserande slutsatser.   !
Då det i denna studie framkom att estetiska uttryckssätt användes ämnesintegrerat, vore 
vidare studier om hur ämnesintegrering inom matematiken, för att uppnå önskvärda resultat, 
vara relevant. Ju fler ämnen integrerade desto bättre? Hur är det att integrera olika estetiska 
ämnen? Vilka ämnen passar ihop?  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!
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!
Bilaga 1: Brev till vårdnadshavare !!!
Till föräldrar/ vårdnadshavare !
Hej, !
Den här terminen skriver jag mitt examensarbete och undrar om Ni kunde tänka er att låta Ert 
barn delta i en studie vid Högskolan i Gävle. Studien gäller estetiska undervisningssätt och 
estetiska uttrycksformer i ämnet matematik. !
I Läroplanen från 2011 för ämnet matematik, står det att eleven ska ges möjlighet att uppleva 
estetiska värden i möte med matematiska mönster, former och samband. Med estetiska värden 
menar Skolverket att elever på ett enkelt sätt ska få uppleva matematiken.  !
Studiens fokus kommer att ligga på hur läraren arbetar med estetiska uttrycksformer som 
undervisningsmetod. I studien kommer jag att göra ett antal observationer i årskurs 4 med 
start vecka 11. I samband med observationen kommer kortare intervjuer att hållas med ett 
fåtal elever. Slutligen kommer klassen att få fylla i en enkät om hur de upplever de olika 
estetiska uttryckssätt som undervisningsmetod. !
Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska krav har jag skyldighet att informera Er om min 
studie, samt att all forskning rörande barn under 15 år kräver samtycke från samtliga 
vårdnadshavare. Även barnet själv behöver ge sitt medgivande.   !
De etiska forskningskraven kräver att allt material som samlas in under observationer och 
intervjuer endast får användas till forskning. Det innebär att endast jag eller andra forskare får 
ta del av materialet. Samtliga deltagare förblir anonyma och kommer ej att kunna identifieras 
i det färdiga examensarbetet. Det kommer inte heller att framgå vilken skola det rör sig om. 
Det färdiga och godkända examensarbetet kommer att bli offentligt och finnas tillgängligt 
elektroniskt på DiVa (Digitala vetenskapliga arkivet).  !
Efter avslutat examensarbete kommer allt material arkiveras på Högskolan i Gävle under fem 
års tid.  !
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig. Medföljande blankett lämnas in 
snarast, då jag inte kan påbörja mina observationer utan samtliga medgivanden.  !!
Dinara Salavatova ece07dsa@student.hig.se  !!!
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Bilaga 2: Intervjufrågor - lärare !
Lärarintervjuer 
!
Estetiska uttryckssätt som undervisningsmetod i praktiken !
1. Beskriv olika undervisningstillfällen då du arbetar med estetiska uttryckssätt? 
2. Vilken form av estetiska uttryckssätt använder du helst i din matematikundervisning? 
3. Har du några idéer som du ännu inte hunnit prova? 
4. Hur prioriterar du undervisningsmetoderna och hur disponerar du tiden? 
5. Förekommer det andra begränsningar i exempelvis verksamheten som kan ha en påverkan 

på din undervisning? !!!
Estetiska uttrycksformer som undervisningsmetod i matematiken !!
1. Berätta hur du tänker om estetiska uttryckssätt i matematiken? 
2. Berätta hur du tänker om estetiska uttryckssätt som undervisningsmetod i matematiken 
3. Vilken/vilka estetiska undervisningsmetoder känner du dig mest bekväm med? Varför 
4. Anser du att det finns  inriktningar i matematiken där det är lättare att arbeta med        

estetiska uttryck än andra? 
5. Vilka begränsningar finns i arbetet med estetiska uttryckssätt i matematiken? 
6. Vilken betydelse kan estetik ha för eleverna? 
7. Vilken påverkan anser du att estetiken har på eleverna? 
8. Många forskare anser att estetiken ökar motivationen, kan du se något sådant hos dina 

elever?Vilka elever har störst nytta av estetiska undervisningssätt i matematiken? 
9. Vilka skillnader märker du i andra ämnen när du arbetar med estetiska uttryckssätt? !!!
Tankar kring det aktuella matematikprojektet  !
1. Berätta hur du tänkte när du planerade matematikprojektet? 
2. Hur tänkte du när du planerade tidigare bilduppgift som sedan blev utgångspunkten för 

det aktuella matematikprojektet? 
3. Hur tror du att eleverna upplevde uppgiften? 
4. Du nämner att arbetet ska vara meningsfullt, kan du utveckla det? !!!!!!
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!
Bilaga 3: Intervjufrågor - elever !
Elevintervjuer 
!
Estetiska uttryckssätt i praktiken !
1. Vad tyckte du om det här projektet med skala? 
2. Vad var det svåraste tycker du? 
3. Tror du att det hade varit enklare om ni fick se hela bilden i förväg? 
4. Brukar ni arbeta på det här sättet? Berätta? 
5. Hur brukar ni arbeta i matematiken? !!
Estetiska uttryckssätt i matematiken !
1. Vad lärde du dig? 
2. Vad gillar du mest med det här arbetssättet? 
3. Om du fick välja mellan en vanlig lektion, utifrån matematikboken och lektioner med 

estetiska uttryckssätt, vad skulle du välja? 
4. Hur tror du att er lärare tänkte när hon planerade matematikprojektet? !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bilaga 4: Elevenkät  !
Elevenkät !!!
1. Vad tycker du om ämnet matematik? Ringa in ditt svar. !
 1          2          3          4          5 
    dåligt                                      jättebra !!!
2. Hur tycker du att det är att arbeta med estetiska ämnen i matematiken? Ringa 

in ditt svar.  !
 1          2          3          4          5 
    dåligt                                      jättebra !!!
3. Lär du dig mer eller mindre under lektioner där estetiska ämnen ingår? Ringa 

in ditt svar.  !
 Jag lär mig mer      Jag lär mig mindre !!
4. Om du fick välja fritt mellan vanliga lektioner från boken och estetiskt 

skapande arbete, vad skulle du välja?  
     
   1          2          3          4          5 
    dåligt                                      jättebra !!
 Varför? 

_________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________ 

!!!
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Bilaga 5: Observationstillfällets matematikuppgift !
Bild 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bild 2


