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Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att observera hur lärarna arbetar med 

matematik i årskurserna F-3, med fokus på hur estetiska verktyg används i 

matematikundervisningen. Studien är baserad på klassobservationer i två årskurser i de 

tidigare skolåren F-3 samt elev- och lärarintervjuer och ämnade lyfta estetiska 

lärprocesser samt hur de spelar in på elevernas upplevelser vad gäller ämnesintegration i 

matematikundervisning. Resultaten visar att estetiska verktyg används mer med yngre 

elever och mindre ju äldre eleverna blir. Lärarna i denna studie påpekade att ett 

ämnesövergripande arbetssätt och att blanda in olika sinnen främjar elevernas inlärning. 

Majoriteten av de intervjuade lärarna betonade att det gäller att hitta en balans mellan 

olika metoder för att skapa en varierad undervisning.  
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Detta examensarbete inriktar sig på att undersöka användandet av estetiska verktyg i 

matematikundervisningen i de tidigare årskurserna. Matematikundervisningen har legat i 

fokus under arbetet för att skapa en förståelse för vilka metoder som används i samband 

med elevernas inlärning. Frågeområdet har studerats med hjälp av olika källor till data, 

utifrån både ett lärar- och ett elevperspektiv. Valet av forskningsfråga utgår från dagens 

syn på matematikundervisning som jag ibland har upplevt som mindre fokuserad på 

ämnesintegration och mer på elevernas individuella prestationer. Detta 

uppmärksammades under mina VFU- perioder, Verksamhetsförlagd utbildning, samt 

under mina tillfällen som vikarie i olika klasser där matematikundervisningen mestadels 

är uppbyggd på ett snarlikt sätt: eleverna får först en genomgång på tavlan för att sedan 

räkna i sina läroböcker. Mer laborativa undervisningsmoment ägde inte rum så ofta men 

visade sig vara mer uppskattade av eleverna samt gav en annan stämning i klassrummet.  

 

Under min skolgång har jag mött svårigheter med ämnet matematik. Matematik var inte 

det mest lockande ämnet från mitt perspektiv som grundskoleelev. Snarare var det bland 

de svåraste och mest obegripliga ämnena. Undervisningen var fyrkantig och styrdes till 

större del av samma undervisningsmetod, vilken inte tilltalade mig och inte passade med 

min inlärningsstil. Detta påverkade hela min syn på ämnet. Med tiden upptäckte jag att 

det inte var ämnet matematik som brast utan matematikundervisningen som var 

begränsad. Att skriva examensarbete i ämnet matematik har i första hand varit för att 

skapa mig en holistisk bild på hur matematikundervisningen kan skilja sig i olika 

årskurser samt hur eleverna lockas till en mer lustfylld inlärning. 

 

I lärarutbildningen på högskolan i Gävle under kursen Estetiska lärprocesser, används 

olika estetiska verktyg såsom musik, bild, drama och dans för att nå ett djupare lärande 

med användning av olika sinnen. I samband med att utveckla matematikundervisningen 

dyker estetiska verktyg och lärprocesser upp som ämnesintegration för att främja 

elevernas inlärning. Skapande och kreativitet med hjälp av estetiska verktyg framhäver 

en annan sida av ämnesförståelsen, genom att nå elevernas sinnen och skapa en djupare 

uppfattning av ämnet matematik och hitta alternativa lösningar. Syftet med 

matematikundervisningen är att elevernas intresse för matematik ska medverka till att öka 

deras förtroende för matematikanvändning i olika sammanhang. Undervisningen ska även 

ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i matematik och betrakta en annan sida 

av den abstrakta matematiken (Skolverket, 2011). Syftet med denna undersökning är 

därför att observera hur lärarna arbetar med matematik och hur estetiska verktyg används 

inom årskurserna F-3 för att utröna vilka arbetsmetoder som präglar undervisningen. 

Studien eftersträvar att skapa en förståelse för hur lärarens val av estetiska verktyg kan 

stimulera elevens inlärning. Den framhåller även hur eleverna uppfattar undervisningen. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Definitionen av estetiska lärprocesser 

Om vi slår upp ordet estetik eller estetisk i ordboken dyker upp en mängd olika synonymer 

och definitioner upp. I Nationalencyklopedin (2018) står ordet estetik bland annat med 

betydelsen ”bildning till grekiska aisthētikoʹs, i sin tur bildat till ta aisthētaʹ ’det sinnliga’, 

’det förnimbara”(NE, 2018). Genom att lägga fokus på det sinnliga för detta tankarna till 

användningen av kroppens sinnen och hur individen uppfattar olika företeelser, vilket i 

sin tur leder till en process som främjar lärandet. 
 

Estetiska lärprocesser är ett svårdefinierat begrepp. Det kan som helhet användas på olika 

sätt samt i olika sammanhang, som ett samlingsnamn för den lärandeprocess som sker 

med hjälp av estetiska arbets- och uttrycksformer, vilka går ut på att integrera olika ämnen 

och känslor, känslorna integreras genom användandet av olika estetiska verktyg, med 

varandra för att skapa ett helhetsperspektiv. Det är alltså en ämnesövergripande 

undervisning avsedd att utveckla elevernas sociala och konstnärliga förmåga. Estetiska 

lärprocesser definieras och kopplas ihop med sinneserfarenheter för att förstå sanningen 

samt är en undervisningsmetod som gynnar och levandegör alla ämnen, inkluderat de 

vetenskapliga ämnena och matematik (Grahn, 2005).  

 

Enligt Burman (2014) finns det ”en estetisk dimension i allt vad vi gör och därmed också 

i allt lärande” (s.7). Med detta avses att estetiska lärprocesser är en del av alla ämnen, det 

vill säga inte enbart de estetiska ämnena som bild, musik, drama och slöjd. Estetiska 

lärprocesser handlar därmed om att få tillgång till en annan form av kunskap. Under de 

senaste åren har estetiska lärprocesser blivit etablerat som ett akademiskt fält och ett 

institutionaliserat ämnesområde främst inom landets lärarutbildningar, där vikten ligger 

på att uppmärksamma dessa läroprocesser för blivande lärare, belysa olika delar,  samt 

att ändra synen på användningen av estetiska verktyg i undervisningen (Burman, 2014; 

Lindstrand och Selander, 2009). 

 

1.1.2 Estetiska lärprocesser i läroplanen Lgr11  

”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen” 

(Skolverket, 2011 s.55). Med denna mening inleds matematikämnet i läroplanen för 

grundskolan. Men hur ser verkligheten ut i ett sådant kärnämne? Har elever samma 

uppfattning som läroplanen eller upplevs matematik annorlunda sett ur ett 

elevperspektiv? Med utgångspunkt i läroplanen Lgr11, belyses de tidiga skolåren med att 

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet, särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper.[...] En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 

sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. (Skolverket, 

2011 s.9).  

I läroplanen för grundskolan framgår även att eleverna ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och att ämnen som ” drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i 

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

eleverna ska få uppleva olika känslostämningar som leder till en harmonisk utveckling. 

Att främja lärandet genom olika uttrycksformer visar sig vara en väsentlig del i 

läroplanerna. När det gäller matematikundervisning är syftet och uppdraget enligt Lgr11 
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bland annat att den ska ”ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband” (Skolverket, 2011 s.55).  

 

Att elever upplever matematikundervisningen som svår och komplicerad är något som 

avspeglas i de svenska resultaten i PISA-undersökningarna, en serie internationella 

studier som mäter 15-åringarnas kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 

Studierna möjliggör jämförelser över tid genom att studien genomförts flera gånger, med 

några års mellanrum, för att åstadkomma bättre pedagogiska metoder för lärandet. 

”Mellan den första PISA-studien år 2000 och den förra studien 2012 hade Sverige den 

största resultatförsämringen av alla länder. I PISA 2015 har den trenden brutits och nu är 

resultaten tillbaka på samma nivå som 2009” (Skolverket, 2016). Dessa resultat visar 

visserligen på en tydlig förbättring inom bland annat ämnet matematik men säger inget 

om vad förbättringen beror på. Nedan följer därför ett urval av forskning och 

populärvetenskaplig litteratur inom området matematik med fokus på integrationen av 

estetiska verktyg för att se hur dessa kan stimulera till lärandet och elevernas utveckling.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Dewey och den estetiska upplevelsen  

Teoretiskt finns en mängd olika synsätt på barns inlärning och ämnesförståelse. Ett av 

dessa perspektiv har en speciell syn på sambandet mellan estetik och lärande, nämligen 

det pragmatiska perspektivet, en filosofisk uppfattning som fokuserar på att finna 

kopplingar mellan teori och praktisk handling. Illeris (2009) uttrycker det som att ”Det 

pragmatiska perspektivet kännetecknas av en syn på estetik som ett specifikt sätt för 

människor att, med sina sinnen, uppleva en känsla av samhörighet mellan dem själva och 

den omgivande världen” (s.94).  

 

Shusterman (2001, i Grahn, 2005) nämner John Dewey, en filosof och mångsidig forskare 

tillhörande pragmatismen. Dewey såg vetenskap på ett nytt sätt, där konst sågs som en 

kvalitativ dimension i processen och upplevelsen ´experience´ till sanningen, inte 

kunskapen eller sanningen i sig. Det vill säga att processen är viktigare än resultaten. 

Dewey (1938) förklarade att för att få en upplevelse att vara pedagogisk måste den visa 

kontinuitet. Med detta menas att tidigare erfarenhet är grunden för den nuvarande 

erfarenheten, vilken i sin tur leder till ytterligare en erfarenhet och progression. För 

Dewey uppträder dessutom den pedagogiska erfarenheten utifrån interaktionen mellan 

eleven och de objektiva förutsättningar som finns för lärandet. Dessa två sidor bildar en 

situation där eleven är känslomässigt inblandad eftersom eleven inser betydelsen och 

syftet bakom den lärande aktiviteten.   

 

Harman (Lundgren & Harman, 2004, i Säljö 2014) nämner att Dewey hade ett stort 

inflytande på skolan i Sverige under 1900-talet och inspirerade många som arbetade med 

skolreformerna, då nya pedagogiska idéer och synen på skolan och lärandet lyftes fram. 

Säljö (2014) nämner Deweys kända formulering ”learning by doing” (ibid., s.288) som 

har förändrat synen på elevens roll och delaktighet i undervisningen och skolan, där 

skolarbetet uttrycks vara mer elevcentrerat och tar hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar. Dewey (1899, i Grahn, 2005) framhåller att skolämnen som matematik 

och naturvetenskap bör ges möjlighet att blandas med praktiska inslag vilket medför en 

bättre förståelse för ämnena. Med utgångspunkt i barnens sätt att bilda ny kunskap nämner 

Dewey barnens olika instinkter som ett driv i lärande och utveckling, där instinkten att 

vilja bygga och konstruera, leder till instinkten att experimentera samt en social och 

konstnärlig instinkt. Dewey påpekade att träningen av olika sinnen i skolan genom att 
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använda varierade undervisningsmetoder sker med mål och syfte för elevernas olika 

inlärningsmetoder. Utgångspunkten blir att nå alla elever genom olika upplevelser, 

böcker och genom interaktion med andra individer. “If a child can’t learn the way we 

teach, maybe we should teach the way they learn” (Ignacio Estrada, i Brezovnik, 2015 s. 

30). Ett citat som i första hand betonar elevernas inlärning och hur viktigt det är att kunna 

anpassa undervisningen utifrån elevernas förståelse, behov och bakgrund.  

 

1.2.2 Hur ser matematikundervisningen ut?   
Hiebert, et al. (2003, i Hansson, 2011) betonar att jämförelser av utformningen av 

internationell matematikundervisning har visat en stor likhet mellan olika länder, där 

läraren förklarar tillvägagångsätt och sedan ger instruktioner. I denna undervisnings-

metod förekommer vare sig interaktion, diskussion eller resonemang utan eleverna 

lyssnar enbart, sedan räknar de i sina läroböcker. En del länder avviker från detta 

undervisningsmönster, exempelvis Japan, där läraren har ett större ansvar och driver en 

gemensam genomgång av nytt innehåll, och där eleverna visar mer självständighet i 

problemlösningen. Nationella studier visar att eleverna bedömer sig ha mindre inverkan 

i matematik och de naturorienterande ämnena. Detta bekräftas av Kling Sackeruds (2009) 

forskning, som visar att det är läromedel som reglerar och styr undervisningen oavsett 

vilken årskurs i grundskolan som är i fokus. De arbetsformer och arbetssätt som används 

mest i klassen definieras som individuellt arbete och innebär att eleven räknar på egen 

hand i en bok. Det enda grupparbete som märktes under Kling Sackeruds forskning var i 

årskurs 1 där eleverna ofta arbetade tillsammans, dock med begränsningar av läraren. 

Andra årskurser erbjuds enstaka möjligheter, om de hade tur, med att arbeta tillsammans 

två och två med praktisk matematik. Kling Sackerud hävdar att upplägget på 

undervisningen försvårar för eleverna att arbeta tillsammans. Det vanligaste upplägget 

var att eleverna räknade i sina läroböcker och läraren gick runt för att hjälpa. 

Undersökningen visade även att eleverna i senare årskurser i grundskolan hade mer 

möjlighet att röra sig i klassen, eftersom eleverna där hade ett fritt val att arbeta med vem 

de vill. Men begränsningen blir då att elevernas fokus ändå ligger på bokens uppgifter. 

Individualisering och ensamarbete ifrågasätts av Kling Sackerud, då eleverna så 

småningom kommer att möta ett samarbetskrävande arbetsliv (ibid.). 

 

Malmar (1999, i Kling Sackerud, 2009) belyser även vikten av laborativ matematik-

undervisning och tydliggör hur väsentlig det är för eleverna. Hon gestaltar och förklarar 

att det laborativa arbetssättet i matematik måste sättas in i ett meningsfullt sammanhang. 

Läraren skall kunna skilja mellan en effektivt genomtänkt laborativ undervisning och en 

planlös användning av olika material. Denna planlösa användning av olika material 

garanterar inte att eleverna kommer att tillägna sig förståelsen av arbetssättet. Ziehes 

(1986, i Kling Sackerud, 2009) utväg handlar om att göra ämnesinnehållet till ett icke 

invant mönster för eleverna. Det vill säga att erbjuda eleverna en varierande undervisning. 

Däremot betonar Kling Sackerud (2009) att eleverna måste erbjudas kontrasterande 

erfarenheter som kan medföra varierande undervisningsmetoder som stimulerar alla 

elevers inlärning och distanserar det invanda. Hansson (2011) framhäver en varierande 

matematikundervisning med fokus på eleverna som har språkliga och sociala svårigheter. 

Här spelar undervisningsmiljön en betydande roll för elevernas ämnesutveckling och 

kunskapsinhämtning. Hansson nämner en öppen undervisningsmiljö, där eleverna 

erbjuds olika aktiviteter och möjlighet till samtal oavsett vad de har för bakgrund, 

eftersom denna möjlighet som tidigare nämnts främjar lärandet genom sociala 

interaktioner.   
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1.2.3 Matematik och estetik 

I styrdokument och forskningssammanhang beskrivs matematiken som ett 

kommunikationsämne där eleverna arbetar in kunskaper i ett socialt sammanhang och 

genom interaktion med andra, vilket har en väsentlig roll för elevernas lärande och 

kunskapsinhämtning (SKOLFS 1994, i Kling Sackerud, 2009). Något som även 

Lindström och Pennlert (2016) framhåller kan ha både positiv eller negativ effekt på 

lärandet beroende på lärarens ledarskap och kompetens. Forskningen visar att dagens 

matematikundervisning i överlag domineras av ett klassrumsklimat som ser ut på ett 

individualiserat sätt. I en sådan klassrumsmiljö, där praktiska aktiviteter sällan används, 

får eleverna begränsade möjligheter att kunna befästa och främja ämnesförståelse med 

tanke på att olika elever har olika inlärningsstilar såsom auditiv (genom hörsel), visuell 

(genom synen), kinestetisk (inlärning genom egen delaktighet) (Kling Sackerud, 2009; 

Hansson 2011).  

 

Tidigare studier visar därmed på en positiv inverkan när det gäller användningen av 

estetiska verktyg i matematikundervisningen, vilket baseras på användandet av sinnen 

och social interaktion i kunskapsinlärningen. Som nämnts ovan handlar användandet av 

estetiska verktyg i hög grad om att arbeta ämnesövergripande. Att använda 

ämnesintegration innebär inte att slå samman olika ämnen till ett nytt ämne utan snarare 

att ge en helhet till skolämnet utan att använda sig av olika sammansättningar av dessa 

ämnen. Att kalla detta för ämnesövergripande undervisning anser många pedagoger vara 

är ett mildare uttryck än att benämna det ämnesintegration. Men integrationen av estetiska 

lärprocesser i undervisningen innebär inte enbart att använda konst i undervisningen utan 

även att använda olika uttryck och skapande arbetsformer som berikar undervisningen 

samt hjälper eleverna till en bättre ämnesförståelse (Grahn, 2005). 

 

Gardner (1994) framhåller att estetiska dimensioner bör betraktas som en del i alla ämnen. 

Skapande metoder av olika slag tränar upp elevernas sinnen som relateras till känslor, 

upplevelser, identitet och inlevelser. Det handlar om att blanda in elevernas intresse och 

önskemål i undervisningen för att eleverna ska fördjupa sin inlärning genom upplevelser, 

vilka kan vara i form av lek, drama, charader, musikskapande med mera. 

 

Hardy (1992/1940) hävdar att matematiken i sig är en konst samt den matematiska 

aktiviteten är estetisk av naturen. Lockhart (2009) och många matematiker i Burtons 

(2004) studie delade samma känsla. För både Hardy och Lockhart skapar matematiker 

inte bara idéer, utan de ger även ett estetiskt omdöme om idéer, det vill säga att en idé 

kan vara vacker, trevlig och elegant. Andra kan vara fula och obehagliga. I Dreyfus (2008) 

inlärningsteori är huvudtanken också estetisk. Han lyfte fram att elevernas erfarenhet är 

avgörande för att uppnå ett djupare lärande.  

 

Brezovniks (2015) studie inriktar sig mest på att betrakta resultaten av ämnesintegration 

i matematikundervisningen. I studien lyfter hon Giaquintos (2007) påstående om 

matematikens ämnesintegration med estetik som hävdar att denna kombination är inte 

något nytt koncept. Brezovnik använder sig av ett annat synsätt där hon argumenterar för 

att även om att det finns olika syn på forskningsområdet visar hon att matematik-

undervisningen är i en pågående progression av den moderna undervisningen vilken 

inkluderar estetik (Gustlin, 2012; Catterall, 2002; båda i Brezovnik, 2015). Brezovniks 

forskning visar att eleverna i experimentgruppen får ett betydligt bättre resultat efter bara 

några lektioner med den ämnesintegrerade metoden, vilken motbevisar tidigare forskning 

som tyder på att eleverna behöver använda metoden i 3–5 år för att kunna märka resultat 

(Chapman, 1998; Gelineau, 2012; båda i Brezovnik, 2015). Matematiklärare i 
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grundskolan markerar vikten av kunskaperna som lärs ut varje dag, vilka kommer att 

påverka elevernas dagliga kontakt med matematik. De tidiga skolårens 

matematikundervisning påverkar elevernas syn på och förståelse för matematik i de 

senare skolåren. Eleverna behöver både kunskap och kreativitet för att tillgodose de 

omfattande behoven hos dagens föränderliga samhälle. Resonemangen om elevernas 

inlärning är att “motivation keeps students focused […] Students perceive fine art as an 

absorbing and emotional game. Furthermore, people tend to remember theoretical 

concepts or knowledge better when it is touched by emotions” (Brezovnik, 2015, s.19), 

det vill säga genom känslor befästs kunskaperna.  

 

Chens (2017) forskning belyser lärarnas och elevernas relationer till matematik och  

matematikens karaktär där han menar att eleverna kan utveckla estetiska betydelser och 

en känslomässig anknytning till matematik. För detta ändamål kan lärare ge eleverna 

möjlighet att uppleva och reflektera över matematiska estetiska värden och se hur 

matematik kan vara en del av ett större sammanhang. Matematikens estetiska aspekt ser 

matematik som ett uttryck för mänskliga tankar och ett medel för att bedöma sådana 

tankar. Resultaten av Chens forskning visar att lärarna behöver ha mer motivation och 

kreativitet för ämnet matematik samt innebörden av praktiskt arbete i matematik för yngre 

elever. 

 

Palmers (2009) studie inom det matematiska fältet om integrering av estetiska verktyg 

som ett alternativt sätt i undervisning, visar på ett positivt förändrat beteende och 

inställning till matematikämnet hos lärarstudenter. I studien undersöker Palmer 

grundskollärarstudenters attityder till matematik. Avsikten med studien var att undersöka 

en ny metod för att övervinna motvilja mot matematik hos blivande grundskollärare. 

Undersökningen visade tydlig motvilja hos majoriteten av studenterna som helst undviker 

att jobba inom ett matematikcentrerat område. Dessa blivande lärare ser inte fram emot 

att undervisa i matematik, åtminstone inte på samma sätt som de själva en gång blev 

undervisade på. Palmer noterar problematiken utifrån ett genusperspektiv, där matematik 

kategoriseras som ett maskulint ämne. Grundtanken är att ändra på lärarens omedvetna 

attityder gentemot matematik, för att inte riskera att överföra negativa känslor till 

eleverna. Palmer resonerar kring användandet av ordet ´matteperson´, att ingen föds som 

matteperson men man kan bli det genom övning och deltagande i olika arrangerade 

moment såsom den undersökande kursen om Utformande pedagogik (Butler, 1993, 1999; 

David, 2000; samtliga i Palmer, 2009). Palmer poängterar de olika undervisningsmetoder 

och -upplägg som användes i den undersökta kursen. Hon ger ett exempel från en 

matematik/musikworkshop, ett interdisciplinärt arbete där deltagande studenter får 

uppleva en ny syn på matematik genom ämnesintegration med dans, musik och bild. 

Denna integration resulterade i att deltagande studenter upplevde att de fick en ny känsla 

och en ny förståelse för matematiken. I den del av studien som innefattar 

minnesberättelser visas även en tydlig anknytning mellan studenternas attityder till egna 

upplevelser och relation till matematik. Genom att integrera matematik med estetik kan 

eleven alltså få en helt ny förståelse för ämnet.  

 

1.2.4 Sammanfattning  

I denna del av uppsatsen var avsikten att presentera vad estetiska verktyg innebär samt 

att försöka skapa en förståelse för sambandet mellan matematik och estetiska verktyg i 

barnens tillägnande av kunskap. Resultaten utifrån lästa studier visar på en positiv 

inverkan när det gäller användningen av estetiska verktyg i matematikundervisningen, 

vilket baseras på användandet av sinnen och social interaktion i kunskapsinlärningen 
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(Grahn, 2005). Att integrera estetiska lärprocesser i undervisningen innebär att läraren 

använder sig av olika uttryck som berikar inlärningen samt hjälper eleverna till en bättre 

ämnesförståelse (ibid.). Med estetiska lärprocesser skapas en öppen och social 

inlärningsmiljö, vilken i sin tur bidrar till en ökad möjlighet till utveckling för eleverna 

genom olika gemensamma aktiviteter som främjar lärandet. När lärandet sker i interaktion 

med andra elever samt lärare sker ett samspel emellan eleverna och där en variation av 

undervisningsmetoder visar att en ämnesövergripande undervisning hjälper elever med 

olika behov att befästa nya kunskaper.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Styrdokumenten framhåller att skapande och undersökande arbetsmetoder är väsentliga 

delar i ett aktivt lärande under de tidiga skolåren där särskilt leken har en viktig roll för 

elevernas inlärning. Skapande och undersökande arbetssätt kan med hjälp av estetiska 

verktyg ge en annan sida av ämnesförståelsen. Syftet med matematikundervisningen är 

enligt Skolverket (2011) att intresset för matematik ska öka elevernas lust och förtroende 

för matematikanvändning i olika sammanhang. Studier har dock visat att det finns en 

tendens till att eleverna tappar intresset och att läraren tenderar att ha en motvilja mot 

undervisningen då ämnet är för abstrakt (Palmer, 2009). Syftet med undersökningen har 

därför varit att observera hur lärarna arbetar med matematik i årskurserna F-3, med fokus 

på hur estetiska verktyg används i matematikundervisningen. Detta leder till följande 

frågeställningar:    

 

1. Hur används estetiska verktyg i samband med matematikundervisningen? 

2. Hur upplever eleverna att arbeta med estetiska verktyg kontra att arbeta 

konventionellt?  

3. Hur ser lärarna i studien på relationen mellan estetiska lärprocesser och 

matematik? 

4. Vilka möjligheter/svårigheter medföljer att arbeta med estetiska verktyg? 

 

2 METOD  
 

2.1 Urval 
I undersökningen har två årskurser deltagit, varav 17 elever i årskurs 1 samt 21 elever i 

årskurs 3 i en grundskola belägen på östkusten i mellersta delen av landet. Majoriteten av 

hushållen i skolans upptagningsområde är från det mellersta socioekonomiska skiktet. I 

studien deltog även 5 pedagoger med blandad utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. 

Dessa lärare har i studien fått fiktiva namn. Lärarna har mellan 8 och 39 års 

yrkeserfarenhet. 

Greta är förskollärare och undervisar i förskoleklass.   

Anna är 1-7-lärare med inriktning mot svenska/SO, undervisar i årskurs 1.  

Nilla är fritidspedagog och arbetar på fritids med alla årskurser (F-3). 

Mia är 1-7-lärare med inriktning mot svenska/SO samt matematik/NO-lärare, undervisar 

i årskurs 1. 

Vera är F-6-lärare med inriktning mot svenska/SO, undervisar i årskurs 3. 

 

Valet av skola gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskningsplatsen 

och deltagande personer i studien har varit tillgängliga vid tidpunkten för studien. För 

denna undersökning har möjligheten givits att genomföra studien i en bekant skola, där 

undertecknad arbetar kontinuerligt. Problemet med denna urvalsstrategi är att det är 

omöjligt att generalisera resultaten, även om resultaten visar sig vara mycket intressanta. 
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Däremot kan urvalet användas som en språngbräda till ytterligare forskning inom samma 

område eller kopplingar göras till andra områden (Bryman, 2011). För att få ett holistiskt 

perspektiv på frågeställningen har valet av lärare för lärarintervjuerna i skolan baserats 

på olika verksamheter för att få en nyanserad bild. Urvalet av årskurserna är målinriktat 

för att kunna uppfylla syftet med studien och kunna studera hur årskurserna arbetar med 

ämnet matematik med fokus på laborativ undervisning samt huruvida estetiska verktyg 

används i samband med matematikundervisning (Bryman, 2011).  

 

Vetenskapsrådet (2017) har fastslagit att för deltagandet av barn under 15 år i en 

forskningsstudie är bägge vårdnadshavarnas medgivande ett krav för att kunna genomföra 

studien. Med avsikten att få vårdnadshavarnas samtycke distribuerades ett formellt brev 

till bägge klasser, via mail samt i pappersformat. Brevet delades ut av klasslärare, så att 

eleverna fick tillfället att diskutera brevet i klassen. Det framhävdes i brevet att både 

vårdnadshavarnas samtycke och elevens medgivande var efterfrågade. En blankett 

bifogades med olika grader av medgivande (se bilaga 1). Under genomförandet har 

eleverna ändå blivit tillfrågade om de vill delta i elevintervjuerna. De intervjuade lärarna 

informerades verbalt om de forskningsetiska principerna. Jag nämnde syftet med studien, 

deltagarnas anonymitet och frivilligt deltagande samt att de har rätten till att avbryta sin 

medverkan när de vill. De intervjuade lärarna godkände att intervjun spelas in och 

transkriberas för egen användning i enlighet med studiens syfte enligt Vetenskapsrådet 

(2017). 

 

Gällande bortfall för årskurs 1 har 17 av sammanlagt 24 elever godkänt att delta i studien, 

av de 7 resterande eleverna fick jag inget svar. I årskurs 3 har 21 elever deltagit i studien 

av totalt 25 elever. De elever som inte tilläts delta i studien har inte tagits med i varken 

observationer, dokumentation eller intervjuer (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder  
Denna undersökning är baserad på klassrumsobservationer, elev- och lärarintervjuer och 

fokuserar på estetiska lärprocesser samt hur dessa inverkar på elevernas upplevelser vad 

gäller ämnesintegration i matematikundervisningen. I studien har jag använt olika 

metoder, där klassrumsobservationer och kvalitativa intervjuer har valts för att 

komplettera varandra. Detta för att ge en djupgående information om användandet av 

estetiska verktyg i samband med matematikundervisningen samt skapa en förståelse 

utifrån ett lärare- och elevperspektiv (Johansson & Svedner, 2010).  

2.2.1 Klassobservationer  

Jag har observerat två klasser i de tidigare årskurserna, en i årskurs 1 och en i årskurs 3. 

Eleverna observerades i heldagar under en vecka per klass och observationerna 

genomfördes i huvudsak i mars 2018. Syftet med denna metod var att kunna undersöka 

praktiskt om estetiska verktyg används i matematikundervisningen. Valet att observera i 

heldagar gjordes i mål och syfte att uppmärksamma om matematik endast används på 

matematiklektionen, eller om det förekommer någon ämnesintegration i samband med 

andra ämnen. Jag har utgått ifrån Critical Incidents-metoden, vilken utgår från kritiska 

händelser som är av betydelse för denna studie, i vilken löpande observationer av viktiga 

händelser och eller intressanta händelser har antecknats. Vissa moment har även 

dokumenterats i bildform för att ge en bra grund för analysen (Bjereld, Demker, & 

Hinnfors, 2009).  
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2.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Jag genomförde 19 individuella elevintervjuer, varav 11 intervjuer med elever från 

årskurs 1 och 8 med elever från årskurs 3, med en jämn könsfördelning och elever med 

olika kunskapsnivåer. Intervjuerna ägde rum i slutet av olika lektioner eller där det 

passade ihop med deras lektionsupplägg. Elevintervjuerna riktar in sig på områden såsom 

matematiklektionen, upplevelser och läroboken. Jag genomförde även 5 lärarintervjuer 

vilka ägde rum i slutet av skoldagen. I lärarintervjuområden ligger fokus på att inleda 

genom att den intervjuade läraren beskriver sin egen matematikundervisning, olika 

metoder för lärandet, synen på de estetiska lärprocesser och vilka former dessa ter sig i 

matematikundervisningen. Valet av frågor återfinns i bilaga 2. Valet av intervjutyp är 

baserat på den kvalitativa intervjun; denna metod präglas av att utgå ifrån fasta 

frågeområden (inte fasta frågeställningar) med vilket menas att frågorna kan 

omformuleras från person till person, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka 

aspekter som lyfts fram, samtidigt som de täcker frågeområdena. Syftet med detta 

metodval är för att få så uttömmande svar av den intervjuade som möjligt. Frågorna 

anpassades efter den intervjuade personen för att ge henne möjlighet att utveckla sina 

idéer och tankar (Johansson & Svedner, 2010; Bryman, 2011).      

 

2.3 Procedur 

2.3.1 Klassobservationer  

Under första veckan var det planerat att börja observationerna i årskurs 1 och veckan efter 

genomfördes observationerna i årskurs 3. Under första mötestillfället introducerades 

tanken med studien, att jag är intresserad av att studera hur eleverna jobbar med 

matematik och vill studera vilka metoder lärarna använder i samband med 

matematikundervisningen. Eleverna känner till mig sedan tidigare eftersom jag arbetar 

där kontinuerligt. Observationerna skedde under heldagar i alla ämnen. Under varje 

observationstillfälle ’lektion’ antecknades grundläggande punkter i observations-

blanketten, såsom observatörens namn, plats, tidpunkt samt antal närvarande elever. 

Under observationerna satt jag till en början ned med ett block där observationerna 

nedtecknades samt med hjälp av mobilkamera, vilken användes då tillfälle gavs och det 

var lämpligt och intressant att dokumentera kritiska händelser för frågeställningen. Då det 

vid vissa tillfällen observerades intressanta eller kritiska händelser i klassrummet rörde 

jag mig till ”området” då det ansågs vara relevant att ta med i studien. De kritiska 

händelser som var i centrum handlade om hur estetiska verktyg används i samband med 

matematikundervisning. Dessa händelser karakteriseras av någon form av skapande eller 

användning av olika kreativa metoder som involverar olika sinnen för att gestalta 

elevernas förståelse. Efter två dagar med endast observationer var det lämpligt att börja 

intervjua eleverna, då en uppfattning om vilka metoder som används i klassrummet 

erhållits, för att kunna använda konkreta exempel under intervjumomentet. Här ställde 

jag frågor om metoderna som används i matematikundervisningen och vilka delar 

eleverna föredrar samt hur dessa olika metoder upplevs. 

2.3.2 Lärar- och elevintervjuer  

Jag inledde de fem lärarintervjuerna med att förklara idéen bakom studien och tanken 

med integreringen av estetiska verktyg i matematikundervisningen. Genom att ställa en 

öppen fråga till läraren om matematikundervisning och hur den är uppbyggd, erbjuds 

läraren ett tillfälle för att beskriva generellt hur de arbetar och vilka punkter som ligger i 

fokus. Detta för att kunna se mönster och identifiera hur lärarna kan bygga upp 

matematikundervisningen. Jag genomförde intervjuerna individuellt i lärarrummet utom 
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i ett fall, då intervjun genomfördes i lärarens eget klassrum. Under alla intervjuer använde 

jag en dator och en ljudinspelningsapplikation på en mobilenhet för att spela in allt som 

sades och sedan kunna transkribera ljudinspelningarna ordagrant. Under början av två av 

intervjuerna uppmärksammade jag en känsla av obehag men denna tycktes släppa efter 

en tid och intervjun kunde fortsätta obehindrat.  

 

Jag genomförde även elevintervjuerna individuellt och jag inledde med att berätta om den 

bakomliggande tanken och nyfikenheten kring undervisningen i ämnet matematik. Denna 

metod användes för att ge eleverna möjlighet att öppna sig och börja berätta. För att inte 

påverka elevernas tankegång nämndes endast ämnet matematik utan att blanda in 

uttrycket estetiska verktyg, då begreppet till en början kan vara svårt att förstå och är 

svårdefinierat. Att använda begreppet estetiska verktyg med eleverna ansågs dessutom 

vara irrelevant, dock valde jag att använda mig av olika förklaringar och konkreta 

exempel för att nå ett klarare svar och mer trovärdighet. Under de första tre intervjuerna 

satt eleverna mittemot mig. Även här användes en mobilenhet och dator för att spela in 

dokumentationen då viktiga punkter skulle belysas som intervjun kretsar kring. Men det 

visade sig att eleverna distraherades, kände sig obekväma och inte vågade öppna sig 

oavsett hur formulering av frågan ändrades. Det hela resulterade i att de tre eleverna 

svarade mer kortfattat utan att utveckla sina idéer. Inför den fjärde intervjun gjordes vissa 

ändringar, där jag valde bort datorn och jag istället använde ett litet papper för att kunna 

dokumentera de frågor som skulle framhävs. Sittplatserna ändrades också och blev på 

samma sida i stället för att sitta mittemot varandra. Dessa små ändringar ledde till ett 

bättre resultat vilket avspeglades i elevernas beteende under intervjun. I valda skolan har 

varje klassrum ett eget grupprum i vilket elevintervjuerna genomfördes. Elevintervjuerna, 

vilka tog mellan tio till tjugo minuter, var kortare än lärarnas vilka tog cirka trettio till 

fyrtio minuter.  

 

2.4 Analysmetoder 
Valet av analysmetoden är en innehållsanalys, där jag bearbetar insamlade data av de 

olika observationerna samt elev- och lärarintervjuerna för att hitta en struktur för 

innehållets presentation i resultatdelen. Grunden för att djupare förstå det empiriska 

materialet som samlades in genom den valda metoden vilar på the constant comparison 

method. Denna har jämförelsevis utgått från att analysera datans innehåll, tolka materialet 

och sedan kategorisera för att skapa struktur i resultaten. Ett teoretiskt urval gjordes i 

vilken insamlingen av data kunde gestaltas samtidigt som den kodades och analyserades. 

Inga i förväg utformade kategorier har gjorts utan koderna klarnade efter hand och 

definierades under genomförandets gång (Bryman, 2011; Olsson & Sörensen, 2012). 

Huvudtanken var att hitta likheter och olikheter i de ordagranna transkriberade 

intervjuerna, sedan dela dessa aspekter i olika koder eller teman för att därefter kunna 

besvara frågeställningen. Kodningen var en aspekt som har varit i åtanke under tiden då 

intervjuerna och klassobservationerna genomfördes (Braun & Clarke, 2006).  

 

Resultaten har delats upp i fyra underrubriker utifrån frågeställningarna och sedan 

redovisats med hjälp av tabeller samt löpande text, där varje fråga har besvarats med hjälp 

av en specifik typ av data, till exempel att besvara första frågan genom klassobservationer 

och den andra frågan med hjälp av elevintervjuer. Denna fråga har dessutom delats in i 

två områden, skapandet genom estetiska verktyg eller laborativ matematik och 

läroboksbaserad matematik som berör hur eleverna upplever att arbeta med 

matematikundervisningen. Elevintervjuerna har delats in i grupper för att belysa hur 

fördelningen ser ut mellan olika uppfattningar. Den tredje frågan som handlar om lärarnas 

syn på relationen mellan estetiska verktyg och matematik har besvarats genom 
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lärarintervjuer. Även den fjärde frågan, vilken behandlar de möjligheter/brister som 

medföljer att arbeta med estetiska verktyg, har besvarats genom lärarintervjuer. Tanken 

har varit att ta med lärare med olika förhållningssätt till användandet av estetiska verktyg 

i sitt arbete för att få en nyanserad bild av hur man inom olika verksamheter arbetar med 

ämnet matematik.  

 

3 RESULTAT 
I detta avsnitt har insamlat material presenterats i syfte att besvara frågeställningarna. Det 

kommer att redovisas i fyra huvudindelningar som behandlar olika områden.    

 

3.1 Hur används estetiska verktyg i samband med matematik-

undervisningen? 
 

Klassrumsobservationerna för årskurs 1 visade att varierande undervisningsmetoder 

används där läraren i hög grad använder sig av multimodalitet, det vill säga att använda 

sig av olika uttrycksformer som ljud och bild. Hon använder sig av matematikboken och 

estetiska verktyg i olika former. Det första som noterades var under andra observations-

dagen i samband med en bildlektion där marskatter skapades (se tabell 1 och bild 1). 

Lektionen var ett tydligt exempel på att arbeta ämnesövergripande, där läraren utgick 

ifrån en kort historia som hon berättade där hon avslutade med att nämna katters 

förökningstid i mars. Därefter använde hon sig endast av olika geometriska figurer för att 

förtydliga kattens utseende. I genomgången påpekades även att eleverna endast får 

använda sig av geometriska former och läraren ritade några former på tavlan. Vikten av 

att spara papper och dela med sig lyftes fram för miljöhållbarheten genom att jobba 

tillsammans och hjälpa varandra. 

 

Under samma vecka med årskurs 1 använde sig klassen av en musiklektion som 

utgångspunkt för att vid ett senare tillfälle utföra en omröstning till olika 

Melodifestivalslåtar som eleverna har lyssnat på och sjungit tillsammans. Där användes 

frekvenstabell och stapeldiagram (se tabell 2 och bild 2) för att visa elevröster och hur 

dessa varierade mellan artisterna samt vilken vinnaren var av dessa låtar.     
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Tabell 1. Visar den kritiska händelsen som låg till grunden i elevintervjun i årskurs 

1 

 

Tidpunkt och 

verksamhet 

Kritiska händelsen Elevagerande 

 

Första lektion: 

08:30 – 09: 30 

 

Plats: Klassrummet, 

årskurs 1 

 

Antal: 12 elever- per 

30 minuter 

(pågår läxläsning med 

den andra gruppen, 

med en resurs) 

 

Marskatter (geometri):  

Skapa en katt med hjälp av valfritt 

färgat papper, utgå från givna 

geometriska former: cirkel, 

kvadrat, rektangel och triangel. 

 

Ämnesövergripande: Började med 

att berätta om att katter förökar sig 

under mars månad (NO), 

påpekade man endast får använda 

geometriska former (matematik), 

nämnde vikten av att inte slösa 

hela pappret och vara sparsam 

med det (miljöhållbarhet, NO), 

pyssel uppgiften (bild). 

Att jobba tillsammans och hjälpa 

varandra. 

Alla elever har visat 

intresse, med sin 

uppmärksamhet och 

tystnad under 

genomgången, sedan blev 

eleverna uppdelade till två 

grupper med 12 i varje. 

Eleverna jobbade intensivt 

och lektionen var smidig. 

Det var småprat mellan 

eleverna men det var mest 

runt pysslet och valet av 

olika färger samt vilka 

former som passar till 

exempel att vara näsa, 

ögon mm.    

 

Tabell 2. Visar en kritisk händelse som framhäver matematikanvändning utanför 

matematiklektionen  

 

Tidpunkt och 

verksamhet 

Kritiska händelsen Elevagerande 

30 min, musiklektion, 

klassrummet   

Lyssna på Mellolåtar, fundera över 

vem ni (elever) vill rösta på 

nästkommande dag.  

Läraren använder sig av 

multimodala medier i undervisning. 

 

Eleverna sjunger med 

och är intresserade. 

Nästa skoldag 

 

40 min, ämnes-

övergripande, 

klassrummet   

Läraren delar ut röstsedlar med alla 

artistersnamn som har gått vidare.  

Efter röstningen fördelas rösterna 

med hjälp av frekvenstabell, sedan 

presenteras resultaten i form av 

stapeldiagram (läraren förklarar 

båda metoderna för elever).  

Elever har svårt att 

bestämma sig för vilken 

artist de vill rösta på, 

men till slut röstar alla 

elever.  

Eleverna röstar fram en 

artist. 

Eleverna är intresserade 

och visar på förståelse 

till de använda 

metoderna.  

 

 

Det förekommer även mikrolektioner i början av skoldagen som kan innehålla olika 

ämnen, den valda och relevanta mikrolektionen handlar om vinklar. Läraren utgår från 
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bordets hörn till att beskriva, nämna och rita olika vinklar som kvarstod på tavlan hela 

skoldagen. Eleverna visar intresse kring innehållet och en elev erbjöd att visa vinklar med 

sin kropp, vilket blev ännu tydligare för andra elever.  

 

Vid ett annat tillfälle observerades att klassisk musik användes som redskap för att skapa 

en lugnare stämning i klassen i samband med vissa matematiklektioner, där eleverna 

räknade individuellt. Elevernas agerande under denna lektion avspeglades genom 

effektivt räknande i matematikboken. Under elevintervjuerna nämnde några elever också 

att det spelades musik i bakgrunden i samband med matematiklektionen. Då fick eleverna 

som följdfråga vad de ansåg kring att ha musik i bakgrunden i samband med 

matematikräknandet. Eleverna framhävde varierande åsikter varav några var mer positiva 

och andra hade en annan åsikt. En elev uttryckte sig: ”en lugn musik bli skönt, man 

slappnar liksom av och fokusera mer på jobbet och så har man inte lika mycket ljud”. En 

annan elev var på samma spår: ” det är lugnande man kan fokusera mer på att räkna”. En 

tredje elev uttryckte sig ”en lugn musik är bra … inte Rock and roll i klassen, fast jag 

tycker ändå om Rock and roll… men inte med matte, då blir det så här jobbigt det blir 

bara en massa med skrikljud och ingen lektion, och det får man inte ha, det blir massa 

med skrik då tappar man svaret”. En av eleverna reflekterade kring detta på ett annat sätt, 

då nämndes egna erfarenheter som låg bakom denna uppfattning och tyckande ”ibland så 

kan det vara lugnande och skönt, för en lektion håll jag på att somna, hemma ibland när 

jag är jättepigg då måste vi ha lugn musik för att kunna somna … ibland när jag räknar i 

matteboken kan det vara lite störande, för då gör koncentreringen lite dåligare… då ska 

det vara lugnt och helst tyst… jag tycker när man är stressad kan man bli lugnare av 

musiken”.  

 

I årskurs 3 observerades inte några estetiska verktyg i undervisningen, vilken präglades 

av ett traditionellt undervisningssätt genom att räkna matematik individuellt antingen i 

matematikboken eller i ett häfte. Under observationsveckan påbörjade eleverna nationella 

Bild 1. Visar en elev ritar geometriska 

mönster, uttagen från ett observations-

tillfälle i årskurs 1. 

Bild 2. Visar frekvenstabellen och 

stapeldiagram i  årskurs 1. 
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proven för årskurs 3. Vid ett tillfälle efter genomförandet av en del av nationella provet, 

utfördes en matematiklek som kallas Mattemaskinen. Leken går ut på att välja ut två 

elever som sitter under ett bord täckt med filtar, med anledningen att inte se eleverna utan 

endast höra dem. Eleverna får ett matteuppdrag av läraren, i pappersform som visas med 

en ficklampa, på vilken det kan stå till exempel multiplicera med 3. Därefter säger 

resterande eleverna till dem som sitter i maskinen (under filtarna) olika tal, där eleverna 

som sitter i maskinen använder detta tal och skickar ut ett nytt tal. Samma elev som 

skickade första talet ska nu gissa vad som hände med talet, det vill säga vad det var för 

uppdrag på pappret. Detta fortsätter laget runt. Eleverna ansåg att det var roligt och 

stämningen i klassen blev annorlunda. Eleverna blev lite högljudda, förväntningsfulla och 

det förekom även skratt. Efter ett tag av leken tappade några elever lusten och ansåg att 

det var för lätt, medan andra ansåg att det var roligt. Detta märkes genom 

elevkommentarer under det specifika tillfället. 

 

Under samma observationsveckor noterades användningen av schack som ett val bland 

momentet elevens val som förekommer varje vecka, där eleverna använder spel som ett 

redskap för lärandet. Schack är inte direkt ett estetiskt verktyg utan detta moment togs 

med för att belysa elevernas lustfyllda lärande. I elevens val väljer eleverna ett ämne bland 

erbjudna val, det kan vara bland andra: bygga & konstruera, spel, programmering, bild & 

pyssel, konstvetenskap och schack. Läraren som undervisar i årskurs 3 har schack i 

momentet elevens val. Det antecknades att alla elever brukar längta till elevens val timme 

och anser att det är oerhört roligt och intressant, dels för att de arbetar med något roligt 

och dels för att klasserna blir blandade.  

 

 

3.2 Hur upplever eleverna att arbeta med estetiska verktyg kontra att arbeta 

konventionellt?  
I syfte att besvara frågeställningen, kommer elevernas åsikter att presenteras klassvis i 

denna del av resultaten samt från elevernas uppfattning. Det vill säga att först presentera 

resultaten från årskurs 1 och sedan resultaten från årskurs 3. Resultaten i andra delen 

kommer att vara blandad mellan de två årskurserna. Elevernas åsikter varieras mellan att 

arbeta konventionellt och arbeta med estetiska verktyg i bägge årskurserna, vilket kan 

summeras som att av 19 intervjuade elever väljer 12 elever att arbeta med 

matematikboken, 3 elever vill helst arbeta med hjälp av estetiska verktyg samt lek och 4 

elever väljer att arbeta med bägge sätten. Nedan visas elevernas reflektioner om detta 

område: 

3.2.1 Skapandet genom estetiska verktyg eller laborativ matematik  

Elever i årskurs 1 hade i denna studie mycket svårt att förknippa olika skapande moment 

med matematikämnet. Observationerna visade att eleverna pysslade och jobbade på olika 

sätt med matematik, men när det kom till frågan om vad deras uppfattning och upplevelse 

runt ett sådant arbetssätt är svarade majoriteten att de ansåg att det är roligt, men när de 

får frågan om -vad det egentligen är ni arbetar med?, relaterar eleverna inte till 

matematik, utan de påstod att ”det kändes som vi gör bara nåt kul pyssel”.  Däremot 

uttryckte några sig med en osäker ton och blick som avspeglade att de inte var så 

övertygade om att det var matematik de arbetade med. Andra påpekade att ”klippa noga” 

är en del av matematik. Nedan visas en del av klassobservationerna med fokus på detta 

arbetssätt (se tabell 1).  

 

Eleverna fick höra att de jobbade med en del av matematik när de skapade marskatter. 

Reflektionen blev: ” Aaa, faktiskt lite…mm träna på att rita noggrant och klippa ut väldigt 
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noggrant och rita sitt bästa”. Samma elev nämnde olika former som var i fokus i samband 

med att skapa marskatten, vilka var ” rektangel, fyrkant … nej vad heter det kvaaaadrat , 

cirkel och triangel”.  En annan elev delade liknande uppfattning om detta område: ”Lite 

mitt emellan… när typ, man ska först klippa ut, cirklar, fyrkant, trekant och jag kommer 

inte ihåg vad den sista heter”. En annan elev tänkte symmetri: ”vi ritade lika på båda 

sidorna, 2 trianglar”. En tredje elev hade en annan uppfattning och reflektion kring detta 

område: ”Neja, tycker inte att det är matte, man jobbar inte med siffror eller med plus… 

om jag inte ser siffror då är det inte matte”. Här har en till elev samma uppfattning: ”nej, 

jag tycker inte att det är matte!” En femte elev formulerade sig på detta sätt: ”marskatter 

är roligt, men jag trodde att det är sån jobb som man bara klipper, cirkel och rektangel 

och triangel och kvadrat”.  

 

Därefter uttryckte sig en annan elev direkt på det här sättet: ” JA, det var roligt!... typ, jag 

tycker att det är svårt med svansen, mmm lite tycker jag i alla fall …alla grejer som man 

lär sig: man klipper… olika cirklar, trianglar, kvadrat och rektanglar”. Den sista eleven 

jämförde detta sätt med att jobba i matematikboken ”marskatter och andra saker är 

roligare, matteboken tar längre tid för att göra klart”.  

 

I årskurs 3, däremot, har inget skapande med hjälp av olika uttrycksformer observerats. 

Det framkommer i elevintervjuerna hur eleverna arbetade med ämnet matematik, här  

påpekades att lek eller estetiska verktyg sällan används i samband med matematik. Enligt 

eleverna har dessa metoder använts i tidigare årskurser, men används nu endast i samband 

med förskoleklassen. Eleverna i trean samarbetar med eleverna i förskoleklassen 

regelbundet, för ömsesidig inlärning, där eleverna i årskurs 3 lär sig att ta ansvar och 

bygga en god relation med eleverna som är yngre, och eleverna som är i förskoleklassen 

kan stimuleras till utveckling. Eleverna i denna årskurs till skillnad från årskurs 1 kunde 

reflektera över vilka metoder det används och några elever visar en förståelse för 

användandet av olika verktyg i matematik. Citaten nedan visar vad eleverna har nämnt 

angående frågan om det används olika metoder i matematikundervisningen och vad de 

anser om det: 

 

Elev 1 påstår att de ”brukar jobba med förskoleklassen, jag har vant mig vid att pyssel 

och spel kan vara matte”. Elev 2 nämner att de i tidigare årskurser arbetade med 

utepedagogik och använde sig av olika föremål: ”förra hösten gick vi ut i naturen eller 

var det här kanske i tvåan, vi skulle hitta en sån här som är en centimeter”. Elev 3 hade 

en annan syn på att jobba praktiskt med ämnet:  

I ettan skulle vi ut och mäta längd på olika saker och oss själva, skolryggan och 

hyllan. Detta tyckte jag att det var lite drygt. Jag tycker om att skriva tal, sitta med 
matteboken och hörselkåpor. Det enda som jag känner nån press på är när det 

kommer något nytt så här superhastigt, som man inte vet vad det är, och sen får 

man en dålig beskrivelse. 

Elev 4 har inte samma upplevelse som elev 3, utan berättar att ”tidigare har vi jobbat med 

att samla olika saker, till exempel att samla 20 olika saker, då samlar man 5 stycken pinnar 

och 15 stycken stenar till exempel, jag tyckte att det var roligt”.  

 

Elev 5 framhäver användandet av lek i samband med matematik, ”ibland jobbar vi med 

annat, typ läraren gjorde mattemaskin, då lägger de filter på ett bord… så går man in och 

sen får man en matteuppgift, jag tycker att det är kul, att få uppmärksamhet på såna där 

saker”. Elev 6 påpekar att de ”använder oftast bara ett sätt”. Hen nämner det samma som 

elev 5 om användandet av lek i undervisningen ” ett alternativ att vi kan köra några olika 

lekar”. Elev 7 påstår att ”om jag skulle välja, då väljer jag lek… mattelekar, det skulle va 
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roligare”. Däremot reflekterade Elev 8 över sin egen upplevelse med matematik utanför 

lektionens ramar:  

När det var alla hjärtans dag, då klippte vi hjärtan och hängde upp i granen, då var 

det så att jag och min kompis hade gjort hjärtan och så la vi upp de i två högar och 

så räknade vi en hög och plussade ihop det. Vi tänkte inte på det då, men sen jag 

sa det till honom att vi har gjort så.   

3.2.2 Läroboksbaserad matematik  

Eleverna är väldigt positivt inställda till att arbeta med matematikboken. Majoriteten av 

de intervjuade eleverna i bägge klasser betonar denna punkt. De flesta elever uttrycker 

sig som att arbeta med matematikboken är det självklara valet när det gäller matematik.  

 

Elever i årskurs 1 uttryckte sig på detta sätt, då frågan var, -Vad brukar du bäst gilla i 

matematiklektionen?   

Elev 1 ”Matteboken, Lära sig mer om mattetal… för att räkna ut hur mycket grejer”. 

Elev 2 ”Väljer matteboken, vet inte varför men jag gillar det”. 

Elev 3 ”Man jobbar inte med siffror eller med plus, om jag inte ser siffror då är det inte 

matte ..matteboken .. räkne händelser […] inte jätte kul med att måla .. det passar inte att 

måla i matteboken”. 

Elev 4 ”Jag gillar att jobba med matteboken”. 

Elev 5 ”Jag tycker om att jobba med matteboken […] ibland kommer det upp massa med 

siffror och färglägga olika delar, tycker att det är roligt!”. 

Elev 6 ”Det är en sida man skriver och på den andra ritar […] datorerna är roligt att jobba 

med”. 

Elev 7 ”Jag tycker att det är roligt att jobba med matteboken”.  

Elev 8  ”Att vi få jobba med matteboken, jag tycker om matte, när jag gick på dagis var 

jag jätte nyfiken, att man räknar i bilden och målar, det blir lättare om man ritar. Jag tycker 

att det är roligt. Men när det är så höga tal som jag inte har tillräckligt med fingrar till, då 

tycker jag att det bli lite svårt med… fast jag klarar det ändå”. 

 

Några elever hade en annan tolkning av frågan om vad de tycker mest om att jobba på i 

matematiklektionen. Några elever valde ut specifika delar i matematikboken som beskrev 

exempelvis ekvationer, ett antal elever i årskurs 1 ansåg att det var roligt att arbeta på 

detta sätt som är i boken där bilden används som ett hjälpmedel för att gömma talet: ”När 

nån förklarar… i början av lektionen, ibland är det siffror, och så är det en docka som 

gömmer en siffra bakom”. En annan elev beskriver ekvationer och anser att ”när de 

gömmer en siffra bakom bilderna är det roligaste i matteboken”.  

 

Eleverna i årskurs 3 är också positiva till att arbeta i matematikboken, vilket syns då 

eleverna fick frågan -Hur brukar ni jobba i matematiklektionen? och -Vilket sätt föredrar 

ni att använda?  

En elev nämner boken: 

Vi använder oftast bara ett sätt, men vi har ett alternativ att vi kan köra några olika 

lekar. Jag tycker att det är roligt, Jag tycker att båda sätten är roliga men helst vill 

jag jobba med boken för det tycker jag att det är extra roligt[…] jag tycker mycket 

om uppställningar, och mer siffror… jag gillar siffror.  

En till elev nämnde boken och uppställningar:  

Det kan vara kul att jobba i en bok, om det är så här, om man ska skriva en egen 

uppställning i nån liten bok och sen ska man svara på det. Det e kul att jobba med 
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matteboken men om man nu ligger efter, då måste man jobba jätte mycket i kapp, 

då bli det inte så roligt.  

En tredje elev påpekade samma punkt:  

Jag tycker mycket om uppställning och tänka i huvudet och sånt där. Jag tycker 

mycket om matteboken, jag tycker att det är kul att man få tänka alltid tyckte om 

matte. Jag vet inte varför […] när det är för mycket blandade uppgifter i 

matteboken, alltså rita och måla och hitta vägen ut, när det är en helsida då är det 

ingen kul. Jag gillar mest när det är tal och uppställning. Jag tycker om matte, jag 

tycker att alla andra ämnen är inte så roliga jämfört med matte. Matte tycker jag 

om, det kan jag tänka mig jobba med en hel dag, jämfört med vissa andra ämnen. 

Jag tycker inte heller att det är roligt o uppskatta, avrundning gillar jag inte heller, 

jag tycker att det är jättetråkigt. Det är inte exakt, jag tycker om exakt!.  

 

En annan elev uttryckte sig som ”jag gillar mest att jobba i boken, det finns måla grejer i 

boken, jag gillar att måla!”, medan en annan elev framförde att ”I matteboken, är det roligt 

att lista ut olika delar, inte så roligt med att måla i matteboken”. En annan elev jämförde 

boken med att arbeta med lek: ”jag gillar att jobba med lek, för det också är väldigt roligt, 

men ibland så kan man tröttna på det. Så matteboken är ju bättre, för då kan man bli trött 

men så fort man börjar in i den… när man börjar typ räkna när tiden tar slut så skriker 

alla typ NEJ! Först vill ingen göra matteboken, sen vill alla göra matteboken”. Variation 

var en annans elevs åsikt att jobba på ett varierat sätt ”om jag satt i en lektion och bara 

jobba en massa, då kan jag bli sugen på att leka matte, men om jag har varit ute på rast, 

då bli det kanske skönt att sitta och räkna”. 

 

3.3 Hur ser lärarna i studien på relationen mellan estetiska lärprocesser och 

matematik? 
I denna del kommer resultaten att behandlas utifrån hur lärarna bygger upp sin 

matematikundervisning och vilka val de gör för att driva sin undervisning. Därefter ligger 

fokus på användningen av estetiska verktyg i samband med matematik.  

3.3.1 Matematikundervisningens val och uppbyggnad 

Greta tydliggör hur undervisningen i förskoleklassen är uppbyggd. De arbetar mer 

ämnesövergripande genom att de inte arbetar ”med ett ämne som matte jämt eller svenska 

jämt, utan vi jobbar övergripande hela tiden. Vi jobbar alltid mot leken […] man får 

jättemycket matte med bara att leka kiosk eller affär”. Greta arbetar med matematik på 

ett annat sätt där hon utgår från olika ”teman”,  där de ”ofta börjar med mönster, 

taluppfattning, geometri”. Hon nämner att de ”börjar alltid med mönster” och hävdar att 

”hela utveckling på matematik är att se mönster, jämför och uppskattar, sorterar, 

kvalificerar med olika saker, så att vi delar upp till olika teman”. Sedan framställer hon 

hur de arbetar med matematik, att de ”bygger, plockar mycket, vi jobbar ingenting med 

att forma siffror eller skriva siffror […] utan vi tittar på matematik på ett annat sätt” där 

hon motiverar att elevernas ”motorik är inte utvecklad till att börja skriva”. Hon nämner 

även att de jobbar med matematik utanför klassen och använder sig av skolans område, 

där de ”jobbar mycket ute och i skogen, med kottar, bygga mönster, antalsuppfattning 

och plocka rönnbär”. Greta använder sig av att låta eleverna leta och lära sig olika begrepp 

praktiskt såsom ”fler och färre, dubbelt och hälften” samt att ”leta olika former” med 

mera. 

 

Däremot blandar Anna olika metoder i sin undervisning, där hon använder sig av olika 

verktyg såsom läroboken och andra verktyg. Hon nämner att i ”min undervisning så 
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blandar jag ihop allting utan att de vet om det […] att vi tränar klockan när de inte vet om 

det, jobba med former när de tror att det är nått annat och så vidare”. Å andra sidan 

påpekar Mia som undervisar i parallella klassen att grunden i hennes matematik-

undervisning ”är matteboken, och sen stoppar jag in andra övningar och sånt som passar 

till boken där vi är nu, och gör lite mer av vissa saker” sedan påpekar hon att boken ”är 

ju ganska omfattande […] det känns ganska heltäckande”. Mia förklarar att ”det är tryggt 

för både barn och lärare. De får jobba själv och jag tror att de tycker mycket om att jobba 

själv och göra klart, vilket känns skönt för dem”. Mia lyfter fram andra material och 

verktyg som används i undervisningen: ”jag ritar på tavlan på olika sätt ibland skriver jag 

liknande som det finns där i boken och ibland kan jag använda matteboken på datorn 

också och visa det som är där eller så använder jag annat som jag letar på, det kan vara 

symmetri eller geometriska figurer och tar jag andra saker om jag ritar eller hittar nåt 

annat på nätet”. Hon lägger till att ”man kan göra bilduppgifter på vissa saker” och även 

att hon ”försöker variera” sina undervisningsval ”med tanke på barnens olika 

inlärningsstilar”.  

 

Vera påpekar att undervisningen kan variera beroende ”på vad man har för åldersgrupp”. 

Hon menar att med äldre elever blir det andra metoder som används till exempel att arbeta 

mer med läroboken, där förklarar hon att eleverna ”klarar av det. Boken skapar ganska 

mycket trygghet både för dem och för mig”. Hon nämner att läroböckerna har ”höga krav 

när de skrivs”. Vera påpekar fördelen med nuvarande läroboken som de använder, att 

eleverna gillar den: ”har man en bok som de tycker om dessutom som de gör med den 

här”. Hon anser att boken ”är skriven på ett smart, roligt och bra sätt” och ”den har väldigt 

bra lärarhandledning”. Vera beskriver att hon ”börjar nästan alltid med en genomgång”. 

Hon poängterar att genomgången och undervisningsmetoden kan variera beroende på 

vilken årskurs som är i fokus, ”när de går i ettan eller tvåan, utan det här gör jag när de 

går i trean. För att vänja dem vid hur det kommer att se ut sen”. I enlighet med detta 

nämner hon att ”i år har vi jobbat en hel del med material som inte har varit matteboken” 

exempelvis ”gamla prov” och förklarar att eleverna få ”förbereda sig inför nationella” 

provet. Det kan även förekomma lek ” att prata mattebegrepp. Vera antar att ”de har lekt 

den här leken i tvåan”; Hon har haft gruppen endast i detta skolår. Emellertid reflekterar 

hon över sin egen undervisningsmetod och påpekar att hon ”försöker skapa och göra 

ganska fyrkantigt, jag vill att de ska se mönster”. Hon lägger till att erfarenhet kan spela 

en stor roll på hur undervisningen är uppbyggd samt att inkludera andra ämnen. ” Ju 

längre man har jobbat desto bättre bli man på att ta in andra områden”. 

 

Det förekommer matematik utanför matematiklektionens ramar på fritids, då nämner 

Nilla att det blir ”mer praktiskt” arbete, där hon gav några exempel  som ”mönster man 

bygger pärlplatta, man bygger, konstruerar och uppskattar samt tänka logiskt”. Nilla 

framhäver att de arbetar mycket utifrån leken och ”i leken på det sättet”. Hon hävdar att 

de strävar efter att ” ha en rödtråd tillsammans med klasslärarna”, där ger hon några 

exempel ”om eleverna jobbar med tiokompisarna så kan vi gå ut och hitta på en lek med 

tiokompisarna eller gör praktiska övningar, lekar också för att göra uppfattningar”. Hon 

påpekar att ”i klassrummen bli det svårare att göra såna här saker, man bli begränsad när 

man har hela klassen själv”. Hon förklarar att ”det är lättare att göra praktiska saker när 

det är i mindre grupper”. Hon lägger även vikt på att eleverna får ”ett brett lärande och 

lära genom sinnen och lära sig med hela kroppen, när de får testa och bolla med varann” 

genom att kunna ”kommunicera och hjälpa varann”, vilket anses vara ”jätteviktigt” enligt 

Nilla.  
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3.3.2 Estetiska verktyg och matematikundervisning 

Då lärarna fick frågan om estetiska verktyg och hur de ser på ett sådant arbetssätt och om 

de använder sig av dessa verktyg och vilka former de estetiska verktygen tar sig, fick jag 

dessa reflektioner: 

Greta påpekar att eleverna i förskoleklassen ” trycker och ritar och provar på väldigt 

mycket olika, där vi försöker tänka jobba med alla former och färger”. Greta upplyser 

vilka verktyg det används i samband med matematik att de ”använder sång, rim, ramsor, 

färg, form, rytm, musik, bild, natur och logisk tänkande genom olika lek”. Där hävdar 

Anna den formen som är enklast att använda i praktiken, det ”är skapandet i bildform”, 

sedan fortsätter hon med att nämna att ”det som är svårast att få in det musiken […] så 

vida man inte jobbar med notvärden och så kommer vi in på bråk”. Anna tar upp en 

intressant aspekt där hon nämner utifrån sin erfarenhet att estetiska verktyg används ” 

mer med yngre barnen” och motiverar utifrån sitt perspektiv att ”det beror på hur många 

klasser man har, hur många ämnen man har, hur mycket tid… det tar ju tid för att 

förberedda lektioner”.  

 

Här uttrycker pedagogerna att de utgår från elevernas intressen, använder sig av leken 

och utomhuspedagogik för att främja elevernas inlärning. Greta påpekar vikten av 

elevgruppen, vilken är avgörande på vilka former som kommer att användas. Enligt Greta 

är denna grupp intresserad av Pokemon, då är det lägligt att utgå ifrån deras intresse, där 

nämner hon att ”vissa delar är det otroligt bra att jobba ute med […] letade vi efter par, 

[…] så fick vi dra ut lite Pokemonpar. Man kan använda skolgården, med olika 

uppdragskort. Man lär tänka till nästa steg” för att få elevernas intresse. Nilla nämner att 

hon jobbar  

också i klass och med utematte - utomhuspedagogik, den delen av lärandet att de 

lär med alla sinnen, att man kan vara ute och lära sig matte genom att vara ute och 

mäta. Där de får en meters band och gå ut och leta vad kan du hitta som en meter, 

vad tror du är en meter? leta former ute i naturen, vad har vi för former i praktiken 

vad finns det för former omkring oss att få tänka matte och inte bara skriva matte.  

Nilla definierar att ”matte är att förstå systematiken, att få ordning och reda […] också 

konstruera saker”. Där fortsätter hon med att hitta lösningar, problemlösningar, hur löser 

vi det här tillsammans i gruppen, hur samarbetar vi för att lösa det här problemet?” Sedan 

utvecklar hon vad fritids har för utbud för att utveckla denna del, att fritids ”erbjuder vad 

de kan få göra i olika lek, skapande och i det utbudet så väljer ju de och så är vår uppgift 

att leda dem vidare att utvecklas i det vi erbjuder”. Hon lägger till ”att utveckla det utifrån 

deras önskemål, att det bli elevinflytande till det”. Nilla framhäver att de jobbar utifrån 

elevernas intresse, till exempel om ”vi ser att de är intresserade av mönster, då kan vi söka 

reda på hur kan vi bygga vidare på att de ska lära sig mer om det?” Hon fortsätter, att 

eleverna ”gillar Pokemon då stimulerar vi med att de får bygga mönster med 

Pokemonbilder vid pärlor till exempel, eller att man förse dem med det som de tycker 

om, som vi märker att det här kan vi vägleda vidare”. Mia nämner att matematik kan 

användas ”mer än vad man kan tänka sig”. ”Det går ju att få in lite överallt liksom”, där 

lyfter hon en annan exempel där de jobbade med ”melodifestivalen, vi gjorde 

frekvenstabell sen gjorde vi stapeldiagram”. Mia lägger till ”att man fångar upp sånt som 

barnen är intresserad av”.  

 

Greta gav ett exempel, där eleverna i förskoleklassen arbetade med former och 

grupparbete under samma intervjudagen. Hon förklarar att eleverna fick arbeta ”två och 

två och så fick de en plastpåse full med olika glasspinnar och så olika matematiska figurer. 

Sedan skulle de bara bygga runt som de ville, för att kunna se om de kunde forma bygget 
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runt. Då och då såg de att glasspinnar går inte runt en cirkel. Hur skulle vi göra då?” 

funderade de ”sen när de hade byggt ett tag och hittar sig fram och tillbaka, då sa jag -vad 

tror ni att det finns för färg till det här? Titta om kvadraten är gul, finns det gula pinnar 

som ni kan använda. Då börjar de upptäcka att alla pinnarna räckte ju till om de använder 

färgkoden men då fick de fortfarande inte ihop cirkeln. Men en av de kom på att DU har 

lagt ett band här en snöre som vi kan forma runt!”. Greta delade med sig av några bilder 

som tydliggör uppgiften (se bild 3 och bilaga 4). 

 

Anna anser att estetiska verktyg i undervisningen är 

”intressant” och hävdar att ”det passar inte alla men alla kan 

prova och göra” där fortsätter hon att eleverna ”ska våga prova 

på nya metoder”. Anna påpekar att eleverna som inte vågar 

prova på olika moment, som lärare ska det behövas att  göra 

”så stora grejer av det utan att alla kan testa .. alla får möjlighet 

att prova”. Det som Anna lyfter är att förmedla idén för 

eleverna att ”alla gör rätt”. Hon påpekar att i en estetisk 

lärprocess blir det ”rätt allt i det de gör oavsett om de kanske 

inte når ända fram till målet just nu”. Anna reflekterar över sitt 

användande av estetiska verktyg i matematik-undervisningen 

och att dessa verktyg används ”medvetet och omedvetet”, där 

förklarar hon att ”efter alla år i yrket så kommer det utan att 

man tänker på det, att man väver in allting i dagen”. Däremot 

hävdar Mia att ”det är ju jättebra att använda alla möjliga olika 

medel för att i tanken lära sig”. Dock påstår hon att ”det 

kommer kanske i skymundan” och förklarar att ”det bli 

mycket att räkna tal”. Hon funderade en stund och började 

berätta att man kan använda dessa verktyg ” i geometri”, där 

anser hon att ”det passar bra – där kan man båda öva med linjal 

och man kan rita och göra olika figurer av de där geometriska 

figurerna”. Mia fortsätter med att nämna vilka delar som anses vara passande för ett dylikt 

verktyg ” symmetri” sedan nämner hon att ” det kan passa med all problemlösning”. Där 

börjar hon tänka högt, då hon nämner endast dessa delar, ”ja, men det där sättet att skriva 

upp det där talet på tavlan och skriva upp text till och bild”. Hon berör att ”det är sällan 

vi jobbar med att använda bild”, där bild anses enligt Mias mening att ”rita fint”. Hon 

anser att det inte blir bild om den används för att förklara hastigt. Bild enligt Mia ska vara 

”sånt som man jobbar med länge”, där hon menar att när bild används i samband med 

matematik blir mer för att ”riter upp tanken”. För Mia var det att använda bild det första 

som hon tänkte på som verktyg i samband med matematik, ändå hade hon lite tvekan i 

vad skapande av bild innebär.  

 

Mia radar upp några andra exempel av vad de arbetar med, där det anses vara relevant. 

”Eleverna jobbar med problemlösningskort”, där jobbar eleverna ”på egen hand”. I dessa 

kort finns olika problem, där eleverna behöver visa hur de tänker exempelvis ”första 

kortet är 16 hästskor, de hänger på en pinne” då uppdraget att räkna ”till hur många hästar 

räcker de här hästskorna”. Eleverna ”kan rita, skriva nåt mattetal och visar på nåt sätt hur 

man tänker”. Mia använder sig av sånger i samband med matematik. Matematik kan 

förekomma utanför matematiklektionen också som ”i gympa skulle man också kunna ha 

det”, då eleverna får som uppdrag att ”dela upp sig i två lag” sedan ställs frågan ”hur 

många skulle det bli i varje lag”. Mia påstår att eleverna ”vill jobba själv” det kan även 

förekomma att några ifrågasätter att ”måste vi prata så mycket” och ändå anser ”att det är 

Bild 3. En elev arbetar med former i 

f- klassen 
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roligt att jobba med annat”. På detta sätt avslutar Mia med att ”man ska försöka ha lite 

både och”. 

 

3.4 Vilka möjligheter/brister medföljer att arbeta med estetiska verktyg? 
 

Några av lärarna påpekar att det kan bli pratigt och högre ljudnivå; andra påpekar att 

arbeta ämnesövergripande är en resurskrävande undervisningsmetod. Till exempel Greta 

som använder sig av denna metod berättar utifrån sin erfarenhet och berättar att ”man är 

rädd för att det blir lite rörigt och lite pratigt”. Hon nämner även att ”om man säger att 

man har arbetsro, måste man titta på vad arbetsro är, -är arbetsro att vara tyst? Eller är 

arbetsro att man pratar, för det blir pratigt”. Hon förklarar att även om det blir pratigare i 

klassrummet kanske eleverna inte pratar om annat än matematik. Hon påpekar att det blir 

”en annan ljudvolym”. Greta lägger vikten på att läraren ser till ”att det blir ett 

matematiksamtal”, läraren måste ”ha koll”. Greta menar även att läraren ”måste ha en 

pedagogisk idé bakom det man gör”. Det kan vara ”det behöver inte kosta det kan vara 

snäckor, kottar, pinnar eller stenar, man kanske kan göra iordning ett material som finns”. 

Hon avslutar med att nämna att ”den stora utmaningen är att kunna erbjuda en varierande 

undervisning”. Däremot påpekar Vera att om man ska arbeta på ett ämnes övergripande 

sätt, då behöver ”man ha en mindre grupp”. Hon hävdar att hon arbetar mycket i helklass 

och att ”i trean har man ingen halvklass alls”.  

 

Anna anser att det inte medföljer några nackdelar med att arbeta ämnesövergripande 

”egentligen inte, alla elever kan mer än vad de tror. Man kan locka fram det i alla även 

de som bara vill jobba i matteboken och inte vågar prova nya sätt, så kan man locka fram 

det hos dem också genom att variera undervisningen”. Hon utgår från elevperspektivet i 

denna punkt när hon anser att det bara är positivt och eleverna lockas fram till lärandet 

genom olika arbetssätt. Anna nämner även att elever har olika inlärningsstilar som måste 

läggas i fokus. Detta påpekar även Mia, att använda sig också av elevernas 

inlärningsstilar, då hon nämner att ”alla lär sig inte genom att bara sitta och räkna men 

vissa lär sig mer eller mindre” genom andra verktyg och sätt till exempel ”om man lär sig 

tio kompisarna som en remsa eller multiplikationstabellen som en sång, då sitter det 

bättre”. Hon betonar att ”oftast sitter det bättre och roligare kan det ju bli”. Mia anser att 

”man kan ta in det i alla grupper, det spelar ingen roll det tror jag absolut med variation 

mår ju alla bra av”. Mia påpekar att det är ”självklart så bör man använda annat, alla 

elever är olika”.  

 

Mia anser att musik och ”färdiga sånger” är ett användbart verktyg, dock påstår hon att 

om det inte fanns ”de där färdiga sångerna, som finns och spela upp då skulle jag inte ta 

in musik i matte men det beror på att jag inte har musik i utbildningen”. Apropå 

bildanvändandet i matematik påpekade Mia vikten av att veta vilket mål man har med 

denna användning. Hon uttrycker sig på följande sätt,” det beror på hur man själv har 

tänkt på och hur man har planerat för ritandet inte ska ta för mycket energi från matten, 

när nu det är något som man vill åt”. Hon fortsätter att ”rita enkelt för att tänka bara, hur 

man nu ritar de där ansiktena eller vad nu den än är, så man inte ritar 15 ansikten med hår 

och tofsar och örhängen, då tappar man bort räknandet också”. Hon ger ett förslag på hur 

man kan avsluta räknandet med hjälp av bilden att ”man kan avsluta med att nu får ni rita 

den här bilden färdigt, ni får göra den fin”. Då tas den estetiska delen med. Dock 

ifrågasätter Vera användandet av till exempel bild i samband med matematik. Hon 

reflekterar över hur det medvetet bli mindre användning av bilder i läroboken ju äldre 

eleverna blir. Vera nämner att ”bilden kommer först och sedan kommer texten. Det 

handlar ju mycket om att lära sig att läsa”. Hon antar att ”det medvetet plockas bort lite 
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av bilderna för att tvinga eleverna att lära sig läsa texten. Barn brukar vara duktiga på att 

läsa olika bilder, men de behöver också lära sig instruktioner”. Där analyserar hon att ”så 

småningom kommer matte bli så svårt att jag inte kan tänka mig att de kan rita det. Som 

ekvationer till exempel”. Matematiken blir ”svårare när de är större. När talen bli större 

bli det svårt att få till det”. Hon avslutar att ”det som fungerar i en grupp, fungerar inte i 

någon annan grupp”.  

 

Nilla framhäver att ”ett lärande är ju i olika situationer och det är alltid bra att man kan få 

lära sig utifrån olika situationer och lära med hela kroppen och att man kommunicerar”. 

Hon är positiv till detta arbetssätt och påpekar att det är ”bara fördelar”. Hon avslutar med 

att:  

Det ska vara en balans, ingenting ska utesluta den andra, det är jätteviktigt. För att 

alla lär vi in på olika lärostilar och det är olika lärostilar på hur vi lär, och det gäller 

att hitta allas lärostilar och fångar in för att stimulera alla på ett roligt och lekfullt 

sätt.     

 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning: 

Hur används estetiska verktyg i samband med matematikundervisningen? 

Under klassobservationerna har det noterats att i årskurs 1 används varierande metoder 

och att matematikundervisningen bjuder på olika upplevelser såsom användning av 

läroböcker och ämnesövergripande undervisning med hjälp av estetiska verktyg för att 

främja lärandet. Däremot har klassobservationerna i årskurs 3 visat på en användning av 

den klassiska matematikundervisning som präglas av läroboken, där läraren har en kort 

genomgång och eleverna sedan räknar individuellt i sina läroböcker. Det observerades 

inga estetiska verktyg i matematikundervisningen för årskurs 3. Under observations-

veckorna har jag antecknat att elevens val präglas av matematik i olika lekfulla varianter 

såsom schack, bygga och konstruera, programmera och spel med mera. 

 

Hur upplever eleverna att arbeta med estetiska verktyg kontra konventionell matematik? 

Skapandet genom estetiska verktyg: Eleverna anser att det är en rolig undervisningsmetod 

fast eleverna i årskurs 1 kunde inte relatera till matematik när det handlar om något annat 

än siffror och läroboken. Däremot hade eleverna i årskurs 3 svårt att uttrycka sig i denna 

del, eftersom de inte arbetar med estetiska verktyg i matematikundervisningen, utan de 

arbetar mest utifrån läroboken. Eleverna påpekade att dessa metoder användes tidigare, 

då de gick i tidigare årskurserna.  

Läroboksbaserad matematik: Resultatet visar att majoriteten av elever i bägge årskurser 

vill arbeta med läroboken samt anser att det är ett givande, rofyllt och lärorikt arbetssätt.  

 

Hur ser lärarna i studien på relationen mellan estetiska lärprocesser och matematik? 

Lärarintervjuerna visade varierande resultat på vilka estetiska verktyg som används i 

samband med matematik. De flesta av lärarna har nämnt bildämnet som förknippas mest 

med matematik, speciellt när vi talar om former, mönster, geometriska figurer och 

symmetri. Musiken var ett omdiskuterat verktyg i denna studie, där en del lärare ansåg 

att det är svårt att blanda in det i matematikundervisningen medan andra ansåg att det är 

relevant och en självklar metod, där olika låtar och ramsor används för att främja 

inlärningen.  
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Vilka möjligheter/brister medföljer att arbeta med estetiska verktyg? 

Resultaten uppmärksammar att det blir tidskrävande, resurskrävande och att det blir en 

annan ljudnivå. Däremot framhäver lärarna i denna studie att arbeta på ett 

ämnesövergripande sätt och blanda in olika metoder främjar elevernas inlärning med 

tanke på elevernas olika inlärningsstilar. Det nämndes även att det är en kostnadseffektiv 

metod och läraren kan använda sig av skolans närmaste miljö för att genomföra laborativa 

moment. Å andra sidan ansåg några lärare att det är en krävande och obekväm 

arbetsmetod, då den innebär mer planeringstid, ett mindre antal elever i gruppen och mer 

erfarenhet för att kunna hantera detta arbetssätt. Det anses även vara tryggare att arbeta 

med enskilda ämnen som är renodlade i schemat, eftersom det blir mer lätthanterligt. 

Majoriteten av intervjuade lärare betonar att det gäller att hitta en balans mellan olika 

metoder för att komplettera varandra och ingen metod utesluter en annan. Mia framhäver 

att ”variation mår ju alla bra av”. Det viktigaste är att ta hänsyn till elevernas 

inlärningsstilar och utgå ifrån dem. 

 

Egna reflektioner  

Enligt resultaten ligger erfarenheten och lärarens bekvämhet bakom många av 

undervisningsvalen. Att eleverna förknippar matematik med enbart siffror och tal och 

endast när de arbetar i läroboken kan ha olika orsaker. En av dessa kan möjligen vara att 

läraren använder sig av olika benämningar i samband med användandet av olika kreativa 

metoder. Att arbeta omedvetet med olika uttrycksformer förhindrar inte elevernas 

ämnesinhämtning, snarare kan det skapa en spontan inlärningsmiljö som främjar lärandet. 

Att eleverna valde detta sätt över andra arbetsmetoder är enligt min mening märkligt, men 

kan ha att göra med att eleverna har svårt att associera pyssel med matematik, vilket har 

konstaterats i ovan nämnda delar av denna studie.  

 

Det har framkommit i denna studie att ju mer inskolade eleverna är desto mindre används 

olika uttrycksformer. Estetiska verktyg och laborativa arbetssätt hör ihop med yngre 

elever, men så fort de bli inskolade försvinner så småningom dessa verktyg och 

undervisningen bli präglad av läroböcker. Detta kan enligt min mening ha olika orsaker, 

till exempel att eleverna blir inskolade och ska förberedas till de högre årskurserna, där 

undervisningen präglas av en mer konventionell undervisningsmetod såsom läroboken. 

Detta kan ur ett bekvämlighetsperspektiv vara en metod som övervinner andra metoder, 

vilka kräver mer planeringstid och en annan stämning i klassen, något som kan upplevas 

vara svårhanterligt för vissa lärare.  

 

Under observationerna och elevintervjuer i bägge klasser ansågs ämnet matematik vara 

ett omtyckt ämne som eleverna ofta vill jobba med. Eleverna uttryckte oftast att det är 

roligt att arbeta med detta ämne och de anser att det är intressant att räkna. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Denna studie är baserad på klassobservationer samt elev- och lärarintervjuer för att täcka 

frågeställningens område samt besvara frågeställningarna på ett relevant sätt. Valet av 

flera olika metoder för datainsamling bidrar till trovärdigheten eftersom det ger en bred 

inblick i den verksamhet som studeras. Att genomföra klassobservationer i två olika 

årskurser anses vara en fördel för studien, då ett allsidigt val kan erbjudas för att jämföra 

två årskursers undervisningsmetoder (Johansson & Svedner, 2010). Valet att genomföra 

min datainsamling i årskurs 1 och 3, samt att välja att intervjua lärare som undervisar i 

olika verksamheter i skolan, som har olika bakgrund och använder olika metoder ger en 

helhetsbild för att besvara frågorna på ett konkret sätt. De deltagande lärarna är inte 

specialiserade i de estetiska ämnena vilket visserligen kan vara en fördel för studiens 
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trovärdighet. Däremot har eleverna blivit slumpmässigt valda, vilket gav möjligheten att 

intervjua elever med olika kunskapsnivåer för att lyckas få ett omfattande svar. Nackdelen 

med bekvämlighetsurvalet samt att det är enbart en skola som undersöks begränsar 

generaliseringen av resultaten. Däremot kan urvalet räknas som en språngbräda till 

ytterligare forskning inom samma område eller så kan relevanta kopplingar göras till 

andra områden (Bryman, 2011). Fördelen med att genomföra klassobservationer och vara 

opartisk på innehållet som behandlades höjer resultatens trovärdighet. Lektionerna är inte 

tillrättalagda efter mina önskemål, utan skedde i grunden under en vanlig 

undervisningsvecka. Intervjuerna har varit genomtänkta för att inrikta frågeställningarna 

på de områden som anses vara intressanta i denna studie. Även valet av intervjun har varit 

genomtänkt för att få ett uttömmande svar samt åtföljdes med olika följdfrågor för att ge 

en djupare förståelse. Sättet att göra observationerna på har varit likadana i båda 

årskurserna och under tiden för klassobservationerna. Däremot har genomförandet av 

olika elevintervjuer varierats beroende på vilken årskurs eleverna gick i. Årskurs 1 har 

varit inriktad på innehållet som noterades under observationstillfällena och vice versa. 

Under resultat- och diskussionsdelen har jag varit försiktig med att dra allmänna slutsatser 

och istället vara noggrann med att påminna läsaren om att dessa intervjuade deltagare 

samt skolan på grund av bekvämlighetsurvalet.  

 

4.3 Teoretisk tolkning  
I denna studie visade observationerna i årskurs 3 att matematikundervisningen är 

uppbyggd på ett individualiserat sätt, där praktiska aktiviteter sällan används. Detta 

uppmärksammades även i Kling Sackeruds (2009) studie samt Hanssons (2011) forskning 

där undervisningen dominerades av ett klassrumsklimat som ser ut på ett snarlikt sätt. 

Kling Sackerud och Hansson anser att detta arbetssätt begränsar elevernas 

utvecklingsmöjligheter och inte tar hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar. I denna 

undervisningsmetod finns inte utrymme för vare sig interaktion, diskussion eller 

resonemang utan eleverna får enbart lyssna, sedan räknar de i sina läroböcker. Å andra 

sidan påpekade eleverna att varierande metoder såsom laborativmatematik samt 

användandet av estetiska verktyg användes när de gick i tidigare årskurser, vilket denna 

studie har påpekat. Det vill säga att ämnesövergripande metoder tillämpas mer med yngre 

elever. Detta uppmärksammades även i klassrumsobservationerna i årskurs 1, då 

varierande metoder användes i samband med ämnet matematik. Ju yngre eleverna är desto 

mer används olika uttrycksformer som till exempel skapande bild och musik, för att 

främja inlärningen. I en av intervjuerna uttryckte sig Greta som att ”läraren måste ha en 

pedagogisk idé bakom det man gör […] Det behöver inte kosta det kan vara snäckor, 

kottar, pinnar eller stenar, man kanske kan göra iordning ett material som finns. Den stora 

utmaningen är att kunna erbjuda en varierande undervisning”. Studien visar att med en 

positiv inställning till ämnet matematik blir det roligt att lära sig nya räknemetoder, vilket 

överensstämmer med Brezovniks (2015) studie som påpekar att matematik-

undervisningen i de tidigare åren påverkar elevernas syn och förståelse för matematik i 

de senare skolåren. Något som även nämndes tidigare i bakgrundsdelen, att eleverna 

behöver ha både kunskap och kreativitet för att bilda en stark grund som lockar eleverna 

till en livslånginlärning som kan sättas i praktik. Elevernas positiva inställning till ämnet 

matematik påvisas även i Palmers (2009) studie, där integreringen av estetiska verktyg 

som ett alternativt sätt i undervisning, anses vara element till ett positivt förändrat 

beteende och inställning till matematikämnet.  

 

Chens (2017) studie visar att lärarna i de tidigare årskurserna behöver ha mer motivation 

och kreativitet i samband med matematikundervisning. I denna studie har de intervjuade 

lärarna visat en kreativitet med att hantera matematik och använda sig av olika verktyg 
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för att främja lärandet. Lärarna kopplade matematikundervisning mest till bild och musik 

som estetiska verktyg. Det nämndes även att arbeta laborativt är kostnadseffektivt och 

kan utnyttja skolans närmsta miljö för att skapa en variation och en praktisk upplevelse 

av matematikundervisningen. Däremot påverkas ibland lärarens motivation då vissa 

moment kan vara mer tidskrävande, tenderar att medföra en hög ljudnivå och brist på 

resurser hindrar verksamheten.  

 

Enligt läroplanen Lgr11 ska lärandet främjas genom olika uttrycksformer. För matematik-

undervisningen innebär uppdraget att ”ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden” 

eller närmare bestämt att ”eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper” 

(Skolverket, 2011). Enligt min mening uppfylls inte detta fullt ut för de senare årskurserna 

då observationerna visat att det arbetas mycket utifrån läroboken samt att det framkommit 

i intervjuer att arbeta ämnesövergripande är ett arbetssätt som kräver mycket tid. Eller 

som Greta uttrycker det: ”man är rädd för att det blir lite rörigt och lite pratigt”. Borde 

inte alla elever oavsett årskurs få pröva och utvecklas i sin egen takt? Det ska vara roligt 

att lära. Som det står skrivet i Lgr11 ”en harmonisk utveckling och bildningsgång 

omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter” (Skolverket, 2011). När estetiska verktyg används i undervisningen menar 

Anna att det inte medföljer  några nackdelar med att arbeta ämnesövergripande ”man kan 

locka fram det i alla även de som bara vill jobba i matteboken och inte vågar prova nya 

sätt, så kan man locka fram det hos de också genom att variera undervisningen”. Ett 

synsätt som lockar fram elevens kreativitet och får barnet att utvecklas till sitt bästa.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Som en fortsättning på nuvarande studie skulle det vara relevant att utvidga forskningen 

med de äldre grupperna och undersöka vad det är som orsakar olust till ämnet matematik 

under dessa år, något som bidrar till elevernas syn på ämnet, vilket avspeglades i 

elevernas resultat med tanke på PISA-undersökningarna (Skolverket, 2016). Detta blir 

särskilt relevant eftersom denna studies resultat framhävde att eleverna föredrar att arbeta 

med matematik samt majoriteten av de intervjuade eleverna har en positiv inställning 

inför att arbeta med matematik. Frågan är om dessa elever skulle förbli lika positiva till 

ämnet matematik eller om det kommer att ske en förändring.  

 

En annan synvinkel som är intressant att undersöka är bakgrunden till lärarens val av olika 

metoder till exempel att använda läroboken eller arbeta ämnesövergripande med hjälp av 

estetiska verktyg, då lärarna i denna studie framhäver att detta arbetssätt främjar elevens 

ämnesförståelse. Lärarna menar även att olika inlärningsstilar påverkar elevens 

tillägnande av kunskap. Lgr11 hävdar att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” 

(Skolverket, 2011). 
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Bilaga 1: Brev till vårdnadshavare 

 

Till föräldrar/ vårdnadshavare 

  

Hej! 

  

Här dyker jag upp igen som bekant. Den här terminen gör jag mitt examensarbete och 

undrar om Ni vill hjälpa mig? Skulle Ni kunna tänka er att låta Ert barn delta i en studie 

vid högskolan i Gävle gällande ämnesintegration av estetiska verktyg i matematik-

undervisning? 

  

För Er som inte känner till mig är jag lärarstudent i min åttonde och sista termin vid 

högskolan i Gävle. Jag skriver mitt examensarbete i matematik och lägger fokus på 

användandet av estetiska verktyg i matematikundervisningen. Det vill säga att använda 

bild, musik, drama och skapande i matematikundervisning för att nå elevernas 

ämnesförståelse genom att använda lekfulla metoder och blanda in olika sinnen. 

  

Studien som ska genomföras med eleverna kommer att ske under en vecka och är baserad 

på observationer, vilka sker genom att betrakta deras reaktioner i olika 

inlärningssituationer. Under veckan kommer jag även att intervjua några elever, där fokus 

kommer att ligga på att definiera hur eleverna lär sig bäst genom att inrikta intervjun på 

deras upplevelser av matematikundervisning. 

Observationerna samt intervjuerna kommer att ske heldagar under en vecka:  

 

Vecka 10 för klass 1c 

Vecka 11 för klass 3b 

 

För att kunna genomföra en forskning med barn under 15 år, behöver jag ha båda 

vårdnadshavarnas samtycke, även barnet behöver ge sitt medgivande. Barnet kommer att 

kunna avbryta sitt deltagande i undersökningen när hen vill, med tanke på att den är 

frivillig. Materialet från observationerna och intervjun kommer endast att användas i 

forskningssyfte. I det färdiga examensarbetet kommer varken barnens identitet eller 

skolan att identifieras. Om ni har eventuella frågor kontakta mig gärna.  

  

Blanketten lämnas in snarast, dock senast på fredag v 8. 

  

 

Tack på förhand! 

  

Vänliga hälsningar, 

  

  

Rafef Ali 

xxxxxxxxx@student.hig.se 

  

mailto:xxxxxxxxx@student.hig.se
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Blankett 

  

  

Jag godkänner att ... Ja Nej 

Mitt barn deltar i studien     

Barnets ljud kommer att spelas in     

Barnet ska vara med i bild     

Barnet ska vara med i videoinspelning     

  

  

 

Elevens namn …………………………                    Årskurs……………………..  

Ort och datum ………………………... 

………………………………………...                     ……………………………… 

Vårdnadshavarens underskrift                                    Namnförtydligande 
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Bilaga 2: Kvalitativa intervjufrågor    

 

Estetiska lärprocesser i samband med matematik, ur lärar-/elevperspektiv 

 

Frågor till lärarintervjuerna: 

 

➢ Hur ser din matematikundervisning ut?  

➢ Vilka metoder används mest i din matematikundervisning, för att nå elevens 

förståelse?  

➢ Hur ser du på estetiska lärprocesser? 

➢ Vilka former tar sig de estetiska lärprocesser i specifik relation till din 

matematikundervisning? (Om dessa nu används!) 

➢ Om estetiska verktyg inte används, kan du förklara varför du väljer bort dessa 

verktyg? 

➢ Fördelar och nackdelar från ditt perspektiv  

 

 

 

 

********************************************************************** 

 

 

Frågor till elevintervjuerna: 

  

➢ Vilka metoder brukar/föredrar du använda när du jobbar i mattelektionen? 

Olika följdfrågor beroende på elevens svar. 

➢ Vad skulle ni föredra att använda: att jobba med matteboken eller när ni till 

exempel skapar marskatter mm., kan du motivera ditt svar? 

➢ Hur upplever du att jobba i mindre grupper/ att arbeta tillsammans med en eller 

flera av dina klasskamrater? 
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Bilaga 3: Bilder från klassobservationer i årskurs 1 
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Bilaga 5: Bilder från förskoleklassen (tagna av klasslärare!)  
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