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Abstract 
This study deals with the fact that different learning methods are needed at school. That´s why 

it´s important to integrate the aesthetic subjects with the mathematic and Swedish subjects. 

It´s also written in the curriculum that the pupils are considered to try out different ways to 

express themselves. Teachers in the three first years in school have different conditions for 

these learning methods but every pupil should have the chance to find their method. 

I have chosen to do a research if and how teachers in the first to the third years of school work 

with aesthetic methods as pedagogical tools in mathematics and Swedish subject. And if they 

don´t work with it, what are the reasons? 

I did send out a survey to six different schools in a small rural municipality and 19 teachers 

did participate. The results of the research shows that the aesthetic methods aren´t used so 

often. They are mostly used a few times a week, except for one or two teachers who work 

regularly with them and some teachers who doesn´t work with the aesthetic methods at all. 

Some reasons for the lack of aesthetic tools are that the teachers have no education in that 

kind of work, there is not enough material to work with, and there are too big classes in 

school. 
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Sammanfattning 
Den här studien tar upp det faktum att det behövs olika metoder för lärande i skolan. Därför är 

integreringen av de estetiska ämnena bild, dans, drama och musik i  matematik och svenska 

viktigt. Det står även skrivet i Lpo94 att eleverna ska få prova på olika uttrycksformer. Lärare 

i årskurserna ett till tre har självklart olika förutsättningar för detta arbetssätt men eleverna bör 

få chansen till olika inlärningssätt. 

I mitt arbete har jag valt att undersöka om och hur lärare i årskurs ett till tre arbetar med 

estetiska ämnen som pedagogiska verktyg i matematik och svenska. Och om de inte arbetar på 

det sättet, vad finns det då för anledningar till det? 

Jag har valt att göra en enkätundersökning i en liten landsortskommun i Mellansverige på 6 

olika skolor med 19 lärare. Resultaten av undersökningen visar att det inte är så gott om de 

estetiska verktygen i undervisningen. Som mest används de överlag några gånger i veckan, 

sånär som på någon enstaka lärare som jobbar aktivt och någon som inte arbetar estetiskt 

överhuvudtaget. Några anledningar till att de estetiska verktygen saknas är bland annat brist 

på utbildning hos lärarna, samt materialbrist och för stora klasser. 
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