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Sammanfattning 

Denna studie baseras på kvalitativ forskningsansats och lyfter huruvida det är så att 

estetik, i form av illustrationer och färg, kan påverka motivation, prestation och resultat 

på matematikprov. Studien är gjord på två f-6 skolor i en kommun i Norrbotten, med 

fokus på mellanstadiet men också med anknytning till yngre åldrar.  Studien baseras på en 

kvalitativ forskningsansats där resultaten är baserade på data insamlade i form av prov, 

enkäter och intervjuer. Studien har sin grund i konstruktivismen där Piaget är en 

betydande person med teorin om två kunskapsstrukturer, den figurativa och den operativa, 

vilka båda behövs för att skapa förståelse för matematiken. Den viktigaste slutsatsen 

denna studie visar på är att elever, i stort sett, antingen besitter kunskap eller ej men 

motivation kan definitivt påverkas med hjälp av estetik. 
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1. Inledning 
 

Denna studie utgår från författarens egna erfarenheter angående kopplingen mellan matematik, 

estetik och prov. Under min skolgång har jag alltid haft problem att visa mina kunskaper vid 

prov. Förmågan att tänka klart, fokusera eller att använda och visa mina kunskaper, var som 

bortblåsta vid provtillfällen. Detta är inte ett ovanligt fenomen, speciellt inte när det gäller barn 

och unga. Det finns enligt Nyström och Palm (2001) elever som blir väldigt stressade av 

provsituationer. De menar att elevernas prestationer kanske inte alltid stämmer överens med 

dess kunskapsnivå. Orsakerna kan variera mellan allt från ångest inför prov till utformningen 

av proven. Min uppfattning är även att matematikprov är stela och prestationsinriktade vilket 

har gett mig ökad prestationsångest och stress. Dock fick vi studenter, under första kursen i 

matematik på lärarutbildningen, ett matematikprov där läraren använde sig av bilder med små 

vitsar och uppmuntrande ord. Även om det inte kunskapsmässigt påverkade mig så var det 

upplyftande och motiverande, vilket kan ha påverkat min vilja att försöka prestera bättre samt 

sänkt min stressnivå.    

 

Det jag vill undersöka är om det estetiska utseendet på prov kan påverka provresultaten, 

motivationen och den personliga erfarenheten av ett prov på ett positivt sätt. Jag vill se om man 

genom estetik och intresse kan motivera eleverna och på så sätt kunna öka deras prestation och 

förståelse för att sedan använda den kunskapen i min undervisning på ett gynnsamt sätt. 

Anledningen till att jag valde just matematik är dels på grund av att jag själv har en del dåliga 

erfarenheter med matematiklärare. Jag upplevde många gånger att lärare misslyckades med att 

få mig att förstå vilket gjorde mig frustrerad och påverkade min motivation till ämnet. De lärare 

som lyckades öka min förståelse för ämnet var de lärare som blandade in estetik bland annat 

genom att man fick lyssna på musik och jobba praktiskt bland annat med hjälp av bilder och 

spel. Enligt Kehtari och Rassoul (2007) kan pedagogiska datorspel användas som ett 

pedagogiskt instrument för inlärning eftersom man genom datorspel övar ett specifikt syfte och 

övningen i sig ger färdighet. I Skolverkets artikel Estetiska lärprocesser (Alexandersson och 

Swärd, 2015) menar man att estetiska lärprocesser i form av bland annat bild, form och även 

särskilt anpassade dataprogram ökar elevernas delaktighet i sitt eget lärande. Ofta är 

matematikundervisningen monoton och teoretisk. “Det enskilda tysta räknandet, som ökar i 

svenska klassrum enligt undersökningar behöver brytas” (Pettersson A., Olofsson G., 

Kjellström K., Ingemansson I., Halén S., Björklund Boistrup L. och Alm L., 2014). Jag hade 

en klass där lektionerna varierades med praktisk matte och arbete i boken. Jag och eleverna 

kunde till exempel ställa oss i en ring och gå igenom multiplikationstabellerna då varje elev sa 

nästa hopp i tabellen och det skulle gå ganska fort, eleverna tyckte den övningen var superkul 

och “bra för att man lär sig fast det är kul”. Med dessa erfarenheter i bagaget har jag börjat 

fundera om man även kan påverka motivationen för prov på samma sätt.  

 

I skollagen (2010:800) står det att elever i skolan ska stimuleras och få den vägledning de 

behöver för att gynna sitt lärande och personliga utveckling. Detta behöver inte bara syfta på 

undervisningen utan även på provtillfällen och det kan därför vara en anledning till att forska 

kring detta ämne ifall det visar sig vara gynnsamt för elever, även om så bara för en del.    



4 

 

2. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att samla kunskap om man med hjälp av estetik och elevnära 

situationer kan öka motivationen och förståelsen inom matematik. Studiens fokus kommer att 

vara på huruvida matematikprov på mellanstadiet kan upplevas mer intressanta och om eleverna 

kan bli mer motiverade till att skriva dem samt få bättre resultat genom att man använder sig av 

estetik i utformningen. Data kommer att samlas in genom att eleverna får skriva två 

matematikprov baserade på samma frågor men där det ena provet har en estetisk utformning 

samt enkäter och intervjuer.    

 

 

 

Frågeställningarna som studien grundar sig på är följande: 

- Hur kan provens utseende och utformning påverka elevernas motivation till att skriva 

prov? 

- Hur kan provens utseende och utformning påverka elevernas prestation och resultat? 

- Hur kan man som lärare, för att gynna elevernas kunskapsutveckling, använda sig av 

estetik i den praktiska matematikundervisningen och i så fall hur? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning  
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur, vilka har en koppling till studien, att 

presenteras. I läroplanens kursplan för matematik kan man läsa att ”matematiken ska ge 

eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband” och att ”eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna 

tolka vardagliga och matematiska situationer” (lgr11). Dessa citat lyfts som ett exempel på hur 

man kan se på matematikundervisningen. Hur man vill använda sig av estetik i undervisningen 

är en tolkningsfråga och upp till varje enskild lärare, men syftet är enligt läroplanen detsamma, 

att ge eleverna verktyg till att utveckla sina kunskaper.  

 

 

3.1 Estetiska lärprocesser 

 

Estetiska lärprocesser kan beskriveas som ett sätt att skapa förutsättningar för 

sinnesförnimmelser och genom det, lärande (Englund Bohm, A., Jeppsson, C., Samuelsson J., 

u.å.). Jag har nedan valt att dela upp hur estetiska lärprocesser kan gynna elevers lärande  genom 

utseende och utformning av den matematiska undervisningen och uppgifter. 

 

Utseende 

Utseendet handlar här i stort sett om på vilket sätt estetik, särskilt i form av bilder, kan påverka 

elever positivt i undervisningen. Exempelvis hur uppgifters olika utseende kan påverka elever 

på olika sätt motivationsmässigt, kunskapsmässigt eller resultatsmässigt.  

 

En viktig del i skolan är att eleverna vill och vågar göra det som krävs för att målen ska uppnås. 

För att skapa denna positiva lärmiljö är det viktigt att uppgifterna eleverna får är stimulerande 

(Pettersson et al., 2014) samt att undervisningen är varierande och stimulerande (Johansson och 

Tegelström, 2013). Ghasemi (2010) har i sin studie, om hur pedagoger använder sig av estetiska 

uttrycksformer som redskap för att lära barn grundläggande matematiska begrepp i förskolan, 

kommit fram till att praktiska, estetiska uttrycksformer och teoretiska ämnen som matematik 

kan gå hand i hand för att skapa en meningsfull lärandemiljö för barns matematikutveckling. 

Genom att kombinera estetiska uttrycksformer och matematik skapar man enligt Ghasemi 

(2010) en rolig och kul lärandemiljö för att barn ska kunna uppleva och erfara med hela kroppen 

och därigenom lära och utvecklas. Johansson och Tegelström (2013) menar att estetiska 

uttrycksformer är ett verktyg som används för att väcka elevernas intresse för inlärning i 

teoretiska ämnen. Englund Bohm et al. (u.å.) kallar detta för estetiska lärprocesser då man med 

hjälp av fantasi levandegör undervisningen och därmed får eleverna att vilja undersöka och lära 

sig. Johansson och Tegelström (2013) menar också att de lärare som arbetar på detta sätt fångar 

elevernas intresse och deras undervisning blir mer intressant och varierande. Dock kom de fram 

till att många lärare ansåg att brister i planering, tid och material kan innebära ett hinder för att 

arbeta estetiskt. I bristen på tid håller sig lärare till den färdiga planeringen som finns i 

läroböckerna där också tryggheten att få med alla delar i undervisningen finns. Även om det är 

ett hjälpmedel för många lärare kan det orsaka att elever som inte klarar av den allt mer 
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teoretiska undervisningen inte hänger med i undervisningen (Skolverket 2003). I Petersens 

(2012a) studie har elever uttryck att det är jobbigt med mycket text. Detta kan ha att göra med 

många saker, bland annat nivån på elevens läskunnighet eller eventuella svårigheter. Som 

Österholm (2004) nämner kan man med hjälp av illustrationer eventuellt undvika att texten blir 

ett hinder för elever och istället ge dem verktyg för att förstå texten. Norberg (2014) menar att 

bilder har en dragningskraft  som texter saknar. Även kreativitet är viktigt för lärandet eftersom 

det exempelvis skapar ett flexibelt tänkande vilket är gynnsamt vid problemlösning (Pehkonen, 

1997). Norberg (2014) beskriver illustrationer som ett viktigt redskap i 

matematikundervisningen eftersom det ger eleverna stöd att förstå texter och 

meningserbjudande. Österholm (2004) hävdar att man kan komma ihåg en text utan att komma 

ihåg de exakta orden från texten eftersom man skapar sig en mental representation, en 

uppfattning, utifrån det man läser. Den mentala representationen kan få hjälp av bilder och 

illustrationer och symboler. Symboler är, enligt Österholm (2004), figurer som står för något, 

de har en viss innebörd eller betydelse. Det kan exempelvis vara siffror eller matematiska 

tecken. Redan där kan man alltså säga att en typ av bilder används i matematiken för att förenkla 

den.  

I en undersöknig av Elia I. och Philippou G. (2004) som utförts i en årskurs 6 på Cypern, 

beträffande hur bilder kan påverka elever vid lösning av matematiska problem, delade man in 

bilderna i fyra olika grupper. Dekorativa bilder, representativa bilder, organisatoriska bilder och 

informativa bilder (Elia I. och Philippou G., 2004). Varje grupp kommer kort att presenteras 

nedan.  

 

Dekorativa bilder  

Dekorativa bilder har endast som syfte att ge en bild av det uppgiften handlar om utan att tillföra 

någon information eller vägledning. Ifall uppgiften går ut på att lägga ihop hur många äpplen 

två barn plockar kan bilden föreställa två barn och ett träd.   

 

Representativa bilder 

Representativa bilder syftar till att ge en uppfattning om det matematiska problemet och kan 

jämföras med en mycket enkel ritning av det matematiska problemet vilken eleverna kan välja 

att använda sig av vid uträkningen. Exempelvis kan det vara en uppgift som går ut på att räkna 

hur många stenar man plockar på en sträcka om man plockar en sten var tionde meter och 

sträckan är hundra meter. Den representativa bilden kan då föreställa sträckan från start till slut. 

 

Organisatoriska bilder 

Organisatoriska bilder avser att organisera problemet. Till exempel med hjälp av rader eller 

grupperingar. Dessa bilder är väldigt vanliga i yngre elevers matematikböcker då uppgifter går 

ut på att jämföra. Ett exempel kan vara att uppgiften går ut på att ta reda på ahur många fler 

röda prickar det finns än gula prickar. Prickarna av olika färger är uppradade i två paralella 
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linjer med varandra för att eleverna enkelt ska kunna se när de röda prickarna fortsätter men de 

gula har stannat.  

 

Informativa bilder 

Informativa bilder innehåller all information som behövs för att lösa det matematiska 

problemet. Dessa uppgifter kan vara problemlösningsuppgifter där eleverna får information om 

ett problem genom bilden. Exempelvis kan det vara en karta där längden på olika sträckor är 

utritade och eleverna ska ta reda på olika saker utifrån den information de kan utläsa av kartan.  

 

Undersökningen visar att de bilder som ger någon slags information, vilket författarna menar 

är alla utom de dekorativa bilderna, hjälper elverna att lösa matematiska uppgifter (Elia I. och 

Philippou G., 2004). I studien lyfter man endast de direkta effekterna, ifall bilderna hjälper 

eleverna att lösa uppgiften, inte de indirekta som kan ha att göra med motivation och lust att 

göra. I vissa fall hjälpte bilderna eleverna att komma fram till rätt svar eftersom eleverna hade 

olika tankar kring bilderna vilket då startade en diskussion som ledde till att eleverna kunde 

lägga ihop sina fakta och komma fram till lösningar (Elia I. och Philippou G., 2004). Detta 

skulle kunna ses som en indirekt effekt av bilderna eftersom eleverna inte kommer fram till rätt 

svar i uppgiften på grund av bilden, utan eftersom de tack vare bilden kan starta en diskussion. 

Norberg (2014) gör istället för att endast prata om bilder, skillnad på illustrationer och bilder 

där en bild beskrivs som en avbildning medans en illustration hör samman med en text. Bilder 

skulle i den meningen kunna jämföras med dekorativa bilder medans illustrationer har ett syfte 

till texten som exempelvis informativa bilder har. Norberg (2014) lyfter två 

meningserbjudanden som kan förklara illustrationer. Det ena är att illustrationer visualiserar ett 

händelseförlopp, det vill säga att illustrationerna visar vad som händer likt i en bildserie. Det 

andra är att illustrationerna är verktyg för beräkning, exempelvis när man visar rader eller 

grupperingar, för att kunna beräkna en uppgift. Författaren beskriver hur elever använder sig 

av ilustrationer för att beräkna en uppgift och utifrån dem även skapar matematiska formler 

(Norberg, 2014). Användandet av illustrationer ger eleverna en chans till att tolka uppgifterna, 

det kan även ge eleverna möjligheten till att starta diskussioner. Men illustrationer kan också 

bli vilseledande (Norberg, 2014), speciellt om eleven har fått en uppfattning av texten den läst 

som inte matchar den bild som finns i matematikuppgiften. Man behöver tänka på hur man som 

lärare utformar uppgifter så att inte eventuella bilder är förvirrande eller så att det inte är för 

mycket text eftersom många elever upplever det som jobbigt med för mycket text (Petersen, 

2012a).  

 

Utformning  

Hur kan man som lärare tänka kring och utforma undervisningen, i form av uppgifter och prov, 

med hjälp av estetik för att gynna elevernas kunskapsutveckling och förståelse? 

 

Estetiska lärprocesser (Alexandersson och Swärd, 2015) är en artikel på Skolverkets hemsida 

som syftar till att visa på vad estetik är och vad estetiska lärprocesser kan tillföra lärandet. I 

artikeln framförs tanken att estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta i skolan för att gynna 

kunskapsutveckling där eleverna får binda samman känslor, upplevelser, kunskaper, och 

erfarenhet till en helhet genom att använda sig av bland annat bild och form. Artikeln belyser 
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även det faktum att det är varje lärarens ansvar att främja estetiska lärprocesser men att, precis 

som Johansson och Tegelström (2013) upptäckte, många lärare är osäkra på hur man ska kunna 

arbeta med estetiska lärprocesser i skolan. Englund Bohm et al. (u.å.) lyfter bland annat att man 

bör integrera matematik i vardagliga aktiviteter, introducera matematik på ett lekfullt sätt och 

utgå från elevernas intressen. Det finns litteratur som kan vara till god hjälp om man känner sig 

osäker på hur estetik kan användas i undervisningen. Man kan också tänka utanför boxen som 

Pettersson et al. (2014) diskuterar kring problemlösning, problemen i problemlösning behöver 

inte vara en text utan det kan börja med en bild eller en lek som man sedan skapar uppgifter 

utifrån. Petersen (2012b) menar att man genom berättelser kan skapa en meningsfull 

undervisning. Enligt författaren kan man få igång elevernas fantasi och tankar genom att berätta 

historier som berör dem. I matematiken är det vanligt att kreativitet försummas och att lärandets 

fokus istället riktas mot logiken inom matematik (Pehkonen, 1997). Kreativitet enligt Pehkonen 

(1997) står för flexibelt tänkande, vilket han menar hjälper till vid problemlösning. Han menar 

också att flexibelt tänkande kan fungera som ett redskap för elever istället för att eleverna följer 

lärares exempel på problemlösning. Genom en varierad undervisning med grund i praktiska 

uppgifter kan man motivera eleverna och skapa lust för lärande. Öhman (2006) utvecklade som 

grund till sin rapport ett prov med inslag av laboration och diskussioner. Han hävdar att vissa 

elever till en början verkade något motvilliga till det laborativa arbetssättet men att de efteråt 

var positivt inställda till att få göra något som skiljde sig från den teoretiska undervisning de 

var van vid.  

 

 

3.2 Motivation 

 

När vi gör något finns det oftast en tanke eller ett driv bakom det. Exempelvis handlar vi mat 

för att kunna äta mat, vi jobbar för att få in pengar och vi putsar fönstren för att uppnå känslan 

av att vara nöjd då solen skiner på dem. Denna känsla som driver oss kan kallas motivation eller 

lust och handlar i skolvärlden om att eleverna ska vilja förstå undervisningen och klara sin 

skolgång. Skolverket (2003) lyfter i sin rapport några andra begrepp som är viktiga för att 

lärandemiljön ska vara positiv. Bland annat lyfter man att fantasi, upptäckarglädje och 

engagemang är sådant som skapar lust att lära. Ensidigt arbete i läroboken har däremot visat sig 

ge eleverna en negativ syn på matematiken samt att undervisningen upplevs som tråkig 

(Petersen, 2012b). Ändå är det dit undervisningen går allt eftersom eleverna blir äldre. I 

förskolan får eleverna ofta känna att de lyckas och undervisningen baseras till stor del på att 

pedagogerna tar tillvara på situationer och aktiviteter för lärande (Skolverket, 2003). 

Undervisningen är kreativ och lärandet aktivt. Däremot kan man se att undervisningen till stor 

del är spontan och att det inte finns någon direkt strategi för lärandet utan man tar de tillfällen 

som ges (Skolverket, 2003). När barnen börjat förskoleklass och lågstadiet finns fortfarande 

mycket lek och variation men också en medveten strategi bakom lärandet (Skolverket, 2003). 

Man kan se ett samband med en mer strategisk och teoretisk undervisning desto mer läroboken 

används. Lärare som deltagit i undersökningen lyfter att de under de tidiga skolåren märker en 

tydligt ökande olust hos många barn och man frågar sig ifall detta kan bero på att 

undervisningen blir för teoretisk (Skolverket, 2003). I årskurs 5 är sjuttio procent positivt 

inställda till sin förmåga i matematik medans man ser tydliga problem hos de övriga trettio 
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procenten (Skolverket, 2003). Man kan alltså se att läroboken hjälper pedagoger att vara 

medvetna om lärandet och kan, i många fall, hjälpa eleverna att lära sig mer, men också att de 

elever som inte hänger med i den utformningen  av undervisningen kan hamna efter 

(Skolverket, 2003). På högstadiet, och i vissa fall mellanstadiet, ser man tydligt att 

matematikundervisningen till stor del går ut på att läraren har genomgång för att eleverna sedan 

ska jobba i böckerna för att till sist ha ett prov (Skolverket, 2003). Här har också glädjen till 

skolan och lusten att lära sjunkit markant (Skolverket, 2003) vilket också Petersen (2012b) 

lyfter i och med att det i studien lyfts att eleverna på gymnasiet har bristande intresse och tycker 

skolan är svår och tråkig.   

 

Klingberg (2016) diskuterar huruvida det kan vara positivt eller negativt med yttre motivation 

och belöningar. Klingberg (2016) fick frågan av sin dotter ifall hon kunde få tusen kronor för 

varje A i betyg. Han ställde sig frågan ifall vi verkligen måste muta barn idag för att de ska 

studera. Han lyfter sedan aspekten att det är lönen i slutet av varje månad som får människor 

att åka till jobbet varje dag och att man kanske kan använda samma belöning och 

konsekvenssystem vid studier (Klingberg, 2016). Skolverket (2003) lyfter lusten att lära snarare 

än motivationen till att lära, även om det kan tyckas att dessa går hand i hand. Genom nationella 

kvalitetsgranskningar framkom att lust uppfattas som att involveras både emotionellt och 

intellektuellt, vilket kräver förståelse (Skolverket, 2003). I en amerikansk studie har man 

jämfört en grupp med barn som ritar och därefter utlovas ett diplom samt en grupp med barn 

som ritar och inte får något diplom. När man senare återvänder för att se ifall barnen ännu väljer 

att rita märker man att de flesta av de barnen som fick en belöning efter att ha ritat nu valde att 

göra andra saker. Man tolkade då resultatet som att en utlovad belöning minskade det personliga 

intresset för aktiviteten (Klingberg, 2016). Detta kan kopplas till betygens påverkan. I Sverige 

var det under några år frivilligt att ge betyg i årskurs 6, vilket har gjort det möjligt för forskare 

att jämföra hur det gick för elever i kommuner med eller utan betyg. Det visade sig att inget av 

systemen hade någon effekt på framtida betyg men däremot såg man att pojkar med lägre 

kognitiv förmåga som fick betyg i sjätte klass hade lägre sannolikhet att slutföra grundskolan 

(Klingberg, 2016). Klingberg (2016) presenterar flertalet liknande forskningar där man ser att 

yttre motivation, i form av belöningar, försämrar resultatet eller minskar det personliga intresset 

till en uppgift. Däremot när en studie angående motoriska uppgifter gjordes på liknande sätt 

verkade den yttre motivationen vara till hjälp (Klingberg, 2016). Englund Bohm et al. (u.å.) 

belyser att motivation är viktigt för att lärande ska ske. Författarna belyser två olika former av 

motivation. Den inre motivationen, vilken denna studie grundar på, som är motivation för sin 

egen del samt yttre motivation som till exempel kan vara beröm (Englund Bohm et al., u.å.). 

Också Klingberg (2016) talar om motivationens vikt samt att dopaminutsöndring i kroppen kan 

vara en nyckel till motivation. Den inre motivationen innebär att man deltar och tar sig an saker 

för sin egen skull (Englund Bohm et al., u.å.), varav dopaminutsöndringen kan vara 

motiverande eftersom man då mår bra av något man gjort. Englund Bohm et al. (u.å.) hävdar 

att upplevelser kan skapa motivation i och med engagemang. Också estetiken är ett viktigt 

verktyg för att gynna maotivationen, vilket också Englung Bohm et al. (uå) lyfter när de hävdar 

att estetiska processer under inlärningen gynnar den matematiska utvecklingen och 

skolresultaten hos elever. Genom att använda sig av bilder kan man på ett isnspirerande sätt 

vinna elevernas uppmärksamhet (Norberg, 2014). Johansson och Tegelström (2013) menar att 
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estetiska uttrycksformer är ett verktyg som används för att väcka elevernas intresse för inlärning 

i teoretiska ämnen. De kan även stimulera elevernas sinnen vilket kan hjälpa dem att vilja och 

våga ta sig an matematiska uppgifter (Pettersson et al., 2014). Norberg (2014) menar att bilder 

har en dragningskraft  som texter saknar. Bilder kan även underlätta för elever att läsa och 

tolkka texter eftersom eleverna med hjälp av bilden kan skapa en mental representation av 

texten vilket kan underlätta förståelsen (Österholm, 2004). Även prestation kan vara en grund 

för motivation (Klingberg 2016). Om elevernas prestation inte räcker till och de inte når upp 

till de ställda förväntningarna kan det påverka elevens självförtroende negativt vilket i sin tur 

skapar en negativ attityd till matematiken (Petersen, 2012b).  

 

 

3.3 Prestation och resultat  

 

Om de ställda förväntningarna på eleven är för höga så att eleven inte kan möta dessa och 

prestera det som krävs kan det skapa en negativ attityd hos eleven (Petersen, 2012b) samt också 

försämra resultatet (Klingberg, 2016). Enligt Olsson och Forsbäck (2008) kunde eleverna förr 

i tiden klara matematiken med goda betyg genom att upprepa uppgifter för att sedan skriva 

liknande på prov. Idag krävs det att eleverna förstår och kan visa sin kunskap. Även Dyrvold 

(2016) lyfter att eleverna ofta examineras genom skriftliga test och menar att detta innebär att 

elever måste läsa och tolka uppgifter för att lyckas i ämnet. Innan undervisningen i Sverige 

började förändras, i och med den nya läroplanen 1962, fanns det också ett rätt svar till varje 

uppgift. Idag kan det finnas flera rätta svar, inom matematiken talar man om detta som 

tolkningsuppgifter (Olsson och Forsbäck, 2008). Att läsa och tolka uppgiftstext är en del av vad 

som ska examineras inom mnatematiken (Dyrvold, 2016). Luttenberger S., Wimmer S. och 

Paechter M. (2018) anser också att lärare och vårdnadshavare har ett stort ansvar som förebilder 

eftersom motivation och attityd smittar av sig. Ifall man som förebild lägger för stor press på 

en elev kan detta påverka resultat och attityd negativt. Som också Petersen (2012b) har nämnt 

kan ett misslyckande att prestera skapa en negativ attityd. Elevernas attityd kan också påverkas 

av deras tidigare erfarenheter (Petersen, 2012a). Hur de har mött matematiken i undervisningen 

tidigare kan göra att de antingen uppfattar matematiken som positiv eller negativ. Det kan därför 

skapa en ond cirkel där eleverna misslyckas att prestera om de upprepade gånger känt att de 

misslyckats med en uppgift vilket därmed gör att attityden till matematiken blir negativ och 

motivation och lust försvinner. ”Forskning har visat att negativa attityder till matematik kan 

påverkas av för mycket individuellt arbete” (Englund Bohm et al., u.å.). Studier har visat att 

elever som endast räknade enskilt beskrev sin attityd till matematik i negativa passiva termer 

medans elever som istället bidrog med idéer beskrev sina attityder till matematik i aktiva och 

positiva termer (Englund Bohm et al., u.å.). Av de elever som deltagit i Petersens (2012b) 

undersökning att undervisas genom berättelser hade endast fyra procent av de som deltagit 

underkänt medans femton procent hade underkänt i de klasser som inte deltagit.  

 

För mycket krav på att prestera kan också framkalla ångest. Ångest är enligt Luttenberger et al. 

(2018) en av de mest spridda hälsoproblemen i världen. Författarna menar att detta speciellt 

leder till problem då tester och prov ska utformas, i synnerhet inom matematiken, då deras 

studie visar en stark korrelation mellan ångest inför matematikprov och resultaten (Luttenberger 
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et al., 2018). Luttenberger et al. (2018) menar att ångest inför matematikprov också påverkar 

arbetsminnet, enligt en studie på vuxna studenter. Studenter som inte har ångest producerar fler 

svar per minut och kommer ihåg mer av vad de lärt sig än de elever som har ångest 

(Luttenberger et al., 2018). Studien visar även på att elever i yngre åldrar inte har samma 

utsträckning av ångest. Desto äldre eleverna blir desto mer ökar ångesten, det är därför viktigt 

att uppmärksamma och belysa problemet så tidigt som möjligt (Luttenberger et al., 2018). 

Andra eventuella faktorer som kan förvärra ångest , som Luttenberger et al. (2018) också 

hävdar,  kan vara miljön, lärare och vårdnadhavares attityd samt personliga faktorer som 

personlighetsdrag och arv. Ifall dessa faktorer förstärker ångesten kan det medföra låg 

självkänsla och påverka motivationen negativt (Luttenberger et al., 2018). Problem som kan 

uppstå vid prov är bland annat att det krävs att eleverna har förståelse för det ämne de prövas i. 

Saknar eleverna förståelse kan de inte arbeta självständigt och chansen till att lyckas minskar. 

Det kan då vara avgörande för elevens prestation om läraren har individualiserat  

undervisningen för att gynna motivationen och förståelsen samt därmed chansen att eleven 

lyckas (Löwing, 2006). Klingberg (2016) lyfter Sara Bengtsson, en forskare inom kognitiv 

neurovetenskap vid Karolinska institutet, som har gjort ett flertal studier av hjärnaktivering vid 

olika typer av återkoppling. I en studie som hon har utfört visade det sig att hjärnaktiviteten 

ökar i ett flertal områden i pannloben om man utsattes av höga förväntningar samtidigt som de 

utförde en arbetsminnesuppgift. Men det fanns ingen aktivitet i de områden av hjärnan som 

förbättrar prestation. Aktiviteten i hjärnan liknade snarare den som finns hos personer som 

reflekterar över tidigare prestation i en övning. Resultaten tolkades som ökad självmedvetenhet, 

som Klingberg (2016) hävdar, tillsammans med stress inte är bra för prestationen (Klingberg, 

2016). Ifall att poäng på prov och betyg på prov kan utgöra samma hot mot det personliga 

intresset i att klara uppgifter och om man med hjälp av estetik kan motverka fokuset på att få 

så många rätt som möjligt till att istället vilja klara uppgiften, diskuterar Pettersson et al. (2014) 

i Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Författarna menar att 

bedömning kan få olika konsekvenser eftersom den kan ha olika syften. De menar även att 

utformningen av uppgifter påverkas av syftet och kan därför variera även om det matematiska 

innehållet är detsamma (Pettersson et al., 2014). Ghasemi (2010) hänvisar i sin studie även till 

att många svenska elever får dåliga resultat på sina matematikprov då studien hänvisar till 

Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola (2009). En betydande faktor 

för resultaten står lärarens ämnesdidaktiska kompetens för. Att undervisa varierat är en 

viktigare kompetens för att påverka resultaten positivt än endast goda ämneskunskaper.   

 

Dyrvold (2016) har i sin studie identifierat två svårigheter vid matematiktest. Dels svårigheter 

som är matematikrelevanta men också svårigheter som är oönskade vid matematikprov. 

Matematikrelevanta svårigheter kan vara svårigheter som uppstår på grund av att man inte kan 

göra en uppställning för att komma fram till svaret eller aandra kunskapsbrister som uppgiften 

kräver. Oönskade svårigheter är snarare sådant som inte har med själva matematikuppgiften att 

göra utan exemeplvis är svårigheter att läsa texter eller att fokusera. Om man har svårigheter 

att skapa sig en bild av ett problem utifrån den text man läser kan man med hjälp av bilder ge 

eleverna ett verktyg till att tolka bilden (Österholm, 2004). Bilder kan i många fall underlätta 

för eleverna i jämförelse med en uppgift som bara bygger på text. Bilden kan hjälpa för att 

sortera informationen eller tydliggöra det matematiska problemet så att inte en oönskad 
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svårighet i form av koncentrationssvårighet eller dyslexi gör så att inte eleven kan lösa 

uppgiften. Även Norberg (2014) diskuterar illustrationers underlättande vid lösandet av 

uppgifter. Författaren menar  bland annat att elevernas tolkningar av texter underlättas av bilder 

och att de blir mer intressanta (Norberg, 2014). Idag är vi också mer vana vid att se bilder. 

Reklam och media omger oss dagligen och det har blivit en vardag att se bilder överallt, till 

skillnad mot förr då bibeln var en av läroböckerna. Anledningen till att man använder sig av 

bilder handlar om att få uppmärksamhet genom att använda sig av visuella hjälpmedel 

(Norberg, 2014). Människan är skapt att använda sina sinnen och desto fler av sinnena man får 

använda i och med inlärningen desto fler verktyg har man använt. Genom att använda bilder 

har man använt synen men kanske också emotionellt och kreativt inspirerat eleverna och gett 

dem ett verktyg för förståelse och motivation.    

 

 

3.4 Kunskapsutveckling: förståelse och inlärning 

 

Om undervisningens fokus hamnar på att man ska jobba i matematikboken kan elevernas fokus 

landa på prestationen i att klara så många uppgifter som möjligt istället för att ha förståelse för 

vad de gör (Skolverket, 2003). En undervisning som har fokus på att de rätta svaren ska 

levereras riskerar att förhindra en förståelseinriktad undervisning (Petersen, 2012b). Det finns 

en plan som kallas ”10 000 timmars regeln” vilken bygger på teorin att man kan bli expert inom 

ett område genom 10 000 timmars träning (Klingberg, 2016). Men många forskare som tas upp 

i den här undersökningen har däremot konstaterat att det är fler aspekter som påverkar huruvida 

man kan bli expert. Exempel på de aspekterna är inlärningstakt, miljö och arv som spelar roll 

för utvecklingen. TED-Twins early development study (Klingberg 2016) är en forskning från 

Storbritannien, vilken har visat att tvillingar med samma grundförutsättningar kan få helt olika 

resultat i sina studier. Den ungefärliga mängd- och längduppfattningen är, som forskning visar, 

medfödd men den exakta tallinjen och taluppfattningen måste läras in. ”Det är en viktig del i 

hur hjärnan omformas för att vi ska förstå matematik.” (Klingberg, 2016). Klingberg (2016) 

menar att människan inte föds med förståelse för matematik och siffror utan att det är något 

hjärnan måste anpassa sig till. Enligt Skollagen ska grundskolan ”ge eleverna kunskaper och 

värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa” (SFS 2010:800, 2§)). För att bidra 

till varje enskild elevs utveckling måste lärare anpassa sin undervisning till att bli motiverande 

och främjande.  

 

I undersökningar har det framkommit att ”aha-upplevelser”, när man kommer till en plötslig 

insikt eller får förståelse, är en faktor till lust att lära (Skolverket, 2003). När förståelse finns 

involveras man på ett annat sätt i det man gör. Forskare har lyft begreppet ”flow”, då man är 

helt fokuserad på det man gör utan att tänka på ifall man kommer att lyckas eller misslyckas 

samt yttre belöningar (Skolverket, 2003).  Problem som kan uppstå vid prov är bland annat att 

det krävs att eleverna har förståelse för det ämne de prövas i. Saknar eleverna förståelse kan de 

inte arbeta självständigt. Ger man eleverna verktyg för motivation och förståelse har man 

individualiserat undervisningen (Löwing, 2006) samt att eleverna kan få ökad motivation och 

upptäcka nyttan med matematik då de får erfarenhet av att matematiken i skolan även kan 

användas i andra sammanhang (Englund Bohm et al., u.å.). Använder man text i uppgifterna 
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kan kontexten i texten hjälpa elever att hitta en lämplig beräkningsstrategi, men kontexten kan 

även bli ett hinder ifall det finns språkliga brister (Pettersson et al., 2014). Vilket Dyrvold 

(2016) kallar för svårigheter som är oönskade vid matematiktest. Också ovanliga ord vilka 

eleverna inte känner igen kan bli ett språkligt hinder vid matematiska examinationer (Dyrvold, 

2016). Man kan då använda sig av bilder som ett verktyg för att göra texten begriplig för 

eleverna och som ett sätt att presentera strategier. Englund Bohm et al. (u.å.) skriver i sin studie 

om att ett estetiskt arbetssätt kan främja lärandet i matematik.  Syftet med studien var att jämföra 

den matematiska utvecklingen hos två elevgrupper. En grupp undervisades i matematik med 

estetiska lärprocesser som pedagogiskt medel, och en grupp deltog motsvarande tid i den 

ordinarie undervisningen. När de undersökte de olika gruppernas resultat kunde de se att de 

elever som undervisats med estetiska lärprocesser hade utvecklats mer, vilket kan tyda på att 

estetiska lärprocesser kan påverka lärandet positivt. De menar att estetiska processer under 

inlärningen gynnar den matematiska utvecklingen och skolresultaten hos elever. Eleverna 

måste kunna visualisera talet genom texten eller de symboler de får för att kunna lösa 

matematiska tal och problem (Norberg, 2014). Syftet med illustrationer i matematikuppgifter 

är att de ska underlätta förståelsen av texten (Norberg, 2014). För att eleverna ska kunna 

använda sig av illustrationer som ett verktyg krävs det att de förstår dem (Norberg, 2014). 

Illustrationerna bör vara bekanta för eleverna, därmed även innehållet i texten, för att de ska 

kunna relatera till dem. Petterson et al. (2014) presenterar ett flertal exempel på uppgifter som 

har passande illustrationer. Illustrationer och symboler kan hjälpa eleverna att se mängden 

bakom symbolerna vilket betyder att de hjälper eleverna att få en ökad taluppfattning (Breili 

R., Chrisander J., Jonsson A. och Lundberg S. 2016). Estetiken tar i det här fallet form i de 

illustrationer som Petterson et al. (2014) presenterar och gör uppgifterna begripligare. För att 

eleverna ska vilja och våga ta sig an uppgifterna är det viktigt att uppgifterna är stimulerande 

(Pettersson et al., 2014). Även om man känner att man har svårt för något så kan det kännas 

lättare om det ser mer inbjudande ut, därför kan bilder vara ett sätt att få elever att ta sig an även 

uppgifter som eleverna är osäkra på om de kan lösa. 

 

Genom att skapa en mental representation av en text får man en förståelse för den (Österholm, 

2004). Om det däremot inte finns några kopplingar mellan ens erfarenhet och textens innehåll 

hävdar Österholm (2004) att man kan dra slutsatsen att läsaren inte lärt sig något eftersom man 

då inte kan skapa en mental representation. Det måste finnas vissa förkunskaper för att man ska 

kunna förstå en text, vilket också Norberg (2014) lyfter då författaren hävdar att eleverna 

behöver rätt erfarenhet för att kunna relatera till och fölrstå  det bilderna föreställer. På 

matematiklektionen kan det upplevas abstrakt för eleven att förstå logiken mellan siffror och 

räknesätt. Om eleven istället får en förståelse för ett sammanhang som eleven känner igen och 

kan relatera till, ges eleven möjlighet att koppla ihop matematik med verkligheten. (Petersen 

2012b). Egna erfarenheter kommer påverka hur eleverna tolkar illustrationer (Norberg, 2014). 

Dels krävs en förståelse för vad bilderna föreställer men också att eleverna vet hur man kan 

använda sig av bilder eller hur de ska tolkas. Har eleverna inga erfarenheter av att använda 

bilder kommer de att ha svårt att veta hur de ska hantera dem. Då kan de exempelvis bli svårt 

att veta ifall man ska få ut någon slags information av bilderna eller om de bara är dekorativa. 

Som Skolverket (2003) lyfter finns matematiken på många andra ställen än i läroböckerna, 

bland annat i både vardagslivet och yrkeslivet. Ändå ser man att matematikundervisningen blir 
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allt mer läroboksinriktad och teoretisk allt eftersom eleverna blir äldre samt att lusten till 

undervisningen sjunker i samband med detta (Skolverket, 2003). Variation och förståelse är 

viktiga faktorer för lust att lära (Skolverket, 2003). Löwing (2006) diskuterar vikten av att 

konkretisera samt vad konkretisering egentligen är. Hon menar att det inte handlar om att 

använda material eller att manipulera sig fram till en lösning för stunden utan att man är säker 

på vad det är eleverna behöver förstå och därefter anpassa undervisningen efter elevens 

individuella behov. I boken Med matematiska förmågor som kompass skriver Häggblom (2013) 

om undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor. Boken 

genomsyras av tankeställare hur man på bästa sätt kan utveckla elevernas förmågor och lärares 

didaktiska tillvägagångssätt. Båda dessa författare belyser vikten av att ge eleverna material 

som de kan använda för att utvecklas inom matematiken snarare än att hjälpa eleverna att få rätt 

på uppgifter. 

 

  

3.5 Sammanfattning av bakgrundsdelen 

Vi har i denna del tagit del av tidigare forskning kring huruvida estetik kan vara gynnsamt för 

elever i matematikundervisningen och vid prov. Det är tydligt att många forskare är överens 

om att estetiken har en viktig del för elevers lust att lära samtför att kunna skapa en motiverande 

och intresseväckande lärandemiljö. Bilder, som jag sammanfattat kallar alla illustrationer och 

olika bilder i detta arbete, är ett viktigt verktyg både för förståelse av text samt för att skapa 

intresse. Genom att basera undervisningen på praktiska uppgifter och variera den så kan man 

nå många elever och väcka deras kreativa tänkande. Ett återkommande begrepp i hela denna 

studie är motivation. Motivation kan, tack vare den tidigare forskning som lyfts, förklaras som 

att vi självmant gör något därför att vi vill göra det. Varför man vill göra det kan bero på att det 

gynnar en själv på ett eller annat sätt. Förutom att man bör vilja lösa matematiska uppgifter för 

att klara dem krävs det också att man förstår dem. Förståelse är ett annat återkommande begrepp 

som krävs för att elverna ska lyckas. Om man lägger fram ett matematikprov åt en elev som 

saknar förståelse för innehållet och hur uppgifterna ska lösas är det sannolikt att eleven kommer 

att mislyckas och därmed sänka sin självkänsla och troligtvis få en negativ syn på ämnet ifall 

det upprepar sig. Att använda estetik, i form av bilder, kan vara ett sätt att försöka ge eleven ett 

verktyg till att våga prova och möjligtvis känna sig motiverad. Därför kan vi från denna del 

konstatera att, förutom en varierad undervisning, kan bilder påverka elevers motivation och 

prestation då de kan fungera som ett verktyg vilket kan möjliggöra förståelse och motivation 

hos eleverna.    
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4. Teori  
 

Denna studie har sin grund i ett konstruktivistiskt perspektiv. I detta kapitel kommer 

konstruktivismen kort att presenteras samt även på vilket sätt konstruktivismen  varit till grund 

för detta arbete.  

 

 

4.1 Konstruktivismen 

 

Konstruktivismen grundades av den tyske filosofen Immanuel Kants teori om förhållandet 

mellan objekt och människans medvetande om dessa objekt. Han menar att människan kan vara 

säker på hur denne uppfattar objekt men inte hur objekten uppfattas av omvärlden. Kant talade 

även om att den uppfattningen som en människa kan få av omvärlden har konstruerats av dennes 

egna medvetande (Stensmo, 2007). Senare kopplas konstruktivismen även med schweizaren 

Jean Piaget som ville utveckla en teori om kunskapens uppkomst samt mänsklighetens 

kunskapsutveckling. Han hävdade att kunskap är något som en människa själv skapar utifrån 

sina erfarenheter.  (Stensmo, 2007). Likheten är att man fortfarande pratar om en människas 

uppfattning fastän Piaget snarare fokuserar på förhållandet mellan människa och kunskap än 

människans uppfattning i sig.  Ett centralt begrepp som Piaget använder sig av är självreglering 

(Stensmo, 2007). Det innebär att människan vill upprätthålla en balans mellan den yttre 

påverkan och det mentala. Om människan upptäcker att något inte stämmer överens med dennes 

uppfattning måste en anpassning ske genom att ta in den nya informationen och processa den 

för att till sist ändra tankemönstret och uppfattningen. Eftersom människan är nyfiken kommer 

denne att försätta sig i situationer som den inte förstår vilket kommer att störa balansen men 

genom att självreglera kommer man återställa jämvikten, därigenom är kunskap något 

människor skapar genom sina erfarenheter.  

 

 

4.2  Konstruktivism i praktiken 

 

Konstruktivismen menar att den kunskap befintliga kunskapen hos en individ är baserad på de 

erfarenheter och uppfattningar samt att läraren måste ha en interaktion med eleven för att stödja 

den i dess lärande. Stensmo (2007) hävdar att människan kan vara säker på hur ting framträder 

för deras medvetande men aldrig vara säker på vad tingen är där ute. Detta kan vara ett sätt att 

använda sig av konstruktivismen i praktiken om man tänker sig att tingen är teoretiska uppgifter 

som eleverna jobbar med i klassrummet. Dessa teoretiska uppgifter ska kunna anammas av 

eleverna och praktiseras i verkligheten. Om inte eleverna har förstått kopplingen mellan de 

teoretiska uppgifterna och hur de kan praktiseras kommer de ha svårt att använda kunskapen 

till att lösa uppgifterna i praktiken. Den uppfattning en människa kan få av omvärlden är en 

konstruktion av hennes eget medvetande (Stensmo). Konstruktivister hävdar även att saker är 

på ett visst sätt därför att vi uppfattar dem så och att människor därför skapar sina egna 

sanningar (Backman, Gardelli, Gardelli och Persson, 2012). Om människan ska kunna få en 

uppfattning krävs därför en förståelse för sitt eget medvetande, besitter man kunskap utan att 
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ha förståelse för den kommer man inte kunna skaffa sig en uppfattning. Vilket kan tolkas som 

att elever behöver förstå sin kunskap för att kunna skaffa sig en uppfattning i matematiken. 

Elevnära matematiska hjälpmedel kan vara till hjälp i det fallet eftersom det blir begripligt för 

eleverna och genom att förstå informationen kan eleverna skaffa sig en uppfattning om 

problemet. I denna studie menas med begreppet elevnära att det är bekant för eleverna för att 

de ska kunna relatera. Enligt Piaget finns det två olika kunskapsstrukturer, figurativ kunskap 

och operativ kunskap (Stensmo, 2007). Figurativ kunskap är kunskap utan sammanhang som 

man kan repetera för att lära sig utantill, som ramsor, namn och multiplikationstabellen. 

Operativ kunskap är en kognitiv struktur av sammansatt kunskap som utgör ett meningsfullt 

sammanhang, det är kunskap vi måste förstå. Om multiplikationstabellen är ett exempel på 

figurativ kunskap så kan problemlösnings uppgifter vara exempel på den operativa kunskapen 

eftersom människan själv måste använda sina erfarenheter och ha förståelse för alla delar som 

är inblandade i uppgiften.  Vygotskij däremot pratar, enligt Stensmo (2007), om lärandet som 

en tvåstegsprocess. Han ska ha menat att lärandet först sker genom en dialog och interaktion 

med andra och sedan genom en inre monolog. Inom matematikundervisningen kan man säga 

att Piaget står för problemlösning genom att en elev upptäcker något som inte stämmer överens 

med dennes egna bild och då tar reda på mer medans Vygotskij står för lärande som sker genom 

interaktion. Till att börja med sker en interaktion med andra, sedan processar individen 

kunskapen på egen hand. Den interaktionen kan ske antingen mellan elev och lärare eller mellan 

elev och elev (Häggblom, 2013). 

 

 

4.3 Det konstruktivistiska i studien 

 

Det konstruktivistiska perspektivet används genom att studien utformats med grund i 

hänsyn till elevernas synvinkel. Också eftersom studien är kopplad till att utgå från 

personliga tidigare erfarenheter och hur det kan påverka olika situationer används i 

analysen av resultaten. I denna studie kan det estetiskt utformade provet ses som den operativa 

kunskapen vilken kräver förståelse genom erfarenheter och meningsfulla sammanhang medans 

de traditionella proven kan ses som figurativ kunskap vilken kan läras utantill (Stensmo, 2007). 

Som både läroplanen (lgr 11) och Englund Bohm et al. (u.å.) hävdar gynnas eleverna av att 

använda matematiken i olika sammanhang eftersom de kan gynna förståelsen av nyttan med 

matematik. Vilket också stämmer in på Vygotskijs syn att lärande först sker genom interaktion 

med andra och sedan på egen hand samt att det krävs förståelse för kunskap (Stensmo 2007). I 

denna studie är det den förståelsen vilken eftersträvas att gynna genom att motivera kunskapen. 
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5. Metod  
 

För att kunna testa frågeställningarna, om provens utseende kan ha någon påverkan på elevernas 

prestation och motivation gjordes prov, enkäter och intervjuer. Två olika matematikprov 

utformades där det ena provet var ett befintligt prov i en lärobok medans det andra provet 

konstruerades med samma uppgifter fast med mer bilder och färg. Sedan delades även en enkät 

ut till de elever som gjort båda proven, där eleverna fick svara på några frågor kring provens 

utformning. Tillslut hölls också spontana intervjuer vid olika tillfällen, av flertalet elever där 

eleverna fick se de olika proven och tillfrågades vilket av proven de helst skulle göra om de 

fick välja och varför de skulle välja det.  Denna undersökning är uppbyggd på kvalitativ ansats. 

Kvalitativ forskning handlar om människors uppfattning och upplevelser, resultaten måste 

därför tolkas (Backman, Gardelli, Gardelli och Persson, 2012). Ett kvalitativt perspektiv kan 

också exempelvis innebära att försöka förstå vad som ligger bakom den struktur som utmärker 

det som studeras (Englund Bohm et al., u.å.). Anledningen till olika datainsamlingsmetoder var 

för att de kompletterar varandra och fyller i varandras informationsluckor (Bryman, 2008). En 

viktig skillnad mellan intervjuer och enkäter är att enkäter i efterhand kan studeras medans 

intervjuer måste registreras på något sätt (Eriksson L.T., Wiedersheim-Paul F. 2014).  

 

 

5.1 Proven 

 

I studien utformades två olika matematikprov, ett klassiskt prov och ett estetiskt utformat prov 

(båda proven består av samma frågor, med viss skillnad i formulering, utseende och innehåll). 

Enligt läroplanen (lgr11) ska skolan stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet samt deras vilja 

att lösa problem. I och med att uppgifterna som användes kom från en kursbok, som eleverna 

nyligt arbetat med, till proven kunde uppgifterna förankras i läroplanen. Med ett klassiskt prov 

menas i denna studie ett prov som ofta används inom matematiken, oftast i svart/vitt med få 

bilder och mycket text (se bilaga 1), med ett estetiskt utformat prov menas ett prov som är 

estetiskt tilltalande med bilder och färg (se bilaga 2). Dessa prov fick en elevgrupp på 16 elever 

i årskurs 5 göra för att man sedan skulle kunna göra en statistisk jämförelse för att kunna se om 

de olika proven gett olika poängresultat, vilket tas upp i resultatdelen. Tillsammans med 

klassens lärare baserade jag proven på uppgifter som eleverna tidigare hade arbetat med för att 

minska risken för bortfall på grund av bristande förståelse. Det försökte undvikas så gott det 

gick eftersom det kunde påverka min studie. De två olika provtillfällena hölls på samma lektion, 

med en veckas mellanrum, alltså samma tid på dagen. Detta för att undvika olika 

påverkansfaktorer vid de båda tillfällena, exempelvis att eleverna inte hade ätit vid det ena 

provet och just hade ätit vid det andra.  

 

De två provtillfällena gick till enligt följande, den första lektionen fick halva klassen göra det 

klassiska provet och den andra halvan det estetiska provet. Nästa lektion fick den halvan av 

klassen som gjort det klassiska provet göra det estetiska provet och den halvan som första 

lektionen gjorde det estetiska provet fick göra det klassiska provet. Klassen halverades för att 

låta dem börja med olika prov eftersom med syftet att utesluta att resultaten enbart berodde på 
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att eleverna redan hade gjort provet en gång. Om hela klassen hade tilldelats det klassiska provet 

först hade eleverna kanske fått bättre resultat på det estetiska provet eftersom de då redan hade 

gjort uppgifterna. Genom att halvera klassen och dela ut både de klassiska och de estetiska 

proven vid båda tillfällena anser jag ha gjort vad jag kunnat för att minimera påverkan på 

resultaten av just den anledningen. Innan proven delades ut presenterade jag mig själv och 

berättade varför jag var där. Jag förklarade att jag läser till lärare och att jag skulle göra en 

undersökning som hade med matematikprov att göra. Jag berättade att eleverna skulle få göra 

två likadana prov med olika utseende. Jag undvek att förklara för ingående vad undersökningen 

gick ut på för att undvika att eleverna skulle påverkas. Jag sa att eleverna skulle skriva namn på 

proven för min skull, med syftet att kunna jämföra proven, men att de sedan i undersökningen 

skulle vara helt anonyma. Klassens lärare hade även blivit informerad om syftet med min 

undersökning och hur jag skulle gå tillväga innan lektionstillfällena.       

 

Det klassiska provet består av uppgifter som är hämtade ur Favoritmatematik 5A: s 

lärarhandledning. Uppgifter valdes ut från flera olika prov för att de skulle passa 

undersökningen så bra som möjligt men fortfarande vara inom elevernas kunskapsbas. Det 

estetiskt utformade provet bestod av samma uppgifter men med mer bilder, färger och 

anpassningar vilket exempelvis kunde se ut som följer (se även i bilaga 1 och bilaga 2). 

    

 

Man kan se att bild 1 föreställer en uppgift från det klassiska matematikprovet. Uppgiften är 

hämtad ur årskurs fems lärarhandledning. Bild 2 visar samma uppgift men i det estetiska provet. 

Anpassningar som är gjorda i det estetiska provet är bland annat att texten i frågorna har ändrats 

från att handla om någon okänd person till att göra frågorna mer personliga genom att använda 

personliga pronomen som du, vilket man kan se på bild 2. Man kan också se att det estetiska 

provet har bilder som återger informationen, man får i och med texten, i bildform. Generellt har 

det estetiska provet utrustats med bilder och uppgifterna är anpassade till att vara mer personliga 

och elevnära. Dessutom finns det en färglad framsida på det estetiska provet. I det estetiskt 

utformade provet fanns även två avledningsfrågor på första sidan.  Frågorna var vad eleven 

hade för favoritdjur och favoritmat. Anledningen till det var att öka elevernas motivation och 

få dem att tänka på annat så att eventuell prov-ångest skulle avledas. Luttenberger et al. (2018) 

hävdar att ångest är ett stort problem speciellt när det gäller provutformning eftersom så många 

lider av det och det kan påverka resultaten. Genom att använda sig av estetik kan man istället 

öka elevernas motivation (Englund Bohm et al., u.å,) och inställningen kan ändras. I de båda 

Bild 1, estetiskt prov Bild 2, klassiskt prov 
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proven är poängen räknade på samma sätt vilket var en av anledningarna till att båda proven 

skulle vara uppbyggda på samma frågor.  

 

 

5.2 Enkäten 

 

Enkäten (se bilaga 3) syftade till att eleverna skulle få en chans att yttra sina åsikter samt 

reflektera över vilket prov de föredrog och varför. Enkäten bestod av fyra frågor:  

“Tyckte du att det var någon skillnad på proven? I så fall vad?” 

“Tyckte du mer om något av proven, i så fall vilket och varför?” 

“Vilken uppgift kommer du mest ihåg?” 

“Var det något som gjorde någon fråga lättare eller bättre?” 

 

Enligt Bryman (2008) är slutna frågor att föredra eftersom man då kan jämföra dem på ett enkelt 

sätt. Nackdelen är att spontaniteten försvinner från svaret (Bryman). Eftersom spontanitet i 

svaren och förklaringar eftersträvades baserades enkäten på öppna frågor. 

 

Enkäten besvarades av de elever som skrivit proven, direkt efter andra lektionstillfället. Med 

två elever frånvarande blev det totalt fjorton besvarade enkäter. I och med svaren ville jag se 

om eleverna reflekterade över provens utseende samt också ifall de föredrog något av dem och 

i så fall varför. Anledningen till frågorna om eleverna kunde komma ihåg en specifik uppgift, 

eller om det fanns något som gjorde någon fråga lättare eller bättre, var för att se ifall eleverna 

skulle nämna något angående att de märkt skillnad på uppgifterna. Den eventuella skillnaden 

som kunde vara intressant att uppmärksamma var ifall eleverna skulle nämna något om färger, 

bilder eller det subjektiva tilltalet. Enkäterna var anonyma vilket gjorde att enkät och prov 

gjorda av samma elev inte kunde jämföras. Däremot var det främsta syftet med enkäterna att få 

en översikt av elevernas egna reflektioner. 

 

 

5.3 Intervjuer  

 

Ostrukturerade intervjuer genomfördes även, med cirka hundra elever i åldrarna 6 till 13 år på 

två olika skolor. Fördelningen mellan åldrarna på eleverna som intervjuades var jämn då både 

yngre och äldre deltog tillsammans. Trots att den ena skolan var den som eleverna genomfört 

underökningen av proven på, var det inte de elever som deltagit i den delen av undersökningen 

som intervjuades eftersom en bredare respondentgrupp eftersträvades. Intervjuerna var 

spontana då möjlighet gavs, vilket kunde vara ute på raster eller i korridorer. Eleverna behövde 

då inte känna sig pressade eller stela, vilket kan hända om man genomför intervjuer med dem 

en och en i ett enskilt rum (Bryman, 2008). Risken med intervjuer kan vara att svaren blir 

spontana och inte helt genomtänkta. Jag fokuserade aktivt på att inte lägga någon värdering vid 

vilket av proven eleverna skulle välja, för att inte påverka resultatet. Intervjuerna varade inte 

längre än några minuter, vissa elever dröjde sig kvar för att diskutera längre än andra. Under 

tiden intervjuerna pågick förde jag anteckningar. Detta sätt att bokföra valdes för att inte riskera 
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att en inspelning skulle missa några röster, då det i vissa fall blev stora grupper med elever som 

diskuterade. Den fråga intervjutillfällena utgick från var: Vilket av proven skulle du välja att 

göra? Eleverna visades då både det estetiska provet och det klassiska provet för att de sedan 

skulle kunna jämföra båda. Eftersom intervjuerna utgick från samma fråga och följdes av korta 

följdfrågor som ”varför?” och ”hur tänker du då?”, för att få mer utvecklade svar, kan man säga 

att jag använde mig av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008).  

 

 

5.4 Urval, undersökningsgrupp och avgränsningar 

 

Undersökningsgruppen som gjorde proven var 16 elever i årskurs 5. Det var först tänkt utföra 

studien i flera klasser i årskurs 6. Men eftersom sexorna hade nationella prov under våren blev 

det lite ont om tid och därför gjordes proven i årskurs 5 istället. Jag valde att göra 

undersökningen på den skolan jag för tillfället  jobbade på och tillsammans med klassernas 

matematiklärare fastslogs att göra proven i den ena klass 5 eftersom den andra klass 5 bestod 

av flera elever med svenska som andraspråk. Detta val gjordes i ett försök att undvika att 

språkförståelsen skulle påverka resultatet.  

 

Jag insåg att det skulle bli väldigt mycket jobb att göra undersökningen på flera olika skolor så 

studien avgränsades till att göra proven och enkäterna med en klass och intervjuerna på endast 

två skolor. Möjligheten finns att ifall studien gjorts som det först var tänkt, i flera klasser på 

flera skolor, så kanske inte resultatet blivit detsamma eller ännu tydligare, det blev till viss del 

ett så kallat bekvämlighetsurval där respondenter i min närhet valdes (Bryman, 2008). Först var 

tanken att ha flera olika teman på proven som respondenterna skulle få välja mellan efter 

intresse. Proven skulle vara utformade och genomsyras av olika intresseområden för att 

eleverna skulle kunna välja prov efter sina intressen, exempelvis djur, motorer och sport. Men 

jag kom, under tiden proven konstruerades, fram till att istället försöka göra ett prov allmänt 

elevnära och med bilder och färg eftersom jag insåg att tiden inte skulle räcka till det samt att 

det var svårt att komma på bra variationer. Validiteten för den här undersökningen är specifikt 

inriktad till just denna skola, hade man haft fler respondenter, kanske till och med fler skolor, 

så hade validiteten ökat. Genom att studien hade så få respondenter som gjorde provet så var 

den delen mer känslig för bortfall än till exempel intervjuerna.  

 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Även om det finns krav på att forskning ska bedrivas finns det också krav på att samhällets 

medlemmar ska vara skyddade mot bland annat skada, kränkning och förödmjukelse. Kraven 

kallas med samlat namn, individskyddskravet, och är en självklar utgångspunkt i 

forskningsetiska överväganden. Jag har förhållit mig till dessa krav i min studie 

Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav som kommer presenteras nedan i jämte 

med hur dessa har anammats i studien. Informationen om de fyra huvudkraven har hämtats från 

vetenskapsrådet (2002).  
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Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002, s.7) och Samtyckeskravet: ”Deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet 2002, s.9). 

Detta krav byggde på att informera om respondenternas uppgift i projektet samt vilka villkor 

som gäller. Som tidigare lyfts i metoddelen informerades både klassens lärare och klassen om 

vad de skulle medverka i och vad de förväntades göra samt att medverkan var frivillig men att 

det skulle hjälpa mig väldigt mycket om eleverna ställde upp.  Eleverna hade rätt till att avstå 

från att delta i undersökningen och information till vårdnadshavare skickades ut på skolans 

aktuella lärplattform.  

 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla ingående personer i en undersökning skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002, s.12). De personuppgifter som 

hanterades var elevernas namn och jag var noga med att inte lämna framme dokument som 

obehöriga kunde komma åt och förvarade dem säkert.  I denna studie är alla respondenterna 

anonyma, ingen av respondenterna kan knytas till något resultat i studien.   

 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Uppgifterna som samlats in för 

undersökning har bara använts till denna forskning. Eleverna informerades tydligt om att detta 

inte skulle användas för att påverka deras betyg. Läraren har, i efterhand, inte tagit del av 

proven. Också etiska överväganden har gjorts genom att ha elevernas övriga skoluppgifter i 

åtanke för att undvika att de utsätts för alltför hög arbetsbelastning. Också att inte göra ett prov 

bestående av för många frågor för att eleverna skulle orka skriva de båda proven hölls i åtanke. 

De Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsestetiska regler 

(Vetenskapsrådet, 2002) har uppmärksammats. 
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6. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultaten av de olika datainsamlingsmetoderna för att sedan 

diskuteras i nästa kapitel. De två olika proven och enkäten finns som bilaga. 

 

 

6.1 Resultat av prov 

 

Under analysarbetet av proven kunde ett visst bortfall konstateras. Vissa elever hade skrivit 

olika namn när de skulle “skoja till det”, tyvärr hade de inte skrivit samma låtsasnamn på båda 

proven och därför blev dessa prov tvungna att räknas bort. En elev hade glömt skriva namn så 

även detta prov uteslöts. En elev var också sjuk och en utomlands så även dessa är under bort. 

Totalt blev det ett bortfall på fyra elevers prov och resultatet bygger på data från svaren av de 

resterande tolv eleverna. 

 

  Antal poäng 

estetiskt prov 

Antal poäng 

klassiskt prov 

Poängskillnad 

Elev 1 1.5 1.5 0 

Elev 2 5.5 4 1.5 

Elev 3 4.5 2.5 2 

Elev 4 1.5 2 -0.5 

Elev 5 2.5 2 0.5 

Elev 6 5 4.5 0.5 

Elev 7 5 3.5 1.5 

Elev 8 3.5 4.5 -1 

Elev 9 3.5 4.5 -1 

Elev 10 2 2 0 

Elev 11 3 1 2 

Elev 12 4 4.5 -0.5 

Summa 19 11 8 

Figur 1 

 

Tabellen ovan (Figur 1) visar om eleverna hade mer poäng på det klassiska provet eller på det 

estetiska provet. Två elever av tolv hade samma poäng på båda proven. Sex av tolv hade mer 

poäng på det estetiska provet och fyra elever hade mer poäng på det klassiska provet, två elever 

hade lika mycket poäng på sina prov. I tabellen ovan kan man också se poängskillnaden, alltså 

hur stor skillnad det var på poängen eleverna hade på sina prov. Man kan då se att de elever 

som hade mer rätt på det estetiska provet hade också större skillnad på sina två provs poäng än 

vad de elever som hade mer rätt på det klassiska provet hade. Enligt tabellen har elev tre (3) 2.5 
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poäng på det klassiska provet och 4.5 poäng på det estetiska provet, poängskillnaden är då 2 

poäng. Elev fyra (4) däremot hade på det klassiska provet 2 poäng och 1.5 poäng på det estetiska 

provet, poängskillnaden är då 0.5 poäng. De elever som hade fler poäng på det estetiska provet 

hade större skillnad på poängen på sina prov. Den totala poängskillnaden för de elever som 

hade fler poäng på det klassiska provet är tre poäng medans den totala poängskillnaden för de 

elever som hade fler poäng på det estetiska provet är åtta. Den totala poängskillnaden är alltså 

hur många poäng eleverna gemensamt hade på det provet som de hade mest poäng på. Om elev 

X hade fem poäng på det klassiska provet och 5 poäng på det estetiska provet finns alltså ingen 

poängskillnad. Men om elev X hade fem poäng på det estetiska provet och fyra poäng på det 

klassiska provet har eleven en poängskillnad på ett poäng då denne har ett poäng mer på det 

estetiska provet. Man kan i figur 1 se att fyra av sex (ca. 66%) elever som hade mer rätt på det 

estetiska provet hade ett komma fem (1.5) eller mer i poängskillnad på sina prov medans ingen 

av de fyra (0%) elever som hade mer rätt på det klassiska provet hade  större skillnad än ett (1) 

poäng i poängskilnad på sina prov. Det kan eventuellt tyda på att för de elever som estetiken 

tillför något positivt gör det större skilnad för resultatet. Nedan i Figur 2 visas medelvärdet på 

det klassiska provet respektive det estetiska provet. Det är en poängskillnad på 1,6 poäng, där 

det estetiska provet har ett högre medelvärde på poängen och eleverna verkar klara provet 

bättre. 

  

  

Klassiskt 

prov 

Estetiskt 

prov 

Medelvärde 

av poäng 
2,2 3,8 

Figur 2 

 

Diagrammet nedan (Figur 3) visar vilket av proven eleverna hade mer poäng på. Hälften av 

eleverna hade mer poäng på det estetiska provet, en tredjedel av eleverna hade mer rätt på det 

klassiska provet och en sjättedel av eleverna hade lika mycket poäng på de båda proven. Som 

även nämts tidigare hade de elever som hade fler rätt på det estetiska provet även till stor del 

mer poäng än de elever som hade fler rätt på det klassiska provet.  
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Figur 3 

  

Nedan visas två elevers lösningar av samma uppgift i de båda proven där man kan se att 

bilderna på något sätt hjälpt eleverna att lösa uppgiften. I samtliga exempel hade eleverna fel 

svar i det klassiska provet medans de hade ett korrekt svar i det estetiska provet. 

 

 Estetiska provet   Klassiska provet 

 

  

 

 

 

 

 

I uppgiften där eleverna skulle räkna ut höjden på en rektangel kan man se att eleven i exemplet 

ovan använt bilden i uppgiften för att räkna ut höjden på rektangeln medans samma elev inte 

ens försökt lösa samma uppgift i det klassiska provet. En annan elev hade rätt lösning i det 

estetiska provet då uppgiften gick ut på att räkna ut kostnaden på diverse inhandlade saker. 

Uppgiften måste göras i två steg, där man först räknar ihop vad fyra saker kostar för att sedan 

lägga till en sak till. Eleven hade korrekt uträkning i det estetiska provet men hade inte gjort på 

samma sätt i det klassiska provet utan där fått fel svar. Genom att jämföra hur eleverna gått 

33%

50%

17%
Antal elever som hade mer
poäng på det klassiska
provet

Antal elever som hade mer
poäng på det estetiska
provet

Antal elever som hade
samma poäng på båda
proven



25 

 

tillväga för att lösa uppgifterna kan man se att båda eleverna gjort ett försök till att använda sig 

av de verktyg och den kunskap de får i och med uppgiften i det estetiska provet. I och med 

lösningarna eleverna gjort i det klassiska provet kan man däremot se att den ena eleven inte 

gjort uträkningen hela vägen utan att lösningen inte är färdig. Den andra eleven har inte ens 

gjort ett försök att lösa uppgiften i det klassiska provet, fastän denne löste denna uppgift helt 

korrekt i det estetiskt urformade provet. Beror detta på att eleven får mer information i och med 

bilden eller kan det bero på något annat? I båda uppgifterna får eleverna exakt samma 

information, däremot visas informationen tydligare i form av bilder. Beror det då på 

läsförståelsen? Eftersom båda dessa elever hade korrekta lösningar på sina estetiska prov utan 

att ha fått mer information kan man anta att de här har getts verktyg till att använda sina 

kunskaper och visa dem. Detta visar på att de forskare som ställer sig positiva till att estetik i 

matematikundervisningen kan gynna många elever har en korrekt uppfattning.  

 

Sammanfattning av resultat av prov 

Poäng och siffror visar hittills på att elevernas prestation och resultat definitivt har påverkats av 

estetiken. Fler elever hade mer rätt på det estetiska provet och de hade även högre medelvärde 

på de provens poäng än vad eleverna som hade fler rätt på det klassiska provet hade på de 

proven. Huruvida bilderna hjälpte eleverna att lösa talen på grund av att de gav mer information 

eller för att eleverna blev mer motiverade bör resultatet av enkäter och intervjuer ge en hint om. 

Tyvärr noterade jag inte vilket prov som var det första provet varje elev gjorde. I efterhand hade 

det varit intressant att se ifall det fanns något samband, poängmässigt, på de prov som skrevs 

först alternativt andra gången. Jag hade då eventuellt kunnat diskutera ifall de elever som skrev 

provet för andra gången hade något samband i sina poäng eftersom de redan skrivit provet en 

gång och därför var beredd på frågorna. Däremot var det en av tankarna med att dela klassen, 

så att halva klassen började med det ena provet och halva klassen började med det andra provet, 

för att försöka jämna ut resultaten.  

 

6.2 Resultat av enkät 

 

De elever som medverkat i undersökningen och skrivit proven fick sedan fylla i en enkät. 

Fjorton enkäter kunde användas för att avläsa resultat medans två uteblev då dessa två elever 

inte var närvarande. Sammanlagt tyckte elva elever av fjorton att det var skillnad på de båda 

proven. Nio elever av fjorton föredrog det provet med bilder och färg och fem elever av fjorton 

tyckte att frågorna med bilder var lättare eller bättre. Nedan presenteras svaren på enkäterna, en 

fråga för sig. 

 

Fråga 1: “Tyckte du att det var någon skillnad på proven? I så fall vad?” 

De elever som medverkat i undersökningen och skrivit proven fick sedan fylla i en enkät. I och 

med den första frågan i enkäten: ”tyckte du att det var någon skillnad på proven? I så fall vad?”, 

kunde man se att elva elever svarat att de tycker att det är skillnad på proven. Vissa hade skrivit 
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kommentarer som: ”det ena provet hade mer färg” eller att “det färgglada var roligare”. Många 

skrev även att de därför tyckte att det provet var lättare. Tre elever skrev att de inte tyckte att 

det var någon skillnad på proven. 

 

Figur 4 

I figur 4, som visar svaren på den första frågan i enkäten, första frågan i enkäten kunde man se 

att elva elever svarat att de tycker att det är skillnad på proven. Detta visar tydligt på att eleverna 

har noterat att det är en skillnad på provens utseende. Tre elever tyckte inte att det var någon 

skillnad på proven. En av dessa hade svarat att ”det är samma frågor” vilket stämmer eftersom 

att proven är uppbyggda på samma frågor. Däremot kan det betyda att eleverna har tolkat frågan 

som att det efterfrågas ifall proven var olika inte ifall proven såg olika ut, vilket egentligen var 

vad jag ville ta reda på. 

 

 

Fråga 2: “Tyckte du mer om något av proven, i så fall vilket och varför?” 

 

 
Figur 5 
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Diagrammet (Figur 5) är baserat på den andra frågan i enkäten som var vilket prov eleverna 

föredrog. Man kan tydligt avläsa att majoriteten av eleverna föredrog det estetiska provet. Detta 

visade enkäterna tydligt då nio elever svarat att de föredrog det provet med bilder eller färg. 

Två elever svarade att det inte spelade någon roll, en elev föredrog det klassiska provet och två 

elever hade inte besvarat frågan.  

 

Fråga 3: “Vilken uppgift kommer du mest ihåg?”  

Fråga tre, vilken uppgift eleverna kom ihåg mest, var för min egen del för att se om någon bild 

var extra lagd på minnet. Någon sådan information gick däremot inte att avläsa genom svaren. 

Den enda uppgiften som utmärkte sig var uppgift 2 b som sex elever påpekade att de kom ihåg. 

De övriga svaren var antingen olika uppgifter eller att eleven inte kom ihåg någon alls. Varför 

just den uppgiften lyftes flera gånger framkommer dock inte. Dels kan det vara för att det är en 

omfattande uppgift eller för att flera elever uppfattat den som jobbig. Många hade lämnat den 

uppgiften utan att ens försöka lösa den i något av proven. De som hade försökt lösa den hade 

antingen lyckats ta hjälp av bilden eller gjort en egen bild i det klassiska provet där man då 

delade upp sträckan i delar. De flesta eleverna av de som försökt lösa denna uppgift hade dock 

försökt i det klassiska provet men  inte i det estetiska. Det kan vara ett tecken på att den bilden 

är ett exempel på när en bild förvirrar mer än den hjälper.  

 

Fråga 4: “Var det något som gjorde någon fråga lättare eller bättre?” 

Sammanlagt fem elever hade i sitt svar på denna fråga lyft uppgifter med bilder. Tre elever hade 

på sista frågan i enkäten svarat att de föredrog det provet med bilder bland annat för att ”det var 

bättre med bilder för det var lättare” eller ”det där med bilder tycker jag om”. En av eleverna 

skrev att bilderna hjälpte eftersom ”...på vissa uppgifter så visade dem lite hur man skulle tänka”  

medans en annan var inne på samma spår och skrev att ”vissa var lättare för att de förklarade 

mer”, däremot kan man inte säkert säga att eleven där syftade på att det i uppgiuften förklarades 

mer på grund av bilden men det kan antas eftersom det textmässigt är väldigt liknande uppgifter. 

Sju elever svarade att det inte var någon fråga som var lättare eller bättre. En av dessa elever 

hade även kommenterat att ”inget prov är bra, dum fråga”. Detta kan tolkas som att eleven 

tolkat frågan ”var det något som gjorde någon fråga lättare eller bättre?” som att efterfrågan 

ligger i om någon fråga på provet var bättre eller ifall provet var bra. En elev hade lämnat frågan 

obesvarad medans en annan elev hade skrivit ”jag kom ihåg den”. Denna elev har alltså någon 

av frågorna i minnet. Tyvärr framkom inte vilken fråga men utifrån den tidigare forskning jag 

lyft i del tre kan man möjligtvis anta att bilder hjälpt den här eleven att komma ihåg någon av 

frågorna, kanske till och med relatera till bilden, och därmed gjort att den känts enklare.   

Som man tydligt kan se i diagrammet (figur 6) nedan svarade hälften av eleverna, sju elever, 

att det inte var något som gjorde någon fråga lättare eller bättre. Lite mer än en fjärdedel, fem 

elever, svarade att de frågorna med bilder var lite lättare eller bättre. Den resterande delen, två 
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elever vilka är just lite mindre än en fjärdedel, var antingen obesvarad eller inte gick att urskilja 

vilken fråga det var som skulle ha vart bättre eller lättare.    

 

Sammanfattning av resultat av enkäterna 

Majoriteten av eleverna i undersökningen föredrog det estetiska provet, några exempel som 

eleverna uppgav var bland annat eftersom det estetiska provet hade bilder och färg och en 

inbjudande framsida som några elever blev motiverad av. Några elever uppfattade även provet 

med bilder som lättare. Däremot sa hälften av eleverna att det inte var något som gjorde något 

prov lättare eller bättre men en förklaring till det skulle kunna vara ifall frågan misstolkats av 

eleverna.  Eftersom jag inte bad om namn på enkäterna kunde jag inte jämföra enkätsvaren med 

provens poäng vilket hade varit intressant eftersom man då kunnat ta reda på ifall det funnits 

några samband.          

 

 

6.3 Resultat av intervju 

  

I resultaten av intervjuerna, som handlade om ifall eleverna skulle föredra att göra det estetiska 

eller det klassiska provet. Svarade majoriteten av de tillfrågade att de hellre skulle göra det 

estetiska provet. Exempel på motiveringar varför var att det “ser enklare och barnsligare ut”, 

“ser roligare ut”, och “har mer färg”. En grupp elever valde det estetiska provet eftersom de 

tyckte att det var ”snyggare” och att det såg roligare ut i och med de första frågorna då man 

förutom namn även fick skriva in sitt favoritdjur och sin favoritmat. Några av eleverna startade 

en diskussion angående hur matematikböcker i olika årskurser är utformade. De kom fram till 

att de yngre årskurserna har mycket mer bilder i sina böcker än vad man har på mellanstadiet. 

Jag ställde då frågan ”varför tror ni att det är så, att yngre har mer bilder i sina böcker?” varpå 

Var det något som gjorde någon fråga 
lättare eller bättre?

Nej

Frågorna med bilder var lättare eller bättre

Frågan var minnesvärd, oklart om den var med eller utan bild

obesvarad

Figur 6 
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elever på mellanstadiet kommenterade saker som ”för att vi ska bli tråkiga” och ”för att det ska 

se mer seriöst ut”. Yngre barn valde utan undantag det estetiska provet eftersom de tyckte att 

det såg ”mycket roligare ut” och för att det fanns färger och bilder.  Vid frågan av de äldre och 

de yngre barnen vilket prov som påminde om deras matematikböcker pekade de yngre på det 

estetiska provet och de äldre på det klassiska. När jag frågade varför de trodde att det var så att 

de yngre hade mer bilder svarade en av de äldre eleverna att ”det blir mindre bilder desto äldre 

man blir för att man ska bli tråkig”. Ett exempel på kommentarer från de tillfrågade som 

föredrog det klassiska provet, var att det klassiska provet såg mer seriöst och inte lika barnsligt 

ut och därför kunde ge högre betyg. En annan elev som hellre skulle göra det klassiska provet 

som denne kallade det ”seriösa provet” sa att den skulle välja det klassiska för att det verkade 

”riktigare” men sa samtidigt att man nog kunde får mer poäng på det estetiska provet. Det fanns 

också de elever som ansåg att det estetiska var onödigt i vissa tal medans de ansåg att bilderna 

hjälpte i andra tal. De menade att bilderna kunde orsaka förvirring i vissa tal om man ville tänka 

på ett annat sätt än det bilderna föreslog men att det då krävdes att man hade god förståelse och 

förkunskap. De elever som deltog i denna diskussion var uppenbart motiverade till ämnet 

eftersom de ivrigt började att lösa matematikuppgifterna i proven för att kunna jämföra. När jag 

berättade för en grupp elever, som diskuterade vilket prov som var det enklare, att det var exakt 

samma frågor bara att det ena provet hade mer bilder satte de sig tvärt emot. De var fast beslutna 

att det inte kunde vara samma prov eftersom de såg så olika ut och det ena, som hade bilder, 

verkade så mycket enklare.  

 

Sammanfattning av resultat av intervju 

Det är uppenbart att yngre elever blir motiverade av färger och bilder medans det samtidigt 

verkar som att desto äldre eleverna blir vänjer de sig vid att matematik ska bli tråkig och 

möjligtvis kan det vara så att de förknippar ordet tråkig med att det blir seriösare. Det är också 

tydligt att det färgglada provet påminner om de yngre elevernas matematikböcker medans det 

provet med mindre färg och bilder påminner om de äldre elevernas matematikböcker. Detta kan 

ses som en naturlig utveckling i undervisningen, att eleverna ska vänja sig vid mer text, men 

läroplanen säger ingenting i kunskapskraven för matematik i årskurs sex om att eleverna ska 

kunna tolka långa texter utan stöd. Det stödet skulle exempelvis kunna vara bilder.  
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7. Diskussion  
 

Diskussionsdelen är uppdelad i två delar varav första delen är baserad på resultat från studien 

och andra delen är baserad på metoden som användes vid genomförandet av studien.  

 

 

7.1 Resultatdiskussion  

 

Resultaten av proven visar tydligt att majoriteten av eleverna presterar bättre på det estetiska 

provet. resultaten av enkäter och intervjuer ger en stark fingervisning om att estetiken motiverar 

och hjälper många elever att lyckas med matematiken. Bara av att se färger och små bilder blir 

majoriteten av eleverna mer motiverade och självsäkra.  

 

Skolverket (2003) lyfter problematiken att det kan vara svårt att hålla isär målet med 

forskningen och matematikundervisningens specifika problem vilket jag också märkte i och 

med proven. Även fast jag och läraren valt att utgå från ett prov eleverna hade gjort ett år 

tidigare saknades en hel del förkunskap. Att eleverna hade vissa svårigheter med provet var 

dock inte nödvändigtvis negativt. Om provet istället hade varit för enkelt och eleverna kunnat 

svaren utan problem och därmed svarat rätt på allt hade det varit svårt att urskilja några 

skillnader på det estetiska provet och det klassiska provet. Att hitta relevanta studier till grund 

för denna undersökning var svårt. Att hitta forskning specifikt kring estetikens betydelse för 

prov och provens estetiska utformning var en utmaning då annan forskning oftast var inriktad 

mot själva undervisningen eller hur eleverna påverkades av matematik. Också Österholm 

(2004) lyfter avsaknaden av studier kring matematikämnet. Enligt tidigare forskning och 

styrdokument ska matematikundervisningen utveckla ett kreativt tänkande som ska hjälpa 

eleven att hitta lösningar på problem (Häggblom 2013).  Läroplanen belyser att undervisningen 

i matematik ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga 

att använda matematik i olika sammanhang (lgr11). Englund Bohm et al. (u.å.) hävdar i likhet 

till läroplanen att eleverna gynnas av att använda matematiken i olika sammanhang eftersom 

de kan gynna förståelsen av nyttan med matematik. Vilket också stämmer in på Vygotskijs syn 

på lärande (Stensmo, 2007), till att börja med sker en interaktion med andra, sedan processar 

individen kunskapen på egen hand. Den interaktionen kan ske antingen mellan elev och lärare 

eller mellan elev och elev (Häggblom, 2013). Englund Bohm et al. (u.å.) lyfter även att de elever 

som räknar tyst och enskilt har en negativ attityd till matematik i jämförelse med de elever som 

deltog i mer varierad undervisning. Trots detta ser man ofta i skolan att lärare nöjer sig med 

endast svar, utan förklaring, då eleverna jobbar i matteböckerna. Beräkningar och annat som 

“tar plats” suddas ut och ersätts med färdiga svar. Eftersom läraren nöjer sig så länge svaret är 

rätt anser eleverna att det viktiga är att skriva svar direkt och vägen till svaret försvinner. Till 

skillnad från den process som tolkningsuppgifter innebär enligt Olsson och Forsbäck (2008),  

gör detta att eleverna endast söker svaret och ofta gissar sig till att de får rätt svar istället för att 

de skapar sig förståelse för talet och använder sin kunskap. Även tanken på att svar kan variera 

försvinner eftersom eleven letar efter det som är rätt. I öppna uppgifter som kan ha varierande 
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svar (Pettersson et al., 2014) kan eleverna få erfara att man kan få olika lösningar på samma 

uppgift.  

 

Nyström och Palm (2001) hävdar i sin artikel, i motsats till den forskning som hittills har lyfts, 

att väl utformade traditionella matematikprov beprövar många kvalitetskrav man kan ställa på 

bedömningssituationer i skolan. De menar att man genom ett vanligt matematikprov kan få 

mycket information om elevernas kunskap, så länge provet innehåller relativt många uppgifter. 

Enligt Nyström och Palm (2011) är det mest uppenbara syftet med kunskapsbedömningar att få 

information att använda vid exempelvis betygsättning och utvärdering. Men de säger också att, 

“Vi vet till exempel att det finns elever som blir väldigt stressade av provsituationen vid vanliga 

matteprov och att det de presterar på provet kanske inte så väl representerar deras 

kunskapsnivå” (Nyström och Palm, 2001, s.42). Om däremot uppgifterna är stimulerande och 

intresseväckande kan det hjälpa eleverna att vilja och våga ta sig an dem (Pettersson et al., 

2014).  Nyström och Palm (2001) hävdar dock att det kan följa konsekvenser av att endast 

använda en källa, exempelvis prov, vid insamling av information kring elevernas kunskap 

eftersom eleverna kan besitta kunskap som inte visar sig vid just den källan. Enligt Luttenberger 

et al. (2018) finns det en stark korrelation mellan ångest inför matematikprov och resultaten. 

Man bör enligt Nyström och Palm (2001), på grund av sådana faktorer, använda sig av 

variation i bedömningssituationerna för att få en möjlighet till att fånga elevernas alla 

kompetenser. Genom att variera undervisningen efter elevernas behov har man anpassat och 

konkretiserat den (Löwing 2006). Variationen kan även minska risken för att bedömningen ska 

påverkas av faktorer som till exempel, hur väl eleverna klarar stress. Detta problem skulle man 

kunna bemöta genom att utforma proven mer estetiskt och samtidigt uppmuntra eleverna till att 

själva använda sig av estetiken i sina uträkningar.  Genom att ge eleverna verktyg, här i form 

av estetik, för motivation och förståelse har man individualiserat undervisningen (Löwing, 

2006) vilket också kan öka elevernas motivation (Englund Bohm et al., u.å.). 

 

I och med proven har det visat sig att fler elever hade mer poäng på det estetiska provet än på 

det klassiska provet. hälften av eleverna hade fler rätt på det estetiska provet medans en 

tredjedel hade mer rätr på det klassiska provet. Även poängen visar på en viss skillnad då det 

fanns ett högre medelvärde på poängen i det estetiska provet än i det klassiska. Medelvärdet på 

poängen i de estetiska proven var tre komma åtta (3.8) medans medelvärdet på de klassiska 

provens poäng var två komma två (2.2). Detta visar på att de elever som gynnas av estetiken 

verkar klara proven bättre vilket också Englund Bohm et al. (u.å.) ser i sin studie där elever som 

undervisades med estetiska lärprocesser utvecklades mer än de elever som deltog i den ordinarie 

undervisningen. De elever som i min studie hade mer rätt på de estetiska proven hade också 

större skillnad på sina två provs poäng. Det vill säga att de hade större poängskillnad. 

Medelvärdet på poängen är också högre på de estetiska proven. Detta skulle kunna bero på att 

bilderna i provet är utformade på ett sätt som hjälper eleverna att förstå texten i uppgiften 

(Norberg, 2014) eller hjälper dem att våga ta sig an uppgifter och försöka (Pettersson et al., 

2014). I Figur 1 som visar varje elevs poäng på båda proven, kan man anta att eleverna antingen 

har kunskapen eller ej eftersom det är väldigt små poängskillnader.  Däremot finns en 

poängskillnad där majoriteten har fler poäng på det estetiska provet vilket kan bero på att 

lärprocesser är ett sätt att arbeta i skolan för att gynna kunskapsutveckling (Alexandersson och 
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Swärd, 2015). Det kan också vara så att Illustrationer och symboler har hjälpt eleverna att se 

mängden bakom symbolerna vilket gett dem en ökad taluppfattning (Petterson et al., 2014). 

Resultatet av denna studie visar också att ungefär sextiosex procent (66%) av eleverna som 

hade fler rätt på det estetiska provet hade ett komma fem (1.5) eller mer i skillnad på sina två 

provs poäng. Samtidigt  hade noll procent (0%) av eleverna som hade mer rätt på det klassiska 

provet mer än ett (1) poängs skillnad på sina två prov.  Detta visar eventuellt på att för de elever 

som gynnas av estetikens inblandning gör det en ganska stor positiv skillnad poängmässigt eller 

motivationsmässigt om man använder sig av estetik. 

 

Resultatet av enkäterna visade att nio elever av fjorton föredrog det provet med bilder och färg 

och fem elever av fjorton tyckte att frågorna med bilder var lättare eller bättre. En intressant 

upptäckt jag gjorde när jag analyserade enkäterna var vissa elevers åsikt om vilket prov de 

föredrog. Många elever lyfte i enkäten att det estetiska provet var “lättare”, “roligare” och 

“bättre”. Det visar att estetiska uttrycksformer, i detta fallet i form av bilder, kan användas för 

att väcka elevernas intresse för matematik (Johansson och Tegelström, 2013). Många av de som 

skrev det estetiska provet först utropade många kommentarer när de fick det klassiska provet 

att de uppfattade det som svårt och hade det mycket jobbigare att självständigt försöka ta sig an 

uppgifterna. Englund Bohm et al. (u.å.)  menar att estetik under inlärningen gynnar den 

matematiska utvecklingen och skolresultaten hos elever. De elever som först gjort det estetiskt 

utformade provet kan ha blivit hjälpt av den estetiska utformningen och därför fått det svårare 

att göra det prov utan estetik. I enkätens två sista frågor hade eleverna lyft olika frågor genom 

kortfattade svar vilket inte gav så mycket data. Endast tre elever hade skrivit mer ingående att 

dem tyckte att provet ”var bättre med bilder för det var lättare”. De övriga gav inga utförliga 

svar, detta kan betyda att frågorna var för otydliga. Eriksson et al. (2014) beskriver just att man 

måste veta vilken typ av svar man är ute efter när man ställer frågorna, vilket är lättare att se i 

efterhand. Enligt Eriksson et al. (2014) bör man grundligt gå igenom och fastställa vilken 

information man vill få genom frågorna. En eleverna hade även kommenterat i sista frågan i 

enkäten att ”inget prov är bra, dum fråga”. Detta kan tolkas som att eleven tolkat frågan ”var 

det något som gjorde någon fråga lättare eller bättre?” som att efterfrågan ligger i om någon 

fråga på provet var bättre eller ifall provet var bra. Om en elev har exempelvis provångest eller 

dåliga erfarenheter från prov, som att de inte brukar gå bra, så har den eleven förmodligen inte 

en positiv attityd mot matematikprov. Det kan i så fall göra att direkt eleven läst ordet ”bättre” 

förknippas det med en positiv syn på matematikprovet och om eleven känner motsatsen finns 

det en möjlighet att den därför svarat spontant att ingen fråga var bra. En elev som föredrog det 

klassiska provet i enkäten skrev att denne föredrog det klassiska provet eftersom det var lättare. 

En elev skrev i sin enkät att denne föredrog det estetiska provet eftersom “man fick bilder och 

säga sitt favoritdjur”. Att eleverna föredrar olika prov kan bero på att de har olika erfarenheter 

vilket återigen kan kopplas till konstruktivismen som säger att man skapar kunskap genom 

erfarenhet (Stensmo, 2007). Att vissa elever föredrar det klassiska provet kan också bero på att 

de har mer fokus på att prestera, eftersom att prestera kan vara deras motivation (Klingberg 

2016), och de vill vara säker på att få göra det seriösa provet. Det kan också vara så att de vill 

känna sig vuxna och därför väljer det som ser mer seriöst ut. Elevernas tidigare erfarenheter 

kan också ha gjort att de vant sig vid ett visst sätt att arbeta eller bli bedömda på. Som Öhman 

(2006) märkte i sin studie då vissa elever till en början verkade något motvilliga till det 
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laborativa arbetssättet men att de efteråt var positivt inställda till att få göra något som skiljde 

sig från den teoretiska undervisning de var van vid. En tanke jag fått om att de elever som i 

enkäten svarade att de hellre skulle göra det klassiska provet, eftersom det ser seriösare ut, har 

en högre ambition att prestera. Klingberg (2016) presenterar resultat från PISA rapporter som 

visar att de elever som presterar bättre är mer motiverade inom ett ämne. (Alexandersson och 

Swärd, 2015) menar att estetiska lärprocesser i form av bland annat bild ökar elevernas 

delaktighet i sitt eget lärande vilket också kan vara motiverande. Estetiska uttrycksformer kan 

också skapa en rolig och kul lärandemiljö enligt Ghasemi (2010). I Figur 4 kan man tydligt se 

att enkäter visar att majoriteten av eleverna föredrar det estetiska provet framför det klassiska, 

vilket även intervjuerna tydligt visar på. Detta kan möjligtvis betyda att motivationen kan 

påverkas genom att använda sig av estetik även om resultatet är detsamma. Detta kan ha att 

göra med vad Johansson och Tegelström (2013) säger, att estetiska uttrycksformer kan 

användas för att väcka intresse hos elever. Därmed kan den estetiska utformningen av proven 

ha skapat ett intresse. Även Piagets teori om att kunskap skapas genom erfarenheter (Stensmo, 

2007) kan ha med resultatet att göra.  

 

Genom intervjuerna framkom det tydligt att majoriteten av eleverna föredrog det estetiska 

provet. flertalet elever förklarade att de föredrog det estetiska provet eftersom det hade bilder 

och mer färger och det gjorde att det såg roligare och lättare ut. Bland annat Johansson och 

Tegelström (2013) menar att estetiska uttrycksformer kan användas för att motivera eleverna, 

Norberg (2014) menar att de kan användas för att väcka elevernas intresse. Flera elever lyfte 

även framsidan med de personliga frågorna då man förutom namn även fick skriva in sitt 

favoritdjur och sin favoritmat. En teori om varför eleverna uppmärksammat just dessa frågor 

och kände att de gjorde provet roligare kan vara för att de känner sig sedda eller för att de får 

dem att tänka på något de tycker om? Att bli sedd kan vara ett behov elever har och genom att 

tillgodose det genom att anpassa undervisningen kan man skapa motivation hos de eleverna 

(Löwing, 2006). En grupp elever valde det estetiska provet eftersom de tyckte att det var 

”snyggare”, många elever lyfter att estetiken gör provet mer tilldragande vilket både Pettersson 

et al. (2014) och Norberg (2014) hävdar. Bilder kan ha en speciell dragningskraft som kan 

stimulera elevernas sinnen på ett gynnsamt sätt. Diskussionen med några elever på 

mellanstadiet som dragit slutsatsen att de yngre eleverna hade mycket mer bilder i sina 

matematikböcker resulterade i reflektionen att mellanstadiets matematikböcker har till syfte att 

se seriösa ut och göra eleverna tråkiga. Denna uppfattning kan kopplas till det Skolverket (2003) 

lyfter i sin rapport angående undervisningens förändring desto äldre eleverna blir. I yngre åldrar 

anpassas undervisningen med mycket lek, variation och kreativitet. Allt eftersom att eleverna 

blir äldre blir undervisningen mer teoretisk och enformig. Det finns därmed underlag för de 

kommentarer av några elever om att skolan var roligare när de var yngre. En påföljd av detta 

kan bli att lusten att lära och glädjen till skolan försvinner (Skolverket, 2003) men också att 

eleverna får en negativ attityd till matematikundervisningen. Som Englund Bohm et al. (u.å.) 

beskriver kan för mycket individuellt och enformigt arbete skapa negativa attityder hos elever 

gentemot matematiken. Eftersom kunskap är något som konstrueras utifrån erfarenheter enligt 

konstruktivismen (Stensmo, 2007), kan man tänka sig att elever som är vana att i förskolan och 

grundskolans tidiga år använda sig av bilder och färger samt relatera till det i 

matematikuppgifter med färg och bilder. Det kan också vara en anledning till varför yngre 
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elever utan undantag valde det estetiska provet. Dessa erfarenheter kan kunskapsmässigt vara 

gynnsamt i arbetet med de estetiskt utformade uppgifterna. Hur eleverna mött matematiken 

tidigare kan också påverka vilken inställning de har till matematikundervisningen (Petersen, 

2012a). elever som är vana att matematikundervisningen är tråkig eller att de ofta misslyckas 

kan också ha påverkats negativt och fått en negativ syn på ämnet Petersen (2012b).  

 

Både Skolverket och litteratur tar upp vikten av att ha varierad och anpassad undervisning men 

inte lika ofta pratar man om variation och anpassning när det gäller prov. När Löwing (2006) 

pratar om konkretisering i undervisningen borde man anamma det även till provutformning och 

provkonstruktion. Ännu en fundering kring prov som uppstod genom denna studie är ifall andra, 

mer påtagliga hjälpmedel än bilder, vid prov kan göra skillnad. I gymnasieskolans nationella 

matematikprov 2001 använde man snören som ett hjälpmedel (Pettersson et al., 2014). Öhman 

(2006) lyfter en observation i och med provet som utvecklades med inslag av laboration och 

diskussioner. Det visade sig att vissa elever till en början verkade något motvilliga till det 

laborativa arbetssättet men att de efteråt var positivt inställda till att få göra något som skiljde 

sig från den teoretiska undervisning de var van vid. Det finns de som påstår att bilder som inte 

tillför något, exempelvis information, i en matematikuppgift skulle vara obetydliga (Elia I. och 

Philippou G., 2004) men det håller jag inte med om. Den information jag samlat i och med 

denna studie visar att många elever blir motiverade bara av att se färger och bilder samt att de 

flesta eleverna presterar bättre på det provet med bilder och färger. Vissa elever som deltog i 

Elia I. och Philippou G. (2004) studie påpekade att vissa (dekorativa) bilder inte hjälpte dem 

alls utan de ritade egna bilder. Samma sak har visat sig i min studie, vissa elever struntar i bilden 

i provet för att de inte tycker den passar och ritar en egen. Men frågan är ifall eleverna tänkt på 

att använda sig av bilder för att lösa uppgiften om de inte fått den iden av de dekorativa 

bilderna? Inte heller den fysiska eller mentala påverkan av bilderna har på något sätt 

uppmärksammats i den studien fast det i många studier visar det sig att många elever tycker att 

det är tråkigt och svårt att lösa matematiska problem då det är mycket text (Petersen, 2012a) 

och att bilder kan vara ett verktyg för både förståelse och meningserbjudande (Norberg, 2014).  

 

 

7.2 Metoddiskussion   

 

Meningen med denna studie var inte att kunna få bevis för det jag undersökt utan snarare att 

belysa ett problem. Undersökningen hade kunnat göras endast som en kvantitativ metod men 

det hade då krävts en mycket bredare respondentgrupp (Backman et al., 2012) samt att man gått 

miste om den statistiska data som kunde tolkas i och med jämförelse av proven och enkäterna. 

I en kvalitativ undersökning hade jag kunnat få in mer data för att bevisa konkreta skillnader 

eller likheter (Backman et al., 2012) men däremot hade kanske inte undersökningen blivit lika 

djup och man hade gått miste om all information kring respondenternas åsikter om varför de 

estetiska proven kan vara mer motiverande eller inte och hur estetikens roll eventuellt spelar in.  

 

Den största utmaningen med att göra egna matematikprov var just själva produktionen. Att välja 

ut uppgifter som skulle kunna göras både med och utan estetik som skulle vara möjliga att 

analysera. Också att välja uppgifter som passade både elevernas kunskapsnivå och målet med 
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undersökningen var en sak jag behövde ha i åtanke. I och med konstruktivismens två 

kunskapsstrukturer figurativ kunskap och operativ kunskap (Stensmo, 2007), kan man se det 

estetiskt utformade provet vara inom ramen för operativ kunskap medans det klassiska provet 

är inom ramen för figurativ kunskap eftersom det estetiskt utformade provet stimulerar de 

kognitiva kunskaperna hos eleverna och det klassiska provet ofta är baserat på kunskap utan 

sammanhang. Ångest leder speciellt till problem då tester och prov ska utformas, i synnerhet 

inom matematiken, då det finns en stark korrelation mellan ångest inför matematikprov och 

resultaten (Luttenberger et al., 2018). Anledningen till valet att låta eleverna göra prov var för 

att kunna se ifall det var någon resultatskillnad poängmässigt och prov verkade vara det 

effektivaste sättet att se ifall det fanns någon mätbar skillnad. I början av provkonstrueringen 

insåg jag att det skulle innebära väldigt mycket arbete på för kort tid att göra olika teman. Jag 

fick istället nöja mig med att försöka göra ett prov allmänt elevnära och med bilder samt färg 

för att kunna fokusera på estetikens påverkan. I bakgrundsdelen delges också Norbergs (2014) 

syn på skillnaden mellan bilder och illustrationer då en bild beskrivs som en avbildning medans 

en illustration hör samman med en text. Även Elia I. och Philippou G.s (2004) sätt att dela upp 

bilder i de olika grupperna dekorativa bilder, representativa bilder, organisatoriska bilder och 

informativa bilder lyftes. Bilder som Norberg (2014) jämför dem skulle kunna jämföras med 

dekorativa bilder medans illustrationer har ett syfte till texten och därför hamnar i någon av de 

andra grupperna. Tyvärr hade jag inte ännu läst detta innan jag gjorde proven, jag hade annars 

kunnat använda mig av en än mer genomtänkt plan med bilderna och testat deras olika syften. 

I proven valde jag även att i det estetiska provet använda mig av mer elevnära exempel. Bland 

annat byttes meloner ut mot godis i fråga ett. Tanken med elevnära uppgifter är att eleverna ska 

kunna relatera och jag gissar att fler elever har köpt godis än melon. Men jag har i efterhand 

tvingats ifrågasätta mina val. Utformningen av uppgifter kan påverkas av syftet och kan därför 

variera även om det matematiska innehållet är detsamma (Pettersson et al., 2014). Eventuellt 

kunde proven ha utformats med bilder som inte hade med talen att göra för att utesluta det 

tankesättet som nu blev lite utav en distraktion. Hjälpte bildernas utformning för mycket och 

gav eleverna mer information i frågan eller kunde bilderna störa eleverna? Med prov utformade 

med irrelevanta bilder som inte hade med uppgifterna i sig att göra kunde man eventuellt ha fått 

en tydligare syn på huruvida bara estetiken i sig påverkade eleverna.  

 

Utmaningen med enkäterna visade sig vara att formulera konkreta frågor som inte kunde tolkas 

utan gav tydliga svar. Hade jag, som Eriksson et al. (2014) skriver, analyserat mina frågor och 

grundligt ifrågasatt vilken information frågorna eftersträvade, hade jag garanterat kunnat öka 

kvaliteten på frågorna och fått mer information. Genom att fråga elever de frågor som skulle 

användas i enkäten, muntligt innan den respondentgruppen som gjort proven fick dem, kunde 

jag ha tagit reda på hur eleverna tolkade frågorna och därmed ändrat frågeställningarna vid 

behov. På detta sätt kunde eventuellt en del bortfall ha undvikits, på grund av frågor som gav 

otydliga svar. Jag kunde också ha skrivit så pass raka och väl utformade frågor att det inte fanns 

rum för tolkning (Eriksson 2014) Jag hade eventuellt kunnat undvika bortfall både på proven 

och på enkäterna om jag varit ännu tydligare med vikten av att skriva sitt eget namn, eller i alla 

fall samma namn, samt påmint eleverna om att dubbelkolla så de inte glömt att skriva namn. 

Anledningen till att enkäter delades ut var för att få elevernas åsikt och ge dem en chans att 

uttrycka sina tankar. Jag kunde ha valt slutna frågor istället för att begränsa möjligheten att 
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tolka frågorna. Med svarsalternativ hade jag kunnat begränsa en del av bortfallet då eleverna 

hade kunnat välja ett svarsalternativ istället för att skriva ”jag vet inte”. De sista två frågorna i 

enkäten var för övergripande och öppna för att de skulle ge någon relevant information. Både 

vissa prov och enkäter blev tvungna att uteslutas, dels eftersom eleverna glömt skriva namn 

eller skrivit andra namn samt eftersom de inte besvarat frågan. I enkäterna hade eventuellt en 

del av bortfallet kunnat undvikas genom att ha tydligare och mer konkreta frågor. På frågan 

vilket prov som eleverna föredrog hade vissa svarat “det jag gjorde idag”, eftersom enkäterna 

var anonyma och halva klassen gjorde det klassiska provet och halva klassen det estetiska blev 

det svårt att veta vilket prov de menade att de föredrog.  

 

Det som var utmanande med intervjuerna var att inte påverka svaren och att aktivt tänka på att 

vara neutral och inte ställa värderade frågor. Jag valde att även genomföra intervjuer för att 

kunna ställa följdfrågor om vilket prov som eleverna helst skulle göra ifall de skulle svara saker 

som ”jag vet inte” eller ”inget”. Jag kunde också fortsätta ställa följdfrågor kring varför de valde 

just det provet de valde och därmed få ökad förståelse för deras svar. Det kunde ha varit bättre 

att hålla intervjuerna enskilt för att undvika påverkan genom grupptryck (Bryman, 2011). 

Däremot kunde man genom en fokusgrupp (Bryman, 2011) låta eleverna diskutera med 

varandra och lyssna till deras åsikter som de utvecklade. Fokus i intervjuerna blev inriktat på 

huruvida talet såg enklare ut snarare än just på hur estetiken påverkade motivationen. Hade en 

medhjälpare funnits till hand eller inspelningar gjorts kunde en mer kvantitativ studie gjorts 

med mer exakta resultat. Men som jag nämnt tidigare hade jag då kunnat gå miste om 

information på grund av teknikstrul eller att antecknandet distraherat från att kunna ställa 

följdfrågor under intervjutillfällena. 

 

Att basera studien på dessa tre datainsamlingsmetoder har gynnat förståelsen och sambandet 

mellan resultaten. Genom att jag gjorde både enkäter och intervjuer kunde de i det här fallet 

styrka varandra då resultaten var liknande i de båda metoderna. Hade jag istället valt att hålla 

mig till en metod hade resultaten inte varit lika tydliga och övertygande. Om jag dessutom hade 

begärt att eleverna skrev namn även på enkäterna hade jag även kunnat jämföra svaren i 

enkäterna med proven. Genom att jag valde flera olika metoder kunde jag undvika att resultatet 

i studien endast baserades på resultat som hade svagheter. Eftersom bilderna i proven kan ha 

gett eleverna mer kunskap än endast texten. Denna typ av metodinsamling genom flera källor 

kallas enligt Backman et al. (2012) för triangulering. 
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8. Slutsats  
 

Här kommer samlade slutsatser i och med studien. Först presenteras en sammanfattning av de 

resultat och slutsatser jag kunnat dra av det genomförda arbetet. Sedan uppmärksammas 

implikationer till yrkeslivet och slutligen vidare forskning. 

 

 

8.1 Sammanfattning 

 

Min studie visar enligt intervjuerna att sju av tio elever föredrar det estetiska provet. I enkäterna 

visade det sig att sju av elva elever föredrog det estetiska provet. I och med detta blir slutsatsen 

att majoriteten av eleverna får ökad motivation av prov som är estetiskt utformade tydlig. 

Resultaten däremot blev inte märkbart påverkade. En liten skillnad i provresultaten kan tydas 

men den var så pass liten att en större respondentgrupp behövts för att kunna fastställa 

garanterade skillnader. Med fördel borde den informationen kunna användas i praktiken som 

grund för hur undervisningen utformas. Studien har tydligt visat på att estetik kan höja elevernas 

motivation, vilket lärare även bör använda sig av vid provtillfällen. Eftersom majoriteten av 

eleverna upplever att det estetiska provet är mer intresseväckande kan slutsatsen att estetik 

påverkar motivation och intresse på ett gynnsamt sätt fastställas. Även om resultaten på proven 

inte visar så markanta skillnader finns ändå en viss antydan till skillnad vilket också det kan 

visa på att estetik gynnar motivation och intresse. Denna studie har även lyft begreppen inre 

motivation och yttre motivation. Den yttre motivationen kan vara stressande och påverka 

resultat negativt, speciellt på prov, i form av prestationsångest. Den inre motivationen, som är 

för sin egen skull, verkar kunna påverkas hos majoriteten av estetik och elevnära frågor som 

exempelvis vilket favoritdjur eleverna har. Så länge den inre motivationen finns borde man 

under längre utsträckning kunna klara sig utan den yttre motivationen eftersom det då finns en 

egen vilja att göra något. Om det bara finns yttre motivation i form av krav, kan det mycket 

troligt bli så att, i det här fallet, eleverna ger upp. Däremot om den inre motivationen finns kan 

det möjligen hjälpa mot den stress och prestation som den yttre motivationen kan skapa.  

 

 

8.2 Implikationer till yrkeslivet 

 

Eftersom det både finns elever som märkbart gynnas och som inte motiveras av estetik måste 

lärare anpassa undervisningen efter individen. Alla måste någon gång utmanas av sådant som 

känns tråkigt eller svårare men för att gynna motivation, förståelse och kunskap bör både 

undervisningen och provtillfällen varieras. I och med de resultat som denna studie visar kan 

man med fördel använda sig av estetik i matematikundervisningen. Hur matematikprov 

utformas borde varieras och inte konstant luta på de traditionella proven. Exempelvis kan 

proven vara färgglada eller ha stressavledande inslag, som exempelvis frågor om favoritdjur, 

då skriftliga prov används. Proven kan också göras som praktiska uppgifter i form av prov där 

eleverna får lösa problem eller ta reda på saker, enskilt eller i grupp. Läraren kan också 

presentera ett problem som denne påstår att den har, antingen ett riktigt eller påhittat, och be 
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om förslag från eleverna hur problemet kan lösas, även det kan göras enskilt eller i grupp. Detta 

för att göra det mer elevnära och för att eleverna ska känna sig inkluderade. I och med det 

arbetssättet försvinner också fokus på ifall svaren är rätt eller fel eftersom alla förslag samlas 

in. 

 

 

8.3 Vidare forkning 

 

Vid undersökning av tidigare forskningar om ämnet märktes det att det var svårt att hitta tidigare 

forkning om just utseendet på prov. Det som gick att hitta var sådant som hade med estetik i 

och med undervisning av matematik att göra men inte just hur estetik kan påverka prov. Därför 

föreslår jag att mer forskning inom matematikämnet borde eftersträvas eftersom en stor del av 

resultaten på proven har med elevernas fortsatta studiemotivation att göra. Forskning kan 

förslagsvis göras med grund i hur estetiken kan gynna metmatikundervisningen samt hur prov 

kan utformas på ett  varierande och motiverande sätt.  
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