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Sammanfattning
Studien som följer nedan kommer att belysa matematik med bilder och
teckningar som hjälpmedel. En enkätundersökning har gjorts med lärare kring
huruvida de använder sig av bilder och teckningar som hjälpmedel i
matematikundervisning. Denna undersökning har sedan analyserats utifrån
lärarnas olika egenskaper, såsom yrkesverksamma år samt huruvida lärarna
har gått någon form av kompetensutbildning eller inte. Analysen visade på en
skillnad i lärarnas arbetssätt samt åsikter när det kommer till en användning av
bilder och teckningar som berodde dels på huruvida länge lärarna varit
yrkesverksamma samt om de hade någon kompetensutbildning inom
matematik eller inte.

Nyckelord: Bild, Estetiska lärprocesser, Kompetensutbildning,
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Inledning
Matematik är ett brett och komplext ämne, föreställningen om att man
antingen kan eller inte kan matematik lever fortfarande kvar, precis som
att matematiken förknippas med att något antingen är rätt eller fel. Tidigare
forskning belyser hur man med hjälp av bild, musik och dans kan öppna
upp för en ny matematikundervisning där eleverna får uppleva en mer
utforskande, experimenterande och motiverande matematikundervisning.
Målet är att skapa en lust att lära, en vilja att utveckla sina kunskaper och
förståelse hos eleverna. Det finns inget entydigt sätt som elever lär sig på
utan alla lär sig med hjälp av olika förklaringsmodeller och hjälpmedel.
Genom att se elevers olikheter i deras lärprocesser kan vi skapa en estetisk
matematikundervisningen med olika hjälpmedel såsom bilder, teckningar,
klippa/ klistra och bygga. Denna studie kommer att belysa hur estetiken
anammas av lärare i deras undervisning och hur lärare använder sig av
olika estetiska hjälpmedel och uttrycksmetoder, för att underlätta elevers
matematiska förståelse och utveckling.

3

Bakgrund
I läroplanen (Lgr 11) för grundskolan uttrycks det 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. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande
hör till det som eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 2018. S,5).

Med hänsyn till denna text tagen ur läroplanen kan man argumentera vikten i
att elever utsätts för olika former av lärande inom alla ämnen. Eleverna behöver
få möjligheten att utveckla sin matematiska förståelse på olika sätt, däribland
se och upptäcka matematiken genom bilder och teckningar.

Estetiska lärprocesser
Estetiska lärprocesser är ett omdiskuterat och mångtydigt begrepp som inte alla
gånger är helt enkelt att definiera. Estetiska lärprocesser uttrycks som en
arbetsmetod vars ursprung ligger inom en konstnärlig praktik (Hansson
Stenhammar, 2015).
Palmer (2010) utgår från Lind som använder begreppet tillblivelser
för att beskriva estetiska lärprocesser. Innebörden av begreppet tillblivelser
förklaras genom att citera Lind, ”det handlar om att vända och vrida på den
kunskapande processen utifrån nya diskursiva positioner” (Palmer, 2010. S.39).
Mer konkret definieras estetiska lärprocesser som ett samlingsbegrepp där
dans, bild, musik och så vidare, används som hjälpmedel i elevers lärande och
undervisningen, då i huvudsak i de ämnen som inte till sin natur är estetiska
(Hansson Stenhammar, 2015). Bland annat nämns teater och bild som estetiska
lärprocesser vars konstnärliga uttrycksmedel gör lärandet mer levande.
Dietiker (2015) belyser att de estetiska lärprocesserna kan skapa en
skolkultur där ”större betydelse läggs på utforskandet än på upptäckten, större
uppskattning tilldelas överraskning än kontroll, mer uppmärksamhet ägnas det
som är särskiljande än till det som är standard, större intresse tillägnas det
metaforiska än det som är sakligt” (Dietiker, 2015. S,4. Egen översättning). Både
Sinclair (2001) och Dietiker (2015) uttrycker att estetiskt berikade
inlärningsmiljöer är de som låter barn förundras, upptäcka, föreställa sig
alternativ, att uppskatta det oförutsedda, uppleva tillfredsställelse och stolthet,
samt vara en motivation för elever at ta sig an utmaningar och inte ge upp.
Sinclair (2001) uttrycker vidare att dessa lärprocesser kännetecknas av två

4

aspekter, dels genom att ”berättiga elevers uttryck av sin medfödda känsla samt
att eleverna får arbeta utifrån sina uppfattningar istället för att utesluta eller
förneka dem” (Sinclair, 2001. S,7. Egen översättning). Hansson Stenhammar
(2015) belyser vidare utifrån grundskolans läroplan (Lgr 11) att estetikens plats
inom skolan har gått från att syfta till individens utveckling gentemot det sköna
och lustfyllda till att även syfta till kritiskt tänkande, kulturell medvetenhet
samt identitetsbildning.

Estetiska lärprocesser relaterat till generella lärprocesser
De estetiska lärprocesserna har kopplats till erkända teorier angående
lärprocesser, där bland annat, Dewey, Vygotsky och Bruner har nämnts i den
forskningen som hänvisas till ovan. Sinclair (2001) påstår att estetiskt berikade
inlärningsmiljöer kan bli en givande del av läroplanen om man utgår från
Bruner’s definition av vad som är värt att veta: vare sig kunskap skapar en
känsla av glädje eller om den skänker en intellektuell resa utöver den
information som ges (Sinclair, 2001). Vidare belyser Sinclair (2001) att de
estetiska lärprocesserna för att vara effektiva bör se till Dewey’s fyrfaldiga teori
angående barns intressen: kommunikation, upptäckt, skapande samt att
uttrycka sig estetiskt. Att låta barn få skapa och uttrycka sig estetiskt uttrycker
Sinclair (2001) låter barn absorberas av och identifiera sig själva med ett objekt
eller en ide. Genom att ta hänsyn till både Bruner samt Dewey’s teorier kan en
inlärningsmiljö skapas, där man genom att se till barns intressen skapar en
kunskapsmiljö som leder till känsla av glädje, som även kan skänka en
intellektuell resa.

Det är inte distinktionerna i sig som definierar estetikens och konstens
natur utan hur dessa framträder i relation till andra anslutande
funktioner, det vill säga hur de i en integrerad form med andra upplevda
erfarenheter ger individen en större känsla av världen som en helhet
(Dewey, citerat i Hansson Stenhammar, 2015, s.58)

Estetiken är individens respons till en upplevelse istället för ett attribut av ett
objekt. Vilket betyder att estetiken mer handlar om en känsla som en upplevelse
framkallar än det som man faktiskt ser (Dietiker, 2015).
Vidare påstår Hansson Stenhammar (2015) att ” estetiken bygger på band
som väver samman individer till sociala former” (s. 9). Vygotsky’s teoretiska
synsätt i likhet med Piaget beskriver tankens och språkets utveckling i olika
faser och stadier. Vygotsky’s teori belyser även relationen mellan reproduktion
och kreativitet, vilket nämns som en förutsättning för utveckling och lärande
där den sociala kontexten och tankemönster är grunden för vilken kunskap som
skapas och återskapas (Hansson Stenhammar, 2015).
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Estetiska lärprocesser inom matematik
Palmer (2010) belyser att hur man undervisar samt organiserar undervisningen
i matematik har betydelse, undervisningsmetoderna styr huruvida eleverna
förstår matematikämnet.
Estetiken är involverad i att: motivera valen när det kommer till att lösa
problem, vägleda eleverna till matematiska upptäckter, samt hjälpa eleverna att
avgöra betydelsen av ett visst resultat (Sinclair, 2001). Hähkiöniemi, Fenyvesi,
Pöysä-Tarhonen, Tarnanen, Häkkinen, Kauppinen (2016) poängterar att ”konst
som kontext i matematisk problemlösning kan vara en givande utgångspunkt,
då konsten vanligtvis inkluderar kreativt tänkande samt bidrar till att hitta egna
lösningar. Därav finns ett behov av att skapa aktiviteter som fokuserar på den
kreativa processen istället för att betona produkten som skapas utifrån att följa
en specifik plan” (S,5. Egen översättning). Det handlar alltså inte om att
förverkliga en vision utan om att ”vända och vrida på den kunskapande
processen utifrån nya diskursiva positioner” (Hähkiöniemi et al. 2016). Samt att
låta olika krafter och kroppar (mänskliga liksom icke-mänskliga) mötas i ett
gemensamt kunskapsarbete” (Palmer, 2010).
Att kombinera matematik och konst uppmanar eleverna till att närma
sig matematiska problem utifrån nya perspektiv, då konsten öppnar upp för
möjligheten att se saker för mer än de framstår som (Thunberg, Salmi &
Fenyvesi, 2017). Estetiken vägleder val, motiverar en strävan av att undersöka,
samt hjälper eleverna uppfatta huruvida ett resultat är korrekt (Dietiker, 2015).
Öppen problemlösning påstås vara en möjlighet till att förbättra elevers
matematiska kreativitet. Med öppen problemlösning avses arbete med
matematiska problem, vilka inte har en given metod eller ett givet svar. Öppna
matematiska problem kan lösas genom olika metoder och även i vissa fall ha
flera olika svar (Hagland, Taflin & Hedrén, 2005). En integrering mellan
matematik och konst kan därför få positiva effekter när det kommer till
problemlösning. En integrering mellan matematik och konst kan även hjälpa
elever förstå vikten av att samarbeta, då olika elevers styrkor inom olika
områden hjälper gruppen (Hähkiöniemi et al. 2016). Thuneberg et al. (2017)
poängterar vikten av att utnyttja elevers naturliga nyfikenhet, fantasi samt dess
iver att leka, när det kommer till att lära sig matematik och även uppmuntra
eleverna till att upptäcka möjligheter i matematiken.
Den estetiska dimensionen spelar en central roll när man ska bestämma
vad matematiken visar, genom att tillåta eleverna ”leva” processen där deras
känslor öppnas, skapas möjligheter för estetiska upplevelser inom det
matematiska lärandet (Sinclair, 2001).
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Estetiska arbetsmetoder inom matematiken

Dietiker (2015) har i sin studie fokus på matematiska berättelser/ sagor, där de
matematiska begreppen och uttrycken utgör karaktärerna i berättelserna. På
detta sätt vill hon skapa en förnyad syn på matematiken genom berättelser som
berikar och gör matematiken mer levande, underhållande och utforskande.
Palmer (2010) har i sin studie fokus på att genom estetiken skapa en
ny syn på matematikämnet hos lärarstudenter. Där lärarstudenterna har fått
delta i olika workshops där dans, musik och bild varit inkluderade i
matematiken. Palmer belyser ett enligt henne faktum att en förändring i
matematikundervisningen måste börja med att utbilda lärarstudenter, till att se
på och utforska matematiken på ett annorlunda sätt än vad de tidigare varit
vana vid för att matematikundervisningen för barn i de yngre åldrarna ska bli
en möjlighet.
Thuneberg et al. (2017) vars studie utgår STEAM vilket innebär att
man belyser abstrakt vetenskap och matematiska idéer genom konkreta
lösningar med hjälp av konst. Syftet i studien var att ta reda på hur elever
uppfattar sitt eget lärande genom informell matematik och konstframställning
gentemot den traditionella skolmatematiken. Resultaten visade på att de flesta
eleverna tyckte bättre om att arbeta utifrån STEAM än traditionell
matematikundervisning, speciellt de elever som vanligtvis hade svårt för
matematik förstod lättare genom att arbeta på detta sätt. (Thuneberg et al. 2017).
Hähkiöniemi et al. (2016) vars studie likt Palmer (2010) studerar
lärarstudenter, har sitt fokus på tesselering, vilket är när man skapar mönster
utifrån givna geometriska former. I denna studie fick lärarstudenterna utan
några djupare instruktioner i grupp skapa olika mönster genom att utforska och
pröva sig fram till hur man kan använda sig av geometriska former för att skapa
mönster. Genom detta sätt att arbete med matematik fick studenterna en ny mer
estetisk syn på matematiken, genom att utforska möjligheter och se skönheten
som finns i matematiken (Hähkiöniemi et al. 2016).

Lärares kompetensutveckling
Relevant kompetensutveckling krävs för att lärare ska kunna utvecklas i sitt
yrke, vilket gäller för alla lärare som ämnar till att bidra till en högre
måluppfyllelse samt en god kvalitet i den svenska skolan uttrycker (Lärares
Riksförbund, 2018). Lärares kompetensutveckling syftar till en utveckling av
lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevers lärande (Langelotz,
2014). För att lärare ska kunna utveckla sin praktik behöver läraren skapa sig
nya ideer angående sin praktik, arbetssituationen i klassrummet samt hur detta
påverkar elevernas lärande. Målet med att lärare ska utveckla sin kompetens är
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så att eleverna ska kunna lära sig lättare och mer effektivt (Emanuelsson, 2001).
Mauwitz (2001) belyser att fortlöpande kompetensutveckling leder till att lärare
utvecklar fördjupade ämneskunskaper, förbättrad undervisningsskicklighet
samt en ökad förmåga att leda eleverna i deras arbete. Likt rapporten från
Emanuelsson (2001) tar Mauwitz (2001) upp att fokus med lärares
kompetensutveckling i slutändan handlar om att skapa en gynnsam miljö med
ökat lärande för eleverna. Lärarnas Riksförbund (2018) uttrycker att
kompetensutveckling krävs för att lärare ska kunna utvecklas i sitt yrke. Dock
så belyser artikeln från lärares riksförbund att många lärare anser sig få för lite
kompetensutveckling, samt att den i många fall har fel inriktning och är av för
dålig kvalitet.
Kompetensutveckling inom matematik syftar till lärare ska skapa sig
djupare kunskap om grundläggande matematik, så att lärarna känner sig mer
förtrogna med skolmatematiken och kan då våga utveckla samt variera sina
arbetssätt och metoder (Emanuelsson, 2001). Brandell (2001) Uttrycker att en
lärare behöver utveckla sina kunskaper inom matematik generellt, då
samhällets förändring skapar ett större behov av matematiska kunskaper för
alla. Lärare behöver fortbildning för att förbättra sin undervisning, samt se till
alla elevers behov, inte enbart de elever som inte förväntas uppnå ett godkänt
betyg. Genom att skapa en intressant och stimulerande matematikundervisning
kan lärarna främja alla elevers utveckling. Brandell (2001) hävdar även att alla
lärare som undervisar i matematik ska genomgå någon form av
kompetensutveckling, både i matematik och
matematikdidaktik.
Kompetensutvecklingen ska syfta till att öka lärares matematiska mognad,
fördjupning och breddning.
Positiva effekter av lärares kompetensutveckling går att finna om
man tittar till Japan som använder sig av en form av kompetensutveckling
benämnt ‘Lesson study’. Denna form av kompetensutveckling har i olika tester
såsom TIMSS visat att elever i Japan i jämförelse med elever i andra länder visar
ett högre resultat i sina studier (Gustavsson, 2008).
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Syfte och frågeställning
Syftet med forskningen är att undersöka huruvida lärare i grundskolans
årskurser 4–6 använder sig av estetiska hjälpmedel i form av bild och
teckningar i matematikundervisningen, samt orsaker till att de väljer att
använda (eller inte använda) denna form av hjälpmedel. Vidare undersöks hur
lärare ser på en ämnesintegrering mellan bild- och matematikämnet. Nedan
finnes de frågor forskningen ämnar besvara.

•

Huruvida använder sig lärare av de estetiska hjälpmedlen i
matematikundervisningen? Samt i hur stor utsträckning?

•

Vilka faktorer kan påverka användningen av estetiska hjälpmedel i
matematikundervisningen?

•

Hur ser lärare på en ämnesintegrering mellan bild- och
matematikämnet?
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Metod
Forskningen utgår från en kvantitativ enkät med kvalitativa inslag, som dels
har skickats ut till lärare via mail samt har lagts ut i en Facebook grupp med
matematiklärare. Den kvantitativa delen har bestått av frågor som besvarats på
en skala från 1–5 där 1 representerar att läraren instämmer, 2 representerar att
läraren instämmer delvis/ ibland, 3 representerar att läraren inte instämmer
alls, 4 att läraren inte vet hur den ställer sig till påståendet samt 5 att läraren
inte har någon åsikt om påståendet. Den kvalitativa delen av enkäten består av
en öppen frågeställning där lärarna kunnat utveckla sina svar samt ge sina
synpunkter på en matematikundervisning med inslag av bild, samt deras syn
på en ämnesintegrering mellan ämnena.

Validitet
Då studien utgår från en enkät som besvarats av lärare via internet, kan
studiens validitet inte garanteras till 100%. Brister i denna metod finns, såsom
att en individ kan ha besvarat enkäten flera gånger, individer kan ha hittat på
sina svar, eller svara utifrån en önskan om att arbeta på ett visst sätt. Då ingen
studie gjorts ute på skolor kan denna studie inte säkerställa att dess resultat
stämmer överens med verkligheten. Studie bygger på de svar som kommit in,
med det sagt så borde resultaten vara giltiga om en studie under liknande
omständigheter skulle göras. Bortfallet påverkar även validiteten i studien, av
14 000 Facebook medlemmar och 120 utskickade mail har endast lite mer än 80
svar kommit in. Någon form av förklaring till detta kan dock vara att lärarna i
fråga inte har fått mailet som skickades ut, lärarna är kanske inte längre aktiva
matematiklärare eller inte känner att det har tid att delta. När det kommer till
varför antalet som har besvarat enkäten genom Facebook är relativt lågt, kan
ha att göra med att många av lärarna inte är aktiva på Facebook, eller att de inte
är yrkesverksamma inom rätt åldersgrupp. Det går inte på något sett se hur
många av dessa 14 000 medlemmar som har sett inlägget, det är därav svårt att
räkna ut varför svarssiffran ser ut som den gör.

Urval
Enkäten har skickats ut till ungefär 120 stycken lärare som undervisar i åk 4–6
runt om i landet via mail, dessa 120 lärarna valdes ut enbart på grund av
tillgänglighet när det kom till att finna mailadresser. Mailadresserna har hittats
på de skolor där lärarna är yrkesverksamma, dessa skolor har sina lärare
presenterade med deras yrkestitel samt mailadress. Enkäten har även lagts ut i
en Facebookgrupp för matematiklärare med ungefär 14 000 medlemmar.
Sammanlagt har jag samlat in 87 svar varav 7 stycken har fallit bort då de inte
var yrkesverksamma i de efterfråga årskurserna. Av de återstående 80 svaren
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är 19 stycken svar från de 120 stycken lärare som jag skickade ut ett mail till, 61
svar är från enkäten som lades ut vid tre olika tillfällen på Facebook. Något
vidare urval har inte gjorts. Dessa 80 lärare som svarat på enkäten är
yrkesverksamma i olika delar av landet, har varit yrkesverksamma i allt mellan
1 till cirka 40 år samt skiljer sig i att de har eller inte har gått någon
kompetensutbildning inom matematik. Under resultatdelen med rubrik
’resultat utifrån kompetensutbildning’ har ett urval gjorts bland de lärare som
inte hade någon kompetensutbildning för att kunna göra en jämförelse dem
emellan. Vilket resulterade i att bland de lärare utan kompetensutbildning
valdes 1 lärares svar att tas bort ur grupperna som varit yrkesverksamma i 1–2
år respektive ur den grupp som varit yrkesverksamma 3–5 år. De svar som
valdes bort var dels från en lärare som inte hade något lärarutbildning (ur
gruppen 3–5 år) samt svaren från en lärare vars svars variabler stack ut för
mycket från de övrigas inom gruppen. Nedan listas de 80 lärarna som deltagit
i undersökningen, för att hålla sig till de etiska riktlinjerna har lärarna listats
utifrån kompetensutbildning, yrkesverksamma år samt population vilket i
detta fall syftar till de län lärarna är yrkesverksamma i (Eliasson, 2018). Lärarna
listas utifrån län istället för i vilken kommun de är yrkesverksamma i, Detta för
att lärarnas identitet och integritet ska bevaras (All European Academies, 2018).

Tabell 1. De 80 deltagande lärarna.

Kompetensutbildning
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet

Yrkesverksamma år
3 år
4 år
4 år
5 år
7 år
7 år
7 år
8 år
10 år
10 år
10 år
10 år
13 år
14 år
15 år
15 år
15 år
18 år
18 år
19 år
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Population
Skåne
Jönköping
Västmanland
Stockholm
Södermanland
Småland
Stockholm
Gävleborg
Norrbotten
Västra Götaland
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Södermanland
Stockholm
Stockholm
Norrbotten
Örebro
Stockholm
Uppsala

Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Matematiklyftet
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

19 år
20 år
20 år
20 år
21 år
22 år
25 år
30 år
43 år
4 år
10 år
10 år
10 år
10 år
12 år
15 år
15 år
16 år
17 år
18 år
18 år
18 år
19 år
20 år
20 år
20 år
21 år
21 år
21 år
22 år
23 år
25 år
27 år
28 år
30 år
34 år
40 år
41 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
3 år
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Stockholm
Skåne
Skåne
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Östergötland
Östergötland
Jönköping
Stockholm
Dalarna
Jönköping
Halland
Västra Götaland
Bohus
Västra Götaland
Skåne
Västerbotten
Stockholm
Västra Götaland
Östergötland
Stockholm
Skåne
Halland
Uppsala
Stockholm
Stockholm
Skåne
Värmland
Västra Götaland
Bohus
Stockholm
Västra Götaland
Stockholm
Skåne
Stockholm
Värmland
Norrbotten
Stockholm
Stockholm
Västra Götaland
Västra Götaland
Stockholm
Södermanland

Nej
Nej, Ingen lärarutbildning
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

3 år
3 år
3 år
4 år
5 år
7 år
8 år
12 år
13 år
16 år
18 år
19 år
20 år
21 år
25 år

Hälsingland
Södermanland
Kristinehamn
Kronoberg
Stockholm
Skåne
Skåne
Skåne
Södermanland
Stockholm
Norrbotten
Jönköping
Dalarna
Skåne
Jönköping

Genomförande
Forskningen hade till en början kvalitativ utgångspunkt där intervjuer och
observationer var planerade. Planen var att genomföra minst 5 intervjuer i
anknytning till observationer. Intervjuerna i samband med observationerna
skulle sedan stärkas av en kvantitativ del i form av en enkät. Ungefär 20
förfrågningar skickades ut till lärare i Stockholmsområdet angående att få
komma och göra en intervju med läraren samt en observation under en
matematiklektion. Dock var det bara tre stycken av dessa lärare som svarade
och var villiga att ställa upp på en intervju samt observation i deras klass. Då
inte tillräckligt med intervjuer gjordes beslutades att dessa inte skulle vara en
del av forskningen, istället grundas forskningen helt på den kvantitativa delen
och de 80 svar som kom in genom enkäten.
Dessa svar började analyseras i takt med att de kom in, på så sätt
upptäcktes olika mönster som sedan när alla svar kommit in var anledningen
till de indelningar som gjordes när det kommer till yrkesverksamma år samt
huruvida lärarna har en kompetensutbildning eller inte. Gibbs (2017) nämner
detta som öppen kodning, vilket betyder att man utgår från datan.

Bearbetning
All bearbetning som har gjorts har gjorts utifrån den data som har samlats in,
analyseringen har därav varit datastyrd.
Genom att gå igenom de olika svaren uppstod en skillnad som kändes
värt att analysera vidare. Detta ledde till att en indelning gjordes utifrån hur

13

länge lärarna har varit yrkesverksamma. De 80 lärarna delades därav in i fyra
grupper om 20 stycken lärare i varje, där den första gruppen varit
yrkesverksamma mellan 1–7 år, sedan 8 till 15 år, 16 till 20 år och sist 21 år eller
mer. Att det blev just dessa års intervaller berodde enbart på att få 20 lärare i
varje grupp. Efter att ha gjort indelningen uppstod en tydlig skillnad mellan de
olika grupperna, vilket gjorde att en vidare analys gjordes för att se vad
skillnaden kunde tänkas bero på.
Lärarnas svar har sedan även delas in utifrån om de har någon
kompetensutbildning eller inte, detta av samma anledning som tidigare nämnts
ovan. Efter en genomgång av alla svar upptäcktes en skillnad i lärares svar och
inställning beroende på om de hade någon form av kompetensutbildning eller
inte. Dock så visade det sig att en indelning inom de två grupperna behövde
göras för att ytterligare få svar på vad som påverkar lärarnas svar samt
inställning till estetiken inom matematiken. Därav gjordes en indelning bland
de lärare som har uppgett att de har gått kompetensutbildningen
matematiklyftet och de lärare som enbart svarat att dem har gått någon form
av kompetensutbildning inom matematik. Indelningen i gruppen som inte har
någon kompetensutbildning gjordes utifrån hur länge lärarna hade varit
yrkesverksamma.
Sist bearbetades lärarnas öppna svar. angående en ämnesintegrering
mellan bilden och matematiken, där kategorier skapades utifrån lärarnas svar
(Gibbs, 2017). De kategorier som uppstod är: Geometri, Problemlösning, Bråk,
Allmän positiv inställning till en ämnesintegrering samt inget utbyte av en
ämnesintegrering.
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Resultat
Figur 1 visar resultatet utifrån de 80 deltagande lärarna, där fokus ligger på hur
stor andel av lärarna som använder sig av estetiska hjälpmedel i form av bilder
och teckningar i sin undervisning samt huruvida lärarna anser att bilder och
teckningar är ett hjälpmedel för elevernas förståelse och utveckling i matematik.
Fråga ett belyser huruvida lärarna använder sig av denna form av hjälpmedel i
sin undervisning. Fråga två belyser om lärare anser att bilder/ teckningar är ett
hjälpmedel för elevernas utveckling och förståelse, fråga tre belyser om lärarna
uppmuntrar sina elever till att använda sig av bilder/ teckningar. Fråga fyra
belyser huruvida lärare anser att bilder/ teckningar gör så att elever lättare
förstår och då även kan lösa matematikuppgifter.
Resultatet visar på att 48 av 80 använder sig av bilder/ teckningar
som hjälpmedel i sin undervisning, 63 av de svarande lärarna anser att bilder/
teckningar är ett hjälpmedel för elevernas matematiska utveckling och
förståelse, 60 av lärarna uppmuntrar även sina elever till att själv använda sig
av bilder och teckningar när de ska lösa matematikuppgifter, samt att 67 av
lärarna anser att bilder och teckningar hjälper eleverna att lättare förstå och då
även lösa matematikuppgifter. Svaren som går att avläsas nedan utgår från
fråga 5-8 i den enkät som lärarna besvarade, för att se enkäten och vad dessa
frågor belyste titta i bilaga 6. Vidare information kring hela enkätens svar går
att finna i bilaga 1.
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Figur 1, Alla svar.

Figuren visare de 80 svaren utifrån hur stor andel som använder sig av och anser att
bilder/ teckningar är ett hjälpmedel i matematikundervisningen.
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Resultat utifrån yrkesverksamma år
Efter att ha analyserad de fyra olika indelningarna utifrån hur länge de olika
lärarna varit yrkesverksamma uppstod ett tydligt mönster inom de frågor som
ställdes i enkäten vilket går att finna i figur 2 nedan. De lärare som hade varit
yrkesverksamma mellan 16–20 år använder sig mest frekvent av bilder och
teckningar i sin undervisning 15/20. Alla dessa lärare uppgav även att de
frekvent uppmuntrade sina elever till att använda sig av bilder och teckningar
när de skulle lösa matematikuppgifter. Dessa lärare ansåg även till större
utsträckning att bilder och teckningar är ett hjälpmedel för elevernas
matematiska utvecklig och förståelse 19/20, samt att eleverna utifrån
hjälpmedlen i form av bilder och teckningar lättare kunde förstå och lösa
matematiska uppgifter 19/20. Av dessa 20 lärare har 16 stycken gått någon form
av kompetensutbildning inom matematik.
Bland de som varit yrkesverksamma i 8–15 år uppgav näst intill lika
många att de frekvent använde sig av bilder i sin undervisning 13/20, 16/20
ansåg att bilder och teckningar är ett hjälpmedel för elevers matematiska
utveckling och förståelse, samt att 17/20 tror att bilder och teckningar hjälper
eleverna att förstå matematiska uppgifter och att eleverna då även kan lösa
uppgifterna. 15/20 angav att de frekvent uppmanar sina elever till att använda
sig an bilder och teckningar som metod när de ska lösa matematikuppgifter. Av
dessa 20 lärare har 17 stycken gått någon form av kompetensutbildning inom
matematik.
Av de lärare som varit yrkesverksamma i 1–7 år uppger 10/20 att de
använder sig av bilder och teckningar i sin undervisning. 13/20 anser att bilder
och teckningar är ett hjälpmedel för elevers matematiska utveckling och
förståelse, samt att 16/20 tror att eleverna med hjälp av bilder och teckningar
lättare kan förstå och då även lösa matematikuppgifter. 15/20 av lärarna uppger
att de frekvent uppmuntrar sina elever till att använda sig av bilder och
teckningar som metod när de ska lösa uppgifter. Utav dessa 20 lärare är det 7
stycken som har gått någon form av kompetensutbildning.
Av de lärare som varit yrkesverksamma i 21 år uppger 9/20 av lärarna
uppger att de frekvent använder sig av bilder i sin undervisning. 15/20 uppger
att de anser att bilder och teckningar är ett hjälpmedel för elevers matematiska
utveckling och förståelse, lika stor andel anger att de tror att bilder och
teckningar gör att elever förstår matematiska uppgifter lättare och då även kan
lösa uppgifterna. Dock så är det enbart 10/20 av lärarna som frekvent
uppmuntrar sina elever till att använda sig av bilder och teckningar som metod
när de ska lösa uppgifter. Av dessa lärare är det 18 av 20 som har gått någon
form av kompetensutbildning.
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I Figur 2 nedan kan man se att de lärare som varit yrkesverksamma i
16-20 använder sig själva av- samt uppmanar sina elever till att använda sig av
bilder och teckningar i större utsträckning än övriga lärare (fråga 5 och 7). De
anser även i större utsträckning att bilder och teckningar är ett hjälpmedel för
eleverna (fråga 6 och 8). (För mer information kring lärarnas svar, se bilaga 2).

Figur 2, yrkesverksamma år.

Figuren visar hur de olika lärarna besvarat de fyra frågorna (5-8) utifrån hur länge dem varit
yrkesverksamma, lila representerar dem som har jobbat 1–7 år, blå 8–15 år, grön 16–20 år och röd
21 år eller längre. Varje grupp består utav 20 stycken lärare.
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Resultat utifrån kompetensutbildning
Figur 3 nedan visar är det en uppenbar skillnad i hur lärare använder sig av,
men även ser på bilder och teckningar som ett hjälpmedel i
matematikundervisningen. De lärare som har gått någon form av
kompetensutbildning använder sig i större utsträckning av bilder och
teckningar i matematikundervisningen, jämfört med de lärarna utan någon
kompetensutbildning. De lärare som gått någon form av kompetensutbildning
uppmuntrar även sina elever till att använda sig av bilder och teckningar när
de ska lösa matematikuppgifter i större utsträckning. Samma mönster går även
att finna när det kommer till huruvida lärare anser att bilder och teckningar är
ett hjälpmedel för elevers matematiska förståelse och utveckling samt att
eleverna med dessa hjälpmedel då även lättare kan lösa uppgifterna, även om
skillnaden inte är lika markant som när det kommer till lärarnas egen
användning av bilder och teckningar i matematikundervisningen.
Då det var betydligt fler lärare (58 stycken) som gått någon form av
kompetensutbildning gentemot de 22 lärare som inte har gått någon
kompetensutbildning gjordes en ”förlängning” av deras svar. Detta så att en
jämförelse mellan de två grupperna skulle vara möjlig att visa i figur 3.
”Förlängningen” gjordes genom att utgå ifrån att resultaten av lärarnas svar
utan kompetensutbildning skulle vara kontinuerliga. Därav multiplicerades
deras resultat med 2,5 för att skapa en visuell representation av skillnaden
mellan de två grupperna.
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Figur 3, Lärare med- gentemot lärare utan kompetensutbildning.

Figuren visar hur de lärare som har gått en kompetensutbildning (lila) jämfört med de lärare
som inte har gått någon form av kompetensutbildning (blå) har besvarat frågorna 5 till 8.

Utifrån figur 4, 5 och 6 nedan går det även att finna att det finns skillnader inom
de två grupperna (de som har någon form av kompetensutbildning inom
matematik och de som inte har någon kompetensutbildning).
Genom att dela in de lärare utan kompetensutbildning i två lika stora
grupper (11 lärare i varje), anledningen till att uppdelningen gjordes med 11
lärare i varje var för att jag såg en märkbar skillnad mellan de lärare som varit
yrkesverksamma under en kortare tid gentemot de lärare som varit
yrkesverksamma en längre tid. Skillnaden visade på att de lärare utan
kompetensutbildning som har jobbat 4 år eller mindre i större utsträckning
använde sig av bilder och teckningar i matematikundervisningen (fråga 5),
samt att dessa lärare även uppmuntrar sina elever till att använda sig av bilder/
teckningar när de ska lösa matematikuppgifter (fråga 7), än de lärare utan
kompetensutbildning som har varit yrkesverksamma i 6 år eller mer. Lärarna
som har varit yrkesverksamma i 5 år eller mindre ansåg även i större
utsträckning att bilder och tackningar är ett hjälpmedel för elevernas
matematiska utveckling och förståelse (fråga 6). Indelningen visade även en
skillnad till fördel för lärarna som varit yrkesverksamma i 1–5 år, när det
kommer till huruvida lärarna anser att bilder och teckningar gör att eleverna
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lättare kan förstå matematikuppgifter, med hjälp av bilder och teckningar samt
att eleverna då även kan lösa uppgifterna. (fråga 8).

Figur 4, lärare utan kompetensutbildning indelade i två grupper utifrån yrkesverksamma år.

visar en indelning bland de lärare utan någon form av kompetensutbildning inom matematik,
där en indelning gjort på två grupper, de som varit yrkesverksamma i 1 till 5 år samt 6 till 25 år.

För att undersöka ytterligare delades även lärarna utan kompetensutbildning
in i fyra olika grupper, utifrån hur länge de varit yrkesverksamma. Vilket går
att finna i diagram fem nedan. Då det bara är fem stycken i varje grupp går inte
giltigheten av detta att garantera.
Denna indelning visade på att de lärare som varit yrkesverksamma i
ett till två år i större utsträckning använde sig av bilder och teckningar i sin
undervisning samt att de även i större utsträckning ansåg att bilder och
teckningar är ett hjälpmedel för elevernas utveckling och förståelse. När det
kom till huruvida lärarna uppmuntrar sina elever till att använda sig av bilder
och teckningar när de ska lösa matematikuppgifter gör båda grupperna som
varit yrkesverksamma i ett till två år och tre till fem år i lika stor utsträckning.
Dock så anser de lärare som varit yrkesverksamma i tre till fem år att bilder och
teckningar gör att eleverna lättare kan förstå och då även lösa matematiska
uppgifter.
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Figur fem, lärare utan kompetensutbildning indelat i fyra grupper utifrån yrkesverksamma år.

Figuren visar hur de lärare utan kompetensutbildning svarat indelat i fyra olika grupper.
Grupperna består av fem lärare i varje grupp.

Vidare delades även lärare med kompetensutbildning in i två grupper med 29
stycken lärare i vardera grupp. Indelningen gjordes utifrån de som specificerat
att dem har gått matematiklyftets kompetensutbildning och de lärare som har
uppgett att de har gått någon annan (ospecificerad) kompetensutbildning.
Vilket går att finna i diagram sex nedan.
Utifrån indelningen går inte några större skillnader att finna, dock så
uppger de som har gått matematiklyftet i något större utsträckning att de själva
använder sig av bilder och teckningar i matematikundervisningen, samt att de
uppmuntrar sina elever till att använda sig av bilder och teckningar när de ska
lösa matematikuppgifter. De lärare som gått matematiklyftet anser även att
bilder och teckningar gör så att eleverna lättare kan förstå och då även lösa
matematikuppgifter med hjälp av bilder och teckningar i något högre
utsträckning än de lärare som har gått någon annan form av
kompetensutbildning. Huruvida lärarna i de båda grupperna anser att bilder
och teckningar är ett hjälpmedel för elevernas matematiska utveckling och
förståelse visade indelningen inga större nämnvärda skillnader.
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Figur sex, Lärare som gått matematiklyftet gentemot lärare som gått någon annan form av
kompetensutbildning.

Figuren visar indelningen mellan de lärare som gått en kompetensutbildning, indelningen är
utifrån vilken typ av kompetensutbildning lärarna har gått.
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Resultat angående en ämnesintegrering
När det kommer till huruvida lärare anser att en ämnesintegrering mellan
ämnena matematik och bild, har hälften av lärarna en övervägande positiv
inställning till en ämnesintegrering överlag mellan ämnena. Vilket går att
avläsa i figur 7, lärarna har placerats in under fler kolumner, placeringen är
utifrån lärarnas svar. Hälften av lärarna som svarat på enkäten anser allmänt
att en integrering mellan ämnena skulle vara ge en positiv effekt, där vissa
lärare specificerat olika områden. Lärarna uttryckte bland annat att ”ett
samarbete mellan ämnen-/lärare är grunden till att bredda förståelsen hos
eleverna i alla ämnen. Att därtill kunna koppla vardagen med tydliga exempel
är ett måste” (Lärare, Stockholm). Samt att: ”flertalet elever kan bli mer
motiverade och det gör i sin tur att de utvecklas mer. Desto fler sinnen vi
använder i ett ämne eller en uppgift är positivt för utvecklingen” (Lärare,
Nyköping). Ungefär hälften uttryckte att de tyckte att en ämnesintegrering
skulle vara passande inom vissa områden av matematiken och bilden, där
bland annat geometri, problemlösning, bråk och så vidare har nämnts som bra
exempel där en ämnesintegrering skulle fungera utan några konstigheter/
problem. ”Jag ser många möjligheter t.ex. bråk, det som många kämpar med att
förstå. Geometri är också klockrent” (Lärare, Jönköping).
Bild känns naturligt inom området geometri, det skulle behöva vävas in
mer i bråk samt överlag inom problemlösning. Jag tror alla elever skulle
vinna på att konkretisera och tänka bildligt i matematiken, jag tror att en
ämnesintegrering särskilt skulle gynna de elever som har svårt med
förståelsen (Lärare, Gävleborg).

Dock anser 16 stycken av lärarna som har besvarat enkäten att de inte finner
något utbyte mellan matematiken och bilden. Bland annat tycker några lärare
att det räcker med de bilder som finns i elevernas material samt de förklarande
bilderna som lärarna själva använder för att förklara olika företeelser. Medan
några lärare uttrycker att de inte finner något utbyte alls eller att de tycker/ tror
att eleverna skulle fokusera mer på att skapa ”snygga” bilder än att fokusera på
det rent matematiska. En lärare uttrycker ”nej, jag upplever att eleverna
behöver lära sig skilja på ämnena. Blandar vi för mycket förvirrar vi dem.”
(Lärare, Västra Götaland).
Några av lärarna tar upp tidsaspekten som ett hinder för att kunna
möjliggöra en ämnesintegrering, samt att några belyser att de med en
ämnesintegrering inte skulle kunna uppfylla de olika kraven inom ämnena.
”Man skulle kunna integrera men tror tyvärr att det många gånger är tiden som
sätter stopp för det. Stressigt att hinna med målen i bild” (Lärare, Nyköping).
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Figur 7, Ämnesintegrering.

Figuren visar lärarnas inställning till en integrering mellan bild- och matematikämnet.
Lärarna Kan förekomma i fler än en spalt.
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Diskussion
Utifrån den data som har samlats in och bearbetats har det framkommit att
relativt många lärare använder sig av bilder och teckningar i sin undervisning
när det kommer till att förklara begrepp och uttryck. Det är även relativt många
av lärarna som uppmuntrar eleverna till att använda sig av bilder och
teckningar när de själva ska lösa matematiska uppgifter. Som det framgår i
början av resultatdelen anser övervägande av de lärare som har svarat på
enkäten att bilder och teckningar är ett hjälpmedel när det kommer till
elevernas förståelse och utveckling samt att eleverna med hjälp av bilder lättare
kan lösa matematiska uppgifter. Ett stort antal av lärarna påstår sig även
uppmuntra sina elever till att använda sig av bilder och teckningar inom
matematiken, dock så är det färre av dessa lärare som själva använder sig av
bilder och teckningar i sin matematikundervisning. Vilket kan få en att undra
hur de elever som har lärare som inte använder sig av bilder och teckningar i
sin undervisning ska kunna använda sig av bilder och teckningar som
hjälpmedel när de själva ska lösa uppgifter. Då fler elever blir uppmuntrade till
att använda sig av bilder och teckningar när de ska lösa uppgifter än det är
lärare som använder sig av bilder och teckningar i sin undervisning, blir det
föga motsägelsefullt till lärarnas inställning till vikten bilder och teckningar har
för elevernas utveckling. Det är något som är värt att tänka på, men inte det
som diskussionen kommer att ha som fokus.
Som svar på de frågeställningar vars varit grunden till denna uppsats kan man
konstatera att, relativt många lärare använder sig av bilder och teckningar som
hjälpmedel i sin undervisning. Dels genom att själv använda sig av dessa
hjälpmedel när de ska förklara olika saker samt genom att uppmuntra sina
elever till att använda sig av bilder och teckningar när de själva ska lösa
matematiska uppgifter. Det lite tråkiga är dock att det är flertalet lärare som
anser att bilder och teckningar är ett hjälpmedel för elevernas matematiska
förståelse och utveckling samt att eleverna med hjälp av bilder och teckningar
lättare kan lösa uppgifter, än vad det är lärare som själva använder sig av detta
hjälpmedel i sin undervisning samt uppmuntrar eleverna. Om lärarna nu anser
att bilder och teckningar är ett hjälpmedel borde de även använda sig av dem i
sin undervisning i större utsträckning, kan man tycka.
De faktorer som påkommits under bearbetningen, när det kommer
till vad det är som kan påverka användandet av bilder och teckningar i
matematikundervisningen är: dels huruvida länge lärarna har varit
yrkesverksamma samt huruvida lärarna har gått någon form av
kompetensutbildning inom matematik eller inte.
Lärarnas inställning till en integrering mellan ämnena är
förhållandevis hög, ändock om en av fyra inte ser något utbyte alls av att
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integrera ämnena matematik och bild, så har ändå häften av lärarna en positiv
inställning till en ämnesintegrering, då främst när det handlar om geometri.

Yrkesverksamma år kontra kompetensutveckling
Det mest intressanta som framkom under bearbetningen var huruvida lärarna
använde sig av bilder och teckningar som hjälpmedel samt deras syn på bilder
och teckningar som hjälpmedel i matematikundervisningen, utifrån hur länge
lärarna har varit yrkesverksamma samt huruvida de har någon form av
kompetensutbildning inom matematik. Det som framkom var att den lärare
som i minst utsträckning använde sig av bilder och teckningar i sin
matematikundervisning var de lärare som varit yrkesverksamma i 21 år eller
mer.
Anledningen till varför de lärare som varit yrkesverksamma mer är 21 år i
mindre utsträckning använder sig av samt anser att bilder och teckningar är ett
hjälpmedel, skulle kunna vara att dessa lärare har hittat andra
utlärningsmetoder som de finner mer givande eller att de har varit
yrkesverksamma så länge att det inte förstår utbytet då de alltid har arbetat på
ett visst sätt och tycker att det fungerar. Dessa är dock bara spekulationer till
varför det ser ut på detta sätt.
Studien av Gustavsson (2008) visar på att kompetensutbildning
eller kompetensutveckling som det även benämns, har visat på positiva effekter
bland lärare i japan. Kompetensutveckling är till för lärarna, så att de kan
utveckla sitt sätt att undervisa för eleverna bästa chans till utveckling
(Langelotz, 2014). Vilket går att koppla till de två grupperna som varit
yrkesverksamma mellan 8–15 och 16–20 år, där större delen av lärarna har gått
någon form av kompetensutveckling inom matematik. Det går dock inte ihop
med de lärare som varit yrkesverksamma i 21 år eller mer. Emanuelsson (2001)
påpekar att för att lärare ska kunna utveckla sin praktik behöver läraren skapa
sig nya idéer angående sin praktik, arbetssituationen i klassrummet samt hur
detta påverkar elevernas lärande. Läraren behöver alltså ha en öppen
inställning till att förändra sin praktik för att en kompetensutbildning ska
kunna ha positiva effekter. Detta kan vara en anledning till varför
kompetensutbildningen inte har så stor inverkan på de lärare som har varit
yrkesverksamma i 21 år eller mer. Det kan mycket väl vara så att dessa lärare
är för fast i sin praktik för att tillåta/ kunna genomföra en förändring även om
de har genomgått en kompetensutveckling.
Palmer (2001) och Hähkiöniemi et al. (2016) har fokuserat sina studier
på lärarstudenter som har fått uppleva en mer estetisk matematik. Att
lärarstudenter i sin utbildning får uppleva och arbeta med matematik med hjälp
estetiska hjälpmedel kan vara förklaringen till varför de lärare som har varit
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yrkesverksamma i 1–7 år i större utsträckning än de lärare som varit
yrkesverksamma i 21 år eller mer, använder sig av estetiska hjälpmedel i forma
av bilder och teckningar i sin undervisning. För de lärare som varit
yrkesverksamma en kortare tid är utbildningen med största sannolikhet
grunden till varför de arbetar som de gör. Till skillnad från de lärare som har
varit yrkesverksamma en längre tid som därmed har funnit ett sätt att arbete
som de anser fungerar. Det kan även vara så att de fastnat i ett arbetssätt och
har svårt att utveckla sin praktik, även om de har genomgått någon form av
kompetensutbildning.

Kompetensutbildning eller inte
Intressanta resultat framkom även när en indelning gjordes mellan de lärare
som har gått någon form av kompetensutbildning gentemot de lärare som inte
har gått någon form av kompetensutbildning. Under avsnittet om lärare med
kontra utan kompetensutbildning har flera olika indelningar gjorts för att
kunna fastställa hur det påverkar lärarnas arbete med bilder och teckningar i
sin undervisning samt vad det kan vara som påverkar hur lärarna arbetar.
Från resultatet framkom det tydligt att de lärare som har gått någon form av
kompetensutbildning inom matematik, övergripande använder sig av bilder
och teckningar i sin undervisning i större utsträckning än de lärare som inte
gått någon form av kompetensutbildning. De lärare som gått någon form av
kompetensutbildning använder sig själva av bilder och teckningar i dubbelt så
stor utsträckning. De lärare som har någon form av kompetensutbildning anser
även i högre grad att bilder och teckningar är ett hjälpmedel för elevernas
förståelse och utveckling samt att eleverna med hjälp av bilder lättare kan lösa
matematiska uppgifter, dessa lärare uppmuntrar även sina elever i högre grad
att använda sig av bilder och teckningar när de ska lösa uppgifter, än de lärare
som inte har gått någon kompetensutbildning. Detta tyder på att de lärare som
har gått en kompetensutbildning med största sannolikhet har fått uppleva en
matematik där bilder och teckningar introducerats som hjälpmedel i
matematiken. Gustavsson (2008) nämner positiva effekter i Studieresultat i
Japan kopplat till att lärarna arbetar med kompetensutveckling kontinuerligt.
Vilket påvisar att kompetensutveckling kan göra en skillnad på hur lärare ser
på sin undervisning när det kommer till bilder och teckningar som hjälpmedel,
dock så belyser inte denna uppsats om det gör en förändring i elevernas
studieresultat.
Det visade sig dock att det inte var så enkelt som att de lärare som har
gått en kompetensutveckling använder sig mer av bilder och teckningar, utan
när en närmare undersökning på lärarna utan kompetensutbildning gjordes
framkom det att en skillnad fanns mellan dessa lärare beroende på hur länge
de varit yrkesverksamma. Det som framkom var att de lärare som har varit
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yrkesverksamma i under fem år använde sig av samt ansåg i större utsträckning
att bilder och teckningar är ett hjälpmedel inom matematiken än de lärare som
varit yrkesverksamma en längre tid. Dock vid en snävare indelning visade det
sig vara de lärare utan kompetensutbildning som varit yrkesverksamma i 1-2
år som i största grad själva använder sig av bilder och teckningar i sin
undervisning samt anser att bilder och teckningar som hjälpmedel gör att
eleverna får en djupare förståelse samt utvecklas inom matematiken.
En förklaring till varför det ser ut på detta sätt skulle kunna vara att dessa lärare
likt de lärarstudenter som har varit delaktiga i Palmer (2001) samt Hähkiöniemi
et al (2016) studier, utsatts för en matematikundervisning där bilder och
teckningar haft ett inslag under deras lärarutbildning. Vilket de lärare som varit
yrkesverksamma en längre tid inte varit delaktiga i. En annan förklaring kan
vara att efter ett antal år som yrkesverksam lärare glömmer man bort det som
man lärt sig under sin utbildning och hamnar i ett enspårigt utlärande som man
finner godtyckligt för att det enligt en själv fungerar.

Ämnesintegrering mellan bild- och matematikämnet
I resultatdelen som belyser lärarnas inställning till en integrering mellan bildoch matematikämnet går det att se att lärarna har väldigt skilda åsikter kring
dess möjlighet samt nödvändighet. I samma del av resultatet går det dock att
se att hälften av lärarna som har svarat på enkäten anser att en
ämnesintegrering ämnena emellan skulle vara gynnsam för eleverna. Lite fler
än hälften anser att det skulle passa inom vissa områden i matematiken, då till
stört del inom geometrin. Detta går hand i hand med de studier som Palmer
(2008) samt Hähkiöniemi et al (2016) har utför, där ett fokus varit just på
geometri.
Även om det är många av lärarna i denna undersökning som ser
en möjlig integrering mellan ämnena bild och matematik är det dock nästan en
på fyra som inte finner något utbyte mellan ämnena och finner därför en
integrering onödig. Som en lärare från Stockholm uttrycker är en integrering
mellan ämnen ett sätt att bredda förståelsen samt elevers kunskap inom alla
olika områden, vilket är något jag personligen håller med om. Medan en lärare
som finner en integrering mellan ämnena onödigt uttryckte ”att om man
blandar för mycket mellan ämnena så kommer man att förvirra eleverna”. En
tanke som slog mig när jag läste detta var om det var värt att undgå förvirrade
elever genom att inte utsätta dem för undervisning ämnen emellan, eller om det
har större värde att tampas med förvirrade elever ett tag som sedan ser
kopplingen mellan olika ämnen och saker i världen.
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Slutsats
Till sist vill jag lyfta de implikationer resultaten av denna studie kan ha för
praktiken i skolan. Ser man till resultaten av tidigare forskning, vilket lyfter
positiva effekter av att integrera ämnena matematik och bild och jämför de med
resultatet av denna studie. Vars visar på att det är relativt få av lärarna som
regelbundet
använder
sig
av
bilder
och
teckningar
i
sin
matematikundervisning. Behöver någon form av förändring ske. Man kan inte
kontrollera huruvida länge lärare har varit yrkesverksamma, dock borde, precis
som Mauwitz (2001) & Brandel (2001) uttrycker, alla lärare genomföra
kompetensutveckling inom matematik för att kunna utveckla sin undervisning.
Då resultaten i denna studie visar på relativa skillnader i hur lärare med
gentemot lärare utan kompetensutbildning arbetar, samt ser på bilder och
teckningar som hjälpmedel i matematikundervisningen, borde alla lärare få
kompetensutbildning. Om inte enbart för lärares egna utveckling så även för
alla elevers möjlighet till en jämlik utbildning, var de än går i skolan.
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Bilagor
I bilagor samlas information som kan vara relevant för läsaren men som inte behövs
eller passar i den sammanhängande texten. Det kan till exempel vara missivbrev till
vårdnadshavare, intervjuformulär eller omfattande datatabeller.
Bilagorna är inte sidnumrerade, de namnges och numreras löpande, exempel Bilaga 1,
Bilaga 2, osv.
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