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Abstract 
	  

Title … because everyone learns in different ways. A qualitative study about teachers 

reflections and work with basic mathematic combines with aesthetic learning processes.  

 

Author: Molly Gäfvert, Sofia Östensson, spring term 2015  

Supervisor: Natalia Karlsson 

 

The purpose of this study is to investigate how teachers work with basic mathematics 

combined with aesthestic learning processes such as arts and music in grades F-1. The essay 

will compare teachers’ perceptions regarding aestethic learning processes when using art and 

music are used in the teaching of mathematics. We have used the following questions: 

	  
- Do teachers use aesthetic learning processes in the forms of arts and music in the basic 

teaching of mathematics and if so, how and in what way? 

- What importance has aesthetic learning processes in the forms of arts and music in 

basic teaching of mathematics according to the teachers? 

- What advantages and disadvantages do the teachers find with combinding the basic 

mathematics with arts and music? 

 

The study is based on a qualitative method with five interviews and eight observations. Our 

theoretical approach in this study is grounded on the phenomenological perspective and John 

Deweys progressive pedagogy about children’s learning processes. The result shows that the 

teachers have a positive attitude towards aesthetic learning processes when combining the 

basic mathematics teaching with arts and music. When comparing the different mathematics 

teaching methods it shows similarities and differences in the way teachers use art and music 

in the teaching of basic mathematics. Another result is that all of the teachers in some extent 

use arts in the teaching of mathematics, however there are only two teachers that combines 

the teaching of mathematics with music. 

 

Keywords: mathematics, aesthetic learning processes, art, music 

Nyckelord: matematik, estetiska lärprocesser, bild, musik 
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1. Inledning 
Matematiken är betydande i dagens samhälle, den finns ständigt närvarande i människors 

vardagsliv och skolväsendet lägger stor vikt kring matematikundervisningen.  I läroplanen 

beskrivs  

 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära 

kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna 

att delta i samhällets beslutsprocesser (Skolverket 2011, s.62). 

 

Utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning har vi noterat att matematikämnet ofta upplevs 

som något svårt och skrämmande för många elever och pedagoger. Elever uppfattar ofta 

matematiken som abstrakt med dess formler och symboler samt att de har svårt att sätta in 

ämnet i en kontext. Många elever ser inte meningen med matematiken och hur den kan 

relateras till deras egen verklighet. Vi har även erfarit att många pedagoger beskriver 

problematiken med matematikämnet som ett komplext område som innefattar många olika 

moment.  Lärare känner press utifrån att bedriva en matematikundervisning som 

tillfredsställer elevernas behov och som dessutom ligger i linje med styrdokument och 

restriktioner från samhällsdebatter. 

 

Matematiken i skolan diskuteras i olika medier och det finns en oro över elevers sjunkande 

matematikresultat. Det pågår just nu en intensiv debatt om hur kvalitén på 

matematikundervisningen kan förbättras och förnyas. Utbildningsministern Gustav Fridolin 

skriver i en artikel i Dagens Nyheter att skolan bör satsa mer på kultur och estetik. Estetiska 

lärprocesser väcker en kreativ lust hos eleverna och varje lärare behöver därför estetiska 

verktyg för att kunna ge varje elev en ärlig chans att nå kunskapsmålen i alla ämnen (Fridolin 

2013). Fridolin beskriver även i en annan artikel i Expressen om estetikens betydelse för 

elevers matematiklärande.  De estetiska uttrycksformerna bild och musik kan öppna upp 

förståelsen för abstrakta sammanhang, bilder kan exempelvis ge en förståelse för figurerna i 

geometriboken (Fridolin 2015).  

 

Vi har under utbildningen tagit del av litteratur och arbetssätt som synliggör estetiska 

lärprocessers betydelse för elevers lärande. Lektorn Anders Burman förklarar att estetiska 
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lärprocesser ger individer möjligheter att finna nya perspektiv på omvärlden då estetiska 

lärprocesser innebär att man lär sig något nytt eller fördjupar sina kunskaper (Burman 

2014,s.8) Vi har även bekantat oss med litteratur som förmedlar betydelsen av att estetiska 

uttrycksformer i form av drama, dans, bild, sång och musik kan användas för att stimulera och 

öka elevers grundläggande förståelse för matematik. Enligt adjunkten Andreas Ebbelind och 

läraren Bitten Löfgren tydliggör matematik kombinerat med estetik barns olika lärostilar samt 

att det är en alternativ undervisningsmetod till den stillasittande matematikpedagogiken 

(Ebbelind & Löfgren 2010, s.5). Under utbildningens gång har det vuxit fram ett intresse att 

skriva om estetiska lärprocesser i vår uppsats. Vi vill i vår uppsats undersöka hur arbetet med 

grundläggande matematik kombineras med estetiska lärprocesser i form av bild och musik. 

Uppsatsen kommer att jämföra hur ett antal lärare reflekterar kring estetiska lärprocesser samt 

hur de ser på betydelsen av att använda grundläggande matematik kombinerat med bild och 

musik.  

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas relevanta fakta för att presentera och tydliggöra det område vi valt att 

undersöka. Därtill redogör vi för några centrala begrepp vars definitioner är aktuella för denna 

uppsats. 

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som 

undersöker 15-åriga elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Studien 

är ett projekt utfört av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

vars syfte är undersöka i vilken grad femtonåringar är rustade att möta framtiden i samhället. 

Sedan PISA introducerades år 2000 har resultaten visat en nedåtgående trend gällande 

svenska elevers matematikkunskaper. De svenska resultaten är sämre jämfört med många 

andra deltagande länder och Sverige ligger idag signifikant längre än genomsnittsresultaten 

för OECD. PISA 2012 visar att Sverige är det land där resultaten försämrats som mest inom 

alla kunskapsområden och resultatnedgången är som tydligast i matematik och 

naturvetenskapliga ämnen. (Skolverket 2013, s. 3,6) Skolverkets rapport (2013:398) förklarar 

att 

 
Svenska elevers genomsnittliga resultat i matematik har sjunkit med 16 poäng jämfört med 2009 och 

med 31 poäng jämfört med 2003. Båda förändringarna är statistiskt signifikanta. I PISA 2003 var 

Sveriges matematikresultat signifikant högre än OECD-genomsnittet medan det nu är signifikant lägre. 
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Sveriges resultatnedgång sedan 2003 är dessutom den största uppmätta nedgången av samtliga 

deltagande länder i PISA 2012 (Skolverket 2013, s.63) 
 

I läroplanen beskrivs att undervisningen ska främja elevers kunskapsutveckling samt bidra 

till en lust att lära. För att utveckla ett intresse för matematik ska eleverna få möta 

matematiken i olika sammanhang och undervisningen ska uppmärksamma intellektuella, 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekter (Skolverket 2011, s.10,62). I läroplanen beskrivs 

vidare att  
 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 

uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska 

vara inslag i skolans verksamhet (Skolverket 2011, s.10). 

 

Anne Bamford professor i pedagogik redogör i en artikel i pedagogiska magasinet att 

estetiska ämnen och kreativ undervisning förbättrar elevers skolresultat. Länder som 

värdesätter estetiska ämnen och olika konstformer är även länder som lyckats nå höga 

resultat i internationella mätningar som PISA. Bamford menar att en traditionell 

undervisning med strikta ramar inte är lösningen på bättre skolresultat, däremot finns det 

stöd för att en undervisning som prioriterar estetik och kreativitet tycks stärka elevers 

resultat (Höglund 2009).  

1.2 Estetik och estetiska lärprocesser 

Begreppet estetik härrör från grekiskan och betyder den kunskap som man får från sinnena. 

Från början var estetik knutet till olika former av sinnesupplevelser, motsatsen till den 

kunskap som införskaffades genom tanke och förnuft. Den moderna estetiken handlar 

framförallt om individens upplevelser där arbetsprocessen är minst lika viktig som den 

färdiga produkten (Paulsen 1996, s.9, 150). Lektorn Lena Aulin- Gråhamn och professorn 

Jan Thavenius redogör för att estetiska lärprocesser handlar om ett praktiskt arbetssätt där 

eleverna utvecklar kunskaper via sina sinnen. Att arbeta med estetiska uttrycksformer i form 

av bilder, musik och rörelser skapar en mening och ett sammanhang för att göra sig förstådd 

och för att förstå andra. Estetiska lärprocesser är därmed viktiga i skolan för att eleverna ska 

få en kvalificerad förståelse för olika sammanhang (Aulin- Gråhamn & Thavenius 2003, 

s.123-124, 146). 
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1.2.1 Bild 

Elisabeth Malmström, lektor i pedagogik framhåller att bild som estetiskt uttrycksmedel är 

en representationsform som stärker elevers meningsskapande. För att främja elevers 

meningsskapande menar Malmström att det är viktigt att eleverna i undervisningen får röra 

sig mellan olika medier och språk såsom det verbala språket samt bildens språk (Malmström 

2013, s. 114). Professorn Caroline Liberg förklarar att bildspråket är ett unikt språk och 

genom bilder kan elever uttrycka sig på ett sätt som skiljer sig från det verbala språket. 

Genom bildspråket kan eleverna direkt avbilda eller likna det som beskrivs till skillnad från 

det talade och skrivna språket som enbart kan gestalta tid och rum (Liberg 2007, s.14). 

1.2.2 Musik 

Musik- och språkutbildaren Mallo Vesterlund beskriver att musik i undervisningen 

stimulerar elevers språkutveckling. Musicerande skapar lust och glädje och på så sätt kan 

eleverna via musiken lära sig genom att ha roligt. Glädjen som barnen delar med varandra är 

den viktigaste utgångspunkten i deras musicerande samt att det kan bidra till att den 

språkliga processen tar fart. Genom sånger, rim och ramsor får barn bekanta sig med språket 

på ett lustfyllt och kreativt sätt. Musiken stärker även elevers sociala interaktioner då 

musiken är ett universellt språk som förmedlar känslor och budskap mellan etiska och 

kulturella grupper. (Vesterlund 2012, s.8,19). Forskaren Berit Uddén förklarar att hjärnan 

aktiveras lättare med hjälp av sång, rytm och dans. Hon menar att musiken är 

minnesbärande, det vill säga att barnen lättare kan ta till sig kunskap med hjälp av musiken 

(Uddén 2004,s.71). 

1.3 Matematiklärande och grundläggande matematik 

För att fånga elevers lust att lära matematik menar lektorn Eva Taflin att undervisningen bör 

ta sin utgångspunkt i elevers intressen och erfarenhetsvärld. Människan bildar sig förståelse 

av omvärlden genom sina dagliga erfarenheter. Att använda elevernas tankar och livsvärld 

som verktyg i matematikundervisningen ger dem möjligheter att själva bygga upp en 

matematisk förståelse (Taflin 2007, s.158).  

 

Professorn Ann Ahlberg påpekar att elevers matematiska tänkande utvecklas när de får möta 

matematiken genom olika uttrycksformer. När elever får se matematikens olika 

användningsområden och perspektiv skapas förutsättningar för att upptäcka ett samband 
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mellan vardagsspråket och matematikens språk (Ahlberg 2000, s.13,33,61). Lektorn Camilla 

Björklund betonar vikten av en undervisning som visar relationen mellan matematiken och 

elevers vardag. Många elever uppfattar matematiken som abstrakt och att det enbart går ut på 

att göra räkneuppgifter i en lärobok. Matematiken finns överallt omkring oss i nästan alla 

sammanhang och pedagoger bör skapa en undervisning där eleverna får använda matematiken 

som ett redskap för att förstå och bemästra dagliga problem (Björklund 2009, s.10-11). 

 

Lektorn Madeleine Löwing beskriver att god taluppfattning är en grundläggande 

förutsättning för att elever ska lära sig matematik. Taluppfattning innebär att eleverna 

utvecklar en känsla för hur talen är uppbyggda samt att de med flyt kan operera med tal. I 

den grundläggande matematikundervisningen kan det handla om att sortera och jämföra 

olika föremål samt behärska talens ordning. Eleverna arbetar i den grundläggande 

matematikundervisningen främst i talområdet 1-9 vilket Löwing förklarar är viktiga 

byggstenar för att ta sig vidare till större talområden. Det är betydande att eleverna får arbeta 

med grundläggande additioner och subtraktioner i talområdet 1-9. Elever som inte kan 

använda grundläggande räkneuppgifter med flyt kan sedan få problem med att bemästra och 

arbeta med matematik i ett senare skede (Löwing 2008, s.17, 39, 40, 78). 

 

Ett centralt inslag i den grundläggande matematikundervisningen är även geometri och 

egenskaper hos figurer och kroppar. Geometri är något som vi dagligen använder oss av i 

form av rumsuppfattning samt genom att sortera och klassificera olika figurer och kroppar.  

Att ge elever grundläggande förståelse för geometri visar att geometri är ett omfattande 

område som inte bara består av formler och begrepp. För att förstå detta menar Löwing att 

det är nödvändigt att lärare väljer strategiskt valda aktiviteter där eleverna får arbeta med 

geometriska former och grundläggande geometriska begrepp. Eleverna lär sig genom 

konkreta övningar att behärska egenskaper hos geometriska objekt och att kunna avgöra 

skillnader och likheter mellan dem (Löwing 2011, s. 15, 21,27).  

1.3.2 Kursplan för matematik årskurs F-3 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskrivs det att 

eleverna i matematikundervisningen ska utveckla kunskaper om matematikens användning i 

vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen i matematik ska även syfta till att 

eleverna får uppleva matematiska mönster, former och samband genom estetiska 

uttrycksformer (Skolverket 2011, s.62). I det centrala innehållet för matematik i årskurs F-3 
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redovisas bland annat att eleverna ska utveckla grundläggande kunskaper inom 

taluppfattning samt behärska grundläggande geometri. Inom området för taluppfattning ska 

eleverna kunna använda naturliga tal och visa förståelse för talens egenskaper och hur de 

kan användas för att ange antal och ordning (Skolverket 2011, s.63). Ett kunskapskrav i 

matematik för årskurs F-3 är att eleverna visar förståelse för geometriska objekt och 

mönster. Eleverna ska kunna använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga 

lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper och relationer till varandra 

(Skolverket 2011, s.67). 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetet med grundläggande matematik kan 

kombineras med estetiska lärprocesser i form av bild och musik i årskurs F-1. Uppsatsen 

kommer att jämföra lärarnas syn kring estetiska lärprocesser samt om bild och musik 

används i den grundläggande matematikundervisningen. 

1.5 Frågeställningar 

- Använder lärare estetiska lärprocesser i form av bild och musik i den grundläggande 

matematikundervisningen och i så fall hur och på vilket sätt?  

- Hur ser lärare på betydelsen av att använda estetiska lärprocesser i form av bild och 

musik i den grundläggande matematikundervisningen? 

- Vilka för- respektive nackdelar ser lärare med att kombinera den grundläggande 

matematikundervisningen med bild och musik?  

2. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ram. De teorier som uppsatsen utgår ifrån är 

det fenomenologiska perspektivet och Deweys progressiva pedagogik. Teorierna är relevanta 

för vår uppsats då fenomenologin syftar till att förstå individens upplevelser och Deweys 

pedagogik betonar vikten av att barn lär sig genom praktiska och konkreta övningar. 

Därigenom framhåller båda teorierna centrala aspekter av estetiska lärprocesser eftersom det 

handlar om ett praktiskt arbetssätt som lägger fokus på individens sinnliga upplevelser. 
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2.1 Fenomenologi 

Det fenomenologiska perspektivet grundades som filosofi i början av 1900-talet av den 

tyska filosofen Edmund Husserl (1859- 1938).  Perspektivet har senare utvecklats ytterligare 

av filosofer som Maurice Merleau-Ponty och Jean-Paul Sartre som tolkade fenomenologin i 

en existentiell och dialektisk riktning (Kvale & Brinkmann 2009, s.41-42). Husserl ville då 

omformulera den tidigare filosofin för att istället basera den nya läran på en grund av absolut 

sanning. För att kunna nå en absolut sanning måste verkligheten utforskas och studeras 

genom människors upplevelser av empiri och omvärld. Husserl menar att empiriska 

vetenskaper utgår från antaganden om att det finns en verklighet utanför som är oberoende 

av vårt eget medvetande. En absolut sanning kan också uppnås genom att studera det 

mänskliga medvetandets sanna natur, man bör då bortse från förutfattade meningar och den 

vetenskapliga teorin. Det här sättet att se på världen beskriver Husserl som den naturliga 

inställningen till världen (Bäck-Wiklund 2007, s. 73-74). 

 

Det fenomenologiska perspektivet inriktar sig främst på individens upplevelser av livsvärlden, 

beskrivningar och prioriteringar. Husserl myntade begreppet om mänskliga livsvärldar som 

utgår från den erfarbara verklighet som vi dagligen lever våra liv genom och som de flesta av 

oss tar för given (Bäck-Wiklund 2007, s.75). Kvale och Brinkmann beskriver att 

fenomenologins syfte är att kartlägga hur individer upplever livsvärldsfenomen. Det handlar 

om att förstå individens egna upplevelser av omvärlden och hur sociala fenomen kan 

betraktas olika utifrån varje enskild individs perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009, s.30, 42).  

 

Enligt lektorn Gunvor Løkken, professorn Synnøve Haugen och läraren Monika Röthle är 

estetiken besläktad med det fenomenologiska perspektivet. Båda handlar om vår 

föreställningsförmåga samt vårt naturliga behov av att tolka och förstå, en kunskap som vi 

tillgodogör oss genom våra sinnen. Både estetiken och fenomenologin har en uppgift att visa 

att det finns flera sätt att inhämta kunskap och information på än det som bygger på ett 

kognitivt förnuft (Løkken, Haugen och Röthle 2006, s.13, 33, 40). Vist beskriver att det går 

att knyta an fenomenologin till bild och musik eftersom båda är inriktade på det vi upplever 

med hjälp av våra sinnen. Bild och musik är fysiska sinnesupplevelser, där den känslomässiga 

reaktionen är central för upplevelsen (Vist 2006, s.84) 
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2.2 Dewey 

Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-1952) är lärofader för den progressiva 

pedagogiken som syftar till att sätta individens egna erfarenheter i fokus. Deweys pedagogik 

och utbildningsfilosofi har fått ett stort inflytande i skolfrågor och i Sverige har hans tankar 

och idéer legat till grund för ett flertal läroplaner. Deweys progressiva pedagogik arbetar för 

en undervisning som ger eleverna frihet och lärande genom erfarenhetsbaserade aktiviteter 

(Dewey 2004, s.13, 19). En viktig utgångspunkt i Deweys pedagogik är att undervisningen 

ska utgå från elevernas erfarenheter eftersom barn engagerar sig i aktiviteter som de i någon 

utsträckning hört eller upplevt tidigare. Sådana aktiviteter frambringar frågor eller idéer som 

barnet vill söka ytterligare svar på och arbeta vidare med för att fullborda sin uppgift. Dewey 

understryker även vikten av en utbildning som relaterar till barns intressen och behov. Att 

arbeta med varierande och praktiska övningar som motsvarar elevernas behov är goda 

argument för att engagera och motivera eleverna till fortsatta studier (Dewey 2004, s.80, 

143,168). 

 

Deweys progressiva filosofi inspirerade till hans välkända begrepp ”learning by doing” och 

”intelligent action”. Uttrycken innebär att människan är aktiv gentemot sin omvärld samt att 

eleven i sitt lärande ska ges utrymme att aktivt pröva och experimentera. Dewey är främst 

känd för begreppet ”learning by doing” som syftar till en aktivitetspedagogik där elevers 

kunskap utvecklas genom aktivitet i praktiska och konkreta övningar. I relation till 

aktivitetspedagogiken myntade Dewey även begreppet ”intelligent action” som handlar om att 

individen reflekterar över sina handlingar. Enligt Dewey bör elevers handlingar och 

reflektioner ses som en enhet och utvecklas i samspel med varandra. Utbildningen ska ta sin 

utgångspunkt i elevers aktivitet och samtidigt bredda och fördjupa elevers utveckling genom 

att låta eleverna reflektera över sitt lärande (Dewey 2004, s.17).  Enligt Sundgrens tolkning 

anser Dewey att barnet i utbildningen ska ges möjlighet att utveckla förmågan att reflektera 

över sina handlingar samt se konsekvenser av sitt agerande. Reflektionen är en central del i 

växandet som människa och därigenom kan pedagoger vara är en viktig stöttepelare som 

vägleder eleverna i att utveckla sina förmågor till reflektion (Sundgren 2013, s.109-110). I 

förhållande till Deweys begrepp utgår vår uppsats från att elevers lärande utvecklas i ett 

samspel mellan handling och reflektion. Att enbart förhålla sig till en aktivitetspedagogik kan 

resultera i en göra- praktik där eleverna gör uppgifter utan att reflektera över sitt lärande.  
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Dewey kritiserar den traditionella undervisningen med ett givet informativt lärostoff som är 

anpassat för ett passivt lyssnade. Han menar att ett sådant klassrum ger för lite utrymme för 

praktiskt arbete och i en sådan miljö tillåts eleverna inte att laborera och undersöka på ett 

kreativt sätt. Han betonar även vikten av en ämnesintegrerad undervisning som inte 

klassificerar ämnen i olika fack. Undervisningen ska förhålla sig till elevernas vardagsliv och 

Dewey förklarar att människan upplever ämnen som helheter och inte som separata ting. Av 

den anledningen lyfter Dewey fram en utbildning som överger ämnesindelat innehåll. Han 

framhåller istället en undervisning där eleverna får möta praktiska aktiviteter som liknar de 

situationer som de möter utanför skolan (Dewey 2004, s.19,73,109). 

 

Den progressiva pedagogiken som utvecklades av Dewey visar likheter med estetiska 

lärprocesser. Dewey förklarar i sin bok Art as Experience (2005) att varje fullbordad 

erfarenhet är estetisk, där estetiken får sin mening genom att kopplas samman med en 

människas vardagliga erfarenheter. Om en viss händelse är en erfarenhet så betyder det att 

denna händelse har en estetisk känslomässig kvalité. Dewey beskriver vidare att estetiska och 

emotionella perspektiv utgör en väsentlig roll i människans kunskap och bildning. Estetiska 

uttrycksformer är ett konkret förhållningssätt för att öka medvetenheten om de sinnliga 

aspekterna i lärandet (Dewey 2005, s. 39, 42, 65). 

 

Deweys pedagogik kan även relateras till estetiken på så sätt att han förklarar att barn har en 

instinkt att skapa samt en inre drift att konstruera. Till en början yttrar sig skapandet i lek, 

rörelser och gester men vidareutvecklas sedan till att kunna använda olika material i varaktig 

gestaltning. Enligt Dewey har barn inte en naturlig fallenhet för abstrakta undersökningar utan 

det växer fram ur deras naturliga impuls att konstruera. Barn ser heller ingen tydlig skillnad 

mellan teoretisk vetenskap och praktiskt arbete. De utför inte ett arbete för att generalisera 

eller komma fram till abstrakta sanningar utan de tycker istället om att göra saker och se vad 

som händer. Dewey menar att lärare ska ta tillvara på barnens medfödda förmåga att vilja 

konstruera och uppmuntrar därför en undervisning med praktiskt arbete där eleverna får skapa 

och laborera. Han menar att ett sådant arbete ger mer övning och förmågor att göra 

iakttagelser, reflektera samt dra slutsatser än en undervisning som fokuserar på eleverna 

disciplinärt ska plugga in ett givet kunskapsmått (Dewey 2004, s. 80-84). 
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3.	  Tidigare	  forskning	  

Forskning om matematik kombinerat med estetiska lärprocesser är ett relativt nytt 

forskningsområde. Både estetiken och matematiken är komplexa och omfattande ämnen och 

av den anledningen kan det vara svårt att bedriva forskning på området. Det finns dock 

forskare som studerat estetiska uttrycksformers inverkan på undervisningen. Det finns även 

ett urval av studier som påvisar estetikens betydelse för elevers matematiklärande. Vi har 

funnit vetenskapliga studier som behandlar bild och musikens betydelse för 

matematikundervisningen. I detta avsnitt kommer vi redovisa ett antal nationella och 

internationella forskningsstudier som diskuterar matematik och estetik. Inledningsvis 

presenteras en introduktion kring estetikens betydelse i skolans undervisning, därefter 

redovisas forskning om sambandet mellan matematik och estetik ur ett vidare perspektiv.  

 

Lena Aulin- Gråhamn, universitetsadjunkt och Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap 

har tillsammans skrivit en rapport som bygger på ett utvecklingsprojekt som behandlar kultur 

och estetik i skolan. Författarnas utgångspunkt är att kunskap utvecklas och kan uttryckas på 

olika sätt i olika sammanhang. Kunskap handlar inte enbart om logiska fakta och rationell 

analys, det innefattar även känslor, upplevelser och erfarenheter. Med hjälp av estetik i form 

av konst, musik och gestaltning kan känslor och analys mötas och samspela med varandra. 

Utvecklingsprojektet visar att det är betydande att lärare använder sig av estetiska praktiker i 

skolans olika kunskapsområden för att hålla samman elevers all läroprocesser. Det är i mötet 

mellan logiska resonemang och elevens personliga känslor och upplevelser som ett lärandet 

kan utvecklas och fördjupas. Lärare bör i sin undervisning använda estetiska uttrycksformer 

som ett naturligt inslag i alla ämnesområden, och inte se estetiken som något avskilt från den 

övriga undervisningen (Aulin- Gråhamn & Thavenius 2003, s.13,16). 

 

Professor Anne Bamford har kommit fram till liknande resultat i forskningsrapporten The 

Wow Factor: Global research compendium on the impact of the art in education som skrivits 

på uppdrag av UNESCO. Forskningsrapportens syfte är att undersöka om estetisk 

undervisning och hur en sådan undervisning påverkar elevernas lärande. Bamford menar att 

estetiska ämnen har positiva effekter på elevers lärande, både de estetiska ämnena i sig samt 

när de kombineras med andra ämnen. Rapportens resultat visar att estetisk undervisning 

gagnar elevers lärande på olika plan. En undervisning med estetiska inslag ökar elevers 
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självförtroende och attityder till skolan, stärker elevers kreativitet och fantasi samt att det 

bidrar till en utveckling av elevernas kritiska tänkande (Bamford 2006, s. 17-19, 113-115).  

 

Bamfords undersökning lyfter även fram att lärares förtrogenhet för estetiska lärprocesser är 

en viktig förutsättning för att de ska känna sig bekväma med att arbeta med ämnet. Hon 

förklarar att estetiska lärprocesser är ett ämne som många lärare känner rädsla för och många 

anser att de inte kan uttrycka sig inom estetiska ämnen eftersom de inte är experter på 

området. Bamford påpekar att en viss grundkunskap inom estetik är nödvändig men att man 

behöver inte vara musiker eller konstnär för att undervisa estetiskt. Det handlar istället om att 

vara förtrogen i sig själv och acceptera sitt sätt att uttrycka sig estetiskt, att man känner sig 

bekväm i sin röst och kropp (Bamford 2006, s. 140). 

 

Inom området matematik finns det inga generella teorier om estetisk men forskare diskuterar 

flitigt hur det estetiska framträder i matematiken. Professorn Nathalie Sinclair redogör i en 

artikel om matematikers tänkande. Artikeln utgår från en studie som bygger på intervjuer med 

matematiker som redogör för betydelsen av estetiska inlärningsmiljöer. Studiens syfte är att 

undersöka hur estetiken kan motivera elevers matematiska tänkande. Resultatet av Sinclairs 

undersökning visar att estetiskt rika inlärningsmiljöer skapar känslor hos eleverna samt att det 

bidrar till en matematisk nyfikenhet. Estetiska inslag i matematikundervisningen kan hjälpa 

elever att föra logiska resonemang samt att det kan stödja elevers utveckling av abstrakta 

matematiska idéer. Enligt Sinclair handlar estetik till stor del om sinnliga erfarenheter via 

kroppen och inom matematiken kan sådana upplevelser synliggöra och konkretisera 

abstraktioner. Eleverna kan på så vis genom sina sinnen bilda sig en förståelse för den 

abstrakta matematiken. Sinclair beskriver vidare att sinnliga aktiviteter som involverar 

kroppen är en estetisk form av meningsskapande där begreppsbildning eller behärskning av 

matematiska abstraktioner kan ske via kroppen (Sinclair 2004, s. 262, 268, 281-282). 

 

Sinclair kommer även fram till likartade slutsatser i en annan artikel som utgår från en studie 

där hon intervjuar 15 elever som arbetar med bråk. Syftet med studien var att se i vilken 

utsträckning estetiska uttrycksformer kunde hjälpa elever ta sig an matematiska problem. 

Sinclairs resultat visar att ju mer eleverna använde sig av estetiska uttryck desto mer 

utvecklades deras matematiska förståelse för bråk samt de blev mer engagerade i uppgifterna. 

Enligt Sinclair är det primära argumentet till att använda estetiska praktiker i 

matematikundervisningen att det stärker elevers motivation och självförtroende, vilket anses 
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vara ett av det största problemet inom matematikutbildningen. Estetiska inslag i 

matematikundervisningen kan fungera som ett verktyg för att motivera och främja elevers 

intresse för matematik. Sinclair förklarar att estetisk matematikundervisning främjar elevers 

kreativa tänkande samt stärker elevers inre motivation att utforska matematikområdet. 

Estetisk matematikundervisning motiverar och vägleder elever till en ny matematisk 

förståelse, elever kan med hjälp av estetiken lättare se matematiska mönster och generella 

samband (Sinclair 2001, s.25-32). 

 

Robert Scott Eberle, forskare vid institutionen för filosofi, Texas universitet kommer fram till 

liknande resultat. Scott Eberle framför i en artikel om estetikens betydelse för 

matematikundervisningen. Artikeln bygger på en forskningsstudie där sex barn i åldrarna 8-10 

år har intervjuats gällande deras arbete med matematiska mönster. I studien mötte barnen 

olika uppgifter där de skulle undersöka matematiska mönster med hjälp av estetiska 

uttrycksformer. Genom att undersöka elevers estetiska tänkande var målet med studien att 

undersöka om estetiska värden kan utgöra en central betydelse i 

matematikundervisningen. Scott Eberle beskriver utifrån intervjuerna att en 

matematikundervisning som använder sig av en välutvecklad estetik kan guida eleverna att 

hitta de bästa vägarna för att förstå logiska matematiska resonemang. I studien fick eleverna 

uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband vilket 

stärkte deras kreativitet och bidrog till en ökad matematikförståelse. Resultatet av Scott 

Eberles undersökning visar att eleverna genom estetiska värden och verktyg snabbare kom 

igång och blev engagerade i arbetet med att utforska matematiska mönster. Med hjälp av 

estetiken blev eleverna mer motiverade och utmanade sig själva att undersöka avancerade och 

komplexa former och mönster (Scott Eberle 2014, s.130, 139-141). 

 

Professor Wynne Shilling har utifrån undervisning av elever skrivit en artikel kring 

sambandet mellan musik och matematik. Shillings fokus ligger på att belysa hur musiken kan 

användas i matematikundervisningen för att stödja elevers förståelse av omvärlden. Enligt 

Shilling har musik sedan urminnestider varit ett naturligt inslag i barns liv i form av 

barnsånger, vaggvisor, rim och ramsor. Det är därmed betydande att musiken får en central 

roll undervisningen. Shilling poängterar att kopplingen mellan musik och matematik är de 

matematiska mönster som finns inbäddade i musiken. De rytmiska komponenterna i musiken 

ger barn rika möjligheter att uppleva matematik genom rytm, mönster och tempo. Genom att 
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låta eleverna lyssna på musik och röra sig i takt får eleverna möjlighet att höra olika mönster i 

musiken som sedan kan överföras till matematiken (Shilling 2002, s. 179, 183). 

 

Även forskaren Kathryn Vaughns artikel Music and Mathematics: Modest Support for the 

Oft-Claimed Relationship (2000) redogör för relationen mellan musik och matematik. 

Artikeln bygger på metaanalyser av tre olika studier där syftet är att belysa musikens 

betydelse för elevers matematiklärande. Vaughn framhåller att det finns ett nära samband 

mellan matematik och musik som kan komplettera varandra i elevers lärande. Färdigheter 

inom musik ger goda möjligheter och förutsättningar för elever att utveckla förståelse för 

matematiska samband. Vaughn beskriver att musikens rytm bygger på matematiska relationer 

och för att få en förståelse för musikens olika takter så krävs det kunskaper inom matematik 

(Vaughn 2000, s. 150, 155,163). 

 

Joakim Samuelsson forskare i matematikdidaktik vid Linköpings Universitet har skrivit en 

rapport som bygger på ett forskningsprojekt. I projektet har Samuelsson observerat och 

undersökt hur en verksam och erfaren pedagog bedriver sin matematikundervisning. Målet 

med projektet var att beskriva och analysera hur man som pedagog blir en skicklig 

matematiklärare.  En slutsats som Samuelsson kommer fram till är att det är viktigt att variera 

sin matematikundervisning och presentera matematiskt innehåll genom olika 

representationsformer såsom bilder, symboler eller konkret material. Att använda bilder i det 

dagliga arbetet med matematik kan enligt Samuelsson bidra till att elever lättare förstår 

matematiska abstraktioner. Att elever genom bilder kan röra sig mellan talade och skrivna 

symboler och på så sätt bemästra ett matematiskt innehåll. I undervisningen kan det handla 

om att eleverna skapar egna bilder i matematiken och använder dessa för att redovisa hur det 

tänker. Projektet visar även att det är betydande att använda bilder för att konkretisera 

matematiken. Bilder kan illustrera och synliggöra det matematiska språket vilket kan leda till 

att elevers intresse och motivation ökar (Samuelsson 2013, s.12, 48, 60, 64). 

4. Metod och material 
Nedan följer en beskrivning om utformandet av vår uppsats där vi redogör för vilka metoder 

vi använt, vårt urval samt de etiska ställningstaganden vi tagit hänsyn till i insamlingen och 

bearbetningen av vårt empiriska material. 
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4.1 Metod för insamling av empirisk material 

Uppsatsen bygger på kvalitativa metoder vilket enligt Dalén handlar om att forskaren försöker 

få en förståelse för de personer som undersöks samt situationer i dessa personers sociala 

verklighet (Dalen 2007, s.11). Inom det fenomenologiska perspektivet är kvalitativa studier en 

beteckning som inriktar sig på ett intresse av att förstå olika sociala fenomen utifrån 

individernas egna perspektiv och sedan beskriva världen utifrån hur den upplevs av dem 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.30,42). Vårt empiriska underlag har samlats in genom 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare på fem olika skolor. Som ett komplement 

till intervjuerna har vi även vid åtta tillfällen observerat matematikundervisningen i de 

studerade miljöerna. Vi har använt oss av strukturerade observationer eftersom vi ville studera 

ett specifikt ämne, nämligen lärares syn på estetiska lärprocesser och hur de använder bild och 

musik i matematikundervisningen. Vår tanke med att kombinera observationer med intervjuer 

beror på två anledningar. För det första ville vi i vår undersökning se hur 

matematikundervisningen såg ut i skolorna vi observerade. För det andra ville vi få en 

förståelse för hur våra informanter tänker i planeringen av deras matematiklektioner samt 

deras syn på matematik kombinerat med bild och musik.  

 

Under våra fältstudier var vi inte ute efter att hitta något svar som var rätt eller fel, vi ville se 

hur verkligheten kan se ut i skolorna. Inför våra intervjuer och observationer skickade vi ut ett 

mail med information om studien (se bilaga 1) där vi förklarade vårt syfte med studien samt 

vad vi ville observera i skolorna. Vi förklarade även att vi inte ville att vår närvaro skulle 

påverka lektionerna vi observerade eftersom vi ville få en så sanningsenlig bild av 

matematiklektionerna som möjligt. 

4.1.1 Intervju 

Dalén förklarar att en intervju innebär att två personer samtalar om ett specifikt tema där 

syftet är att få fram information om hur individer upplever olika sociala fenomen i sin 

omgivning (Dalén 2007, s.9). Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som innebär att samtalen är inriktade på centrala och specifika 

frågor utifrån ett övergripande teman som forskaren valt ut i förväg. I semistrukturerade 

intervjuer talar informanterna utifrån egna erfarenheter, känslor och hur de själva tänker kring 

temat. Inom kvalitativa studier bör forskaren vara flexibel och öppen för att oväntade saker 

som kan uppkomma under intervjun (Dalén 2007, s.30-31). Kvale och Brinkmann beskriver 

om betydelsen av att ha kunskap om ämnet inför intervjun då det är en förutsättning för att 
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kunna ställa följdfrågor och följa upp informantens svar.  Intervjuarens färdigheter och 

kunskaper om intervjuns ämne avspeglar sig också i kvalitén på den data som produceras i en 

kvalitativ intervju (Kvale och Brinkmann 2009, s.98).    

 

Under våra semistrukturerade intervjuer med lärarna ville vi bland annat ta reda på deras 

inställning till estetiska lärprocesser i matematikundervisningen samt hur de själva arbetade 

med matematik med sina elever. Vi utformade därför en intervjuguide (se bilaga 2) med 

relevanta frågor att ställa till informanterna som berörde vårt syfte och våra frågeställningar. 

Dalén beskriver att konstruerandet av en intervjuguide är en uppgift som tar tid då det är 

viktigt att alla frågor ska ha en relevans för uppsatsens problemställningar. Vid utformandet 

av intervjuguiden är det betydelsefullt att de inledande frågorna handlar om sådant som gör att 

informanten känner sig avslappnad. Därefter kan frågorna fokuseras på mer centrala teman, 

för att sedan mot slutet avsluta med frågor som belyser generella företeelser (Dalén 2007, 

s.31).  Det här är aspekter som vi har tänkt på när vi har utformat våra frågor. Vi ville att 

informanterna tidigt skulle känna sig avslappnade och att de skulle känna att de inte fanns 

något svar som var rätt eller fel. Vi inledde med att kontrollera om vi fick spela in intervjun, 

samt informera informanten om att vi följer konfidentialitetsprinciperna. Vid intervjuerna 

besökte vi informantens arbetsplats för att göra det så enkelt som möjligt för informanten. 

Längden på intervjuerna varierade beroende på hur uttömmande svar informanten hade på 

varje fråga, men intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter per informant. 

4.1.2 Observation 

I vår undersökning använder vi oss av öppna observationer som innebär att man inför 

observationerna informerat informanterna om studien och dess intentioner (Lalander 2011, 

s.89). För att få en helhetsbild av matematikundervisningen används som tidigare nämnt 

observationer som ett komplement till intervjuerna. Det är nödvändigt att använda 

observationer då man vill undersöka vad människor faktiskt gör i förhållande till vad de 

säger att de gör. Som forskare kan man aldrig utifrån intervjuer vara helt säker på att 

informanterna svarar ärligt utan de kanske av något skäl ljuger för dig som forskare. Vi 

använder oss av strukturerade observationer som Stukát beskriver som en lämplig metod om 

man vill studera något specifikt. Strukturerade observationer bygger på observations – eller 

kategoriseringsschema där man i förhand fyller i observationstillfället. Vi utarbetade ett 

observationsschema (se bilaga 3) utifrån kategorier vi bestämt på förhand för att enkelt 

kunna fylla i händelser som inträffade under matematiklektionerna (Stukát 2011, s.49-
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50).  Utförandet av observationerna gjordes passivt och icke deltagande vilket innebär att 

man som observatör inte deltar i samspelet i den studerade miljön (Lalander 2011, s.90). Vi 

är medvetna om att som Stukát antyder att observationer kan resultera i att de som 

observeras beter sig annorlunda när de är medvetna om att de observeras (Stukat 2011, s.50). 

Vi ser dock stora fördelar med observation för att samla in vårt empiriska material eftersom 

det ger oss en helhetsbild över lärarnas matematikundervisning. 

4.2 Bearbetning och analys av empiriskt material  

Efter avslutade intervjuer och observationer började vi bearbeta och analysera vårt empiriska 

material som består av inspelade intervjuer och observationsanteckningar. Det insamlade 

materialet har bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Bryman beskriver att en 

kvalitativ innehållsanalys används för att tolka och dra slutsatser av olika former av 

kommunikation som exempelvis intervjuer och observationer (Bryman 2002, s.368). Larsen 

förklarar att det första steget i en innehållsanalys är transkribering som innebär att överföra 

ljud till skrift. Genom att transkribera materialet försöker forskaren dela upp det sorterade 

materialet för att hitta mönster, kopplingar, likheter och skillnader (Larsen 2009, s.102).  

Enligt Rennstam och Wästerfors präglas forskaren i en kvalitativ analys av sina 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Därigenom måste forskaren skapa 

analysredskap som passar undersökningen och dess empiriska material. I en kvalitativ analys 

är det viktigt att forskaren använder materialet i relation till undersökningens tidigare 

forskning samt att analysen innehåller en dialog med både empiriskt material och teorier 

(Rennstam & Wästerfors 2011, s.209).   

 

För att få en tydlig bild av helheten har vi vid återkommande tillfällen både enskilt och 

tillsammans lyssnat på våra ljudinspelade intervjuer och letat efter upprepande mönster och 

samband. Därefter har vi delat upp materialet i olika teman och transkriberat och analyserat 

ett urval, det vill säga det mest intressanta och relevanta delarna i ljudupptagningen. 

Observationsanteckningarna har diskuterats och tillsammans har vi lyft fram våra reflektioner 

för att finna meningsbärande enheter utifrån uppsatsens frågeställningar. Urvalet och 

observationsanteckningarna har sorterats och analyserats med utgångspunkt i uppsatsens syfte 

och teoretiska ram samt jämförts med tidigare forskning som finns på området. 
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4.3 Urval 

I vår undersökning valde vi att intervjua fem lärare som arbetar i förskoleklass eller årskurs 

ett samt att utföra totalt åtta observationer av lärarnas matematiklektioner. Vi skickade ut 

mail (se bilaga 1) till cirka 100 olika informanter i skolor som vi var intresserade av att 

besöka. De var få av dessa som svarade på vårt mail, men tillslut fick vi ihop det urvalet av 

skolor och informanter som vi behövde för vår undersökning. I tre av skolorna som låg i 

Stockholmsområdet utförde vi två observationer per skola. De resterande två skolorna hade 

vi endast möjlighet att observera en gång vardera då dessa skolor låg i en liten kommun 

belägen cirka två timmar från Stockholm.  Vi valde att besöka denna kommun dels för att 

det var svårt att få kontakt med informanter i Stockholms kommun och dels för att vi ville 

besöka en liten kommun för att få ett bredare urval till undersökningen. Nedan följer en kort 

beskrivning av skolorna och informanterna vi har besökt och intervjuat. Vi har valt att hålla 

både skolorna och informanterna anonyma, så därför är alla namn fiktiva. 

 

Lärare N- Björnskolan 

Läraren är utbildad till förskollärare och arbetar för tillfället i en årskurs 1 i en skola belägen 

i en kommun cirka två timmar från Stockholm. Hen har arbetat som lärare sedan 2002 och 

arbetar just nu på en skola med årskurserna F-5 där det går i hela skolan går det cirka 150 

elever. Läraren arbetar i en klass som består av 15 elever. 
 

Lärare O- Faluskolan 

Utbildad till grundskollärare och har varit verksam sedan 1996.  Läraren arbetar just nu i 

årskurs 1 i en skola i Stockholmsområdet. Skolan består av cirka 400 elever i årskurs F-5. 

Läraren arbetar i tillsammans med en fritidspedagog i årskurs 1 med en klass bestående av 23 

elever.  

 

Lärare Y – Broskolan  

Arbetar som förskollärare i en skola belägen i Stockholmsområdet. Skolan är relativt stor 

och består av 900 elever i årskurserna F-9. Läraren har arbetat inom skolan sedan 2008, och 

i den nuvarande skolan i cirka fem år. Läraren arbetar nu i en förskoleklass med 27 elever. I 

klassen arbetar det två förskollärare samt en fritidspersonal. 

 

Lärare X – Sjöängsskolan 
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Utbildad förskollärare som arbetar i en förskoleklass i en kommun cirka två timmar utanför 

Stockholm. Skolan består av ungefär 100 elever i årskurserna F-5. Läraren har arbetat på 

förskola sedan 2005, men bytte hösten 2014 till att arbeta i en förskoleklass. I 

förskoleklassen där läraren arbetar går det 14 elever och i klassen arbetar även en 

fritidspersonal. 

 

Lärare Z- Jungfruskolan 

Läraren är utbildad grundskollärare och har arbetat som lärare sedan 2005. Just nu arbetar 

läraren i årskurs 1 i en skola belägen i Stockholmsområdet. I skolan går det cirka 600 elever 

fördelat i årkurserna F-9. Klassen består av 25 elever och förutom läraren arbetar även en 

fritidspedagog i klassen.  

4.4 Generalisering, reliabilitet och validitet 

Arbetet med uppsatsen har genomförts inom begränsade tidsramar och av den anledningen 

har vi inte haft möjlighet att studera ett större urval. Resultatet kan inte säga något generellt 

om lärares matematikundervisning kombinerat med bild och musik utan resultaten gäller 

enbart de undersökta personerna. Vi har intervjuat och observerat lärare i förskoleklass och 

årskurs ett och resultatet kan därför inte generaliseras till högre årskurser. För att resultaten 

av en studie ska kunna generaliseras menar Stukát att resultatet ska kunna överföras på 

liknande personer eller miljöer än det som just studerats (Stukát 2011, s.129).   

  

När det handlar om studiens trovärdighet är två relevanta begrepp reliabilitet och validitet. 

Enligt Stukát innebär reliabilitet att mätningarna i undersökningen är noggrant och korrekt 

utförda, det vill säga att mätningarna är gjorda på ett tillförlitligt sätt. När det gäller en 

kvalitativ undersökning med intervjuer finns det alltid vissa risker. Informanterna kan göra 

feltolkningar av forskarens frågor eller att forskaren gör feltolkningar av informanternas svar 

(Stukat 2011, s.125-126). Vi har i vår analys av det empiriska materialet tagit hänsyn till 

dessa risker och gjort vårt bästa för att uppnå god reliabilitet. Analysen utgår från våra egna 

tolkningar av informanternas svar och observationstillfällena analyseras utifrån våra 

tolkningar av situationerna. Våra kunskaper och erfarenheter kring ämnet kan möjligtvis ha 

påverkat frågorna och bedömningen av informanternas svar. Stukát beskriver att validitet är 

ett mångfacetterat begrepp som syftar till forskaren undersöker det som skall undersökas och 

ingenting annat. Validitet inbegriper därmed att mätinstrumenten mäter det som forskaren 
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avser att mäta (Stukát 2011, s.126). I vårt arbete har vi uppmärksammat validiteten på så sätt 

att metoden har behandlat uppsatsens syfte och frågeställningar. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har i vår studie valt att följa de forskningsetiska principerna som är framtagna av 

Vetenskapsområdet år 2001. De forskningsetiska principerna som vi anser är mest relevanta 

för vår studie är samtyckeskravet, informationskravet samt konfidentialitetskravet. 

Samtyckeskravet innebär att informanten samtycker till att delta i forskningen samt att 

informanten när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen. 

Informationskravet betyder att informanten ska få information om studiens syfte, vilka 

metoder som ska användas samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Den sista 

forskningsetiska principen som vi valt att behandla är konfidentialitetskravet vilket syftar till 

att all information gällande deltagande personer ska användas på ett sätt som gör att det inte 

går att identifiera personerna (Dalén 2007, s.20-23). Redan vid första mailkontakten 

informerade vi informanterna om dessa tre principer samt att vi under intervjuerna förklarade 

att deras identitet skulle skyddas (se bilaga 1). Innan varje intervju tillfrågades informanterna 

om deras samtyckte till att intervjuerna spelas in. För att säkra konfidentialiteten har alla 

namn på skolor och pedagoger tilldelats fiktiva namn.  Under våra observationer var vi noga 

med att beskriva situationerna och eleverna på ett sådant sätt att det inte går att identifiera 

eleverna. 

5. Resultat och Analys 
I detta avsnitt redovisas vårt empiriska material som består av intervjuer och observationer. 

Resultatet delas upp i två avsnitt där det första avsnittet behandlar intervjuerna och i det 

andra avsnittet står observationerna i fokus. De olika avsnitten kommer att knytas an till vårt 

syfte och våra frågeställningar. Analysen kommer att integreras i båda avsnitten och utgår 

från teorier, tidigare forskning och centrala begrepp. Intervjuerna och observationerna 

kommer att analyseras utifrån våra egna tolkningar av forskning på området. Det första 

avsnittet redogör för lärarnas reflektioner kring estetiska lärprocesser samt deras tankar om 

hur den grundläggande matematikundervisningen kan kombineras med bild och musik. I det 

andra avsnittet analyseras våra observationer där vi beskriver lärarnas arbete med 

grundläggande matematik och i vilken utsträckning lärarna använder sig av bild och musik i 

matematikundervisningen. Det andra avsnittet kommer även kompletteras med 
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pedagogernas reflektioner om vad de anser är viktigt i den grundläggande 

matematikenundervisningen.  

5.1 Estetiska lärprocesser samt bildens och musikens betydelse för grundläggande 

matematik 

Nedan presenteras lärarnas tankar kring estetiska lärprocesser och om bild och musik har 

betydelse för elevers grundläggande matematikkunskaper. Avsnittet fokuserar på att 

redovisa i vilken utsträckning lärarna beskriver att de arbetar med bild och musik i 

matematikundervisningen.   

5.1.1 Estetiska lärprocesser 

Här redogör vi för lärarnas förhållningssätt och tolkningar av begreppet estetiska 

lärprocesser.  
 

Många av lärarna visade en viss osäkerhet när vi frågade om hur de definierar begreppet 

estetiska lärprocesser. Med lite eftertanke och fundering kom samtliga lärare lärare fram till 

vad begreppet betyder för dem. Tre av lärarna har liknande tankegångar när de berättar om 

estetiska lärprocesser och för dem handlar det om att eleverna får arbeta praktiskt och 

konkret. Lärare O på Faluskolan berättar att hen anser att estetiska lärprocesser 

karakteriseras av ett praktiskt arbetssätt där olika estetiska uttrycksformer kan användas för 

att konkretisera olika områden, vi citerar: ”Jag tänker att det innebär praktisk-estetiska 

ämnen som bild, musik, drama och rörelse. Att man plockar in dessa ämnen och väver in 

dem i de områden man arbetar med” (Intervju med lärare O på Faluskolan). För Lärare Y på 

Broskolan är estetiska lärprocesser ett arbetssätt som går utanför den traditionella 

undervisningen. Hen beskriver att i den traditionella undervisningen arbetar eleverna ofta 

enskilt med uppgifter i läroböcker medan ett estetiskt arbetssätt tillåter eleverna att möta 

praktiska aktiviteter som involverar kropp och själ. Även Lärare Z på Jungfruskolan berättar 

att hen bedömer estetiska lärprocesser som en praktisk arbetsmetod. Att eleverna med hjälp 

av estetiken får möjlighet att använda olika material och skapa och utvecklas genom 

praktiskt arbete med händerna.  

 

Aulin-Gråhamn och Thavenius använder ett liknande resonemang som dessa tre 

pedagogerna. I deras rapport förklarar de att estetik är en kunskapsform där individen 

utvecklar kunskaper genom kreativt och praktiskt arbete. Författarna lyfter fram att estetik 
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kan uttryckas på olika sätt och att ett praktiskt arbete med musik, konst eller gestaltning är 

uttrycksformer som skapar mening och sammanhang (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003 

16, 123). Deweys aktivitetspedagogik kan enligt vår tolkning relateras till lärarnas 

reflektioner. Dewey hävdar med sitt välkända begrepp ”learning by doing” att barn 

utvecklas och lär sig genom praktiska och konkreta övningar. Människan är i sin natur aktiv 

gentemot sin omvärld och en undervisning som uppmuntrar praktiskt arbete ger därmed 

goda förutsättningar för att engagera och motivera eleverna (Dewey 2004, s.17).  

 

Lärare Y:s beskrivning om att estetiska uttrycksformer är ett alternativt arbetssätt i 

förhållande till den traditionella undervisningen kan tolkat utifrån Deweys pedagogik. 

Dewey kritiserar en stillasittande undervisning med ett givet informativt lärostoff och menar 

att ett sådant klassrum passiviserar eleverna. Enligt Dewey optimeras elevers lärande om de 

får möta praktiska övningar där de tillåts laborera och undersöka på ett konkret sätt (Dewey 

2004, s.73).  

 

Lärare X på Sjöängsskolan berättar att eleverna i en estetisk undervisning får använda olika 

känslor och uttrycka sig genom sina sinnen. Enligt läraren inbegriper elevers lärande många 

olika lärprocesser och känslor utgör en viktig del i elevers kunskapsutveckling och lärande. 

Läraren förklarar vidare att estetiska lärprocesser är en arbetsform som belyser aspekter av 

lärandet som kanske inte vanligtvis uppmärksammas i undervisningen. Hen uttrycker att 

undervisningen många gånger går ut på ett passivt lyssnade där eleverna arbetar enskilt med 

uppgifter i läroböcker. Uppgifter som ofta handlar om att eleverna ska klara så många tal 

som möjligt utan att reflektera över lärandet.  Läraren menar att ett sådant arbete inte 

innefattar känslor och kreativt arbete på samma sätt som estetiska uttrycksformer.  

 

Läraren på Sjöängsskolan beskriver även att estetiska lärprocesser är en bra 

undervisningsmetod för att inkludera många olika intelligenser och kan på så vis fånga upp 

elevers olika sätt att inhämta kunskap. Elever uppfattar saker olika, det som är självklart för 

en elev kanske inte är självklart för en annan elev. Enligt läraren är det därmed betydande att 

i varje moment i undervisningen få in så många intelligenser som möjligt såsom språket, 

musiken och logiskt tänkande. Vi citerar: ”Om jag ser till lärandet överhuvudtaget vad du än 

håller på med, även om det är matte eller läs-och skrivövningar eller gymnastik så är det ju 

bra om så mycket som möjligt inrymmer så många intelligenser eller sinnen som möjligt, för 

alla lär ju på olika vis” (Intervju med Lärare X på Sjöängsskolan). 
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Lärare X:s reflektioner ligger i linje med det Paulsen beskriver om att estetik är knutet till 

olika former av sinnesupplevelser (Paulsen 1996, s.9). Lärarens resonemang om att elever 

uppfattar saker olika och lär sig på olika sätt kan enligt vår tolkning relateras till det 

fenomenologiska perspektivet. Utgångspunkten i fenomenologin är att förstå människors 

livsvärldar det vill säga att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av olika människor. 

Fenomenologin intresserar sig för individens egna upplevelser av ett visst fenomen och inte 

den teoretiska sanningen av vad fenomenet egentligen är (Kvale & Brinkman 2009, s. 30). 

För att förstå den teoretiska sanningen av ett fenomen måste det utforskas och studeras 

utifrån människors livsvärldar och upplevelser av omvärlden (Bäck-Wiklund 2007, s.73-75). 

Även Deweys progressiva pedagogik sätter individens erfarenheter i centrum. Enligt Dewey 

utvecklas barns lärande i erfarenhetsbaserade aktiviteter eftersom barn engagerar sig i 

sammanhang som de i någon utsträckning hört eller upplevt tidigare (Dewey 2004, s.13, 19). 
 

För läraren på Björnskolan innebär estetiska lärprocesser att arbeta ämnesövergripande, att 

man i undervisningen blandar in estetiska inslag som bild, musik och rörelse i övriga ämnen. 

På så sätt menar läraren att estetiska uttrycksformer gör att eleverna får se samma område 

genom olika vinklar vilket hen tror bidrar till en ökad lust och förståelse. Att arbeta 

ämnesövergripande är något som även Dewey framhåller. Han förklarar att människan 

uppfattar verkligheten som helheter och inte som separata ting. Med den bakgrunden är det 

betydande att bedriva en undervisning som kopplar samman olika ämnen och som inte 

klassificerar dem i särskilda fack (Dewey 2004, s. 19 73, 109 ). Utifrån vår tolkning ser vi 

ett samband mellan lärarens uttalande om estetiska lärprocesser och Bamfords studie 

gällande estetik i undervisningen. Att läraren väver in estetiska inslag i undervisningens 

olika ämnesområden kan kopplas till Bamfords resultat om att estetiska uttrycksformer 

främjar elevers lärande, både när de estetiska ämnena används för sig själva de och när 

kombineras med andra ämnen (Bamford 2006, s.113-115).  

5.1.2 Grundläggande matematik och estetiska lärprocesser i form av bild och musik 

I följande avsnitt presenteras lärares syn på att kombinera den grundläggande 

matematikundervisningen med bild och musik. Vi redovisar även i vilken utsträckning de 

berättar att de använder bild och musik i matematikundervisningen. 

 

Lärarna är enade om att bild och musik är ett sätt för att synliggöra och konkretisera 

matematiken. Lärare Z på Jungfruskolan uttrycker att bilder bland annat kan synliggöra 



	   27	  

matematiska lägesord. I läroplanen beskrivs det att vanliga lägesord är ett kunskapsmål inom 

geometrin och eleverna ska kunna beskriva ett föremåls läge i rummet (Skolverket 2011, 

s.64). Bilder kan enligt läraren underlätta förståelsen för olika lägesord såsom först, sist, 

högst och lägst. Läraren beskriver att det kan handla om att hen låter eleverna konkretisera 

dessa lägesord genom att med bilder konstruera olika sekvenser av en given elevnära 

händelse och använda lägesorden för att placera sekvenserna i rätt ordning. Lärare Z har 

uppmärksammat att en sådan aktivitet där eleverna får laborera med begreppet lägesord 

genom att rita och måla väcker elevers lust att lära samt att det konkretiserar och tydliggör 

abstrakta ting. Lärarens reflektioner kan tolkas utifrån Deweys resonemang om att barn har 

en medfödd förmåga och ett inre behov att konstruera. Dewey förklarar att barns förståelse 

för abstrakta ting växer fram ur deras naturliga drivkraft att konstruera och skapa (Dewey 

2004, s. 80-84).  

 

Lärare Y på Broskolan beskriver att hen använder matematik kombinerat med bild för att 

synliggöra matematiska idéer genom konkretisering av olika slag. För att underlätta elevers 

matematikförståelse berättar läraren att hen brukar använda bilder som kan visualisera 

mönster och matematiska samband inom exempelvis geometrin. Läraren vill med hjälp av 

bilder på olika föremål visa eleverna att det finns geometriska former i vår omgivning.  

Läraren har lagt märke till att många elever är intresserade av att använda bilder och att måla 

och rita. Att ta tillvara på elevers intressen tror Lärare Y är en viktig förutsättning för att 

motivera elever att ta sig an och utforska nya matematiska områden.  

 

Även Lärare O uttrycker att bild och musik kan användas för att visualisera matematisk 

kontext för olika matematiska aktiviteter vilket kan stärka elevers förståelse för den 

grundläggande matematiken. I matematikundervisningen försöker Lärare O så ofta som 

möjligt inkludera bild och använda sig av skapande material. Eleverna brukar få 

konkretisera addition och subtraktion genom att konstruera bilder och figurer istället för att 

använda siffror. Läraren har noterat att ett sådant arbete underlättar förståelsen för elever 

som har svårt att ta till sig matematik genom olika typer av tal och symboler. Läraren 

beskriver att hen vid ett flertal tillfällen arbetat tillsammans med musikläraren i 

matematikundervisningen för att eleverna ska se att matematiken kan användas som ett 

verktyg för att förstå fenomen i musiken som exempelvis takter och rytmer. Eleverna har 

bland annat fått gestalta tallinjebegreppet med musik genom en aktivitet där eleverna fick en 

bild på ett slumpvist valt tal mellan 1-20. Klassen sjöng sedan en sång om siffror och när 
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eleverna hörde sitt tal skulle de hoppa eller snurra. Det beskrivs i läroplanen att eleverna 

inom området taluppfattning ska kunna använda naturliga tal och hur de används för att ange 

antal och ordning (Skolverken 2011, s. 63).  Enligt läraren skapar musik glädje och ger 

elever strategier för att minnas och memorera begrepp på ett lustfyllt sätt.   
 

Lärare O beskriver vidare att de matematiska kunskaperna blir synligare om de får gestaltas 

genom olika uttrycksformer och då kan bild och musik vara till stor nytta. Bild och musik 

kan ge eleverna möjligheter att träna på samma matematiska område fast med varierade 

undervisningsmetoder, vi citerar: ”Många behöver nöta mer av samma sak och då är det ju 

jättebra att ändå kunna variera det. Att få känna, sjunga, hoppa och skutta samt visualisera 

genom bild och musik kan skapa en ökad förståelse” (Intervju med Lärare O på Faluskolan).  

 

Att estetiska inslag kan synliggöra matematiken är något som lyfts fram av flera forskare på 

området. Sinclair beskriver att estetiken är en meningsskapande kunskapsform som kan 

bidra till en matematisk nyfikenhet. Estetiken utgår från sinnliga aspekter av lärandet och i 

matematikundervisningen kan sådana upplevelser visualisera matematiken och stärka 

elevers förståelse för abstrakta idéer (Sinclair 2004, s. 268). Liknande resonemang ges av 

Scott Eberle som redovisar att estetiska inslag i matematikundervisning har en positiv 

inverkan på elevers lärande. När eleverna i Scott Ebereles undersökningen fick använda 

estetiska värden i arbetet med matematiska mönster utvecklades deras matematiska 

förståelse. Scott Eberle påpekar att estetiken vägleder eleverna att hitta de bästa vägarna för 

att förstå logiska och generella samband (Scott Eberle 2014, s. 139-140). 

 

Lärare O:s och Lärare Y:s uttalanden om att bild och musik i matematikundervisningen kan 

utifrån vår tolkning relateras till det fenomenologiska perspektivet. Lärarna nämner att bild 

och musik bidrar till att eleverna får möta matematiken genom varierade uttrycksformer. 

Fenomenologin pekar på att det finns flera sätt att inhämta och utveckla kunskaper som 

inbegriper såväl sinnliga erfarenheter som kognitivt tänkande (Løkken m.fl. 2006, s.13, 33, 

40). Enligt Vist kan bild och musik knytas an till fenomenologin då bild och musik är 

uttrycksformer som bygger på sinnesupplevelser som möjliggör att människan kan tillägna 

sig kunskap utifrån olika perspektiv (Vist 2006, s.84).  

 

Lärare O:s reflektioner om bild kan även kopplas till Samuelsson som betonar bildens 

betydelse för elevers matematiklärande. Samuelssons resultat visar att bilder kan illustrera 
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och konkretisera det matematiska språket. Att eleverna genom bilder lättare kan röra sig 

mellan talade och skrivna symboler och därigenom visa förståelse för matematiska 

abstraktioner (Samuelsson 2013, s. 60, 64). Lärare O:s tankar om matematik och musik kan 

relateras till Vaughn (2000) och Vesterlund (2012). Vaughn redogör för att musik och 

matematik kan komplettera varandra i elevers lärande. Stora delar av musiken bygger på 

matematiska relationer och exempelvis kan rytmer och takter i musiken visualisera 

matematiska samband (Vaughn 2000, s. 163). Enligt Vesterlund är musik en 

undervisningsmetod som skapar lust och glädje där eleverna får befästa nya kunskaper 

genom att ha kul (Vesterlund 2012, s. 8,19).  

 

Lärare X på Sjöängsskolan berättar att hen upplever att bild och musik är vardagsrelaterad 

matematik som ligger i linje med elevernas erfarenhetsvärld. Läraren ser bild och musik som 

centrala inslag i elevernas vardag och därför försöker hen så ofta som möjligt att kombinera 

matematiken med både bild och musik. Läraren uttrycker att eleverna vid upprepade 

tillfällen fått konstruera i kombination med matematiken.  Det kan handla om att eleverna 

får gestalta och färglägga olika geometriska former eller med bilder skapa en räknesaga. En 

räknesaga innebär att elever med bilder gestaltar matematiska uttryck och sedan beskriver 

med ord vad bilden visar. Läraren arbetar även med att eleverna får leka affär och då har de 

fått skapa olika varor som de ska prissätta och sedan sälja till varandra. På så sätt menar 

läraren att eleverna får bekanta sig med både addition och subtraktion genom en vardagsnära 

undervisning.  Dessutom sjunger Lärare X många räkneramsor tillsammans med eleverna, 

vilket är något hen anser uppskattas av dem. Läraren berättar att elever tycker det är roligt 

att sjunga samt att hen lagt märke till att eleverna via sången lättare kommer ihåg 

matematiska termer. I sånger och ramsor får eleverna matematiska kunskaper genom 

upprepning och ramsorna sätter ord på matematiska uppgifter. Vidare beskriver Lärare X att 

det inte får bli ett för stort steg mellan matematik och elevers vardag utanför skolan. 

Matematikundervisning bör enligt Lärare X ligga så nära eleverna som möjligt eftersom hen 

anser att det fastnar lättare då än om man pratar om något abstrakt som ligger utanför en 

själv, vi citerar: ”Det är ofta lättare för eleverna att förstå om det har med dom själva att göra 

så, så tänker jag” (Intervju med Lärare X på Sjöängsskolan). 

 

I likhet med Lärare X betonar Dewey vikten av en vardagsnära undervisning som utgår från 

elevernas erfarenheter. Elever ska i undervisningen ges rika möjligheter att arbeta med 

aktiviteter som stämmer överens med situationer de möter i vardagslivet utanför skolan. 
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Enligt Dewey utgör estetiken en väsentlig roll för människans kunskap och bildning och 

estetiken utvecklas genom att den kopplas samman med människors vardagliga erfarenheter 

(Dewey 2005, s.39, 42, 65). Även Taflin menar att människan utvecklar kunskaper genom 

erfarenheter och av den anledningen bör undervisningen ta sin utgångspunkt i elevers 

intressen och erfarenheter. En sådan undervisning bidrar till att eleverna bygger upp en 

matematisk förståelse (Taflin 2007, s.158).  

 

Lärare X tankar om att bild och musik är tydliga inslag i elevers vardag kan kopplas till 

Shilling som lyfter fram att musiken i urminnestider varit en naturlig del i barns liv. Barn har 

sedan födseln tagit del av vaggvisor, rim och ramsor och enligt Shilling är det därmed 

nödvändigt att musiken får en central roll i undervisningen (Shilling 2002, s.179,183). 

Lärare X nämner även att hen lagt märke till att musiken kan göra det lättare för eleverna att 

komma ihåg matematiska begrepp. Detta påminner om det Uddén skriver om att musiken är 

minnesbärande. Rytmen i musiken kan på ett enkelt sätt aktivera hjärnan vilket bidrar till att 

barn lättare kan ta till sig kunskap med hjälp av musiken (Uddén 2004, s.71). 
 

Lärare Y och Lärare N förklarade på olika sätt att matematik kombinerat med bildskapande 

kan stärka elevers intresse och motivation.  Lärare Y arbetar just nu med ett temaarbete där 

eleverna får bekanta sig med mönster och former. Eleverna får med varierat material möta 

olika aktiviteter som behandlar matematiska mönster och former. De har bland annat fått 

klippa ut former och skapat kollage som består av de olika geometriska formerna. Läraren 

har vid flera tillfällen i temaarbetet noterat att eleverna visar ett stort engagemang och 

kreativitet, vi citerar: ”Dom tycker det är superkul och vill sällan lägga ifrån sig arbetet utan 

bara fortsätta… det ser jag som positivt” (Intervju med Lärare Y på Broskolan).  

 

Lärare N på Björnskolan uttrycker att matematik kombinerat bild väcker elevers lust att lära 

då det är ett arbetssätt som går genom kropp och knopp. När eleverna får aktivera kropp och 

knopp anser läraren att eleverna lättare kan ta till sig matematiken vilket kan stimulera deras 

matematikintresse. Lärare N ser framförallt positiva effekter med att använda bild när det är 

någon elev som har svårigheter med grundläggande matematik som exempelvis 

tiokamraterna. Läraren beskriver att hen vid dessa tillfällen försöker hitta olika kreativa 

metoder där kunskapen går via kropp och knopp så att det får landa hos eleven. Det kan 

handla om att skapa räknesagor eller använda olika kort med bilder där eleven ska utföra en 

beräkning med hjälp av bilderna. Lärare N ser det som viktigt att använda alternativa 
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metoder och gå ifrån arbetet i matematikboken och menar då att estetiska uttrycksformer är 

ett bra arbetssätt.  

 

Lärare Y:s och Lärare N:s tankar om att bild stärker elevers matematikintresse stöds av det 

Sinclair (2001) skriver; att estetiska praktiker i matematikundervisningen kan fungera som 

ett verktyg för att främja elevers motivation och intresse. Enligt Sinclair utvecklar estetiken 

elevers kreativa tänkande och kan vägleda dem till en ny matematisk förståelse vilket kan 

öka deras självförtroende att vidare vilja utforska matematikområdet (Sinclair 2001, s.25-

32).  Lärarnas reflektioner kan även knytas an till Samuelssons resonemang om matematik 

och bild. Samuelsson framhåller att bilder kan tydliggöra och konkretisera det matematiska 

språket vilket kan stärka elevers motivation för matematiken (Samuelsson 2013, s.60, 64). 

Liberg menar att bilder kan bidra till att elever lättare kan uttrycka sig. Bildspråket är ett 

unikt språk som direkt kan avbilda det som beskrivs medan det skrivna språket endast kan 

gestalta tid och rum (Liberg 2007, s.14). 

 

Två av lärarna uttrycker vissa svårigheter med att kombinera den grundläggande 

matematiken med musik. Det handlar om att de upplever en osäkerhet att väva in musiken i 

matematikundervisningen. Lärare Z på Jungfruskolan berättar att hen inte känner sig 

bekväm med musiken och av den anledningen undviker hen musikaktiviteter och ser det 

som tidskrävande och svårt. Läraren beskriver att hen skulle vilja ha en större kunskap och 

erfarenhet av matematik kombinerat med musik då hen anser att det är ett lustfyllt och 

kreativt arbete. Lärare N uttrycker en rädsla för musiken, vi citerar: ”Jag har aldrig varit 

mycket för det där med att sjunga, jag överlämnar gärna det till någon annan… skratt… Jag 

tycker det är jättebra med sånger men känner mig inte riktigt hemma där och låter gärna 

någon annan göra det” (Intervju med Lärare N på Björnskolan). Läraren beskriver däremot 

att hen gärna använder rim och ramsor i matematikundervisningen eftersom hen anser att det 

är ett roligt och lättsamt sätt för att exempelvis introducera ett nytt område.  

 

Lärarnas osäkerhet för att använda musik i matematikundervisningen kan kopplas till 

Bamford som menar att estetiska lärprocesser är ett ämne som ofta väcker känslor av obehag 

och rädsla. Hon beskriver att många lärare hävdar att det måste vara experter på området för 

att kunna undervisa estetiskt. Enligt Bamford handlar det istället om vara bekväm med 

estetiska lärprocesser och acceptera sitt sätt att uttrycka sig estetiskt (Bamford 2006, s.140).  
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5.2 Arbetet med grundläggande matematik och hur den kombineras med bild och musik 

I detta avsnitt utgår vi från våra observationer som vi utfört under åtta tillfällen i fem olika 

skolor. Inledningsvis redovisas en jämförelse av lärarnas grundläggande 

matematikundervisning. Därefter ligger fokus på att mer grundligt beskriva hur dessa lärare 

arbetar med matematik kombinerat med bild och musik. Avslutningsvis kommer vi redogöra 

för lärarnas reflektioner om vad de anser ska ingå i arbetet med den grundläggande 

matematikundervisningen. 

5.2.1 Grundläggande matematikundervisning 

Observationerna visar både likheter och skillnader i lärarnas arbetssätt samt att eleverna i de 

olika skolorna har kommit olika långt i deras matematikinlärning. Lärare Z på Jungfruskolan 

arbetar i en förskoleklass och förklarade att eleverna sedan en tid tillbaka börjat arbeta med 

addition och att de även har börjat snudda vid begreppet subtraktion.  Under våra 

observationer arbetade de med addition i olika matematikstationer där målet var att behandla 

naturliga tal i vardagliga situationer. Matematikstationerna innebar att klassrummet var 

indelat i fyra olika stationer där eleverna fick möta varierade aktiviteter som handlade om att 

laborera med additionsuppgifter. Eleverna var indelade i små grupper och vid de flesta 

stationer skulle eleverna samarbeta med varandra. Två av stationerna innehöll spel där 

eleverna skulle beräkna additionsuppgifter inom talområdet 1-9 och utifrån beräkningarna ta 

sig runt en spelplan. I ett av spelen behandlades tiokamraterna och i det andra spelet 

användes två tärningar där eleverna skulle beräkna summan av de siffror som tärningarna 

visade. På en annan station skulle eleverna färglägga en ritmall bestående av olika 

additionsuppgifter, en utförligare beskrivning om detta ges nedan under rubriken 5.2.2. Vid 

den fjärde stationen skulle eleverna i par laborera med stora sifferkort och gestalta en valfri 

additionsuppgift. På stationen fanns knappar tillgängliga om eleverna behövde lite extra 

hjälp att utföra beräkningen.  

 

Även Lärare N lät eleverna arbeta i olika matematikstationer med uppgifter där de både fick 

arbeta individuellt och tillsammans i grupp. Läraren började lektionen med en genomgång 

av alla stationerna och gav exempel på hur de olika stationerna skulle utföras. Målet var att 

arbeta med taluppfattning i elevnära och vardagliga situationer. Det var tre 

matematikstationer som bestod av varierade addition- och subtraktionsuppgifter där eleverna 

fick möta matematiken genom olika uttrycksformer exempelvis bild och drama. En av 

stationerna handlade om att eleverna med hjälp av bildkort skulle berätta en räknesaga för 
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sina kamrater vilket vi tydligare förklarar under rubriken 5.2.2. I klassrummet fanns en affär 

med olika varor och låtsatspengar och en av matematikstationerna gick ut på att eleverna 

skulle gestalta situationer i en mataffär. Eleverna turades om med att vara kunder som 

handlade och kassörer som tog betalt. I den tredje stationen fick eleverna spela memory med 

tiokamraterna. På stationen fanns olika brickor med talen 1-9 där eleverna skulle para ihop 

rätt siffror med varandra så att summan blir 10. När samtliga elever hade arbetat klart med 

alla stationer fanns det ytterligare tid kvar av lektionen. Då passade läraren på att utnyttja 

tiden genom att repetera en räkneramsa om subtraktion som eleverna hade lärt sig lektionen 

innan (se rubrik 5.2.2).    

 

Vår uppfattning av Lärare Z:s och Lärare N:s arbete med olika matematikstationer är att 

eleverna får möta liknande additionsuppgifter genom varierade aktiviteter. Utifrån våra 

observationer av dessa lektioner kan vi inte dra någon generell slutsats om eleverna genom 

matematikstationerna fördjupade sin förståelse för addition. Däremot såg vi att eleverna var 

engagerade på de olika stationerna och utförde additionsuppgifterna med lätthet och 

entusiasm.   

 

På Faluskolan fick eleverna under en av våra observationer arbeta med matematik utomhus. 

De skulle tillsammans i små grupper om 3-4 personer skapa additionsuppgifter med hjälp av 

material från naturen som exempelvis kottar, löv, stenar och pinnar. Eleverna fick 

gemensamt i grupperna komma på vilket tal de skulle bygga och med vilket material de 

skulle bygga talet. De skulle främst arbeta med addition, men de som ville fick även göra ett 

tal med subtraktion. Eleverna konstruerade olika beräkningar, de valde varierat material och 

visade förslag hur man kunde beräkna summan av de olika materialen. Exempelvis arbetade 

en grupp med additionsuttrycket 5+2 och använde sig av materialen kottar, pinnar och 

stenar. På vardera sida av additionstecknet placerade de 5 kottar respektive 2 stenar och 

därefter hämtade de 7 pinnar och placerade på andra sidan av likhetstecknet. Det märktes att 

eleverna var vana vid att arbeta utomhus då de hade respekt för hur man behandlar naturen 

och exempelvis inte bröt av grenar från träden. När alla grupper var klara med sina uttryck 

fick de redovisa för varandra och berätta hur de hade tänkt.  

 

I denna aktivitet kunde vi inte se några konkreta exempel på hur arbetssättet kunde 

underlätta elevernas additionsinlärning. Aktiviteten fokuserade snarare på skapandet med 

olika material, och vi ställer oss frågan om de lär sig mer om addition på denna lektion än 
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när de arbetar med matematik i klassrummet. Den här aktiviteten hade även kunnat utföras 

inne i klassrummet med laborativt material i form av exempelvis knappar och kuber. Men 

vår tolkning är att läraren möjligtvis lät eleverna arbeta utomhus på grund av att de ska 

komma bort från klassrummet och vistas i en miljö som tillåter mer rörelse och fysisk 

aktivitet.  
 

Samuelssons beskriver betydelsen av att eleverna i undervisningen får möta matematiken 

genom olika representationsformer såsom bilder, symboler och konkret material 

(Samuelsson 2013, s. 48). Att lärarna arbetar med olika uttrycksformer är även något som 

Ahlberg betonar. Genom att låta eleverna möta matematiken utifrån olika perspektiv och 

sammanhang kan de få en förståelse för sambandet mellan matematiken och deras 

vardagsliv (Ahlberg 2000, s.13, 33, 61). I Lärare Z:s och Lärare N:s arbete med 

additionsuppgifter i talområdet 1-9 ser vi en koppling till Löwing som beskriver att detta är 

viktiga byggstenar för att sedan ta sig vidare till större talområden. För att kunna bemästra 

och arbeta med större talområden är det betydande att eleverna får laborera med 

grundläggande additioner och subtraktioner i talområdet 1-9 (Löwing 2008, s. 17,78). 
 

Under en av observationerna i förskoleklassen på Broskolan fick eleverna bekanta sig med 

några geometriska former.  Lektionen introducerades med att läraren ritade upp olika former 

på tavlan och frågade om eleverna visste vad de hette. Läraren var noga med att använda ett 

matematiskt språk genom att benämna formerna med dess matematiska termer. Eleverna 

fick efter lärarens genomgång försöka hitta geometriska former i klassrummet. De hittade 

många olika former i klassrummet, bland annat klockan som är en cirkel samt tavlan som är 

en rektangel. Lektionen fortsatte med att eleverna fick rita upp de olika formerna i sina 

räkneböcker. Aktiviteten var en introduktion till nästkommande matematiklektion då 

eleverna skulle få laborera med geometriska former och skapa ett konstverk med hjälp av 

dessa (se under rubrik 5.2.2). Löwing skriver att arbetet med geometri är viktigt i den 

grundläggande matematikundervisningen. Det är betydelsefullt att elever genom konkreta 

övningar får bekanta sig med geometriska objekt och jämföra skillnader och likheter mellan 

dem (Löwing 2011, s.21,27).  
 

I förskoleklassen på Sjöängsskolan hade eleverna precis blivit introducerade till begreppet 

addition. Läraren hade veckan innan vi var där demonstrerat addition för eleverna på tavlan 

med hjälp av olika figurer. Under vår observation fortsatte eleverna att bekanta sig med 
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addition genom att på ett lekfullt sätt arbeta med kroppsdelar. Läraren utgick från elevernas 

lekfullhet och lät dem under matematiklektionen räkna kroppsdelar genom att gestalta, 

sjunga och röra på sig (se rubrik 5.2.2). Vår tolkning är att ett sådant arbete med varierade 

uppgifter kan utveckla elevers reflektiva tänkande genom att de får en förståelse för att 

addition kan användas i flera sammanhang. Enligt Dewey är det viktigt att eleverna i 

undervisningen får reflektera över sitt lärande. Sundgren tolkar Dewey och skriver att 

reflektion kan bidra till att man växer som människa och av den anledning bör pedagoger 

skapa aktiviteter som utvecklar elevers förmåga till reflektion (Sundgren 2013, s.109-110). 

5.2.2 Grundläggande matematik kombinerat med bild och musik 

Här utgår vi från våra observationer gällande lärarnas grundläggande matematik och lyfter 

fram i vilken utsträckning lärarna arbetar med matematik kombinerat med bild och musik. 
 

Under våra observationer arbetade samtliga skolor mer eller mindre med bild kombinerat 

med matematik. Arbetssätten skilde sig åt men alla lärare lät eleverna använda sig av bilder 

eller skapa egna bilder på något sätt i undervisningen. På observationerna noterades att 

klasserna i allmänhet arbetade mycket med bild då klassrummets väggar var inredda med 

olika arbeten gjorda av eleverna. Detta skapade en inspirerande och estetiskt inbjudande 

atmosfär för eleverna.  Vist beskriver att man kan knyta an estetik som exempelvis bild och 

musik med fenomenologin eftersom de båda är inriktade på sinnesupplevelser. Både 

estetiken och fenomenologin handlar om vårt naturliga behov av att tolka och förstå 

omvärlden genom våra sinnen (Vist 2006, s.84).   

 

Under arbetet med matematikstationerna på Jungfruskolan fick eleverna på en station arbeta 

med att färglägga en ritmall. Läraren hade en kort introduktion för eleverna och förklarade 

enbart med ord hur uppgiften skulle utföras. Uppgiften gick ut på att färglägga en bild som 

var uppdelad i olika fält. Varje fält bestod av en additionsuppgift som behövde beräknas för 

att få reda på vilken färg fältet skulle ha. Exempelvis stod additionsuppgiften 2+2 på ett fält, 

och när eleven räknat ut talet det vill säga fyra kunde eleven se på en tabell bredvid bilden 

vilken färg alla fält som hade svaret fyra skulle ha. När alla fält var uträknade var bilden helt 

färglagd. Som hjälpmedel fick eleverna använda sig av knappar när de skulle räkna ut talen. 

Att arbeta med bild i matematikundervisningen är något som Samuelsson betonar som 

viktigt. Samuelsson menar att det är betydelsefullt att elever i den grundläggande 

matematikundervisningen får skapa och använda bilder. Det kan hjälpa elever att förstå det 
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matematiska innehållet samt att elever via bilder lättare kan förklara hur de tänker 

(Samuelsson 2013, s. 60, 64).   
 

På Björnskolan fick eleverna som tidigare nämnt arbeta med olika matematikstationer i 

smågrupper. I en av stationerna fick eleverna med hjälp av bildkort och sifferkort med talen 

1-9 formulera en räknesaga och berätta för sina klasskamrater i gruppen. I en hög på bordet 

låg olika kort med bilder och varje elev fick i turordning dra ett kort och sedan förbereda sig 

för att presentera en kort berättelse med ett matematiskt uttryck.  En elev fick en bild som 

visade fyra fåglar som satt på en gren och två fåglar som flög iväg. Eleven berättade vad 

som hände på bilden och använde sedan sifferkorten som gestaltade uttrycket 4-2. De andra i 

gruppen fick lyssna och hjälpa till om det behövdes.  

 

Efter observationen reflekterade vi över vad eleverna fått göra och vad de lärt sig. Vi kan 

inte dra slutsatsen att uppgiften med bildkorten i sig stärker elevers förståelse matematik. 

Däremot bestod lektionen som helhet av varierade uppgifter i talområdet 1-9 vilka 

tillsammans kan bidra till en ökad förståelse för den abstrakta matematiken. Malström 

skriver om bilders betydelse i undervisningen. Bilden är ett uttrycksmedel som stärker 

elevers meningsskapande och för att främja elevers meningsskapande ser Malmström det 

som viktigt att eleverna i undervisningen får röra sig mellan olika språk och medier 

(Malmström 2013, s.114).  
 

Eleverna på Faluskolan fick under ett observationstillfälle göra egna räknesagor. För att visa 

ett exempel på en räknesaga inledde lärare lektionen med att läsa upp och skapa en 

räknesaga för eleverna. Tillsammans med eleverna diskuterade läraren vad en räknesaga 

innebär och eleverna fick komma med egna förslag. Därefter förklarade läraren lektionens 

uppgift och hur eleverna skulle gå tillväga. Uppgiften med bilder gick ut på att eleverna 

skulle bestämma sig för en additionsuppgift och sedan konstruera en räknesaga utifrån det 

valda talet samt skriva en passande mening under bilden. Läraren poängterade att eleverna 

själva fick välja vad de ville skriva om och hur bilden skulle se ut, men att det var viktigt att 

man tydligt kunde se på bilden vilken uträkning de valt. Många elever valde att gestalta 

situationer som de själva var intresserade av, exempelvis sport, djur och dataspel. Ett 

exempel på en räknesaga som en elev gjorde var operationen 3+2. Eleven ritade en hage där 

det gick tre hästar och två får. Under bilden skrev eleven ”en hage med tre hästar och två får, 

tillsammans är det fem stycken”, och sedan skrev eleven uppgiften med siffror bredvid 
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meningen. Eleven ritade teckningen med noggrannhet och ritade även sig själv på bilden 

stående utanför hagen i ridkläder. Dewey skriver om den progressiva pedagogiken med 

erfarenhetsbaserade aktiviteter. Enligt honom är det betydelsefullt om undervisningen utgår 

från elevernas egna erfarenheter eftersom barn lättare kan engagera sig i aktiviteter som 

finns i deras egen erfarenhetsvärld (Dewey 2004, s. 14,19).   
 

Under vår andra observation på Broskolan fortsatte eleverna att arbeta med geometriska 

former. Läraren hade tidigare introducerat eleverna för några geometriska former och under 

denna lektion skulle de arbeta vidare med detta. Lektionen inleddes med att läraren 

repeterade de geometriska formerna för eleverna samt att hen kontrollerade vad eleverna 

kom ihåg från den förra lektionen. Sedan fortsatte undervisningen med en genomgång om 

vad som skulle ske under denna lektion där målet var att eleverna skulle se formernas 

relationer och egenskaper. Att visa förståelse för geometriska objekt och mönster är ett 

kunskapskrav som beskrivs i läroplanen. Eleven ska kunna använda grundläggande 

geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objektets egenskaper 

och relationer till varandra (Skolverket 2011, s.67). Eleverna skulle göra ett konstverk av de 

geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. De fick börja med att klippa ut 

olika geometriska former av papper i olika färger. Sedan skulle de sätta ihop ett konstverk 

av de utklippta formerna. Några elever använde olika former för att göra detaljrika tavlor där 

formerna blev till olika objekt, exempelvis robot, hus eller rymdraket.  När eleverna var 

klara fick de sätta upp tavlorna på en vägg längst fram i klassrummet.  

 

Vår tolkning är att eleverna under en sådan aktivitet kan få en förståelse för formernas 

relationer till varandra. Ett hus kan exempelvis konstrueras med en kvadrat och en triangel 

och för att formerna tillsammans ska föreställa ett hus krävs det kunskap om formernas 

egenskaper och relationer. Aktiviteten gav eleverna möjligheter att på olika sätt laborera 

med geometriska former och hitta relationer mellan formerna och på så sätt skapa ett objekt.  

Enligt Löwing är geometrins grunder viktiga i den tidiga matematikundervisningen.  För att 

ge elever förutsättningar för att förstå geometrins användningsområden är det betydande att 

läraren visar hur vi använder oss av geometrin i vardagen. Att elever i undervisningen får 

bekanta sig med grundläggande geometriska objekt genom konkreta övningar där de får 

sortera och klassificera olika figurer och kroppar (Löwing 2011, s. 15, 21,27). Lärarens 

undervisning kan även knytas an till Deweys aktivitetspedagogik. Han menar att barn har en 

medfödd instinkt att skapa och konstruera och detta ska man som lärare ta tillvara på i 
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undervisningen.  Dewey uppmuntrar en undervisning där eleverna får skapa och laborera 

eftersom ett sådant arbete ger övning i förmåga att göra iakttagelser, reflektera samt dra egna 

slutsatser (Dewey 2004, s.80-81).  
 

Förskoleklassen på Sjöängsskolan fick under vår observation arbeta med kroppen. Lektionen 

inleddes med att läraren tillsammans med eleverna gick igenom kroppsdelarna och eleverna 

fick samtidigt peka på sina egna kroppsdelar. Eleverna fick fortsätta arbeta med kroppen och 

rita sig själva och markera sina olika kroppsdelar. Därefter fick de välja ut två olika 

kroppsdelar som de skulle rita mer noggrant och sedan skriva hur många det finns av varje 

vald kroppsdel. De skulle sedan skriva en additionsuppgift som motsvarade antalet valda 

kroppsdelar. Eftersom addition var något nytt för eleverna fick de antingen rita prickar som 

symboliserade siffrorna och om eleverna ville utmana sig själva fick de skriva det korrekta 

additionsuttrycket. Exempelvis var det en elev som ritade två ögon och skrev då med siffror 

1+1=2.  

 

Under vår observation funderade vi på om bildskapandet med kroppsdelar verkligen bidrog 

till en ökad förståelse för addition eller om det endast var ett sätt för läraren att göra 

uppgiften mer lustfylld för eleverna. Vi noterade att eleverna fokuserade på att göra en så fin 

bild som möjligt istället för att koncentrera sig på den matematiska uppgiften. Något vi även 

reflekterade över var att de flesta elever endast valde att mer noggrant rita de kroppsdelar 

som är två till antalet så som öron och ögon och fick då uttrycket 1+1 =2. Detta kan vara en 

anledning till att eleverna ägnade den största delen av lektionen av att göra en fin och 

detaljrik bild som möjligt. Lektionen hade kunnat bli mer utmanande för eleverna om de 

valde kroppsdelar som hade fler till antalet som exempelvis fingrar och tår.  
 

Elevernas arbete med kroppen kan relateras till Sinclairs resonemang om att eleverna bör få 

uppleva matematiken i aktiviteter som involverar kroppen. Kroppsliga aktiviteter inom 

matematiken kan fungera som meningsskapande och synliggöra och konkretisera 

abstraktioner (Sinclair 2004, s. 268, 272).  Att läraren väver in sång, rörelse och bild i 

matematiken påminner om det Aulin- Gråhamn och Thavenius skriver om att estetiska 

uttrycksformer ska användas som ett naturligt inslag i alla ämnesområden. För att hålla 

samman alla elevers lärprocesser anser författarna att estetiken inte ska ses som något avskilt 

från den övriga undervisningen (Aulin- Gråhamn och Thavenius 2003, s. 13, 16 ) 
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Under våra observationer var det endast en lärare som arbetade med musik under 

matematiklektionerna men däremot var det en lärare som arbetade med rim och 

räkneramsor. Under matematiklektionen på Sjöängsskolan fick eleverna som tidigare nämnt 

arbeta med kroppsdelar. I introduktionen av lektionen sjöng de en sång om kroppens olika 

delar. Sången innehöll verser som förklarar hur många kroppsdelar en människa har 

exempelvis två öron, två ögon, tio fingrar och så vidare. Eleverna fick sjunga sången ett 

antal gånger och samtidigt göra rörelser till. Antalet kroppsdelar illustrerades genom att 

räkna på fingrarna och eleverna fick samtidigt genom kroppsrörelser gestalta sångens 

handling. Lärare N på Björnskolan arbetade med rim och ramsor som utifrån vår tolkning 

har en koppling till musiken eftersom både musik och ramsor har en rytm och takt. Läraren 

N repeterade i slutet av lektionen en räkneramsa om subtraktion. Under lektionen hade 

eleverna fått arbeta på olika matematikstationer och efter att samtliga elever varit på alla 

stationer fanns ytterligare tid över av lektionen. Läraren tog tillfället i akt att lät eleverna 

genom räkneramsan möta subtraktion vilket var relativt nytt för eleverna. Ramsan 

repeterades ett antal gånger och läraren förklarade att de skulle återkomma till subtraktion 

vid nästa matematiklektion.  
 

Shilling skriver om musikens betydelse för matematikundervisningen. Hon menar att genom 

att låta eleverna höra på musik, sjunga samt röra sig i takt till musik så får eleverna 

möjligheter att höra olika mönster i musiken som de sedan kan överföra till matematiken 

(Shilling 2002 s.179, 183). Även Vaughn anser att musik kan påverka 

matematikundervisningen på ett positivt sätt. Hon beskriver att färdigheter inom musik ger 

elever bra förutsättningar för att utveckla ett matematiskt tänkande (Vaughn 2000, s. 150, 

155, 163).   

5.2.3 Lärarnas reflektioner kring grundläggande matematik 

Nedan redovisas en sammanfattning av vad lärarna anser är viktigt att eleverna ska kunna i 

den grundläggande matematikundervisningen.  
 

Lärare O, Lärare Y och Lärare N har liknande resonemang om vad de tycker är viktigt för 

eleverna att kunna i den grundläggande matematikundervisningen. Lärare O menar att 

genom att variera matematikundervisningen så skapas det förutsättningar för att väcka 

elevernas lust att lära. Hen försöker att varierar undervisningen genom att låta eleverna leka, 

spela, sjunga och röra på sig för att på så sätt konkretisera matematiken på olika sätt. 
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Läraren menar att det är betydelsefullt för lärandet att eleverna tidigt får en uppfattning om 

att matematik är så mycket mer än att räkna i en matematikbok. Lärare O beskriver vidare 

att den grundläggande matematikundervisningen bör vara spännande och rolig för att 

eleverna ska vilja ta sig vidare till nästa nivå samt utvecklas i sitt kunnande.  
 

Lärare Y menar att det är viktigt att eleverna i den grundläggande matematikundervisningen 

ska få en positiv bild av matematiken. Att de får möta spännande och kreativa uppgifter som 

visar olika områden av matematiken. Lärare Y påpekar att det är viktigt att eleverna får se 

vilket stort ämne matematiken är, att det är något som finns med överallt i vardagen i nästan 

allt vi gör.  Hen vill att eleverna inte enbart ska förknippa matematiken med att räkna i en 

matematikbok, och försöker att använda matematik även under de dagliga rutinerna i skolan 

för att eleverna ska få en förståelse för att matematiken finns överallt.   
 

Även Lärare N betonar vikten av att elever ska få möjlighet att möta vardagsmatematik. Hen 

menar att för att fånga elevers intresse för matematiken är det betydande att arbeta med 

uppgifter som ligger i linje med elevernas vardag. Läraren anser att ett varierat och praktiskt 

arbete som går genom både kropp och knopp är vardagsnära matematik. För att utgå från 

elevernas vardag försöker Lärare N så ofta som möjligt gå utanför läroböckerna och istället 

arbeta med uppgifter som aktiverar kroppen. Ett sådant arbetssätt anser läraren dessutom 

fördjupar elevers matematikförståelse eftersom kunskapen får landa i både kropp och 

knopp.    
 

Det lärarna berättar kan relateras till det Björklund beskriver om att lärarna bör skapa en 

undervisning där eleverna kan använda matematiken som ett redskap för att kunna lösa 

problem i vardagen, detta då matematiken finns överallt omkring oss i alla sammanhang 

(Björklund 2009 s.10-11).  Även Dewey menar att undervisningen bör förhålla sig till 

elevernas vardagsliv. Det är betydelsefullt att eleverna får uppleva ämnen som helheter och 

inte som separata ting vilket kan uppnås genom en ämnesintegrerad undervisning. I en 

ämnesintegrerad undervisning klassificeras inte ämnena i olika fack och eleverna får då 

möta praktiska aktiviteter som liknar de situationer som de möter utanför skolan (Dewey 

2004 s.19,73,109).   

 

Lärare X och Lärare Z har liknande syn på vad de anser är viktigt att eleverna lär sig i den 

grundläggande matematikundervisningen. Båda lärarna menar att det är viktigt att eleverna får 
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en förståelse för grunderna i matematiken. Enligt Lärare X finns det mycket information att 

hämta i läroböcker vilket hen ser som ett stort stöd för att lära eleverna de matematiska 

grunderna. För att lära sig de matematiska grunderna har eleverna fått lära sig hur man räknar 

genom ett-till–ett principen där eleverna får träna på att det är viktigt att inte hoppa över 

någon siffra, att fingret inte går för fort fram och att det sista fingret man pekar på 

symboliserar talet man vill få fram. I den grundläggande matematikundervisningen uttrycker 

Lärare Z att det är viktigt att eleverna lär sig addition och subtraktion inom talområdet 1-9. 

Att de exempelvis ges rika tillfällen att öva på tio kamraterna. Hen menar att det ger eleverna 

en bra grund att stå på när de sedan ska gå vidare i de högre årskurserna.   
 

Lärare X:s och Lärare Z:s resonemang kan kopplas till det Löwing skriver om god 

taluppfattning. Hen beskriver att det är viktigt att eleverna får arbeta med grundläggande 

additioner och subtraktioner i talområdet 1-9 för att de sedan ska kunna bemästra och arbeta 

med matematik i ett senare skede (Löwing 2008, s.17, 39, 40, 78).  

6. Slutdiskussion  
I följande avsnitt redogör vi för syftet med vår uppsats samt besvarar våra frågeställningar 

utifrån resultat och analys. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning inom 

området.  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetet med grundläggande matematik kan 

kombineras med estetiska lärprocesser i form av bild och musik i årskurs F-1. Genom att 

jämföra olika skolor i förskoleklass och årskurs 1 ville vi ta reda på hur lärarna reflekterar 

kring estetiska lärprocesser samt om de använder bild och musik i den grundläggande 

matematikundervisningen. Uppsatsens teoretiska ram utgår från det fenomenologiska 

perspektivet och Deweys progressiva pedagogik. Fenomenologin handlar om att förstå 

individens egna upplevelser av omvärlden (Bäck-Wiklund 2007, s.75). Deweys pedagogik 

bygger på att människan är aktiv gentemot sin omvärld och utvecklas i praktisk och 

konkreta situationer (Dewey 2004, s.17). 

 

Den första frågeställningen som vi ville besvara var att ta reda på om lärare använder bild 

och musik i den grundläggande matematikundervisningen och i så fall hur och på vilket sätt. 

Våra observationer visar att samtliga lärare använder bild som ett pedagogiskt verktyg i den 

grundläggande matematikundervisningen. Vi ser både likheter och skillnader med lärarnas 
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arbete med att använda bild i matematikundervisningen. Ett centralt inslag i flera av lärarnas 

undervisning var att eleverna fick möta uppgifter som handlade om att gestalta matematik 

genom bilder. Eleverna fick i Lärare O:s klass välja en additionsuppgift och utifrån sin egen 

fantasi skapa en räknesaga med tillhörande text. I Lärare Y:s klass arbetade eleverna med 

geometriska former. Genom att få rita olika figurer och former fick eleverna bekanta sig 

med olika geometriska kroppar och former. Lärare Z lät eleverna färglägga en ritmall som 

bestod av olika additionsuppgifter. För att veta vilken färg de olika fälten i bilden skulle ha 

krävdes det att eleverna löste ett additionsuttryck.  
 

Vår tolkning utifrån observationerna är att samtliga lärare låter eleverna laborera med bilder 

i matematikundervisningen, men att lärarna inte verkar förstå på vilket sätt bilder kan stötta 

inlärningen. En fråga vi ställer oss är om arbetet med estetiska lärprocesser i form av bilder 

används för att elevers lärande ska bli roligt och lustfyllt, snarare än som ett hjälpmedel och 

en metod för att underlätta inlärningen och förståelsen av matematik. Vi upplevde det som 

att lärarnas lektioner där matematiken kombineras med bilder fångade upp elevernas intresse 

och engagemang. Dock resulterade bildskapandet många gånger i att eleverna tappade fokus 

på den faktiska matematikuppgiften och istället koncentrerade sig på att exempelvis 

färglägga fint och detaljrikt. Vi anser att en viktig aspekt av elevers lärande är att fånga upp 

deras intresse men det är även väsentligt att lärare skapar aktiviteter och använder material 

som fördjupar elevers förståelse. Att lärare inte enbart fokuserar på att undervisningen ska 

vara rolig utan även förstår syftet med aktiviteten. Samuelsson betonar att vikten av att 

använda bilder i matematikundervisningen. Om bilder används på ett sätt som illustrerar och 

konkretiserar det matematiska språket kan det leda till elevernas motivation och 

matematiska förståelse fördjupas (Samuelsson 2013, s. 60, 64). 
 

Våra observationer visar att endast en av lärarna använder sig av musik i en del av 

matematikundervisningen.  På Sjöängsskolan tog vi del av en undervisning där eleverna fick 

sjunga en sång som innehöll matematiska termer. Lektionen behandlade olika kroppsdelar 

och i sången fick eleverna med rörelser räkna med hjälp av kroppen.  Under 

observationstillfället på Björnskolan avslutade läraren däremot matematiklektionen med en 

räkneramsa. Eleverna hade nyligen bekantat sig med subtraktion och läraren berättade att det 

var något som många elever upplevde som svårt. Läraren beskrev att hen använde 

räkneramsor för att introducera ett nytt område inom matematiken på ett roligt och lekfullt 

sätt. Vår uppfattning är att dessa lärare använder musik och ramsor som en metod för att 
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introducera ett visst område i matematiken. Utifrån vad vi observerat och erfarit från 

intervjuerna används musik och ramsor som ett litet inslag under matematiklektionerna och 

är inte lektionens huvudsakliga moment. Observationerna redovisar att matematik 

kombinerat med musik inte har fallit lika naturligt in i undervisningen som matematik 

kombinerat med bild. Dock pekar Vaughn på att finns det ett samband mellan matematik 

och musik vilket kan stödja elevers matematikförståelse. Musikens rytm kan bidra till att 

eleverna lättare förstår matematiska relationer eftersom musiken bygger på matematiska 

mönster (Vaughn 2000, s.155, 163).  

 

Vår andra frågeställning är att jämföra hur lärare ser på betydelsen av att använda estetiska 

lärprocesser i form av bild och musik i den grundläggande matematikundervisningen. Vi 

tolkar lärarnas uttalande om matematik kombinerat med bild och musik som att samtliga är 

positivt inställda till att använda det i undervisningen. Lärarnas reflektioner kring estetiska 

uttrycksformer visar att det är ett område som går att tolka och gestalta på olika sätt. För tre 

lärare innebär estetiska lärprocesser att arbeta praktiskt medan det för en annan lärare syftar 

det till att eleverna får använda olika känslor och uttrycka sig genom olika sinnen. 

 

När det handlar om matematik kombinerat med bild och musik beskriver lärarna på olika 

sätt att det kan främja elevers intresse och förståelse för matematikämnet. Samtliga lärare 

beskriver att de använder någon form av bildskapande i matematikundervisningen. Däremot 

känner sig två av lärarna obekväma med att inkludera musik i sitt arbete med grundläggande 

matematik, även om de tror att de kan gynna elevers matematikkunskaper.  
 

Lärare Y beskriver att användning av bilder i matematikundervisningen kan synliggöra 

matematiska idéer. Lärare Y använder bilder för att visualisera olika geometriska former i 

vår omgivning. Det läraren berättade under intervjun  om hens arbete med geometri stämmer 

överens med det vi observerade under lektionerna. Under båda observationstillfällena fick 

eleverna arbeta med geometri på olika sätt. Under första observationstillfället fick eleverna 

hitta olika geometriska former i klassrummet, och andra lektionen arbetade eleverna med 

skapande material för att konstruera bilder med geometriska former.  

 

Lärare O uttrycker att bild och musik gör att elever får uppleva matematiken genom olika 

uttrycksformer. Under intervjun beskrev läraren att hen använder musik i 

matematikundervisningen och att hen brukar eleverna sjunga sånger för att öva på tallinjen. 
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Att kombinera matematik med musik berättar läraren är en metod för att visa att matematik 

även kan upplevas genom musiken. På våra observationer noterade vi att eleverna genom 

varierade arbetssätt fick möta matematik, eleverna fick då arbeta med matematik i naturen 

samt skapa egna räknesagor med bilder. Däremot fick vi inte ta del av att läraren lät eleverna 

använda sig av matematik kombinerat med musik, något som läraren beskrev att hen annars 

arbetade med. Vår tolkning av varför läraren inte använde musik under våra 

observationstillfällen kan dels bero på en ren tillfällighet, att läraren kanske inte såg det som 

passande till den planerade aktiviteten. Det kan även bero på att läraren under intervjun ville 

tillfredsställa våra förväntningar och uttryckte därför att hen använde musik i en större 

utsträckning än vad hen i själva verket kanske gör.   
 

Det fenomenologiska perspektivet lyfter fram att det finns flera sätt att inhämta och utveckla 

kunskaper, det finns ingen absolut teoretisk vetenskap utan kunskap kan förstås och 

upplevas på flera sätt (Løkken m.fl. 2006, s.13, 33, 40). Ett liknande resonemang förde 

lärare Y och Lärare O när de berättade att matematiken kan uttryckas och upplevas genom 

olika perspektiv. Lärarnas reflektioner styrker även det Aulin-Gråhamn och Thavenius 

skriver om elevers olika lärprocesser. För att hålla samman elevers olika lärprocesser är det 

viktigt att undervisningen inkluderar olika perspektiv på kunskap. Enligt författarna 

inbegriper kunskaper såväl logiska fakta som känslor, upplevelser och erfarenheter om med 

hjälp av estetik i form av konst, musik och gestaltning kan känslor och logik mötas och 

samspela med varandra (Aulin- Gråhamn & Thavenius 2003, s.13,16).  

 

För att lättare förstå den abstrakta matematiken bör undervisningen enligt Lärare X ligga 

nära elevers vardag. Bild och musik är centrala inslag i elevers vardagsliv och därför 

försöker Lärare X kontinuerligt använda bild och musik i matematikundervisningen. Lärare 

X beskrev att sånger i matematikundervisningen är något som uppskattas av hens elever 

samt att läraren lagt märke till att eleverna via sången lättare kommer ihåg matematiska 

resonemang. Att läraren under intervjun berättade att hen använder bild och musik i 

matematikundervisningen var även något vi såg under observationstillfället. Eleverna fick 

under lektionen genom sång och konstruktion av bilder beräkna kroppsdelar.  

 

Vesterlund betonar musikens betydelse för elevers lärande.  Vesterlund förklarar att musiken 

är en uttrycksform som skapar lust och glädje där eleverna lär sig genom att ha kul 

(Vesterlund 2012, s.8.19). Lärare X:s uttalanden om musik kan relateras till det Shilling 
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skriver om att eleverna får en bättre förståelse för omvärlden när musik integreras i 

matematikundervisningen. Shilling menar att musik alltid har utgjort en naturlig del i barns 

liv i form av barnsånger, rim och ramsor. Musiken bör få en central roll i skolans 

undervisning. Inom matematikämnet finns rika möjligheter att använda musik. Eleverna kan 

få känna rytmer samt röra sig i takt till musik och på så sätt höra mönster som sedan kan 

överföras till matematiken (Shilling 2002, s. 179, 183). 

 

Vår tolkning av lärarnas resonemang kring betydelsen av att kombinera matematik med bild 

och musik är att de till viss del tar för givet att alla former av bild och musik räknas som 

estetiska inslag i undervisningen.  Många av lärarna verkar tro att elevernas förståelse för 

matematiken ökar så fort de på något sätt väver in bild och musik i 

matematikundervisningen. Detta tyder på en viss okunskap om estetiska lärprocesser 

eftersom det inte handlar om att man använder estetiska uttrycksformer utan hur man gör 

det. Lärarnas resonemang visar att det finns en medvetenhet för att estetiska lärprocesser kan 

främja elevers matematikförståelse men att de bör reflektera över varför och till vilket syfte 

de använder estetiska inslag i matematikundervisningen.   

 

Den tredje frågeställningen vi vill besvara är vilka för- respektive nackdelar lärarna ser med 

att kombinera den grundläggande matematikundervisningen med bild och musik. Utifrån 

våra intervjuer och observationer drar vi slutsatsen att lärarna ser fördelar med att använda 

bild och musik i matematikundervisningen.  
 

Flera av lärarna ser en att fördel med att kombinera matematikundervisningen med bild och 

musik är att det bidrar till att eleverna får möta matematiken genom olika uttrycksformer. 

Olika uttrycksformer gör att eleverna får en förståelse för att matematiken är ett omfattande 

ämne som vi dagligen använder i vår vardag. Lärare X påpekar att estetiska lärprocesser är 

en bra undervisningsmetod för att tillfredsställa många elevers behov och förutsättningar. 

Alla elever lär på olika vis och därför är det betydande att i varje moment i undervisningen 

inkludera så många intelligenser och sinnen som möjligt. Lärare X:s uttalande kan kopplas 

till det fenomenologiska perspektivet som riktar in sig på att förstå människors egna 

upplevelser av omvärlden. Människor uppfattar fenomen och situationer olika och därmed 

finns det ingen vetenskaplig sanning utan verkligheten måste förstås och beskrivas utifrån 

människors tolkningar och upplevelser av omvärlden (Kvale & Brinkman 2009, s. 30, 41-

42).  
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Lärare Y och Lärare N har ett liknande resonemang angående bildens betydelse för 

matematikundervisningen. Båda anser att matematik kombinerat med bildskapande kan 

stärka elevens intresse och motivation. Utifrån ett temaarbete med mönster och former 

berättar Lärare Y att hen sett ett stort engagemang hos eleverna när de får arbeta med 

bildskapande och varierat material.  Lärare N anser att bildskapande i 

matematikundervisningen är ett arbetssätt som går genom både kropp och knopp. Detta gör 

att eleverna enligt läraren lättare kan ta till sig matematiken vilket kan stimulera deras 

matematikintresse.  
 

Lärare Z uttryckte att bilder kan vara ett sätt för att synliggöra och konkretisera exempelvis 

matematiska lägesord. Om elever genom att rita och måla får laborera med olika lägesord 

såsom först, sist, lägst och högst kan det enligt Lärare Z konkretisera abstrakta ting. Lärare 

O anser att matematiken blir synligare om den gestaltas utifrån olika uttrycksformer och 

menar då att bild och musik kan ge eleverna möjligheter att öva på samma sak fast på olika 

sätt. Lärare O anser att ett sådant arbetssätt med matematik kombinerat med bild och musik 

kan leda till att eleverna lättare förstår abstraktioner. Vår uppfattning är att elevernas 

förståelse för matematik inte främjas endast genom använda bild och musik i sig. Det 

väsentliga är att lärare är medvetna om hur och på vilket sätt bilden eller musiken stärker 

elevens lärande.  

 

Lärarnas resonemang stöds av det Sinclair skriver om estetik och matematik. Estetik handlar 

enligt Sinclair till stor del om sinnliga erfarenheter via kroppen vilka kan hjälpa elever att 

föra logiska resonemang och stödja eleverna utveckling av abstrakta matematiska idéer 

(Sinclair 2004, s. 262, 268).    

 

Ingen av lärarna uttrycker några nackdelar med att kombinera matematik med bild och 

musik, men däremot ser två av lärarna vissa svårigheter med att arbeta med musik i 

praktiken. Både Lärare Z och Lärare N beskriver en osäkerhet och en rädsla för att väva in 

musiken i matematikundervisningen. Rädslan och osäkerheten bygger enligt dem på att de 

inte känner sig förtrogna med musikämnet samt att de anser sig ha för lite kunskap inom 

området. Båda lärarna ställer sig positiva till att musik främjar elevers matematiklärande, 

men på grund av sin osäkerhet överlämnar de gärna det till någon annan. Bamford förklarar 

att en viktig förutsättning för att kunna undervisa estetiskt är att lärarna är förtrogna med 
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ämnet och accepterar sitt sätt att uttrycka sig estetiskt. Hon poängterar att det är nödvändigt 

med en viss grundkunskap inom estetiska ämnen, men man behöver inte vara musiker eller 

konstnär för att undervisa estetiskt (Bamford 2009, s. 140).  
 

Matematiken i skolan är just nu ett aktuellt och debatterat ämne. Det diskuteras över elevers 

sjunkande matematikresultat och hur matematikundervisningen behöver förändras och 

förnyas. Vår uppsats har diskuterat kring estetiska lärprocessers relevans och betydelse för 

den tidiga matematikundervisningen. Vi har redogjort för lärarnas syn på matematik 

kombinerat med estetiska lärprocesser samt om lärarna använder sig av bild och musik i 

matematikundervisningen. Lärarnas reflektioner och arbetssätt har knutits an till teorier och 

forskning som stödjer vårt syfte.  

6.1 Kritiska aspekter 

Utifrån våra intervjuer och observationer har vi noterat att samtliga lärare är positivt 

inställda till estetiska lärprocesser samt att kombinera matematikundervisningen med bild 

och musik. Enbart Lärare Z och Lärare N såg en viss svårighet med att använda musik i 

matematikundervisningen, även om de ansåg att musicerande inslag inom 

matematikundervisningen är både lustfyllt och kreativt. För lärarna handlar svårigheterna 

om att de inte känner sig bekväma och trygga med att använda musik då de inte anser sig ha 

den kunskap som krävs.  
 

Efter våra intervjuer och observationer ställer vi oss frågan om syftet med vår studie kan ha 

påverkat informanternas svar och om vår närvaro kan ha påverkat lektionerna vi har 

observerat. Inför våra besök på skolorna skickade vi ut ett mail (se bilaga 1) till 

informanterna gällande studiens syfte samt om de var intresserade av att delta. Vi beskrev 

tydligt i informationsbrevet att vi ville undersöka hur och om lärare kombinerar deras 

grundläggande matematikundervisning med estetiska lärprocesser i form av bild och musik. 

Redan vid detta skede kan vi ha påverkat lärarnas lektionsplanering under vårt 

observationstillfälle och de kan ha arbetat på ett sätt som ska tillfredsställa våra och 

undersökningens förväntningar. I efterhand har vi reflekterat över om resultatet av vår studie 

skulle blivit annorlunda om vi i informationsmailet istället hade skrivit att vi skulle 

undersöka matematikundervisningen i allmänhet.  
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Vi är medvetna om att vårt förhållningssätt kan ha påverkat informanterna, men trots detta 

anser vi att vi har fått en sanningsenlig bild av lärarnas undervisning. Vår undersökning är 

för begränsad för att fastställa någon allmän bild av hur lärare kombinerar matematik med 

bild och musik. Uppsatsens resultat bygger på de intervjuer och observationer som berör de 

undersökta verksamheterna. Av den anledningen kan resultatet inte generaliseras och 

överföras till andra verksamheter. Det vill säga att resultatet kan se annorlunda ut beroende 

på vilken verksamhet som undersöks.  

6.2 Vidare forskning 

Vår uppsats undersöker matematikämnet som helhet och under arbetets gång har det växt 

fram intressanta frågor som det skulle kunna forskas vidare på.  Ett förslag på vidare 

forskning är att begränsa sig till ett mindre område inom matematiken, exempelvis geometri 

eller addition. Detta för att se om det är något specifikt område inom matematiken som 

gynnas eller missgynnas av estetiska inslag.  
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8. Appendix   
Nedan följer bilagor på informationsbrev, intervjuguide samt observationsschema som är 

relevant för vår metod och insamling av vårt empiriska material.   

8.1 Bilaga 1: Mail till informanterna på de studerade skolorna     

Stockholm 4/3-2015 

Hej,  

Vi heter Molly Gäfvert och Sofia Östensson och går vår näst sista termin på Södertörns 

högskolas lärarutbildning med interkulturell profil årskurs F-3. Nu skriver vi vår första C-

uppsats som handlar om matematikundervisningen i årskurs F-1. Fokus kommer att ligga på 

att ta reda på om/hur lärare arbetar med matematik samt hur detta kan kombineras med 

estetiska lärprocesser i form av bild och musik. Estetiska lärprocesser som exempelvis drama, 

musik och bild har varit centrala inslag i vår utbildning. Vi tycker därför att det vore 

intressant att undersöka om/hur olika skolor arbetar med estetiska inslag i 

matematikundervisningen.  Vi vill poängtera att det inte finns några svar som är rätt eller fel 

och att vår närvaro inte ska påverka er undervisning.  Undersökningen kommer att utföras 

genom intervjuer av lärare i årskurs F-1 samt observationer av matematikundervisningen vid 

några tillfällen. Undersökningen pågar från v.8-17 2015, men det är framförallt under v. 12-

14 som vi önskar att komma till er, men vi är självklart flexibla om dessa veckor inte skulle 

passa er. Vi skulle bli glada och tacksamma om er skola vill ställa upp på vår undersökning. 

Vi kommer att utgå från de forskningsetiska principerna. Om du väljer att delta i studien, kan 

du närsomhelst välja att dra dig ur och allt material kommer att behandlas och redovisas på ett 

sätt att det varken går att identifiera lärarna, barnen eller skolan. Om din skola är intresserad 

av att delta i denna studie får ni gärna höra av er till oss.  

 

Vänliga hälsningar,  

Molly Gäfvert och Sofia Östensson  

XXX@XXX, XXX@XXX 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide  

Intervjuguide 

Allmänna, inledande frågor: 

- Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete som lärare, hur länge har du arbetat 

som lärare? Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

- Berätta lite kort om skolan, vilka årskurser, hur många pedagoger, hur många elever? 

 

Intervjuns centrala del, öppna frågor: 

- Hur arbetar ni övergripande med matematik, kan du ge några konkreta exempel? 

- Vad tycker du är viktigt att eleverna lär sig i den tidiga matematikundervisningen? 

- När det handlar om ditt arbetssätt inom matematik, använder du då främst en 

matematikbok eller använder du något annat material? 

- Vad innebär estetiska lärprocesser för dig? 

 

Specifika frågor, ställs vid behov 

- När du planerar din matematikundervisning, vilka mål har du då för eleverna? 

- Anser du att estetiska uttrycksformer i form av musik och drama kan utveckla 

elevernas förståelse för grundläggande matematik? I så fall hur? 

- Använder du estetiska uttrycksformer i matematikundervisningen? I så fall på vilket 

sätt? 

- ”Om läraren arbetar med estetiska lärprocesser ställer vi följande frågor”:  

- Hur reagerar eleverna när du arbetar med estetiska lärprocesser? 

- Har du sett någon positiv respektive negativ effekt hos eleverna när du arbetar med 

estetiska lärprocesser i matematikundervisningen? Kan du ge några exempel?  

- Ser du några svårigheter för dig som lärare att arbeta med estetiska lärprocesser i 

matematikundervisning? 

 

Avslutande, sammanfattande frågor: 

- Intervjun sammanfattas med några meningar 

- Är det något du vill tillägga? 
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8.3 Bilaga 3: Observationsschema  
	  
Observationsschema 
Del 1 
 

Kontext 
 

Datum: Lärare: 

Klass: Ämne: 

Antal elever: 
 

Längd på arbetspass: Observerad tid: 

Beskrivning av observationen 

Förlopp: 

Reflektion: 

 
 

Del 2 

Helheten Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
nog inte 

Stämmer 
inte alls 

Vet inte 

Innehållet i arbetsområdet har 
initierats av läraren 

     

Arbetsområdet struktureras utifrån 
kursplanen 

     

Arbetsområdet struktureras utifrån 
elevernas frågor och 
intresseinriktningar 

     

Arbetsområdet är 
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ämnesöverskridande 

Innehåll Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
nog inte 

Stämmer 
inte alls 

Vet inte 

Arbetet sker i arbetsböcker 
     

Läraren använder olika material 
     

Estetiska inslag används 
     

Lärarledd undervisning 
     

 
 
 
 

Läraren Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
nog inte 

Stämmer 
inte alls 

Vet inte 

Läraren är aktiv engagerad i 
elevernas arbete 

     

Läraren knyter an till elevernas 
erfarenheter och/eller föreställningar 

     

Läraren skapar situationer som 
syftar till att utmana elevernas 
föreställningar 

     

Eleverna Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
nog inte 

Stämmer 
inte alls 

Vet inte 

Eleverna ställer frågor och inbjuds 
ställa frågor 

     

Eleverna tillåts diskutera med 
varandra 

     

Eleverna arbetar enskilt 
     

Eleverna arbetar i grupp 
     

Eleverna är aktiva och får använda 
olika sinnen 

     

   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


