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Att bli berörd till handling 
Det estetiska och dess förmåga att skapa 

angelägenhet i undervisningen 

Petra Lundberg Bouquelon 
 

 enlighet med Södertörns högskolas bildningsprofil får studen-
terna som går på lärarutbildningen arbeta med konstnärlig 

gestaltning i alla ämnen de läser under sin utbildning. Som ad-
junkter i estetiska lärprocesser ansvarar jag och mina kollegor i 
ämnet för att leda studenterna i detta arbete. Det innebär bland 
annat att vi utifrån våra olika konstarter undervisar inom ramen 
för kurser med skiftande teoretiskt innehåll. Den inledande frå-
gan om vad estetiken tillför lärandet kom efter ett seminarium 
för blivande ämneslärare årskurs 7-9 och gymnasiet på en del-
kurs som behandlar olika teorier om bedömning. Jag hade just 
introducerat studenterna till ett arbetssätt där drama och ge-
staltning används för att arbeta med och synliggöra elevernas 
reflektion kring abstrakta begrepp. På frågan vad studenterna på 
det aktuella seminariet tog med sig från just detta seminarium 
svarade de: – En bra övning! – Ett förhållningssätt. – Insikt om 
hur jag kan arbeta med estetiska lärprocesser. – Inspiration! Det 
här ska jag göra på min vfu!1 Och liknande. Men så kom turen till 
Alexa:  
 

– Eh, ja, vad tar jag med mig… tja, det är nog snarare en fråga. 
Jag kan se att det här praktiska sättet att arbeta fungerar och är 
bra, och jag kan också tänka mig att prova detta. Men att det 

                                                                               
1 Vfu står för verksamhetsförlagd utbildning, eller yrkespraktik. 
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fungerar har väl mest att göra med att det är bra att göra saker i 
stället för att bara läsa och prata. Jag har svårt att se vad själva 
det estetiska tillför situationen. 

Tiden för seminariet var ute. Alla studenter, inklusive Alexa, 
rusade iväg till sin korta lunch och kvar blev jag, sittande på min 
stol med frågan ringande i öronen: Vad tillför egentligen esteti-
ken lärandet? Vi har arbetat praktiskt, men vad i detta har med 
estetik att göra? Och behöver vi alls tala om det estetiska? Vad 
tillför den diskussionen kunskapen om lärandet? Denna gång 
fanns inte tid för att resonera kring detta, men även om det fun-
nits tid, hade jag kunnat ge ett bra svar? Borde jag inte kunna 
svara på frågan, som adjunkt i estetiska lärprocesser på en hög-
skola i Sverige? Idén till denna essä kom alltså utifrån denna till 
synes enkla, men för mig ännu obesvarade fråga. Jag avser nu att 
undersöka frågan genom att reflektera över ett exempel på ma-
tematikundervisning i årskurs 4 i grundskolan. Eftersom jag 
undervisar på lärarutbildningen kommer jag också att dra paral-
leller till och hämta exempel från högskolepedagogiken.  

Undervisningens form 
För några år sedan befann jag mig i egenskap av SoL-konstnär i 
en skola utanför Stockholm.2 Jag besökte två klasser i årskurs 4 
som jag hade arbetat med under en termin. Pedagogerna i ar-
betslaget hade önskat sig fortbildning i estetiska lärprocesser och 
matematik och vi använde bland annat drama som form för 
gestaltning av enkla matematiska händelser och tal.3 Jag hade 
introducerat ett arbetssätt som jag hade skapat i samband med 
ett annat SoL-uppdrag några år tidigare och som jag sedan ut-

                                                                               
2 SoL är en förkortning för Skolutvecklingsprogrammet Skapa och Lära: 
Konstnärer och pedagoger i samverkan. 
3 Begreppet tal används här som benämning på ett antal eller en mängd. Tal 
kan gestaltas eller representeras på olika sätt, till exempel i form av en siffra 
(2) eller en kombination av siffror (1/4), men också genom att lägga ett antal 
föremål framför sig, till exempel 3 äpplen, som får representera talet 3.  
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vecklat och förfinat tillsammans med ett antal olika pedagoger 
som jag mött på låg- och mellanstadiet.  

Något som var utmärkande för eleverna i båda klasserna när 
vi inledde arbetet i början av terminen var att de hade mycket 
svårt att tänka sig matematik som något som kan finnas utanför 
matematikboken. Lärarna poängterade detta för mig och ett 
uttalat syfte med uppdraget var att vidga elevernas uppfattning 
om vad som är matematik. Ett annat var att såväl lärare som 
elever skulle börja samtala om matematik. En halvtimme in på 
det första passet, då jag introducerade en av övningarna, var det 
en elev som frågade: ”När ska vi börja med matten då?” Trots att 
vi talade om och visade på skillnaderna mellan räknesätt och 
tecken, mellan att dela och att dividera och andra viktiga språkli-
ga och innehållsmässiga aspekter av matematiken identifierade 
de inte lektionen som en matematiklektion.4 När jag frågade 
varför de inte gjorde det fick jag svaret att ”matte är att räkna i 
böcker, det här är mer som en rolig lek eller teater.” Efter ett kort 
resonemang om vad det innebär att förstå vad multiplikation är 
jämfört med att träna på att ge rätt svar på till exempel 3x4 blev 
vi dock överens om att det var matematik vi höll på med. Just 
denna uppfattning om hur en matematiklektion förväntas vara 
uppbyggd, en uppfattning som återfinns bland såväl elever som 
lärare och föräldrar, har undersökts och beskrivits en hel del 
inom den matematikdidaktiska forskningen. Man talar om det 
didaktiska kontraktet, ett begrepp som myntades av den franske 
matematikern Guy Brousseau och som pekar på de osynliga 
överenskommelser som finns mellan alla inblandade i undervis-
ningen om hur den ska se ut.5 Man talar också om sociomatema-
                                                                               
4 Att dividera betyder att dela något i lika stora delar. Man kan dela en grupp 
i två delar med 5 i en grupp och 7 i en grupp, men om du ska dividera anta-
let elever med 2 måste det vara lika många i varje grupp.  
5 Guy Brousseau, ”The Crucial Role of the Didactical Contract in the Analy-
sis and Construction of Situations in Teaching and Learning Mathematics”, 
i H.-G. Steiner (red.), Theory of Mathematics Education. ICME 5 – Topic 
Area and Miniconference. Adelaide, Australia (Bielefeld, Germany: Institut 
fuer Didaktik der Mathematik der Universitaet Bielefeld, 1984). Se även 
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tiska normer.6 Utan att gå närmare in på dessa två begrepp kan 
man konstatera att matematiken är ett ämne där formen på 
undervisningen uppfattas som bestämd och självklar och där 
försök att arbeta på nya sätt utgör brott emot normen. Därmed 
bemöts nya idéer ofta med misstänksamhet från olika inblanda-
de parter. 

I det aktuella uppdraget arbetade jag emellertid med två lära-
re vars intention var att luckra upp formen för sin undervisning 
med förhoppningen att få syn på något nytt. Under terminen 
träffade jag de båda klasserna vid fem tillfällen á 45 minuter och 
mellan gångerna hade lärarna i uppgift att fortsätta med det vi 
påbörjat. När vi kommit fram till det sista tillfället hade eleverna 
av sina lärare fått i uppgift att i grupper redovisa egna gestalt-
ningar av enkla matematiska uttryck med utgångspunkt i till 
exempel 4+1 eller 6/3 (6 dividerat med 3). Gestaltningarna skulle 
ske i form av sketcher och sedan skulle varje grupp leda övriga 
klassen i en matematisk analys av vad som hände i sketchen 

Övningen – elevernas redovisning  
En av grupperna visar en sketch där fyra elever står och dansar. 
Efter en kort stund blir de osams och går åt varsitt håll, två i varje 
grupp. Det blir några turer fram och tillbaka innan de dansar 
tillsammans igen, och då dansar en femte elev in och går plötsligt 
ner i spagat och delar på så sätt gruppen i två delar. Slut. Övriga 
klassen och jag själv applåderar och skrattar – det var en mycket 
rolig gestaltning, svår att återge här. När klassen lugnat sig börjar 
så analysen.  

– Vilka räknesätt kunde ni se gestaltas här? frågar en av ele-
verna övriga klassen.  

                                                                                                                                              
Henri-Paul Indiogine, http://hpindiogine.wordpress.com/article/the-contrat-
didactique-1g2r8go4ti4mm-37/. 
6 Se till exempel Eva Pettersson, Studiesituationen för elever med särskilda 
matematiska förmågor (Växjö: Linnéuniversitetet, 2011): http://urn.kb.se/ 
resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-11578. 
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– Jag såg 4/2!7  
– Ja, det var uttrycket, men vilket räknesätt var det?  
– Ja just ja, division då.  
– Precis. Eleven som för samtalet skriver division på tavlan 

bakom dem. Sedan skriver hon uttrycket 4/2 bredvid.  
– Var det någon som såg något annat räknesätt gestaltas? Nu 

visar det sig att alla räknesätten representeras i denna lilla sketch. 
Eleven som leder samtalet, som vi kan kalla Alma, skriver upp 
namnen på räknesätten allt eftersom de blir aktuella. Sedan frå-
gar hon: 

– Ok, vilka uttryck för de här räknesätten kunde ni se gestal-
tas då? Vi kan börja med addition. 

– Jag såg 4+1! 
Ok… säger Alma, hur tänkte du då? 
– Jo, de var ju fyra som dansade på slutet och så kom det in 

en till. 
– Visst, säger Alma och skriver 4+1=5 på tavlan. Så vänder 

hon sig till klassen igen: – Och mer? 
Tavlan fyllds av olika uttryck för addition, sedan subtraktion, 

multiplikation och division. Exempelvis föreslår en elev 4/2=2 
med hänvisning till när gruppen på fyra delades i två delar och 
två elever föreslår 2x2=4 och 2+2=4, båda åsyftande när de två 
paren gick ihop och åter blev en grupp om fyra. I början räcker 
alla elever ivrigt upp handen och Alma fördelar ordet så rättvist 
hon kan. Ju fler uttryck som kommer upp på tavlan, desto färre 
händer är i luften. Nu börjar det bli svårt att hitta fler. Oftast är 
alla överens, men då och då säger någon något som de andra inte 
är med på:  

– Jag såg 0+2+2-2+2+1-1+1=5.  
– Jaha, eller… hur tänkte du då? frågar Alma. 

                                                                               
7 4/2 uttalas här ”fyra dividerat med två”. Då Officeprogrammet Word inte 
möjliggör att visa skillnaden mellan divisionsuttryck och bråktal väljer jag 
att genomgående i texten skriva ut hur uttrycket ska uttalas. I den inledande 
dialogen är det dock enbart division som avhandlas, varför jag väljer att inte 
göra det. 
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Eleven som sade detta hade skrivit ner sitt uttryck på ett pap-
per framför sig och kontrollerar att han sagt rätt innan han sva-
rar: 

– Jo, först var det ingen där, sen kom två av er, sen två till, och 
så blev ni osams och då försvann två, sen kom ni tillbaka det blir 
+ 2, sen kom hon in då blev det + 1 och så gick hon ner i spagat 
och försvann och då blev det -1 och så reste hon sig och då blev 
det + 1.  

– Ja, okej, du har rätt, säger Alma och övriga i klassen nickar, 
lite imponerade av vad de just hört. Läraren ber att få ordet och 
säger att det går utmärkt att skapa den typen av långa uttryck 
bara man inte, i det här läget, blandar in multiplikation och 
division. En kort stunds resonemang kring vilken typ av ytterli-
gare kunskap som krävs för att göra det följer där eleverna lyss-
nar intensivt på sin lärare, till synes ivriga att förstå. Sedan ver-
kar möjligheterna med sketchen uttömda och gruppen tänker 
avsluta sin redovisning men då säger en elev:  

– Jag såg 2x5!  
– Va? Alma får en fundersam rynka mellan ögonbrynen, hon 

ser ut som om hon försöker föreställa sig hur den andre kan ha 
uppfattat detta, men ruskar till sist på huvudet: – Hur tänker du 
då?  

– Ni har ju två ögon var allihopa, 2x5 är 10. Det blir tyst, 
blickarna går mot läraren med en fråga i blicken – är det här ok? 
Hon ler och nickar, nyfiken på vart detta ska leda.  

– Ok, säger flickan som leder samtalet, du ser 2x5, två gånger 
ser jag fem… ögon. Eller menar du 5x2, att du ser två ögon fem 
gånger, eller? 8  

– Nej jag menar 2x5, det måste ju fungera om 5x2 fungerar.  
– Jaha… men… hur tänker du då?  

                                                                               
8 Att sätta in uttrycken från multiplikationstabellerna i en mening på det här 
viset, så att 2x3 blir ”2 gånger ser jag 3”, är ett sätt att hålla reda på vilket av 
talen (här 2 eller 3) i uppställningen som ska multipliceras med det andra. I 
Sverige skriver man det tal som ska multipliceras till höger i uppställningen, 
medan man i vissa andra länder skriver tvärtom. 
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– Jo, eller… nu syns det på eleven att han insett sitt lilla miss-
tag… öhmm… jo, om jag ser två personer med fem ögon var, då 
blir det 2x5.  

– Hahahaaa… hela klassen skrattar åt den absurda bilden av 
två femögda människor som framträder i deras fantasi. Sedan 
diskuterar gruppen med läraren om uttrycket 2x5 ska godkännas 
och kommer fram till att nej, i den här övningen måste det ha 
med den konkreta verkligheten att göra. 5x2 går däremot bra 
eftersom vi inom vårt skolsystem bestämt att läsriktningen i till 
exempel ett multiplikationsuttryck alltid är att det som står till 
höger i en uppställning är det som ska multipliceras, och alltså 
betyder här 5x2 att man ser två ögon fem gånger. Läraren beto-
nar dock att vid abstrakta beräkningar av olika slag, det vill säga 
när man håller på med ren matematik utan koppling till verklig-
heten, går det jättebra att vända på 2x5 så att det blir 5x2. Läs-
riktningen spelar i den rena matematiken alltså ingen roll i mot-
sats till när man håller på med konkret matematik där läsrikt-
ningen har stor betydelse. Hon förtydligar med att säga att det är 
skillnad mellan att köpa fem kolor för två kronor styck och att 
köpa två kolor för fem kronor styck precis som det är skillnad på 
om vi har fem personer med två ögon var eller två personer med 
fem ögon var. Alla nickar allvarligt och håller med; eleven som 
kom med förslaget ser dock extra nöjd ut eftersom hans idé som 
handlade om ögonen genererat så mycket skratt från klassen. 

Utvärdering  
Efter redovisningarna hade vi en utvärdering av uppdraget som 
helhet. Läraren berättade att eleverna sagt att de tyckte att det 
hade varit roligt att arbeta så här och att de lärt sig mycket matte. 
Eleverna uttryckte också att de nu ”ser matte överallt”, att mate-
matik finns i alla möjliga andra sammanhang än i klassrummet 
och i matteböckerna. Läraren betonade att alla hennes elever 
hade utvecklat sin förståelse för begreppen och deras samband 
och att det blivit stor succé när de visat sina mattesketcher och 
gjort sina analyser tillsammans med föräldrarna på skolans Öp-
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pet hus några dagar innan. Men den största behållningen var 
ändå, enligt samma lärare, att eleverna nu vågar samtala om 
matematik och att de använder sig av det matematiska språket. 
Hon tyckte också att eleverna fått smak på att förstå, att de vågar 
vara kritiska gentemot undervisningen på så sätt att de ifrågasät-
ter och ställer krav på att förstå.  

Under punkten utveckling sade läraren att hon tänkte fortsät-
ta att arbeta på det här sättet och även ta in tal i bråkform och 
procenttal, något vi talat om men som hon valt att vänta med. 
Nu när eleverna själva förstod hur övningen fungerade var det 
bara att fortsätta att höja svårighetsgraden och så småningom 
börja reflektera över i vilka situationer det kan vara relevant att 
till exempel använda sig av bråktal och när det är relevant att 
använda sig av decimaltal för att beskriva det man sett. I diskus-
sionen som följde var vi också överens om att nästa steg kunde 
vara att be eleverna beskriva samma situation utifrån olika per-
spektiv; man kunde då välja att beskriva situationen antingen ur 
ett socialt perspektiv med frågor som: Vad hände i gruppen, i de 
olika relationerna? Hur skulle situationen kunna påverka de 
inblandade känslomässigt? Man skulle också kunna se på situa-
tionen ur ett konstnärligt perspektiv: Upplevde vi de olika rol-
lerna som trovärdiga? Vilken genre skulle denna sketch kunna 
höra till? Slutligen skulle de gemensamt kunna reflektera över 
hur en beskrivning utifrån det matematiska språket kunde upp-
fattas, till exempel om man sade att 3 barn gick åt ett håll och 
lämnade 3 kvar eller om man skulle säga att 50 procent av bar-
nen gick iväg. Ytterligare en intressant fråga skulle sedan kunna 
vara vad man fick veta och vad man inte fick veta om situationen 
utifrån de olika beskrivningarna. På det viset skulle matematik-
lektionen kunna leta sig in på till exempel samhällskunskapens 
område i och med att man började reflektera över matematikens 
roll i samhället och på vilket sätt man använder sig av matemati-
ken för att på olika sätt beskriva vår verklighet. Med andra ord 
skulle då matematikens möjligheter som bildningsämne kunna 
aktualiseras eftersom en ytterligare perspektivering även kan 
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innefatta ett kritiskt perspektiv på användningen av och tilliten 
till det matematiska språkets förmåga att såväl mäta som beskri-
va vår tillvaro.  

Sammanfattningsvis sade både lärare och elever att arbetssät-
tet hade fungerat långt över deras förväntningar och att övning-
arna hade varit roliga och lärorika. Alla inblandade var också 
överens om att arbetssättet hade öppnat upp för helt nya möjlig-
heter i matematikundervisningen.  

Praktisk kunskap om att leda lärande 
Det arbetssätt och den specifika övning som eleverna använder i 
det inledande exemplet presenterar jag numera för studenterna 
på lärarutbildningen under deras sista år.9 De uppmanas också 
att prova att arbeta på detta sätt på sin vfu. Ett antal studenter ur 
varje årskurs där jag undervisat har sedan kommit tillbaka från 
praktiken och stolta berättat att de ombetts göra övningen i flera 
klasser eftersom deras handledare upplevt att det varit en givan-
de övning för såväl elever som lärare. Några andra har provat 
men upplevt att det inte fungerat och det har då hänt att studen-
ter sagt: ”det ser bra ut på papperet, men i verkligheten kan man 
inte jobba så här. Du vet inte hur det ser ut därute!” Det senare 
uttalandet kom från en student när jag på ett seminarium efter 
en vfu-period ställde frågan varför hon inte hade provat att göra 
övningarna. Hennes erfarenhet från vfu:n härrörde från en klass 
där handledaren poängterade och studenten också upplevde det 
som omöjligt att göra något annat än låta eleverna arbeta i mat-
teböckerna om lektionen skulle fungera. En fråga som ofta 
kommer upp i dessa sammanhang är då: Vad är det som gör 
skillnaden? Vad är det som rent konkret gör att en övning funge-
rar bra vid ett tillfälle och inte vid ett annat? Här kommer vi in 
på ämnet lärarens praktiska kunskap. 

En övning är en struktur, en metod eller en del av en metod 
som syftar till att öva på något, exempelvis genom att gång på 

                                                                               
9 Interkulturell lärarutbildning med inriktning årskurs F-3. 
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gång tillämpa något i syfte att träna upp en färdighet. Om man 
tittar på övningen ovan så blir det tydligt att man kan använda 
den för att öva på många olika saker. Vad man övar på beror i 
sin tur dels på övningens utformning, dels på vilket syfte läraren 
har med övningen och hur läraren utifrån detta syfte stödjer 
och/eller leder eleverna i deras lärprocess. En övning eller en 
metod är alltså beroende av vissa förutsättningar för att fungera. 
Det handlar förstås till viss del om förutsättningarna i klass-
rummet, men jag skulle vilja påstå att det framför allt handlar 
om vilken praktisk kunskap och vilket förhållningssätt lära-
ren/studenten har till sitt yrke, till eleverna och till övningen. 
Här vill jag gärna hänvisa till Lotte Alsterdals text i den här anto-
login där hon skriver att praktisk kunskap är att ”handla på det 
sätt en situation kräver. Det är dock ingen absolut kunskap, inte 
något som gör att vi alltid med säkerhet kan veta vad som är 
klokast att göra.”10 Vi talar här om den kunskap som finns i mel-
lanrummet mellan läraren, metoden och eleven. Hur man an-
vänder sig av en övning, när och i vilken takt den ska utföras och 
även varför, det vill säga utifrån vilka syften, är frågor som är 
högst relevanta och pekar på några urskiljbara delar av den prak-
tiska kunskap som krävs för att leda en övning på ett bra sätt. 
Man kan också uttrycka denna kunskap som förmågan att fatta 
alla de små och stora beslut som fattas under själva det praktiska 
utövandet och som styrs av responsen från de elever man just 
nu, i denna stund, leder i en lärprocess. Och kanske är detta 
självklart. Samtidigt är den högst förståeliga frustration som 
studenten visade ett uttryck för ett fenomen som jag skulle vilja 
påstå ofta ligger till grund för missförstånd eller förhastade slut-
satser om praktiska eller laborativa övningar generellt; den som 
kommer i kontakt med en mindre lyckad praktisk övning frågar 
sig gärna: Vad är det för mening med det här? Jag ser ju att bar-
nen inte lär sig någonting alls! Eller så tänker man: De lärde sig 
inte alls det som var tänkt med övningen, det är ju helt tydligt! 
Slutsatsen blir att övningen är dålig och att det bästa nog ändå är 
                                                                               
10 Lotte Alsterdal, ”Essäskrivande som utforskning”, ovan.  
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att återgå till ”det som brukar fungera”, det vill säga när alla sitter 
tysta och räknar i böckerna.  

Här skulle jag dock vilja problematisera vad som då menas 
med att ”fungera”. Enligt min erfarenhet ”fungerar” ett sådant 
arbetssätt ofta ur perspektivet att det ser ut att fungera eftersom 
eleverna sitter tysta och inte stör ordningen i klassrummet. En 
annan lärare i arbetslaget som var med på utvärderingen av SoL-
uppdraget och som hade en klass som liksom studentens klass på 
hens vfu ”fungerar bäst” när de arbetar tyst i sina böcker, beto-
nade i vår diskussion att det bara är de som redan från början 
kan arbeta självständigt som faktiskt lär sig något i den situatio-
nen. De barn som ännu inte lärt sig att fokusera sin uppmärk-
samhet under en längre stund lär sig i princip inget alls. Ytterli-
gare en aspekt av ett sådant tyst och ensidigt arbete med matte-
boken är att det kollektiva lärandet, med allt vad det innebär av 
perspektivering och möjlighet för läraren att få syn på elevernas 
tankebanor och olika sätt att resonera riskerar att helt falla bort – 
något som kan få till följd att det blir svårare för läraren att föra 
diskussioner utifrån elevernas egen horisont. 

Skillnaden i det som jag uppfattar som den vanligaste kritiken 
mot de båda arbetssätten är att till skillnad från när praktiska 
övningar inte fungerar säger man sällan att det är metoden det är 
fel på när det handlar om arbete i matteboken – i stället är det 
eleverna som anses vara ofokuserade eller inte kunna förstå. Jag 
tror att det är lätt att glömma bort att precis som med praktiska 
övningar är arbetet i matteböckerna också ett sätt att öva sig, och 
även de övningarna är beroende av vissa förutsättningar och 
kräver lärarens engagemang för att fungera bra i bemärkelsen att 
alla elever ska lära sig något.  

Skolverket och den laborativa matematiken 
Något som enligt min mening skulle kunna ses som ett exempel 
på ovanstående missuppfattning återfinns i en av Skolverkets 
rapporter från 2011. Rapporten är en utvärdering av den sats-
ning på laborativ matematik som då hade genomförts i skolor 
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runtom i landet under de tre föregående åren.11 I rapporten skri-
ver författarna följande om avsikten med att använda sig av 
sådant material: 

Avsikten med en laboration är enligt vår uppfattning att elever-
na ska ges möjligheter att (åter-)upptäcka matematiken och sam-
tidigt utveckla flera förmågor, såsom att föra och följa matematis-
ka resonemang och använda matematiska uttrycksformer.12 

Vidare framhåller de att laborationernas syfte är att ”generera 
inre föreställningar hos eleverna” och låta dem ”upptäcka mate-
matiken” i vardagliga situationer.13 I studien har författarna 
besökt ett antal grundskolor och observerat ett stort antal mate-
matiklektioner. Man har då sett att något har gått förlorat vad 
gäller helheten; man har sett lärare genomföra laborativa öv-
ningar – ofta med estetiska inslag – vars syfte är att låta eleverna 
”reflektera, kommunicera och se samband”, något som dock 
enligt författarna kräver en förförståelse vad gäller de enskilda 
begreppen.14 Författarna skriver: 

Eleverna kan inte värdera strategier de inte har, eller analysera 
begrepp och samband som de inte känner till. De kan inte heller 
använda metoder de inte behärskar, resonera om dem eller ut-
trycka dem. Att behärska det innehåll som beskrivs i centralt in-
nehåll är med andra ord en förutsättning för att eleven ska kun-
na uttrycka, utveckla eller öva sina förmågor.15 

                                                                               
11 Med laborativt material menas material eller metoder – eller övningar – 
vars syfte är att konkretisera matematiken och koppla den till verkligheten. 
12 Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverk-
städer. En utvärdering av matematiksatsningen (Stockholm: Skolverket, 
2011), s. 12, http://www.skolverket.se/publikationer?id=2724. 
13 Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverk-
städer. 
14 Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverk-
städer. 
15 Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverk-
städer. 
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Det centrala innehållet är ett begrepp som används i läroplanen 
för att beskriva innehållet i det aktuella ämnet. Det handlar i 
första hand om förståelse och förmåga att använda sig av det 
teoretiska stoffet. Man pekar här på elevernas bristande kunska-
per om det centrala innehållet och menar att den kunskapen är 
en förutsättning för att de ska kunna uttrycka, utveckla eller öva 
sina förmågor. Med förmågor avses här de specifika förmågor 
som läroplanen menar att eleverna ska utveckla parallellt med 
det centrala innehållet, till exempel förmågan att värdera strate-
gier, analysera begrepp, använda metoder eller resonera om 
dem. Förmågan att se samband mellan olika matematiska idéer, 
till exempel de fyra räknesätten, är en av dessa förmågor. 

Konsekvensen av ett sådant förhållningssätt blir dock, som 
jag ser det, att man först ska undervisa i det centrala innehållet, 
och när sedan eleverna kan detta ska man arbeta med laborativa 
övningar som ska syfta till att utveckla förmågorna. Med andra 
ord: eftersom de laborativa övningarna som rapportförfattarna 
studerade inte fungerade så ska man återgå till att först lära sig 
teorin, sedan ska man lära sig använda teorin i praktiken. Här 
skulle jag vilja uttrycka en avvikande uppfattning. Jag skulle, 
utifrån författarnas iakttagelser, hellre tala om de i deras studie 
aktuella lärarnas bristande förmåga att leda barnen i såväl reflek-
tions- som abstraktionsprocessen, något som i sin tur verkar ha 
att göra med att man tappat bort syftena med laborationerna och 
övningarna. Som jag ser det är det lärarens uppgift att utifrån ett 
eller flera tydliga syften leda barnen till förståelse genom att på 
olika sätt koppla det som händer under de laborativa övningarna 
till det centrala, abstrakta, innehållet. På det viset kan de elever 
som redan snappat upp begreppen få dem bekräftade medan de 
som inte har gjort det blir introducerade till begreppen i det 
sammanhang där de hör hemma.  

Ett annat förhållningssätt 
I inledningen till Förstå och använda tal utgår Alistair McIntosh 
från resultatet av sin trettioåriga undervisning och forskning 
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kring matematikdidaktik och formulerar sitt grundläggande 
förhållningssätt till undervisning i matematik: 

Den arbetsgång som förespråkas i denna handbok är att nya be-
grepp introduceras laborativt, i aktiviteter där man samtalar 
kring vad som händer. Eleverna beskriver vad de gör och lära-
ren iakttar och uppmärksammar viktiga aspekter. Det laborativa 
arbetet ska hjälpa eleven att skapa inre föreställningar. Tillsam-
mans med läraren beskrivs elevernas tankar efterhand med 
symboler. Sambanden mellan aktiviteterna, orden och de skriv-
na symbolerna görs tydliga.16 

McIntosh, liksom jag själv, förespråkar alltså det omvända mot 
vad författarna till Skolverkets utvärdering menar. I det inledan-
de exemplet leder läraren, genom att vara med och visa eleverna 
på detta sätt att tänka och tala om matematik, eleverna in i en 
helt annan värld, en värld där matematik inte längre handlar om 
att ”skriva rätt” utan om att se nya möjligheter, att tänka kreativt 
och finna nya perspektiv på samma fråga. Lärarens roll är i ex-
emplet att stödja eleverna i att göra de kopplingar mellan erfa-
renheten och teorin som startar en abstraktionsprocess, och att 
göra det på ett sådant sätt att eleverna utvecklar sätt att tänka och 
tala som sätter igång dem och ger dem energi och inspiration att 
fortsätta undersökningen. Elevernas självständiga redovisning 
där grupperna en efter en och med säkerhet och engagemang 
leder övriga klassen i matematiska resonemang är ett resultat av 
detta arbete. 

Hittills har vi alltså talat om och analyserat det inledande ar-
betssättet som ett laborativt eller praktiskt arbetssätt. Men hur 
ser det ut om vi utöver detta anlägger ett estetiskt perspektiv? 

                                                                               
16 Alistair McIntosh, Förstå och använda tal. En handbok (Göteborg: Göte-
borgs universitet, 2008), s. 4. 
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Estetiken undersöker vad som berör oss  
För att på allvar försöka reda ut vad just estetiken spelar för roll i 
lärandet måste vi börja med att ställa oss en annan fråga: Vad 
menar vi med estetik? Begreppet estetik används idag på alla 
möjliga sätt såväl i vardagstal som i konstens och filosofins värld. 
Det förknippas med andra vida och ofta luddigt definierade 
begrepp som konst, smak och stil och man återfinner gärna en 
värdering i användandet, att något är estetiskt eller icke-estetiskt. 
Min upplevelse är att när estetikens vara eller inte vara i skolan 
diskuteras i utbildningssammanhang är det ofta oklart vad som 
menas med estetik, vilket gör debatten osaklig och förvirrande. 
Med ”mer estetik” menas ibland mer konstupplevelser och 
ibland mer eget skapande; ibland att lära sig konstnärliga tekni-
ker och ibland att allmänt sett få ”vara mer kreativ”. För att 
komma tillrätta med detta behöver vi hitta sätt att samtala kring 
estetik i utbildningen och min förhoppning är att detta avsnitt 
ska kunna bidra till detta. 

I inledningen till denna antologi föreslår Anders Burman en 
uppdelning mellan begreppet estetik och det estetiska där esteti-
ken intar ett metaperspektiv som undersöker hur vi påverkas av 
och värderar det estetiska. Det estetiska i sin tur består då i själva 
upplevelsen eller erfarenheten av en gestaltning, ett naturfeno-
men eller ett konstverk. Vad skulle denna uppdelning kunna få 
för konsekvenser för hur vi ser på relationen mellan estetik och 
lärande? För att kunna svara på den frågan återgår jag först till 
frågan om vad vi menar med estetik. Inom den filosofiska disci-
plinen estetik pågår något som enligt min uppfattning liknar ett 
paradigmskifte. Från att ha handlat uteslutande om hur vi värde-
rar och upplever konst har begreppet estetik fått en utvidgad 
betydelse som omfattar hur vi värderar och upplever hela vår 
tillvaro utifrån ett estetiskt perspektiv. Av den anledningen kan 
vi utgå från den filosofiska estetiken eftersom den utifrån denna 
vidgade betydelse även kan rymma frågor om estetikens roll i 
lärandet. Vidare väljer jag här att förhålla mig till begreppet 
estetik utifrån ordets ursprungsbetydelse, från det grekiska ordet 
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aesthesis som betyder sinnlighet eller varseblivning.17 Estetikens 
uppgift blir utifrån ett sådant förhållningssätt att försöka förstå 
hur vi blir påverkade av vår omvärld, hur vi upplever den med 
våra sinnen och hur vi sedan tolkar, värderar och kategoriserar 
våra upplevelser. Ur ett lärandeperspektiv kan man då säga att 
estetikens roll i lärandet bland annat handlar om att, utifrån sitt 
metaperspektiv, undersöka när, hur och varför undervisningens 
form skapar engagemang respektive lämnar oss ointresserade 
eller oberörda.  

Här vill jag gärna lyfta fram filosofen Alexander Gottlieb 
Baumgarten (1714–1762) som fått förnyad aktualitet i och med 
vår tids intresse för möjligheten ”att tänka estetiken på ett utvid-
gat sätt, bortom konsten i trängre mening”.18 Han försöker be-
skriva vår förmåga att uppfatta världen genom våra sinnen och 
vår förmåga att göra framställningar av olika slag genom att 
urskilja två motpoler – det abstrakta/generella och det sinnliga.19 
Med framställning syftar Baumgarten på muntlig eller skriftlig 
framställning i poesins värld, men när vi idag talar om gestalt-
ning i olika konstformer menar vi i princip samma sak. Det som 
framför allt intresserar mig här är att han framhåller att en 
”sinnlig framställning blir mer fullkomlig ju mer dess olika delar 
bidrar till att uppväcka sinnliga föreställningar.” Med andra ord: 
ju fler inre föreställningar och associationer, ju mer en gestalt-
ning genererar rörelse i betraktarens sinnen, desto värdefullare 
är den. Detta öppnar upp för ett sätt att se på ett estetiskt värde i 
såväl egna gestaltningar som andras, ett värderande som har sin 
utgångspunkt i vad som berör oss, i den egna upplevelsen – det 
estetiska – snarare än vad som anses ha ett estetiskt värde i be-

                                                                               
17 Sara Danius, Cecilia Sjöholm & Sven-Olov Wallenstein, ”Inledning”, i 
Danius, Sjöholm & Wallenstein (red.), Aisthesis. Estetikens historia, del 1 
(Stockholm: Thales, 2012), s. 10. 
18 Sven-Olof Wallenstein, ”Introduktion – Alexander Gottlieb Baumgarten”, 
i Danius, Sjöholm & Wallenstein (red.), Aisthesis, s. 18. 
19 Johann Gottlieb Baumgarten, ur ”Filosofiska meditationer över några 
saker gällande poesin”, övers. Sven-Olov Wallenstein, i Danius, Sjöholm & 
Wallenstein (red.), Aisthesis, s. 20-23. 
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märkelsen vara fint eller rätt i ett specifikt sammanhang – esteti-
ken. Det estetiska åsyftar alltså själva upplevelsen eller erfarenhe-
ten av att våra sinnen sätts i rörelse, något som i sin tur får kon-
sekvenser för till exempel undervisning i bild. En bildövning 
som genomförs på ett sådant sätt att eleverna tappar intresset 
eller där det estetiska inte infinner sig, kan alltså inte betecknas 
som estetisk trots att själva mediet i sig, bild, anses höra till de 
estetiska ämnena. Å andra sidan kan då all undervisning som 
sätter fart på elevernas fantasi och associationer, oavsett ämne, 
anses såsom framkallande av det estetiska. 

Jag uppfattar vidare Baumgarten som att det i den ”goda” 
framställningen, eller gestaltningen, bör finnas en balans mellan 
det abstrakta/generella – dit också estetiken hör – och det sinnli-
ga/estetiska eftersom att överge det estetiska till förmån för det 
abstrakta/generella innebär en kunskapsförlust:  

Men vad är abstraktionen om inte en förlust? På samma sätt 
kunde du inte få fram en sfär ur ett oregelbundet marmorblock 
annat än genom att förlora material i samma utsträckning som 
den runda formens högre värde kräver.20 

Här finns alltså en indikation på hur det estetiska kan spela en 
viktig roll i abstraktionsprocessen då det estetiska i samspelet 
med det abstrakta/generella gör det möjligt att ”behålla” det som 
går förlorat i abstraktionen.  

Baumgartens resonemang indikerar således möjliga kun-
skapsmässiga vinster med att kombinera det abstrakta och gene-
rella med det sinnliga, med det estetiska. Om vi går tillbaka till 
klassrummet i det inledande exemplet så kan vi se att detta är 
just vad eleverna gör. Utifrån sin sketch, som genom sin form 
och sitt estetiska tilltal sätter igång elevernas associationsbanor 
och fantasi, tolkar och analyserar de med hjälp av matematikens 
abstrakta och generella strukturer vad som händer i sketchen. 

                                                                               
20 Johan Gottlieb Baumgarten, ur ”Ur Estetik”, övers. Sven-Olov Wallen-
stein, i Danius, Sjöholm & Wallenstein (red.), Aisthesis, s. 42. 
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Om vi tittar på övningen utifrån ett konstnärligt perspektiv i 
stället för ett matematiskt kan det se ut så här: Först får eleverna i 
uppgiften att gestalta uttrycket 6 dividerat med 3. Det betyder att 
de ska hitta på en historia, ett skeende, som gör att vi först ser 
sex personer i en grupp och som sedan ska dela sig i tre grupper. 
Eleverna får i och med detta givna ramar inom vilka de sedan får 
vara kreativa och berätta sin historia. De brukar ta sig an detta 
med liv och lust, och själva uppspelet av sketcherna brukar ofta 
ses som dagens höjdpunkt. Berättelserna, som brukar vara ko-
miska och ibland ganska brutala (särskilt när det är begreppet 
subtraktion som ska gestaltas), ger upphov till skratt och fantasi-
er. Här blir det tydligt vilken roll det estetiska spelar i övningen. 
Det är som att själva den roliga inledningen med sketchen skapar 
ett intresse, ett fokus, som sedan gör att den matematiska analy-
sen fortsätter med samma intensitet av bara farten. Under analy-
sen relateras hela tiden matematiken, det abstrakta och generella, 
till det som faktiskt hände i sketchen, samtidigt som man på-
minns om dråpligheter och intressanta vändningar som har med 
de inblandades upplevelser att göra. I och med att eleverna är i 
full färd med att tolka och associera, att använda sin fantasi för 
att upptäcka nya sätt att beskriva sketchens skeenden, är deras 
uppmärksamhet intensivt riktad även mot att tolka och förstå de 
abstrakta begreppen, att se deras samband. På det sättet får de 
också den sinnliga belöning i form av förståelsens njutning och 
den känsla av bekräftelse som den medför som de ju redan – 
enligt lärarna – har fått smak på och som de vill ha mer av. Sett i 
ljuset av Baumgartens idéer samspelar här det sinnliga, det este-
tiska, med det abstrakta och generella och genererar på så sätt ett 
lärande som stimulerar eleverna på båda planen vilket i sin tur 
öppnar upp för djupare förståelse. Den sinnliga kunskapen eller 
det estetiskas kunskap handlar alltså om hur vi med hjälp av våra 
sinnen tar till oss kunskap, men också som Baumgarten påpekar, 
hur den tillför en dimension av fördjupning då den sinnliga 
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kunskapen ”driver förbättrandet av kunskapen också bortom 
gränserna för det vi kan ha tydlig kunskap om.”21 

En intressant konsekvens av uppdelningen mellan estetiken 
och det estetiska är att fokus på ett naturligt sätt kan läggas på 
estetikens metaperspektiv utan att riskera att det som omfattas 
av det vi nu kallar det estetiska hamnar utom synhåll: Om kun-
skapen om estetiken hör till det abstrakta/generella är den såle-
des kunskapen om hur vi värderar och påverkas av det estetiska, 
vilket ur ett lärandeperspektiv aktualiserar reflektion kring este-
tiska normer och värderingar såväl som relationen mellan estetik 
och makt och hur vi antas eller förväntas bli påverkade av, eller 
värdera, våra estetiska upplevelser.  

Gestaltningens bidrag till lärandet 
Sammanfattningsvis handlar såväl estetiken som det estetiska i 
lärandet utifrån detta förhållningssätt om kunskapen om hur vi 
blir berörda och vad denna känsla av att vara berörda leder oss 
till. Detta öppnar, som jag visat ovan, upp för andra möjligheter i 
förhållande till lärandet än vad den mer traditionella uppfatt-
ningen om estetik som läran om hur vi upplever konst gör. Att 
bli berörd, att känna engagemang, är något som även enligt pe-
dagogikforskaren John Hattie är avgörande för om undervisning 
eller förmedlande av kunskap ska lyckas eller inte. I sin metastu-
die Visible Learning framhåller han vikten av lärarens engage-
mang och förmåga att beröra sina elever, att väcka deras enga-
gemang för lärandet och ämnet i sig.22 Ur detta perspektiv blir 
kunskapen om estetiken och det estetiska något som angår alla 
som på något sätt arbetar med eller intresserar sig för lärande. En 
fråga som reser sig ur detta är vilka redskap man som lärare i 
praktiken kan använda sig av för att det estetiska ska ta plats i 
lärandet, eller med andra ord: för att det ska bli en estetisk lär-
process. 
                                                                               
21 Baumgarten, ur ”Ur Estetik”, s. 37. 
22 John A. C. Hattie, Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses 
Relating to Achievement (London: Routledge, 2009), s. 25. 
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Gestaltning är ett begrepp som är centralt för ämnet estetiska 
lärprocesser, men precis som i fallet med begreppet estetik krävs 
här undersökning av utifrån vilken förståelse begreppet blir 
angeläget i förhållande till lärandet. Jag ser gestaltning som en 
viktig beståndsdel, en egen process, som ingår i alla skapande-
processer. Gestaltningsprocessen handlar om att göra ett antal 
val; om att reflektera över och så småningom bestämma vad som 
ska vara med i den berättelse som gestaltningen är tänkt att ut-
trycka.23 Dessa val kan vara mer eller mindre medvetna, och 
berättelsen kan också vara mer eller mindre genomtänkt eller 
genomarbetad. Gestaltningen kan ta plats i ett rum och vara 
konkret i form av en skulptur, ett musikstycke eller en dans, men 
den kan också finna sin form enbart i vår fantasi. Utifrån detta 
skulle jag nu vilja skissera två olika perspektiv i förhållande till 
gestaltning som jag upplever vara av relevans för lärande. Det 
första perspektivet utgår från den som gestaltar. Gestaltning kan 
då ses som ett begrepp som pekar mot den som gestaltar, den 
som ger gestalt åt en abstrakt idé eller känsla. Gestaltaren ut-
trycker i gestaltningen både medvetna och omedvetna tankar 
och värderingar, uttryck som har sitt ursprung i de val som görs i 
gestaltningsprocessen. Ur ett lärandeperspektiv är detta mycket 
intressant. Hur man gestaltar något synliggör värderingar i form 
av till exempel fördomar, men kan också uttrycka omedveten 
eller tyst kunskap om ett ämne. Läraren kan genom upplevelsen 
av, eller i samtal om, gestaltningen få syn på något av elevens 
inre liv, exempelvis i form av känslor och resonemang som an-
nars inte skulle synliggöras.  

Det andra perspektivet utgår från den som betraktar en ge-
staltning utan att vara upphov till densamma. Här blir tolkningen 
av gestaltningen central, en tolkning som kan syfta till att försöka 
förstå vad den som gestaltat menar med sitt verk, men tolkning-
en kan också handla om att i tolkningsprocessen skapa något 
nytt. Genom att inta nya perspektiv uppstår möjligheten att i 
                                                                               
23 Här utgår jag från berättelsen i en vidare betydelse; varje medvetet skapad 
bild, text musikstycke etcetera gestaltar en berättelse i någon mening. 
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fantasin omgestalta den ursprungliga gestaltningen så att den blir 
meningsfull för den som tolkar. I viss mån är detta något som 
händer medvetet eller omedvetet i alla tolkningsprocesser, men 
jag talar här om en medveten strävan att se något på ett nytt sätt. 
Även här finns alltså en typ av gestaltningsprocess, en process 
som, till skillnad från det första perspektivet som handlar om att 
låta en fysisk eller konkret gestaltning ta plats i ett rum, syftar till 
att i ord eller på annat sätt förmedla de egna inre föreställning-
arna så att andra kan ta del av dem. I det senare fallet är själva 
det ögonblicket då gestaltningen finner sin form, då de inre 
föreställningar den skapat blir så starka att gestaltningen träder 
fram inför betraktarens ögon, centralt. Se exempelvis det inle-
dande exemplet där bilden av två personer med fem ögon var 
”trädde fram” hos alla inblandade. På samma sätt fungerar meta-
forer av olika slag som en form av gestaltning. Gestaltningen 
kan, när den framträtt i de inblandades fantasi, precis som den 
fysiska eller konkreta gestaltningen betraktas skild från den som 
gett upphov till densamma; gestaltaren och betraktaren kan så 
att säga ”se” på gestaltningen, värdera den eller diskutera den 
utan att för den skull värdera eller diskutera upphovsmannen. I 
båda fallen gäller alltså att gestaltningen när den fått sin form – 
fysisk eller imaginär – möjliggör för andra att inta för den som 
gestaltar nya perspektiv och att inta ett kritiskt förhållningssätt 
till det budskap som gestaltningen förmedlar. De omedvetna val 
som görs i gestaltningsprocessen och som blir synliga i själva 
gestaltningen genererar frågor och uppmuntrar till formulering 
kring hur gestaltaren tänker och varför.  

I reflektionen gestaltas övningens syften 
När jag och mina kollegor på lärarutbildningen arbetar med 
gestaltning utgår vi ofta från ett enda begrepp, exempelvis be-
greppet bildning, som studenterna får gestalta på olika sätt för 
att sedan reflektera över tillsammans. Som jag har visat synliggör 
denna gestaltningsprocess värderingar, vilka kan leda till etiska 
frågeställningar, samtidigt som processen ofta synliggör mer 
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eller mindre omedveten kunskap om det som gestaltas. Syftet är 
då att bredda och fördjupa förståelsen av detta enda begrepp. I 
min inledande matematikövning står i stället en enda gestaltning 
i centrum för abstrakta resonemang som innefattar många olika 
begrepp, vilket ger övningen ett annat syfte. Gestaltningens hu-
vudsyfte är här i stället att synliggöra sambanden mellan begrep-
pen. I reflektionen ges eleverna möjligheten att själva upptäcka 
dessa samband för att sedan få möjligheten att diskutera och på 
olika sätt försvara den egna upptäckten. Det sistnämnda är som 
jag ser det ytterligare ett huvudsyfte och därmed en av poänger-
na med denna övning. Som man kan se vid denna jämförelse 
öppnar de olika sätten att gestalta upp för olika möjligheter till 
lärande och till att uppnå olika syften med undervisningen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att olika sätt att använda 
sig av gestaltning i lärandet kan öppna upp för perspektivering 
och fördjupning av abstrakta begrepp. Samtidigt räcker det inte 
med enbart gestaltningen, i bemärkelsen det sinnliga eller det 
estetiska. För att knyta samman de trådar som associationerna 
bildar, för att få överblick, behövs språket, det vill säga det ab-
strakta. Det är här reflektionen kommer in. En förutsättning för 
att gestaltning i lärandet ska fungera är att läraren, genom att 
ställa relevanta frågor och ibland komma med förslag på tolk-
ningar av gestaltningarna, hjälper studenterna att strukturera 
och värdera de associationer som gestaltningen väcker. Syftet 
med lärarens ”hjälp” är, precis som läraren i exemplet gjorde 
med sina elever, att leda studenterna in i ett sätt att tänka och 
handla, att leda dem igenom en process som de sedan själva ska 
kunna fortsätta att använda sig av och utveckla. På så sätt upp-
står det samspel mellan det estetiska och det abstrakta och gene-
rella som jag tror kan generera ett lärande som engagerar såväl 
känslor som intellekt i en fördjupad reflektionsprocess.  

Syften 
Något som intresserar mig för närvarande är hur viktigt det är 
att som lärare ha sitt eller sina syften klara för sig när man arbe-
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tar med gestaltning i lärandet. Den enkla struktur som den inle-
dande övningen är ett exempel på kan betecknas som ett verktyg 
eller en metod för att uppnå ett eller flera syften. En övnings 
syfte bestämmer hur läraren arbetar, vilka frågor som ställs i 
förhållande till gestaltningen och i vilken riktning hen leder 
eleverna i reflektionen. Egentligen är det väl viktigt i allt lärande, 
men om man alltid gör på samma sätt, till exempel om en lärare 
ensidigt håller sig till metoden muntlig genomgång – instude-
ringsfrågor till en text – skriftligt prov, så upplever man kanske 
inte samma behov av att reflektera över syften eller för den delen 
elevernas lärprocess, som om man använder sig av en övning 
som rymmer gestaltning av något slag. Som jag ser det ställer ett 
arbetssätt baserat på gestaltning ofta andra krav på en lärare än 
det mer traditionella arbetssätt jag nyss beskrev, och ett av de 
kraven handlar alltså om en medvetenhet om vilka olika syften 
som den aktuella gestaltningen kan användas till. Den inledande 
matematikövningen kan ha flera tydliga syften:  
 
i) Samband. Eleverna ska, utifrån olika matematiska perspek-

tiv, ges möjlighet att upptäcka och förstå sambanden mellan 
de fyra räknesätten, tal i bråkform, decimaltal och procent. 

ii) Abstraktionsprocessen. Eleverna ska ges möjlighet att skapa 
inre föreställningar kring de abstrakta begreppen genom att 
resonera kring de olika matematiska begreppen i förhål-
lande till gestaltningen.  

iii) Begreppsförståelse. Eleverna ska, med utgångspunkt i 
gestaltningen, träna på att snabbt växla mellan olika mate-
matiska tankestrukturer, till exempel mellan de olika räk-
nesätten eller mellan decimaltal eller tal i bråkform.  

iv) Taluppfattning. Eleverna ska ges möjligheten att utveckla en 
god taluppfattning.24 En god taluppfattning innefattar bland 

                                                                               
24 Begreppet taluppfattning är ett didaktiskt begrepp som sammanfattar 
förmågorna att se samband mellan och förstå olika tals funktion och förhål-
lande till varandra.  
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annat ovanstående syften och anses vara en grundläggande 
förutsättning för att förstå matematik.25 

v) Bildning. Eleverna ska ges möjlighet att uppmärksamma 
matematikens användning i vardagliga aktiviteter. En 
bildningsaspekt av matematiken handlar om att skapa 
utrymme såväl för möjligheten att se matematikens roll i 
vårt vardagsliv och i samhället i stort som för möjligheten 
till kritisk granskning av vårt sätt att förhålla oss och förlita 
oss till matematikens språk för att beskriva vår verklighet. 
Detta syfte går att arbeta mot i den del av övningen där re-
flektionen handlar om vad man får veta om sketchens 
skeenden utifrån de olika beskrivningarna. 

Alla dessa syften är möjliga att arbeta mot utifrån den enkla 
gestaltning eleverna i det inledande exemplet gör. Min poäng 
med att lyfta detta resonemang är att det klargör hur olika ge-
staltningar, olika övningar, kan ta helt olika riktningar och hand-
la om helt olika saker beroende på vilket syfte läraren i stunden 
väljer att leda reflektionen utifrån. En slutsats man kan dra av 
detta är att en övning eller metod i sig inte kan sägas ha särskilt 
stor betydelse; vad som betyder något i sammanhanget är lära-
rens förmåga att använda en övning för olika syften i mötet med 
eleverna.  

Det estetiska som en väg till bildning – att bli berörd 
till handling 
I den bildningsdiskussion som för närvarande pågår inom aka-
demin är just den del som handlar om den inre drivkraften, 
lusten att lära och att utforska vidare eller om man så vill viljan 
att bildas, central. I antologin Våga veta! Om bildningens möjlig-
heter i massutbildningens tidevarv skriver filosofen Anna Petro-
nella Fredlund: 

                                                                               
25 McIntosh, Förstå och använda tal, s. 4. 
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I den mån konsten och filosofin utmanar oss har vi en tendens 
att vika undan. Men ibland kommer en film, ett argument, ett 
drama – eller en människa – att träffa oss på ett alldeles särskilt 
sätt, och vi är inte längre densamma som förr. Då har bildning 
ägt rum.26 

Fredlund skriver här fram begreppet bildning i bemärkelsen 
kultivering, att formas, utifrån att ha blivit känslomässigt berörd. 
Bildning som en form av kultivering är något som bland annat 
härrör från den amerikanska filosofen Martha Nussbaum och 
som pekar på rörelsen i begreppet; bildning som att vara på väg 
mot något eller att formas till något.27 Här aktualiseras en syn på 
undervisning och lärande som redskap som kan användas i olika 
syften, precis som en hammare som kan användas till att bygga 
fantastiska saker såväl som till att slå in skallen på folk med. Vart 
är vi på väg och vad formas vi till? Är vi medvetna om vad vi 
formas till? Är det läraren som formar eleven eller stödjer läraren 
eleven att forma sig själv i den riktning denne vill? Om vi väljer 
att se bildning som kultivering tror jag att det är viktigt att hålla 
dessa frågor levande. 

Men tillbaka till mitt inledande exempel. Eleverna hade enligt 
sin lärare fått smak på att förstå i betydelsen fått en lust att förstå 
mer. Förståelse och tolkning är intimt sammanflätade och kan 
ibland uppfattas som en viktig del i att träda fram som individ.28 
Varje person har sin unika förståelse av de fenomen vi möter i 
tillvaron. Här kommer vi till något intressant: det finns något 
oerhört tillfredsställande i att förstå; att förstå kan upplevas som 
en erfarenhet av det estetiska, som en fysisk, sinnlig, förnimmel-
se av välbehag. Att förstå något på ett djupare plan, intellektuellt 
                                                                               
26 Anna Petronella Fredlund, ”Det rannsakande livet”, i Anders Burman 
(red.), Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv 
(Huddinge: Södertörns högskola, 2011), s. 48. 
27 Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Re-
form in Liberal Education (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 
1997). 
28 Se Lotte Alsterdals text i föreliggande antologi, ”Essäskrivande som ut-
forskning”. 
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eller intuitivt, skulle kunna vara ett annat sätt att beskriva den 
känslomässiga upplevelsen av att bli drabbad. Att bli känslomäs-
sigt berörd är i sin tur grunden till att bli motiverad, eftersom det 
krävs en känslomässig impuls för att vi ska göra eller tänka något 
överhuvudtaget.29 Barnen i det inledande exemplet som hade fått 
smak på att förstå, ställer enligt läraren nu plötsligt krav på hen-
ne som lärare. Om undervisningen inte genererar förståelse 
säger de till. Här kan man tydligt se även förståelsens betydelse 
för skapandet av mening och motivation. I förståelsens ögon-
blick ser vi sambanden med våra tidigare erfarenheter, ser eller 
skapar vi den röda tråden; vi blir berörda och motiverade att 
förändras. Eller för att bygga vidare på Fredlunds resonemang: i 
förståelsens ögonblick bildas vi. 

Angelägenhet 
Vi har sett att förståelse kan generera en njutning, en estetisk 
erfarenhet, som i sig genererar lust att söka vidare, att förstå mer. 
Samtidigt måste något finnas som leder fram till förståelsen, 
något som gör att man orkar sitta eller stå eller vad man nu gör – 
och lyssna tills man förstår. Här skulle jag vilja prova ett begrepp 
från konstens värld, nämligen begreppet angelägenhet. Jag upp-
fattar att det finns en viss skillnad i hur man använder sig av 
begreppet i de konstnärliga sammanhang jag rör mig jämfört 
med hur begreppet används i dagligt tal. Gestaltning är ett 
konstnärligt redskap. Konst handlar till viss del om kommunika-
tion; en konstnärlig gestaltning är alltid utformad för att sända 
något – till exempel i bemärkelsen bära ett budskap, ett inlägg, 
ett påstående – till någon. Det behöver inte handla om ett tydligt 
budskap, syftet kan vara att få någon att stanna upp, eller ge sig 
iväg, eller att haja till. Om ingen annan kan uppfatta budskapet, 
om konstnären inte har förmågan att kommunicera, att beröra, 
faller konstverket. På det sättet är konsten ofta pragmatisk. Om 
                                                                               
 29 Fredrik Svenaeus, Webbföreläsning om emotioner, Södertörns högskola, 
2010, http://bibl.sh.se/distans/lararutb/FredrikS/FredrikSvenaeus/ 
FredrikSvenaeus.html. 
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verket inte når fram spelar det ingen roll vilken fantastisk idé som 
låg bakom. Om verket inte känns angeläget för någon, faller det.  

Angelägenheten kan uppstå utifrån ett tillfälligt intresse, en 
förväntan som byggs upp i stunden, men den kan också uppstå 
för att betraktaren eller lyssnaren sätts i kontakt med något som 
redan känns angeläget på ett djupare plan. Hur en skådespelare 
säger en replik kan avgöra om den känns angelägen eller inte, 
trots att tonfall och innehåll är detsamma från ett tillfälle till ett 
annat, eftersom även form och tonfall skapar associationer och 
sätter oss i kontakt med liknande erfarenheter i minnet. En 
replik eller en serie repliker, en hel scen eller en serie scener, kan 
tillsammans förmedla något som antingen lockar till skratt eller 
gråt med en fyndig vändning eller sätta åskådaren i kontakt med 
ett minne eller en djup insikt. Angelägenheten kan uppstå ut-
ifrån såväl logik som intuition, känslor som förnuft. Angelägen-
hetsgraden kan ses som ett värderande av det vi har framför oss 
utifrån hur det angår oss, utifrån olika perspektiv. Jag tror att det 
finns mycket att hämta där i förhållande till lärandesituationen i 
ett klassrum. Om undervisningen inte känns angelägen så faller 
den. Utifrån ovanstående resonemang kan man också säga att 
angelägenheten uppstår ur erfarenheten av det estetiska. 

Epilog 
Har vi nu nått fram till något eller några bra svar på vad esteti-
ken kan tillföra lärandet? Här finns inte plats för ytterligare un-
dersökningar av begrepp, men jag skulle ändå vilja snudda vid 
ytterligare två frågor som jag anser vara intressanta i samman-
hanget, nämligen vilken roll estetiken och det estetiska spelar i 
skapandeprocessen och om skapandeprocessen kan stå som 
”modell” för lärandet.  

Konstnärlig gestaltning är en skapandeprocess som har lika 
många utseenden som det finns konstnärer. Ingen process är den 
andra lik, det är själva den personliga upplevelsen och formen på 
processen som skapar det personliga uttrycket. Eftersom begrep-
pet modell oftast förknippas med att ha en metodik där man gör 
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likadant gång på gång kan det vara svårt att tala om den konst-
närliga processen som ”modell” för lärande. Samtidigt tror jag 
att det finns vissa delar av processen som kan användas som 
redskap, som verktyg för att komma vidare och kanske inta nya 
perspektiv man inte provat förut. Att arbeta med gestaltning är 
ett sådant redskap. När vi tolkar en gestaltning samspelar, som 
jag ser det, det estetiska på så sätt att gestaltningen ger oss de fria 
associationerna med estetikens värderande och reflekterande. 
Med hjälp av vår kreativitet kan vi sedan kombinera detta nya 
med våra gamla erfarenheter så att något nytt skapas. Jag skulle 
vilja påstå att dessa fenomen spelar en roll i allt lärande, i all 
utveckling, och att vi har mycket att vinna på att utforska hur vi 
förhåller oss till och använder oss av våra förmågor som är kopp-
lade till dem. 

För att återgå till frågan om konstens processer kan stå som 
modell för lärandet tänker jag att på samma sätt som vi blir in-
spirerade av vissa människor och inte av andra, på samma sätt 
som personkemi fungerar mellan vissa människor och inte mel-
lan andra, så finns möjligheten att en lärare skulle kunna inspire-
ras av en konstnärs sätt att arbeta – och vice versa. I utvecklandet 
av övningarna i exemplen har jag använt mig av en typ av sö-
kande eller inre gestaltning som för mig ofta är närvarande i 
skapandeprocessen; det händer att jag kastar ut något, en snabb 
melodiskiss, en lerklump som jag bearbetat en stund utan plan, 
kastat i bordet, låtit falla över något, för att sedan sitta ner och 
bara iaktta ”utkastet”. Vad kan jag se i det? Finns något där som 
jag kan fortsätta att utveckla? Här samspelar det estetiska i form 
av hur jag låter utkastet stimulera mig till nya associationer, med 
estetiken, i form av hur jag reflekterar över möjligheterna med 
utkastet i förhållande till min ursprungliga idé om vad jag vill 
uttrycka. Kanske finns det andra som skulle kunna inspireras av 
detta sätt att arbeta? Jag tro att de flesta människor på liknande 
sätt någon gång har legat på rygg i gräset eller på stranden en 
sommardag och letat efter former bland molnen. Det är som om 
vi ständigt söker förstå de former vi har omkring oss, ge dem 
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mening på det ena eller det andra sättet. Vi använder oss av vår 
kreativitet för att i en välbekant form få syn på något nytt och 
hur detta nya påverkar oss, om det får oss att skratta, om det 
sätter oss i förbindelse med minnen av erfarenheter – om de 
berör oss – blir de angelägna för oss, väcker nyfikenhet och en-
gagemang. Det är vad jag tror händer med eleverna när vi gör 
min enkla gestaltande övning, där sketchen motsvarar det snab-
ba utkastet eller molnet på himlen som vi sedan ägnar oss åt att 
på ett lekfullt sätt söka efter mönster och strukturer i. Det är 
också vad jag tror händer med studenterna när de får gestalta de 
abstrakta begreppen – ofta får vi tillsammans syn på sådant de 
inte alls tänkt förmedla men som finns i deras förhållningssätt 
till begreppet – när vi tillsammans tolkar deras gestaltningar. 
Man kan förstås fråga sig vad den egna gestaltningen tillför här. 
Kan vi inte iaktta vad som helst, till exempel ett moln? Och visst 
kan vi det, på ett sätt. Men detta ”vad som helst” måste vara 
något som berör oss, något som känns angeläget på något sätt. 
Eller också måste utrymme lämnas för att vi ska kunna se något 
nytt, att omskapa det vi har framför oss på samma sätt som när 
vi ser ett moln på himlen anta formen av en hund eller ett bord 
beroende på hur vi väljer att se det. När eleverna eller studenter-
na själva får stå för gestaltningen hamnar den i deras liv, i deras 
specifika gemensamma kontext bestående av erfarenheter och 
tolkningar av dessa på ett sätt som ingen allmänt hållen lärobok i 
världen kan åstadkomma. Och de får chansen att visa delar av sig 
själva som annars inte skulle bli synliga. Samma sak kan hända 
om de själva får välja en bild, en film eller en lärobok; på det 
sättet kan ”vad som helst” fungera. Men om vi glömmer bort det 
moment som handlar om att bli berörd, om vi glömmer bort det 
estetiska, som sätter fart på fantasin och på ett omedvetet plan 
skapar associationer som får oss att vakna till och vilja vidare, så 
försvinner angelägenheten. Samtidigt får vi heller inte glömma 
det övergripande och ur ett demokratiskt perspektiv viktiga 
syftet med att sätta fokus på estetiken i lärandet: att medvetande-
göra estetikens kraft och påverkan på våra liv. 
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