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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka vad några verksamma lärare hade för syn på estetiska 

lärprocesser. Vi ville även få fram om det var något som lärarna själva använde sig av och i 

sådana fall varför eller varför inte. För att ta reda på hur olika lärares syn kan se ut när det 

gäller estetiska lärprocesser så valde vi att göra kvalitativa intervjuer med fyra olika lärare 

verksamma i de tidigare åren som har olika arbetssätt för sina elever. Forskning visar goda 

resultat för de skolor som använder sig av estetiska lärprocesser. Alla informanterna verkade 

positiva till det arbetssättet, men i vilken omfattning och hur de använder sig av det skiljer 

dem åt. Estetiska lärprocesser kan knytas samman med flera olika pedagogiska strömmar som 

funnits länge, till exempel Reggio Emilia och aktivitetspedagogiken. Det kan även kopplas 

samman med andra lärandeteorier som vi därför tog upp i bakgrunden som en bild över hur 

estetiska lärprocesser kan användas och varför. 

 

Nyckelord: Estetiska lärprocesser, estetik, Lgr 11. 

Abstract 

The purpose of this study was to find out what opinions some teachers already had about 

aesthetic learning processes. We also wanted to find out whether it was something that 

teachers themselves made use of, and in that case why or why not. To find out how different 

teachers' views may look like, in the case of aesthetic learning processes, we chose to 

interview four teachers in primary schools who had different learning approaches to their 

students. Research showed good results for those schools that made use of aesthetic learning 

processes. All informants seemed positive about the approach, but to what extent and how 

they used it in their learning approaches differed. Aesthetic learning processes could be 

associated with several different educational movements which have been around for a long 

time, for example, Reggio Emilia and activity pedagogy. It could also be connected to other 

learning theories; which we therefore mentioned in the background as an example of how 

aesthetic learning processes could be used and why. 

 

Keywords: Aesthetic learning processes, aesthetics, Lgr 11. 
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Förord 

Det allra första vi vill göra är att tacka varandra för ett bra samarbete och bra diskussioner 

under hela arbetets gång. Vi vill även tacka våra respektive som har stått ut med vår frånvaro 

då vi har suttit långa dagar kvällar och även helger för att arbeta på vårt examensarbete. Vi 

tackar våra informanter som tog sig tid för att ställa upp på en intervju mitt bland skriftliga 

omdömen och påsklov. Vi vill även ge ett stort tack till våra handledare Åsa Gardelli och 

Harriet Persson-Bäcklund som har gett oss stöd i vårt skrivande och i vårt letande efter 

relevant litteratur 
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1 Inledning  

Den nya läroplanen för grundskolan, Lgr11 har fått en estetisk framtoning och det är därför 

intressant att se hur de verksamma lärarna förhåller sig till det och tänker kring estetiska 

lärprocesser, estetiska verktyg och uttryckssätt i skolan. Vi har sett på vår 

verksamhetsförlagda utbildning att estetiska verktyg och uttryckssätt används till viss del men 

vi tror att dessa går att använda mycket mer och på ett mera omfattande sätt. Vi tror att 

användningen av estetiska lärprocesser lättare kan fånga upp de elever som har svårt att nå 

målen av olika anledningar och att alla kan nå djupare kunskaper med hjälp av alternativa 

metoder i undervisningen. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, står det att 

skolan ska anpassas efter de olika eleverna och att alla får den utbildning de har rätt till. 

”Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 

nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 2006:4). Det finns många olika saker att ta hänsyn 

till i skolan och alla elevers olika sätt att lära är en viktig del av det. Elevernas sätt att skapa 

kunskap kan se olika ut för eleverna och olika beroende på vilket område som bearbetas. Det 

är även viktigt att eleverna görs delaktiga i sitt lärande då de många gånger själva kan veta hur 

de når målen på bästa sätt. Enligt Nobel (2001) får matematik och naturvetenskap allt högre 

status i skolan medan de estetiska ämnena får allt mindre tid i skolan. Det efterfrågas högre 

kunskapsnivåer bland elever och studenter. Kunskap kan dock vara problematiskt att mäta 

och risken finns att det blir den faktakunskap som är lätt att mäta som mäts till skillnad från 

förmågor att kunna skapa eget, lösa problem och använda kunskapen på ett användbart sätt. I 

de nya styrdokumenten som börjar gälla hösten 2011 uttrycks att sådana kunskaper och 

förmågor ska utvecklas. ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla 

sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom 

bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 

2010a:6). De nya kraven är alltså inte bara högre kunskap utan efterfrågar också en helt annan 

förmåga där ordet ”entreprenörskap” lyfts fram som ett ledord i elevernas utveckling. 

Arbetsfördelning 

Vi har båda varit delaktiga i hela processen. När vi började med vår bakgrund inledde vi med 

att sätta oss in i den litteratur som fanns att tillgå på både på biblioteket och elektroniskt. Vi 

har delat upp läsningen av litteraturen och den första bearbetningen av den, men hela tiden 

delgett varandra om vad som kommit fram och vad som kan behövas forskas vidare kring och 

diskuterat allt under processens gång. Vid intervjuerna deltog vi båda och vi har även skrivit 

tillsammans på allt som rör resultat och dess diskussion. Under hela arbetet har vi alltid suttit 

tillsammans på universitetet för att samarbetet ska ske så smidigt som möjligt. 
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken syn några lärare har på användningen av estetiska 

lärprocesser som verktyg och uttryckssätt beträffande elevernas lärande.  

 

Forskningsfrågor 

 

 Kan estetiska lärprocesser främja elevernas lärande enligt lärarna och i sådana fall på 

vilket sätt?  

 Skapar lärarna sådana lärandesituationer så att eleverna får använda sig av estetiska 

verktyg och uttryckssätt och i sådana fall hur? 

3 Bakgrund 

I följande kapitel kommer vi börja med att gå igenom vad som står om estetiska verktyg och 

uttryckssätt i läroplanen Lpo94 och även den kommande läroplanen Lgr11. Vi kommer efter 

det ha en kort begreppsdefinition för att göra det lättare för läsaren att läsa följande stycken 

om vad estetiska lärprocesser kan vara. Vi avslutar till sist kapitlet med vad forskning säger 

om elevers lärande.  

3.1 Rådande styrdokument – Lpo94 

I läroplanen för grundskolan, Lpo 94, står det att:  

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

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text, form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 

och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall 

tillägna sig. (Skolverket, 2006:7)  

 

Vidare går det att läsa i mål att uppnå i grundskolan att:   

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som 

möjligt som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. (Skolverket, 2006:10) 
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Läraren skall  

 

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda uttrycksmedel  

 organisera och genomföra arbetet så att eleven 

 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen 

går framåt 

– får möjlighet till ämnesfördjupning 

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Skolverket, 2006:12) 

 

Ordet estetik används i många olika sammanhang och har därmed även olika innebörder både 

inom och utanför skolan. Benämningen estetik finns med i 13 av de 23 rådande kursplanerna, 

men vad själva ordet står för finns det ingen förklaring till (Thorgersen, 2006). Han försöker 

analysera vad ordet estetik innebär i kursplanen och läroplanen och tolkar det bland annat som 

att det kan vara ett medel i elevernas personliga utveckling. Likväl hittar han att det kan vara 

något grundläggande för människans tillvaro. Beroende på var det står och hur det står, får det 

olika innebörder. Han har sett att benämningen estetik nämns på sju olika sätt som ger ordet 

sju olika funktioner i styrdokumenten och det är estetik som: 

 

 verktyg för värdering 

 färdighet 

 upplevelse 

 uttrycksmedel 

 särskild form av kunskap 

 sekundärt redskap för att lära andra ämnen och färdigheter 

 sätt att beskriva ett ämne.  (Thorgersen, 2006:22) 

 

Estetiken kan användas på många sätt och ska också göras det enligt styrdokumenten. Bland 

annat ska det användas både för att det ska utveckla rena estetiska kunskaper som ett enskilt 

ämne och ett sätt att ta till sig uttryck och nya kunskaper. Thorgersen problematiserar att 

estetiken som yttrande i styrdokumenten kan tydas på flera olika sätt. Problemet ligger i att 

styrdokumenten ska ge vägledning till lärarna och då borde det höra till allas rätt att få ett 

förtydligande över vad som menas med estetik när det framkommer i kursplaner och 

läroplanen enligt honom.  
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3.2 Lgr11 

I Lgr 11 kan man läsa mycket om estetikens roll i lärandet. Där står bland annat att skolan har 

ett ansvar för att stärka den sociala och kulturella förmågan. Eleverna ska utvecklas på ett 

personligt plan till bland annat driftiga, aktiva och kreativa och deras nyfikenhet ska 

stimuleras. Den nya läroplanen förespråkar ett aktivt lärande där bland annat ”skapande arbete 

och lek” nämns som nyckelstenar (Skolverket, 2010a:6). Ord som entreprenörskap nämns 

som en viktig del i skoldagen där eleverna ska uppmuntras till egna initiativ och 

problemlösning. Det egna kreativa skapandet ska utvecklas och kunskaper ska uttryckas på 

olika sätt och de förväntas kunna använda sig av bland annat ”språk, bild, musik, drama och 

dans” (Skolverket, 2010a:11).  

 

Även i många av skolans nya kursplaner, utöver de estetiska ämnena, nämns estetiska 

perspektiv. I kursplanen i svenska står det att undervisningen även ska syfta till att eleverna 

utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna 

ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Skolverket, 

2010b). Vidare nämns i kursplanen för matematik att undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband (Skolverket, 2010c). Enligt kursplanen i engelska 

ska eleverna använda sig av sång, drama, dikter och filmer (Skolverket, 2010d). I kursplanen i 

biologi kan man läsa att eleverna ska ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 

estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Skolverket, 2010e). 

Som arbetsmetod och arbetssätt för biologi, fysik och kemi ska dokumentation ske ”med text, 

bild och andra uttrycksformer” (Skolverket, 2010e:50; Skolverket 2010f:55; Skolverket 

2010g:60). 

3.3 Begreppsdefinition 

När vi skriver det estetiska i texten syftar vi på det estetiska i allmänhet i skolan, både som 

verktyg, uttryck och även som enskilt ämne. En del författare och forskare skriver om 

estetiska läroprocesser. Vad vi kan utläsa av litteraturen så används begreppet synonymt med 

estetiska lärprocesser och vi har valt att använda det sistnämnda. Estetiska lärprocesser kan 

kort beskrivas med att eleverna lär genom en process och att i den estetiska lärprocessen 

används estetiska verktyg och uttryckssätt som ett medel i deras lärande. Mer om vad det 

innebär kommer att komma fram i uppsatsen. I en lärprocess är eleven en medskapare i 

jämförelse med traditionell undervisning. Molander (1996) hävdar att ett estetiskt uttryck inte 

är en exakt kopia av något redan befintligt. Han menar att med ett estetiskt uttryck lägger man 

någonting nytt till världen som tidigare inte fanns. Olika uttrycksformer som nämns i 

styrdokumenten är bland annat språk, drama och dans (skolverket, 2006).  När det står om de 

estetiska ämnena syftar det till skolans estetiska ämnen som enskilda ämnen. I grundskolan 

har bild och musik en egen kursplan och är därmed ämnen som eleverna läser. 
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När det skrivs om traditionell undervisning syftar det till undervisning som inte ingår i en 

estetisk lärprocess. En sådan undervisning kan se olika ut, men det är bland annat vanligt med 

läromedelstexter, stenciler, arbetsblad och att eleverna skriver egna faktatexter utifrån fakta- 

eller läromedelsböcker. Enligt Lundgren (1996) betyder undervisning förmedlande av 

kunskaper. Eleverna får kunskaper förmedlade av lärarna istället för att ta reda på, eller 

experimentera fram sina kunskaper.  

3.4 Teori  

Baumgarten uttryckte år 1735 att ”estetiken är vetenskapen om den sinnliga kunskapen” 

(citerad i Carlsen & Samuelsen, 1991:12). Estetik skulle alltså ha med både vetenskap och 

sinnet att göra. Genom estetiken blir sinnets förmågor synliga för andra. Aithansthai är det 

grekiska ordet för estetik och betyder ”att uppleva med sinnena, att känna” medan i Sverige 

förknippas ordet med bild och form, drama, rörelse och musik och vi kallar det även för 

konstnärliga uttrycksformer där även olika hantverk passar in (ibid.). I skolan får eleverna 

uttrycka och visa sitt inre och sina sinnliga kunskaper i de estetiska ämnena. Ett nyare sätt att 

se på estetik är att det kan vara ett medel för att nå nya kunskaper och nå nya mål. Wendt-

Larsson (2005) anser att estetiska uttryck i form av fysiska och känslomässiga gestaltningar 

bidrar till att vi människor inhämtar och skapar ny kunskap i en lärprocess. Hon lyfter alltså 

förmågan att uttrycka sina känslor samt att göra prototyper, eller andra fysiska modeller med 

hjälp av estetik, som viktiga delar i lärandet. Marner och Örtgren (2003) framhåller att många 

lärare inte är medvetna om vad en estetisk lärprocess innebär. I arbetet med en estetisk 

lärprocess ska eleven vara en medskapare i en kunskapsprocess istället för någon som ska ta 

emot kunskapen utifrån. Arbetssättet ska vara kreativt. De understryker även att bilden har 

stor betydelse i alla ämnen och att man genom bilder kan överskrida kulturgränser. Eleverna 

använder estetik i skolan i de enskilda estetiska ämnena men går miste om estetiken som en 

viktig del i elevernas lärande då deras lärare saknar kunskap om det arbetssättet. Öhman-

Gullberg (2006) hävdar att genom estetiska lärprocesser kan eleverna komma ifrån ett mer 

traditionellt sätt att ta till sig kunskap. 

[E]stetiska gestaltningar menar jag har en potential att vara en frizon för att arbeta i en 

sökande och experimenterande form där det finns möjlighet att koppla personliga relationer 

och erfarenheter till fakta och abstrakta begrepp, vilket svarar mot individens behov av 

mening och sammanhang. (Öhman-Gullberg, 2006:24)  

Kunskapen skapas genom elevernas nyfikenhet i form av experimenterande metoder som blir 

hjälpta av den kunskap och den erfarenhet de har sedan tidigare menar Öhman-Gullberg. De 

olika kunskapsområdena binds samman istället för att stå enskilt från varandra. Att se 

sammanhanget är en viktig del för att kunskapen ska bli meningsfull för eleverna. Arbetssättet 

med estetiska lärprocesser innebär inte bara ett arbetssätt för eleverna att skapa kunskap utan 

är även ett förhållningssätt till kunskap och lärande (ibid.). 

Estetiska lärprocesser är relativt nytt begrepp som enligt Kupferberg (2009) är tvåfaldigt. Det 

första är att lärare bör intressera sig mer för konst och estetiska frågeställningar. Kupferberg 
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anser att kunskapsbegreppet har utvidgas till att också omfatta kreativitet och nyskapande. 

Han fortsätter med att konsten är det kunskapsområde där det fria skapandet är det centrala 

och att konsten framstår ”som en alternativ modell för lärande” (Kupferberg, 2009:108). 

Lärande kan ske hos eleverna på fler sätt än i den traditionella undervisningsformen. Det 

andra Kupferberg menar med begreppet estetisk lärprocess är att det framhäver 

lärandeperspektivet, där det är fokus på ett skapande lärande. Det är genom nyskapande och 

skapande arbetsmetod som lärandet ska ske för eleverna. 

Tidigare har man för att öka ”kunskapsnivån” i den svenska skolan, gjort prioriteringar i 

ämnena, främst i svenska och matematik. Några resultat har det dock inte blivit och med 

bekostnad på de ”praktiska-estetiska-ämnena”. De skolor som lyckats förbättra sina resultat 

när det gäller de aktiva, så kallade resurskunskaper är de skolor som jobbat processinriktat 

med olika uttrycksformer i lärandet som bild, musik, poesi, multimedia. Till 

resurskunskaperna som de bland annat utvecklade hör social kompetens, kritiskt tänkande, 

initiativförmåga med mera. (Carlsen & Samulesen, 1991)  

 

I en artikel i Pedagogiska Magasinet presenteras av Höglund (2009) en del av Anne 

Bamfords forskning i 170 länder i uppdrag av UNESCO. Hon har bland annat sett att de 

länder som ligger högst i internationella undersökningar som Pisa är de länder som satsat på 

estetiska ämnen och kreativ undervisning. Även bland USA:s stater syns en tydlig skillnad där 

de stater som har ett traditionellt arbetssätt i skolan visar sämre resultat än de stater som 

utvecklat sitt arbetssätt till ett mer estetiskt sådant (ibid.). 

There was significant and consistent evidence that arts-rich education contributed to 

improved children’s achievement both within the arts and more generally across education.  

The caveat of that finding was that this only seemed to be the case in examples of effective 

practice and quality educational provisions. In comparative case studies, educational settings 

that contained quality provisions of arts-rich pedagogy consistently outperformed their more 

traditional (arts-lacking) counterparts.  (Bamford, 2006:104)  

Hon förklarar sedan att hon analyserat sina resultat där hon sett skolor där de arbetat med 

estetiska lärprocesser som de både fungerat och inte fungerat på. När hon däremot sen filtrerat 

bort de skolor vars undervisning inte haft en nog hög kvalité på arbetet med estetiska verktyg 

och uttryckssätt märkte hon att de skolorna med sämre resultat försvann. Hon kunde utifrån 

det konstatera att det estetiska arbetssättet är till förmån för eleverna, men bara om det sker på 

ett kvalitativt sätt. Bamford understryker även med att om det är dålig kvalité på 

lärandesituationerna i estetiska lärprocesser lär sig barnen sämre och att det i sådana fall 

skulle vara bättre att vara helt utan (ibid.).  

Equally, it is of significance that high quality education where there is the greatest impact at 

all levels – child, learning environment and community – is achieved where excellent 

programmes exist both in the arts and through artistic approaches, such as in case study 

examples from Canada, Australia, United Kingdom, Finland, New Zealand, Slovakia and 

others.  (Bamford, 2006:138) 
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Bamford förtydligar att med ”Education in the arts” menas utveckling inom det specifika 

ämnet, till exempel musik, drama och hantverk med flera. Med ”Education through the arts” 

menar hon att man använder estetiken som pedagogiskt verktyg i andra ämnen. En som har 

arbetat praktiskt med estetiska lärprocesser både i förskolan och också skolan är Häikiö 

(2007). I sina observationer som hon gjorde till sin avhandling kunde hon tillsammans med 

förskolans personal se en utveckling som skedde på olika sätt. Bland annat kunde de se en 

social utveckling. De kunde senare se att de estetiska utföranden som barnen arbetat med i 

målarrummet syntes i deras egen lek. Sortering av föremål och räknandet av dessa var även 

något som barnen började intressera sig för mer. De utvecklade även en lust och ett mod till 

att prova på att jobba med nya material i sitt skapande. För att öka dialogen med föräldrarna 

och för att med barnen kunna återknyta saker som hänt under dagen skedde en noggrann 

dokumentation och alster och annat visades upp i hallen. Där hade de även plats för de bilder 

som fanns i böckerna de läste just då. Bilderna i böckerna var något som nyttjades vid 

bildskapandet sen. (ibid.) Berättelserna kring dessa bilder fick barnen sedan höra vid flera 

olika tillfällen. 7 intelligenser och 100 språk var ett projekt som pågick under år 1997-2003 

och som Häikiö var medverkande i som handledare och bildpedagog. Det var ett ramprojekt 

för förskola, skola och fritidshem som var influerat av Reggio Emilia-pedagogiken och 

Howard Gardners teori om multipla intelligenser. De var många kulturarbetare med olika 

specialkompetenser utöver de vanliga klasslärarna som deltog. Kulturarbetarnas viktigaste 

uppgift var att visa på ett lärande genom estetiska uttryckssätt istället för den traditionella 

skolundervisningen. Under tiden för detta projekt pågick flera mindre projekt. I ett delprojekt 

kunde en skulptör, en sagoberättare och en sömmerska samarbeta medan några andra höll på 

med ett annat projekt. En annan viktig del för dessa kulturarbetare var att ge handledning till 

lärarna. Även här var dokumentation en viktig del av projektet (ibid.) 

Reggio Emilia kommer från början från norra Italien från en stad med samma namn. Reggio 

Emilia ses inte längre som en pedagogik utan ett förhållningssätt. Förhållningssättet rör bland 

annat synen på barnet, lärandet, kunskapen, omgivningen och materialen. Synen på barnet 

innebär att man ser på barnet som ett kompetent sådant fullt med styrkor och förmågor. I det 

Reggio Emilia-inspirerande lärandet är den pedagogiska dokumentationen, barn och elevers 

eget utforskande och nyfikenhet till att lära viktiga delar i verksamheten. Den pedagogiska 

dokumentationen är en viktig del i att se elevernas individuella utveckling som även det är en 

viktig del i Reggio Emilia. Hur lärandet organiseras är även det en central del i verksamheten 

samt att lärandet sker genom estetiska lärprocesser (Lind, 2010) 

Marner och Örtgren (2003) framhåller att genom ett estetiskt arbetssätt med estetiska 

lärprocesser ser man på eleven som medskapare i en kunskapsprocess istället för en behållare 

med kunskap. Det handlar om att både vidga kunskaps- och textbegrepp och att skapa djup 

kunskap istället för ytlig kunskap. Den djupa kunskapen är sådan som eleverna behåller och 

en sådan kunskap som de vet hur de ska använda sig av till skillnad från den ytliga kunskapen 

som försvinner från eleverna utan ha satt några spår (ibid.). Text innebär idag mycket mer än 

den skrivna texten allt som vi kan läsa och tolka räknas in som text (Lindö, 2005).  I en 

lärprocess finns det flera viktiga delar för att eleverna ska vara i ett lärande (Marner & 
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Örtgren, 2003). Lindstrand (2009) anser att ”[d]en estetiska lärprocessen handlar inte enbart 

om vad man lär sig, utan i hög grad om hur detta lärande sker” (s.153). Det ska beaktas hur 

man lär sig saker när man arbetar med estetiska lärprocesser, inte bara vilken kunskap som 

blir lärd. Som ursprungsidé kring estetiska lärprocesser har Häikiö (2007) en tanke om att 

imitation, reproduktion och nyskapande alla är viktiga delar i lärandeprocessen. Hon förkastar 

inte helt imitation och reproduktion som ett sätt att lära sig saker men har även med den mer 

kreativa förmågan som ett nyskapande innebär. Eleverna ska kunna uttrycka sig och det är ett 

uppdrag som skolan har, men detta kan tränas upp på mer än ett sätt. 

Att berätta i bild, musik eller text ger en möjlighet att förmedla en önskan eller ett 

känslomässigt engagemang av något slag. Det är ett av skolans bildningsuppdrag, att 

utveckla elevernas förmåga till att yttra sig och delta i ett gemensamt samtal. Det gäller inte 

minst möjligheten och erbjudandet att genom estetiska symboliska uttryck gestalta sina 

erfarenheter av vår samtid.  (Öhman-Gullberg, 2009:80) 

Estetiken har även sina fördelar med att både vara ett uttryck och ett intryck för mottagarna 

något som är en förmån vid lärande (Carlsen & Samuelesen, 1991; Häikiö). Det är en 

träningssak att kunna uttrycka sig på samma sätt som det är en träningssak att kunna tolka 

andras uttryck.  

 

I Häikiös (2007) projekt bland elever såg hon allt de lärde sig kring bildskapandet, hur de 

skapar och kunskap kring konsten, kulturen och dess historia. De utvecklade även språket och 

matematiken i bildstudion. Hon påstår att:  

Min erfarenhet är att metakognitiva klivet från konkretion till abstraktion sker på ett 

naturligt sätt i arbetet med estetiska uttrycksformer och att den sker på olika sätt hos barn 

och kan även ske vid skilda tidpunkter hos samma barn gällande olika ämnesområden. 

(Häikiö, 2007:245) 

Kunskapen kring att prata om matematik, förklara och utveckla sitt tänkande blev inte 

påtvingat men hade till stor del hjälp av bildskapandet i projektet. När estetiken som 

medel till lärande upptäckts av både lärare och elever är det viktigt att de estetiska 

ämnena som enskilda ämnen och kunskapsområden inte förkastas. De har fortfarande ett 

stort värde i elevernas och deras personliga utveckling. Vidare framför Häikiö:  

Gällande estetiska läroprocesser vill jag lyfta fram två aspekter av konsten, det konstnärliga 

som egenvärde och konsten som metod för lärande via den skapande processen. Skolans 

uppdrag har fokus på den pedagogiska aspekten men borde också förmedla konstens 

potential. Det fördjupande lärandet som kan ske genom användandet av den skapande 

processen utifrån ett vidgat kunskaps- och språkbegrepp behöver åskådliggöras. Det krävs 

en medvetenhet kring båda dessa aspekter i förmedlingen för att pedagogerna skall förstå 

och särskilja konsten som mål och som metod. (Häikiö, 2007:252)  

Det är viktigt att lärare får större kunskap om estetiska lärprocesser men även om konsten och 

estetiska ämnens vikt som enskilda utvecklingsområden. Som ett medel i lärandet kan 
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bildskapandet göra lärandet mer meningsfullt då eleverna hela tiden är aktiva. I estetiska 

lärprocesser finns delar som uppfattningsförmåga, mottagande, skapande och reflektion som 

viktiga moment (ibid.). Som pedagogiskt arbetssätt fungerar estetiska lärprocesser i alla 

ämnen och det är viktigt att inte tro att allt sker automatiskt för den delen heller. Lärarna 

måste skapa sådana situationer som gör att eleverna blir mottagare av varandras skapande. 

Reflektionen är en viktig del efter ett arbete för att knyta säcken och samtidigt ta lärdom och 

kunna utveckla arbetssättet till nästa gång. Det sker inte bara ett lärande med kunskaper i 

olika former utan även den personliga utvecklingen sker (ibid.). 

De estetiska läroprocesserna syftade till att fungera som en ingång till fördjupad kunskap, 

där barnet stegvis utvecklar en ingående kännedom med material, men också förståelse av 

sig själva och sitt lärande genom ett processorienterat arbete, i vad jag vill kalla en 

kunskaps- och identitetskonstruerande och transformativ process. (Häikiö, 2007:256)  

Delaktigheten hos eleverna är hela tiden viktig och en estetisk lärprocess bidrar alltså inte 

bara till kunskapande utan också till utvecklande av identiteter. Eleverna lär sig olika 

strategier för lärande och även olika sätt att lösa problem och utveckla sitt tänkande i den 

estetiska lärprocessens arbetssätt. När eleverna använder sig av olika typer av bilder i olika 

sammanhang tränas deras visuella förmåga. Med inre bilder skapas tankemönster som sedan 

kan användas som referenspunkt när ny information sedan ska sorteras upp (ibid.). 

”[A]nvändandet av fantasi stärker barnets förmåga till hypotestagande, förmåga att förutse 

och problemlösningsförmåga” (Häikiö, 2007:265). Med hjälp av bilder får minnet hjälp 

medan fantasin hjälper eleverna att våga tänka nytt och på det sättet tar de sig vidare från 

problem som uppstått. För att förstå vår omvärld kan fantasin vara till hjälp. Genom fantasin 

kan vi använda oss av metaforer och koppla samman dem till svårtolkade sammanhang. 

Uttrycksformerna i bild kan se olika ut. Det vanligaste är att bildskapande är ett efterliknande 

sådant. Genom att variera reproduktivt skapande men nytt kreativt skapande kan 

metakognitiva processer uppstå hos eleverna (ibid.).  

3.4.1 Kreativitet och fantasi 

Vad menas med kreativitet? Vad har kreativitet och fantasi i skolans värld att göra? Vi ska 

försöka reda ut begreppen, vad de betyder och varför de är viktiga delar i elevers lärande och 

utvecklande. Vygotskij (1995) förklarar ordet kreativitet som något en människa skapat. Detta 

ska vara något nytt och detta kan vara både något fysiskt eller psykiskt – en ny känsla, en ny 

tanke eller ett nytt skapat ting. En reproduktion av något, oavsett om det är ett minne som 

återskapas eller en bild av något vi sett, räknas inte in som ett nyskapande och är därför inte 

heller något kreativt. Marner och Örtgren (2003) menar att med en estetisk lärprocess som 

arbetsmetod vill lärarna få eleverna till att skapa på ett nytt kreativt sätt istället för att 

reproducera. Dunn, Dunn och Treffinger (1992) förklarar kreativitet på samma sätt som de 

ovan nämnda men lägger även till att man kan se på kreativitet som att man använder sig av 

tidigare kunskaper och informationer och nyttjar dem på ett nytt sätt. Att eleverna använder 

sig av något de tidigare lärt sig är en viktig del för att återknyta olika områden och ett sätt i att 

fördjupa kunskapen. Wiklund (2001) förklarar den allmänna definitionen av ”skapande”. Hon 
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menar att skapa lätt översätts med ”att göra”. Wiklund framhåller att görandet mer uttrycker 

en mekanisk aktivitet som saknar en mening.  Ett skapande kommer enligt Wiklund ur en inre 

övertygelse, något personligt som kan bli unikt men ändå förstås av många andra. Det är 

viktigt att görandet blir meningsfullt och därmed blir ett lustfyllt skapande. Vygotskij anser att 

när vi tänker på framtiden använder vi oss av en kreativ aktivitet och detta benämns som 

fantasi inom psykologin. Vår fantasi använder vi oss av för att skapa nytt inom konst, 

vetenskap och teknik. Det betyder att med detta tankesätt är allt som någonsin skapats av 

människan, är skapat med hjälp av fantasin. Fantasin är viktig redan för de minsta barnen och 

deras lek är en ”kreativ bearbetning av upplevda intryck” (Vygotskij, 1995:15). Genom 

fantasin tar de reda på det som de upplevt på ett kreativt sätt och försöker förstå olika 

händelser. Han förklarar vidare att den fantasi som skapas är skapad av små byggstenar som 

personen har med sig sen tidigare. Dessa byggstenar är de erfarenheter vi fått tidigare och 

därför är det viktigt att ge barnet många sådana för att ge barnet en god förutsättning för 

kreativt skapande. Åstrand (1988) förklarar begreppet kreativitet med att någon löser ett 

problem, konstruerar en bättre produkt eller lanserar en ny vetenskaplig teori” (s.7). 

Kreativitet kan alltså till skillnad från fantasi innebära en förbättring av något som redan 

existerar, men då skapas något nytt som är definitionen på fantasi. Ordet kan också sägas vara 

en talang som hör samman med individen. Ett tredje sätt att förklara det på är att säga att 

kreativitet är själva processen inom oss när vi skapar något. Han menar även att det är en 

egenskap som alla människor har möjlighet att utveckla, men att det kreativa i människan 

många gånger går förlorat när denne växer upp. Han lyfter även då viktiga egenskaper som 

krävs för ett kreativt tänkande; självförtroende och en avslappnad kropp. Kupferberg (2009) 

har påvisat om samhällets nya krav på kreativitet och hur det formar skolan. 

Idag, då samhället mer fokuserar på kreativitet, är förmedlingen inte tillräckligt för att 

definiera vari pedagogisk professionalitet består. Pedagogik måste i allt högre grad skapa 

betingelser för lärande, där kreativiteten själv står i centrum, där pedagogik blir en 

kreativitetsregim. (Kupferberg 2009:107) 

I dagens skola bör lärande ske via kreativa metoder, i och med att samhället idag efterfrågar 

mer innovativa och entreprenörella egenskaper. Det är därför viktigt att eleverna får vara med 

att skapa kunskapen på ett kreativt sätt. Att lärare förmedlar kunskap till elever som mottagare 

är inte längre hållbart.  

 

Csikszhentmihalyi (1996) framhåller att termen kreativitet används i tre olika sammanhang. 

Det första sammanhanget är utbrett i vardaglig konversation som hänvisar till personer som 

uttrycker ovanliga tankar som är intressanta och stimulerande, till individer som är utmärkta 

talare med varierat intresse och kvickt sinne. I det andra sammanhanget som kreativ nämns är 

det individer som upplever världen genom romaner och på originella sätt. Personer som gör 

viktiga upptäckter men inte offentliggör dem. Csikszhentmihalyi benämner dessa individer 

som ”personally creative”. Det sista sammanhanget används till kända kreativa människor till 

exempel Leonardo, Picasso och Einstein som har ändrat vår kultur i vissa viktiga avseenden.  
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 It is perfectly possible to make a creative contribution without being brilliant or personally 

creative, just as possible –even likely –that someone personally creative will never 

contribute a thing to culture. All three kinds of creative enrich life by making it more 

interesting and fulfilling. (Csikszhentmihalyi, 1996:27)   

Man behöver inte vara ett geni för att uttrycka sig med kreativa tankar. Det är inte heller 

självklart att bara för att en person är kreativ, delar den inte med sig av alla sina kreativa 

tankar till kulturen. Men det som är säkert är att kreativa människor gör livet mer intressant 

(ibid.). 

 

Robinson (2006) framhåller vikten av vår fantasi för vår framtida överlevnad ”och det enda 

sättet vi kan göra det på är genom att se vår kreativa förmåga, rik som den är och se våra barn 

för det hopp som de är. Vår uppgift är att utbilda deras hela person så att de kan möta denna 

framtid” (egen översättning). Med hela personen menar han att det är många förmågor och 

egenskaper hos eleverna som ska stärkas i skolan. Det är viktigt att vi inte förbiser kreativitet 

och fantasi som en viktig egenskap. Som slutkläm i sin föreläsning säger han att det är vår 

uppgift att hjälpa våra barn för att de ska kunna göra något av framtiden. 

Fem olika synsätt på det estetiska användandet i skolan 

Lindgren (2006) har gjort en undersökning på hur och varför lärare i skolan anser att det 

estetiska är en viktig del av elevernas tid i skolan. Hon kunde se att det blev fem typer av 

olika grupper med motiveringar som de tillfrågade kunde placeras i. Den första gruppen anser 

att estetiska verksamheter är nödvändiga i kompensationssyfte, speciellt för en del elever. De 

elever som har ett speciellt behov av denna kompensation är barn med problem av olika slag. 

Det kan då fungera i specialpedagogiskt syfte och även som en stors terapi. Detta synsätt 

innebär enligt Lindgren att man anser att det estetiska:  

 

- kräver mindre av till exempel elevernas koncentration.  

- fungerar som terapi och kan även på så sätt hjälpa eleverna i de andra ämnena.  

- fyller ett syfte som kompensation för misslyckanden i andra ämnen.  

 

Intervjupersonerna ser på sina elever att de blir lyckliga när de får till exempel utöva musik. 

De säger även att de får högre status bland klasskamraterna när de utvecklas inom de estetiska 

ämnena och att det alltså skulle vara ett motiv för att ha estetisk verksamhet i skolan. En 

annan grupp motiverade den estetiska verksamheten med att det behövs som balans i 

skolundervisningen mellan det teoretiska och det praktiska. Öhman-Gullberg (2009) nämner 

att de estetiska ämnesområdena ofta definieras som ett avbrott från det teoretiska och 

abstrakta skolarbetet. Lindgren fortsätter med att andra ser på estetisk verksamhet som något 

viktigt för att eleverna ska få en rolig stund i skolan. De som har det här synsättet anser även 

att det är viktigt att eleverna inte alltid har roligt för att sen kunna uppskatta de roliga 

stunderna och i det här fallet är det de estetiska stunderna som de då syftar på. Dessa lärares 

största mål framställs vara ”att ha roligt”. En fjärde grupp med åsikter har hamnat under 

rubriken ”estetisk verksamhet som fostran”. Huvudsyftet hos dessa lärare är att eleverna ska 
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bli bra människor, med god samarbetsförmåga, ödmjukhet och lyhördhet. Även att de ska 

utveckla bättre självförtroende, känna skaparglädje och bli initiativrika kan vara lärarnas 

motivering till estetisk verksamhet. Den sista gruppen går in lite på samma motivering men 

faller under kategorin ”estetisk verksamhet som förstärkning”. Deras syn är att det estetiska 

kan förstärka elevernas lärande genom till exempel integration mellan flera ämnen. Lärande 

kan alltså ske genom estetiken. 

3.4.2 Exempel på kreativ undervisning 

För bestående och djup kunskap ska man skapa engagerande upplevelser för eleverna. Det 

kan man göra genom att till exempel vid varje ny områdesstart inleda med konstnärliga 

skapanden, kulturupplevelser, gärna sådana som påverkar sinnen. Det är ett sätt som de 

använder sig utav i en del Reggio Emilia-skolor och i danska Bifrostskolan (Jederlund, 2002). 

Ett viktigt ansvar lärarna måste ta när de ger ut uppgifter till eleverna är att göra dessa i ett 

ämne som eleverna känner intresse för, hävdar Vygotskij (1995) och trycker på vikten av att 

inte förstöra glädjen och skönheten i att uttrycka sig i skrift. Detta är något som sker när en 

lärare ger eleverna uppgifter utan mening. Det är mycket lättare för ett barn att utveckla sitt 

skrivande om temat i skrivandet är elevnära och därmed engagerar barnet. Det är viktigt att 

eleverna känner att uppgifterna är roliga och inspirerande som gör att de vill skriva. Risken 

finns annars att de inte vill skriva alls eller att de skriver dåligt både innehållsmässigt och 

språkmässigt för att de inte har något att skriva om. Han lyfter där arbetet med en skoltidning 

som ger plats för olika artiklar inom olika ämnen och skrivande i olika genrer. Även Marner 

& Örtgren (2003) föreslår en skoltidning eller en gemensam diktbok som ett bra arbete och 

för att utveckla sitt skrivande på ett lustfyllt sätt i skolan.  

 

I Storyline skapas en berättelse av lärare och elever tillsammans. Arbetet är både tematiskt 

och problemorienterande (Lindö, 2002). Det ligger i lärarens roll att planera en ram och styra 

att de håller sig inom den. Läraren ska även i förväg planera huvudfrågor som gör att eleverna 

själva sedan kan utveckla miljöer och karaktärer med olika egenskaper. Arbetssättet med 

storyline hanterar både känslor och fakta som sedan ska visas för de andra i klassen och en 

stor fördel är att eleverna kan själva välja sitt inlärningssätt eller strategi för att ta till sig av ny 

kunskap. När en presentation sedan sker inför klassen inspireras eleverna till att använda alla 

sinnen. (Lindö, 2002; Sterríngsdóttir, 2006) 

 

Det skapande som ligger närmast barnet i skolan är dramatiseringen. En stor anledning till det 

är att det är en handling som görs av barnet och det blir en kombination av ett ”konstnärligt 

skapande och den personliga upplevelsen” (Vygotskij, 1995:81). Han fortsätter sedan att 

skriva om att en annan viktig anledning till att använda sig av drama är för att det är nära 

förknippat med leken. Barnen är vana sedan de var mindre att sätta in sig i andras situationer 

genom leken och fantasin och nu kan detta ske i skolan genom drama. Till dramat hör även 

andra delar av skapande till exempel sömnad av kostymer, manusskrivande, tillverkning av 

bakgrunder och andra scenföremål (ibid.).  
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Öhman-Gullberg (2006) förespråkar arbetet med film som ett vitt arbetsområde som 

förutsätter att eleverna lär sig kommunicera och det i sin tur förutsätter ”kompetenser, tankar 

och förståelsemönster” (Öhman-Gullberg, 2006:123). I arbetet med film använder eleverna 

sig av ljud, bild och sina egna kroppar för att få fram sitt budskap. I arbetssättet med film kan 

teori och praktik ske i samspel med varandra enligt Öhman-Gullberg. Hennes arbete säger 

hon blir meningsfullt för eleverna då olika kommunikationsformer används i samspel och 

eleverna kan ”omforma och göra kunskapen till sin egen” (2006;122). För att kunna förmedla 

kunskap eller budskap är de viktigt att eleven själv förstår den. Detta skedde bland annat 

genom att eleverna experimenterande och prövade sig fram i arbetet med film, något som 

eleverna själva lyfter till arbetssättet styrkor (ibid.). 

 

Kreativitet är något viktigt i barns språkutveckling. Ett exempel på texter som är kreativt 

skrivna är nonsenstexter. Där förändras ord och begrepp och blir till något annat. Samtidigt 

som texterna kan verka konstigt skrivna har de ett system i sin uppbyggnad. Barn, speciellt 

yngre, skapar gärna egna nonsenstexter som en del i deras sätt att testa på språket (Åstrand, 

1988). Även här blir experimenterandet en viktig del i lärandet och även lusten till själva 

experimenterandet då de lär sig mycket av att prova sig fram med texters uppbyggnad och 

innebörd. 

 

Precis som de andra estetiska ämnena kan dans vara ett verktyg i lärandet och/eller som ett 

enskilt ämne med sitt eget värde. Tillsammans med andra ämnen kan ett samarbete ske med 

dansen och själva samarbetet mellan eleverna kan vara ett mål i dansen. Dans kan ses som ett 

språk där både förmedlaren kan uttrycka något och där mottagaren kan tolka ett budskap 

(Alerby & Ferm, 2006).  

 

Öhman-Gullberg (2006) betonar att bilden kan användas som verktyg för att gestalta innehåll 

och som utgångspunkt för ett undersökande arbetssätt. Drotner (1990) anser att om bilden 

som verktyg lyfts in som hjälpmedel i undervisningen försvinner en viktig del av det fria 

skapandet. Det fria skapandet ska finnas i bildämnet som enskilt ämne (Skolverket 2000a). 

 

Musiken förklaras som något lustfyllt och inspirerande för att vi berörs på ett känslomässigt 

plan och att vi ”lever upp”. Genom musik kan man förmedla känslor och kommunicera på ett 

sätt där det talande språket inte alltid behöver ha en roll (Jederlund, 2002). Enligt kursplanen, 

under ämnets karaktär och uppbyggnad, står det att man kan nå andra mål i skolan genom 

musiken som ett medel för lärande. Speciellt språk och matematik kan integreras med 

musikämnet. Takt, rytm, tonart och ackord är exempel på enheter i musiken som är angivna 

på ett matematiskt sätt (Skolverket, 2000b). ”Musik påverkar individen samtidigt på flera 

olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av 

medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar.” 

(Skolverket, 2006). Både det emotionella kan förmedlas men även kunskaper kan förmedlas 

och skapas med hjälp av musiken. Genom musiken kan omvärlden analyseras och 

ämnesgränserna blir inte längre viktiga. Under mål att sträva mot i kursplanen för musik står 

det att:  
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skolan skall sträva efter att eleven:  

– blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och 

utvecklar förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, 

text, drama, dans och rörelse, 

– utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer, 

– blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess 

funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker. (Skolverket, 2006)  

3.4.3 Pedagogisk dokumentation 

Den pedagogiska dokumentationen är inspirerad av Reggio Emilia och innebär inte att 

pedagogerna bara samlar in barnens eller elevernas verk. Pedagogisk dokumentation kan 

fungera som ett verktyg i lärandet. Tidigare handlade dokumentation om att bedöma barn, 

speciellt i förskola. Det pedagogerna då använde det till var att se var barnen befann sig 

någonstans i till exempel motorik eller social förmåga (Wehner-Godée 2010). Pedagogisk 

dokumentation kan vara ett verktyg för att se elevernas lärprocesser och samt ett verktyg vid 

reflektion kring dessa processer. Reflektioner kring lärandet görs med både elever, kollegor 

och även föräldrar. Det går bland annat ut på att göra elevernas lärande och styrkor synliga 

samt att förändra verksamheten (Lenz Taguchi, 1997; Wehner-Godée). Vidare lyfter Wehner-

Godée att det insamlade materialet kan ge nya idéer och ge ledtrådar till såväl lärare som 

elever om hur de bör gå vidare. Författare vill även poängtera hur viktigt det är att fånga upp 

elevernas frågor för att deras nyfikenhet hela tiden ska få gro vidare. Även deras fantasier och 

egna teorier bör lärarna lyssna på. Lenz Tuguchi understryker att vid dokumentation vid till 

exempel en promenad kan elevernas frågor och nyfikenhet sparas för att de senare ska kunna 

fundera över hur de kan arbeta vidare. Vi får svar på frågor som vad barnen kan, hur de tänker 

och hur de lär sig. Genom dokumentation kan vi också ställa oss frågor hur vi som pedagoger 

arbetar och hur vårt synsätt speglas i verksamheten. Genom att den vuxne granskar sig själv är 

denne också i en lärprocess (ibid.). 

 

Förhållningssättet inom Reggio Emilia påminner om de aktivitetspedagogiska tankarna som 

fick fart i början av 1900-talet. En av de stora förespråkarna för aktivitetspedagogiken är 

Dewey och han har även myntat uttrycket ”learning by doing” (citerad i Wehner-Godée 

2010:29). Som det hörs på namnet är det själva aktiviteten hos eleverna som är det centrala 

och lusten till att lära. Dewey (1999) hävdar även att då vi misslyckas med ett experiment, 

som vi byggt upp på våra egna idéer, är lärdomen stor. Att testa sig fram, att experimentera är 

något som är lika gammalt som människans existens, men som vetenskaplig metod i skolan är 

det något nytt. Wehner-Godée understryker att med ett aktivitetspedagogiskt förhållningssätt 

sätts det krav på att läraren ständig förändrar och utvecklar arbetssätten i skolan. Det gäller 

även att låta eleverna vara delaktiga i sin egen lärandeprocess vid planering, genomförandet, 

dokumentation och reflektion. Material som kan fungera bra vid dokumentation är papper, 

penna, kamera, videokamera eller en diktafon. Genom dokumentation kan en maktfördelning 
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i klassrummet ske där elevernas idéer om hur de ska lära sig något får ta plats. Genom att 

individer och olika grupper delar med sig av information ökar kommunikationen i klassen 

(ibid.). 

Ringsbergsskolan i Växjö 

Två lärare, Löfgren och Ebbelind (2010), på Ringsbergskolan i Växjö skriver att hela skolan 

arbetar tematiskt och med estetiska lärprocesser för att alla ska nå målen. De två lärarna 

beskriver deras arbetsätt inom musik och matematik:   

I traditionell matematikundervisning är det ofta innehållet i matematikboken som styr och 

detta gör att lärandet blir passivt. De som äger kunskapen är läroboksförfattaren och läraren. 

Lärarens roll blir att lära ut bokens innehåll och eleven blir framgångsrik genom att 

bemästra det som står i boken. (Löfgren & Ebbelind, 2010:115)  

Den traditionella matematikundervisningen beskrivs som något som utgår från 

matematikboken och det är via boken som kunskapen förmedlas. Om eleven förstått det som 

står i boken har de även tillägnat sig den kunskap som läraren förväntar sig att eleverna ska 

lära sig. I deras arbetssätt medverkar elever och lärare tillsammans på ett helt annat sätt än i 

en traditionell matematikundervisning. Eleverna får möjlighet att använda sig av olika 

språkliga uttryck under lektionerna och denna uttrycksförmåga är något de hela tiden 

vidareutvecklar. De olika språkliga uttrycken kan visa sig som bild, sång, rörelser och dans 

men även tal och skrift.  När eleverna har olika alternativ för att uttrycka sig kompletteras 

dessa med varandra och detta arbetssätt är till fördel när eleverna ska arbeta med 

problemlösning. Lärarna som arbetar på det här sättet på den här skolan anser att de tar 

hänsyn till elevers olika förmågor, sätt att ta till sig kunskap och uttrycka den. Lärarna tänker 

på hur de visar ett innehåll för deras skolbarn och hur de kan använda sig av det. 

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

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text, form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 

och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall 

tillägna sig. (Skolverket 2006:7)  

Eleverna ska få upplevelser i skolan, bland annat estetiska sådana. De ska även själva använda 

sig av olika estetiska verktyg och uttryckssätt för att visa sin kunskap och utveckla sina egna 

uttrycksformer.  

3.5 Lärande och lärandestilar 

Enligt Runesson (1995) finns det tre skilda perspektiv på lärande. Det första innebär att 

eleven anses vara en mottagare. I detta lärosätt tar man en svårighet i taget och använder ofta 

belöning för att stimulera lärandet. Eleven utvecklas stegvis med detta sätt. Det andra 

perspektivet är att elevernas aktiviteter blir det centrala i lärandesituationen. Eleven stimuleras 
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till att utforska och själv ta reda på saker. Det tredje perspektivet enligt dessa författare är den 

sociokulturella lärandeteorin som innebär att ett lärande sker bäst i samspel med andra.  

 

Skolan går alltmer från en inlärningsskola till en lärandeskola. Lärandesynen har förändrat 

och utvecklat vår kunskapssyn i skolan. Synsättet inlärning handlar om att läraren har 

kunskapen och ska föra över den till eleven. För eleven blir det då att kunskap kommer från 

läraren och som eleven då ska registrera (perception). Sedan ska eleven visa upp att den 

förstått kunskapen (produktion) (Wiklund, 2001). Med kunskapssynen lärande skiftas fokus 

till ett mer reflekterande arbetssätt där eleverna får granska sitt eget lärande i större 

utsträckning och att kunskapen skapas utifrån elevens reflektioner. Reflektionen kan ske 

innan, mitt i och efter arbetet. (Boström, 1998; Wiklund)  

 

Hargreaves (2004) har en teori om att vi är på väg bort från informations- och datasamhället 

till ett samhälle präglat av kunskap och kreativitet. Traditionella undervisningsformer är inte 

längre tillräckliga för att ge eleverna det som förväntas av dem efter deras skolgång. Med 

traditionell undervisning menar han att det bland annat handlar mycket om reproduktion i 

skolan. ”[E]lever kan använda teckning, målning, skulptur, musik, dans, rytm, poesi eller 

drama för att presentera sin kunskap och öka sitt vetande” (s. 51). Det blir alltså både ett sätt 

att lära sig nya saker samtidigt som de ska visa upp sitt lärande för andra som då också får bli 

delaktiga i lärandet.  Lärandet blir meningsfullt när de ska visa presentera något för andra och 

de måste även vara väl insatta i det område som de vill visa för andra för att kunna förklara 

det på ett bra sätt. 

3.5.1 Kunskapssyn 

Nobel (2001) skriver om den livlösa kunskapen i skolan som många gånger blir meningslös 

och svår att motivera för eleverna. ”Frågor rörande hur fakta och fiktion, liksom konst och 

vetenskap, kan komplettera varandra sammanhänger med de uppenbara problem med att 

fånga elevernas intresse som skolan har” (s. 106). Genom att inte förkasta fantasin och det 

estetiska som verktyg och uttryckssätt blir fakta och vetenskap lättare att ta till sig, lättare att 

förstå och framförallt på ett roligare sätt vilket är viktigt för elevernas motivation. Vygotskij 

(1995) säger att vetenskapen och det kreativa skapandet är sammanlänkande och inget som 

motsätter varandra, snarare tvärtom då både konsten och tekniken skapas med hjälp av 

fantasin enligt honom. Nobel ställer sig frågan om inte varje kunskapsområde kan innehålla 

en estetisk dimension och om kunskapen då skulle bli mer lättillgänglig. Vidare understryker 

hon om nyckelstenar i lärandet av att tala, skriva och läsa är; sinnesuppfattning, trygghet, lust, 

uppfinningsförmåga, komik och allvar. Detta är något som vi utvecklar när vi skapar 

samtidigt som det är något vi behöver för att kunna skapa. Enligt henne får naturvetenskapen 

allt större status i jämförelse med till exempel bildämnet och estetiska utföranden i skolan. 

Hon hävdar att skolans arbetsmetoder är mekaniska med kortsiktiga mål och att dessa tagit 

plats från estetiska lärprocesser. Persson och Thavenius (2001) anser att estetiken kan 

användas till mycket inom skolan. De anser också precis som Nobel att skolan idag står för ett 

en mekanisk kunskapssyn. De skriver:  
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Estetiken som social form kan utmana skolans kultur. Den öppnar skolan för diskussioner 

och dialoger, och den ställer krav på hur man utvecklar sina tankar och känslor. Estetiken 

som formspråk kan utmana skolans kunskapssyn. Den sätter ett frågetecken inför 

lärobokskunskapernas entydighet och förenklingar, inför färdiga och fasta kunskaper. 

(Persson & Thavenius, 2001:10) 

Den mekaniska kunskapssynen som de anser råder i skolan är en kunskap som saknar 

diskussion och dialog. När kunskap uttrycks genom estetiska medel väcks frågor som inte 

låter sig begränsas av den tryckta skolboken. Marner och Örtgren (2003) befarar att skolan går 

mer och mer mot en treämnesskola och de skulle istället vilja att det uppstod ett mer 

horisontell medieringsbegrepp inom skolan. I ett sådant synsätt pratas det inte om kärnämnen 

och praktiska ämnen där bilden många gånger används som ett utfyllningsämne eller något 

som lärarna ger eleverna som uppgift när de är för trötta för att ta till sig ”de andra ämnena”.   

 

Waldorfskolornas sätt att se på kunskap och deras arbetssätt bygger på tanken om estetikens 

betydelse för hela skolan både när det gäller utformning av miljön och arbetssätt i 

undervisningen. Något som är viktigt för att kunskap ska uppstå är att man tolkar, bearbetar 

och bildar sig en uppfattning och för att det ska bli möjligt krävs fantasi och kreativitet. 

Eftersom mycket av all fakta som finns är lättillgänglig för de flesta är det andra 

grundläggande förmågor som är viktigare att lära sig inför framtiden. Skapande aktiviteter är 

deras väg till lärande. Språket utvecklas genom musik, ramsor och lek. I matematiken är det 

processen fram till svaret som är det viktiga och de arbetar mycket med problemlösning. 

(Liebendörfer, 1997)  

 

Ordet entreprenörskap kommer från det franska ordet entreprendre som syftar på en person 

som är aktiv och utför något. Vi brukar i Sverige även definiera det som en person som är 

företagsam, utvecklar något nytt alternativt kommer på något nytt eller är en problemlösare 

(Leffler, 2010). Ur samhällsynpunkt har ordet entreprenörskap etablerats i skolans läroplan 

för att göra en koppling mellan skola och vad som efterfrågas i samhället. I samhället handlar 

det om att öka arbetstillfällen, ekonomisk ökning och lokal och global tillväxt. Ur ett 

elevperspektiv i skolan handlar det om att ge eleverna vad som sedan kommer att efterfrågas 

utav dem. Som ett led i det är det viktigaste elevernas process och egna aktivitet. För att 

utveckla entreprenörella egenskaper ska initiativförmåga, kreativ förmåga, nyfikenhet, 

ansvarstagande och modet att tänka på nya sätt genomsyra elevernas lärande och utbildning. 

Ett vanligt arbetssätt i skolor där man satsar mycket på entreprenörskap i skolan är att de 

arbetar med elevernas kreativitet och med hjälp av olika uppdragsuppgifter vill man stimulera 

problemlösningstänket. De skolorna arbetar ofta även över ämnesgränserna (ibid.).  

3.5.2 Synen på språk och kommunikation 

Communicare är ett latinskt verb som betyder att göra något gemensamt eller att dela något 

och är vad vi i svenskan kallar kommunicera. Kommunikation och språk ligger väldigt nära 

varandra. Det som skiljer språk från kommunikation är att ordet språk syftar på det speciella 

sätt som kommunikation kan ske på, till exempel talspråk, kroppsspråk eller bildspråk. Språk 
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kan också syfta på det kodsystem som varje enskilt språk är uppbyggt av, till exempel 

svenska, finska eller tonart. Genom själva kommunikationen kan vi förmedla olika saker, som 

exempel kan det vara en idé, en rörelse eller en uppfattning (Jederlund, 2002). I Reggio 

Emilia-skolor ser man på språk som en möjlighet för barnet att uttrycka sig och därmed 

räknar man in alla olika uttryckssätt till språket. Bildframställning och andra uttryck är därför 

en viktig del i förskolans och skolans dag. Loriz Malaguzzi som är grundare till denna 

pedagogik uttryckte sig på det här viset om barn och språk: 

 

Det mångspråkande barnet 

Ett barn har hundra språk 

Men berövas nittionio 

Skolan och kulturen 

Skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar en att tänka utan kropp 

Och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

Verkligheten och fantasin 

Vetenskapen och fantasteriet 

Det inre och det yttre 

Görs till varandras motsatser 

(Malaguzzi ur Jederlund, 2002:19) 

 

Här förespråkas att fantasin ska behållas och ingå i ett samarbete med vetenskapen istället för 

att hållas isär. På samma sätt ska vi fortsätta uttrycka det inre som pågår samtidigt som det 

kan kopplas samman med det yttre. Språkutveckling ska hela tiden ske hos barn och elever. I 

Reggio Emilia-inspirerade skolor menar man att under barnets uppväxt kan barnet förlora sin 

förmåga till uttryck om den språkliga förmågan begränsas istället för att utvecklas. Det är 

något de vill förhindra genom att låta estetiska uttryckssätt vara en del av skolan.  

 

Jederlund (2002) framhåller att rytm har med språk att göra. Om vi utvecklar vårt sinne för 

rytmen förbättras även vårt språk. Vi delar upp språket till mindre delar, stavelser, fraser, 

pauser, yttrandelängder och så vidare. På samma sätt som vi delar upp språket kan vi även 

bygga upp det från små enheter till hela meningar. När vi tränar upp vår rytmiska förmåga i 

samband med kroppsliga rörelser förbättras vår motorik och hjärnhalvorna tränas i att 

samarbeta. Kroppsspråket utvecklas genom att man använder sig av dans och rörelse. Viktiga 

delar är rytm, balans, koordination, motorisk ansträngning, utlevelse och även vila. Genom 

detta arbetssätt lär sig barnen uppfatta språkets melodi och rytm och även ord och begrepp 

blir förståeliga när det sätts ihop med en lek, dans, sång eller ramsa (ibid.). 

3.5.3 De fyra sinnesmodaliteterna 

Boström (1998) beskriver om de fyra sinnesmodaliteterna auditiv, visuell, taktil och 

kinestetisk. Med de fyra sinnesmodaliteterna menar hon att individer är och lär olika: 
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För lärare är det av största vikt att kunna granska sin egen arbetsstil och undervisningsstil. 

Hur fungerar jag egentligen? På vilken kanal är det troligt att jag själv sänder? Det är rimligt 

att anta att jag tenderar att föredra sådana elever som liknar min stil. För att nå så många 

elever som möjligt måste lärare kunna spela på många strängar, att undervisa 

multisensoriskt. (Boström, 1998:80) 

Det är viktigt för läraren att vara medveten om hur han eller hon strukturerar upp sina 

lektioner. Om läraren själv är auditiv finns risk för att den planerar lärandesituationer som 

gynnar auditiva elever. För att läraren ska kunna vara säker på att kunna tillmötesgå alla 

elever måste läraren därför göra sig medveten på vilket sätt den strukturerar upp sina 

lärandesituationer och reflektera om det behöver göras några ändringar eller inte. Boström 

fortsätter förklara med att kinestetiska sinnet kan delas upp i två undergrupper, de yttre och 

det inre. Med det inre kinestetiska sinnet menar man att eleverna har ett starkt känslomässigt 

sätt att ta in information. För elever vars inre kinestetiska sinne är starkt måste 

lärandesituationen uppfattas positiv, annars kommer motivationen dala för eleven. För eleven 

med ett starkt yttre kinestetiskt sinne är det i samband med rörelse som lärandet sker. 

Uppgifterna upplevs som roligare och blir lättare att komma ihåg för eleven. Det taktila sinnet 

är för individer som gillar att jobba med händerna, de vill använda händerna när de 

koncentrerar sig eller jobbar aktivt. Att händerna är med och arbetar vid inlärningsprocessen 

gör det lättare att minnas vad de jobbat med. I det visuella sinnet finns det tre undergrupper 

(ibid.). Dessa undergrupper är textvisuella, bildvisuella och de med en inre visuell förmåga. 

En textvisuell person kommer bäst ihåg det som de läst. De kan ofta föra anteckningar när de 

är i kommunikation med andra. Bildvisuella personer antecknar gärna tankekartor för att 

minnas och föredrar bilder, diagram och tabeller framför skriven text. De personer som har en 

inre visuell förmåga kan skapa inre bilder för att minnas. Genom att bilda och visualisera 

information skapar de en stark minnesbank. Inom det auditiva sinnet finns det en inre auditiv 

förmåga som menas att personen är en bra lyssnare och lär sig bäst genom att lyssna på 

instruktioner. Det finns även en yttre auditiv förmåga. Med den yttre auditiva förmågan 

menas det att personen lär sig genom att prata och diskutera (ibid.). 

3.5.4 De sju intelligenserna  

Gardner (1994) har räknat upp sju stycken intelligenser som alla individer har. Han menar att 

vi människor besitter dessa intelligenser olika mycket. Med en intelligens menar han att det 

dels kan vara någonting biologiskt medfött, till exempel att ett barn alltid har haft lätt för 

musik. Han menar även att en intelligens kan vara någonting som blivit upptränat. De sju 

intelligenser som Gardner räknar upp är: 

 

 Språkkunskap (lingvistik) 

 Logisk-matematisk 

 Musikalisk 

 Visuell/spatial 

 Kroppslig 
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 Självkännedom 

 Social 

 

I sin nyare bok Intelligenserna i nya perspektiv från 2001 belyser Gardner att det kan finnas 

fler intelligenser. Han diskuterar även om det finns naturintelligens och andlig/existentiell 

intelligens. Som lärare är det viktigt att ha en medvetenhet om de fyra sinnesmodaliteterna 

och de olika intelligenserna för att kunna arbeta utifrån elevernas styrkor: ”När vi arbetar med 

elevers inlärningsstilar arbetar vi med styrka i fokus. Vi utgår från ifrån det friska, det starka 

och kopplar det till självkänsla.” (Boström, 1998:12). Elevernas starka sidor plockas fram och 

synliggörs. Utifrån dessa starka sidor arbetar eleven i skolan. Jederlund (2002) påstår att 

Gardners forskning om multipla intelligenser är en motivering till varför en del pedagoger 

använder aktiva och kreativa skapanden som en viktig del i kunskapandet. När de gör det 

aktiveras flera av hjärnans funktioner samtidigt och därmed flera av de intelligenser som 

Gardner beskriver. 

4 Metod 

I detta kapitel skriver vi om vilken metod vi använt oss av för att ta reda på vårt syfte samt 

beskriva varför vi valt just den metoden. Sedan går vi även igenom vilka etiska överväganden 

vi mött samt hur vi resonerade kring vårt urval. Vi väljer till sist att redovisa vår 

datainsamlingsmetod samt hur vi genomförde dessa.   

 

Som metod för att ta reda på vårt syfte valde vi kvalitativa intervjuer för att på bästa sätt få 

höra om lärarnas tankar kring estetiska lärprocesser, estetiska verktyg och estetiska 

uttryckssätt. Vi ansåg att deras synsätt inte skulle bli tillräckligt synligt vid observationer och 

att enkäter ofta ger för korta svar och där försvinner även möjligheten till följdfrågor. Inom 

fenomenologin och dess forskning är det en inställning eller ett personligt tyckande hos en 

person som man är ute efter och likaså var vi i vår studie. För att genomföra en 

fenomenologisk studie lämpar sig intervjuer (Starrin & Svensson, 1994). Vårt val blev att 

göra intervjuer med verksamma lärare inom skolans tidigare år. Genom samtal med lärarna 

tyckte vi att vi fick fram deras syn på estetiska lärprocesser och estetiska verktyg och 

uttryckssätt. Genom den kvalitativa intervjun fick vi ta del av den intervjuades kunskaper, 

erfarenheter och syn på lärandet. Kvale och Brinkmann (2009) påstår att intervjumetodens 

fördelar är att vi som intervjuar kan få en omfångsrik bild från den intervjuades livsvärld som 

blir beskriven med dennes egna ord.  

4.1 Etiska överväganden  

För de intervjuade förklarades det att det är deras personliga åsikt vi är ute efter och de 

behöver inte arbeta med estetiska lärprocesser utan vi är bara ute efter deras tankar kring det 

arbetssättet. Innan intervjun berättade vi lite kort om vad vårt syfte är, att de deltar frivilligt 

och det kommer bli konfidentiellt. Vi kommer inte heller att nämna vilken skola de arbetar på 
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för att anonymitet ska uppstå för läsaren. Enligt Trost (2005) kan intervjupersonerna inte bli 

anonyma för oss då vi vet vad de heter och var de jobbar men de kan bli anonyma för läsaren. 

Konfidentialitet betyder att vi inte för vidare vilka de olika personerna är och vad de sagt, det 

är något vi lovade dem.  Helt konfidentiellt kan det dock inte bli vid en granskning av 

uppsatsen. Kvale och Brinkmann (2009) samt Ryen (2004) beskriver detta som informerat 

samtycke. Vi har även fått samtycke till att använda oss av intervjun i vårt examensarbete och 

de är medvetna om att den kommer bli publicerad på Luleå tekniska universitets hemsida.  

4.2 Urval 

Antalet intervjuer begränsades till fyra stycken lärare inom tidigare år. Oavsett om man låter 

sina elever använda sig av estetiska verktyg och uttryckssätt, eller inte, kan de ha en 

syn/åsikt/förhållningssätt till det och vi ville se hur olika lärare tänker kring det vid elevers 

lärande. Starrin och Svensson (1994) påstår att i ”urvalet av undersökningsgruppen gäller det 

att beskriva och skapa förutsättningar för att få en variation i hur en undersökningsgrupp tex 

uppfattar en och samma företeelse”  (s. 122). Fenomenografin går alltså inte ut på att ta fram 

statistik över hur många av befolkningen som tycker på ett visst sätt, utan det går mer ut på att 

ta fram bredden av eller olika varianter av tyckanden. Därför valde vi att försöka få tag på 

intervjupersoner som vi vet arbetar med estetiska lärprocesser, men på olika sätt, samt två 

som vi anser gör det i liten utsträckning. Vi hoppades då kunna få en bredd på olika 

uppfattningar till användningen av estetiska lärprocesser i skolan.  

Kravet på variationsbredd medför att undersökningspersonerna kan handplockas med tanke 

på olika strata som kan vara relevanta i sammanhanget. I fenomenografiska studier har man 

tex utgått från att intervjupersonerna skall ha olika erfarenheter av den företeelsen som utgör 

studiens fokus, att de har olika attityder och värderingar, att det finns skillnader i kön och 

ålder, att de kommer från olika arbetsplatser eller skolor  (Starrin & Svensson, 1994:122)   

Vi försökte få spridning av könen bland informanterna, men lyckades inte med det, vi ser det 

dock inte som något problem då vi inte har tänkt göra någon jämförelse mellan könen. Enligt 

Starrin och Svensson är det viktigt att ämnet som tas upp vid intervjun är väsentligt för de 

tillfrågade för att kvalitén ska bli hög. Eftersom alla de tillfrågade är lärare anser vi att det rör 

elevers lärande och olika arbetssätt i skolan och därmed deras yrke i allra högsta grad. 

Eftersom det märks av en förändring i nya läroplanen är vi nyfikna om de har reflekterat kring 

det estetiska arbetssättet och hur de tänker inför hösten. 

4.3 Genomförande 

Patel och Davidson (2003) betonar att det är av stor vikt att den som ställer frågorna vid 

intervjun är väl insatt i ämnet och i hög grad förberedd inför intervjutillfället. När vi hade 

tagit del av litteratur och forskning kring ämnet samt bearbetat det genom att skriva större 

delen av bakgrunden ansåg vi oss tillräckligt pålästa för att genomföra intervjuerna. Utifrån 

syfte och forskningsfrågor tog vi fram en intervjuguide som skulle hjälpa oss vid 

intervjusamtalet med att få fram det vi ville veta. En intervjuguide är som ett manus för de 
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frågor som kan tänkas ställas under intervjun. När vi skrev intervjufrågorna la vi upp frågorna 

så att samtalet blev ett öppet sådant på det sätt som Kvale och Brinkmann (2009) samt även 

Patel och Davidson förespråkar. Ett öppet intervjusamtal innebär att det inte ska finnas 

ledande, svävande, utdragna eller ”varför”-frågor. Frågorna ska inte vara svårtolkade utan 

korta och lättbegripliga att förstå. Enligt författarna bör även fackuttryck undvikas. Detta är 

knep som de rekommenderar för att samtalet ska fortgå under avslappnade former (ibid.). 

 

Kontakten med lärarna skedde via telefon och mejl för att få frivilliga som kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju. Sedan gjordes besök på deras skolor och då satt vi på den plats de 

föreslog, ofta deras egna klassrum eller deras egna arbetsrum. Ingen har fått ta del av 

intervjufrågorna innan utan de har bara fått veta lite kort om vad vårt examensarbete handlar 

om. Detta för att vi är ute efter informanternas spontana syn på estetiska lärprocesser. Om de 

fått frågorna i förväg finns risk att de skulle ha tagit reda på vad litteratur och styrdokument 

påtalar om det och på sätt gett oss en annan bild grundad på det istället för grundad på deras 

egen syn.   

4.4 Datainsamlingsmetod  

Det gjordes inspelningar av intervjuerna för att vi sedan skulle kunna i lugn och ro gå tillbaka 

och lyssna på dem. Det är nödvändigt att kunna återvända till ett material då resultat ska 

analyseras. Även den egna delen i samtalet är viktig att granska då det vi säger och hur vi 

lägger fram frågorna kan påverka svaret (Kvale & Brinkmann, 2009; Ryen; 2004).  

 

Förutom dokumentation med bandspelare gjorde vi även anteckningar med papper och penna. 

Vi fick samtycke till att spela in alla intervjuerna. Vi har båda deltagit vid intervjun men en 

person har alltid varit huvudansvarig för intervjusamtalet. Den andra har då kunnat anteckna 

lite för att eventuellt kunna fråga om ett förtydligande senare, eller lägga till om någon ny 

fråga som uppstått. En stor fördel med att spela in samtalet är att vi kunde genomföra 

intervjun med full närvaro och ögonkontakt under hela samtalet. Starrin och Svensson (1994) 

uppger att en ”gemensam nämnare för fenomenografiska undersökningar är att samtliga 

intervjuer bandas för att sedan skrivas ut ordagrant” (s. 124). De påpekar att man kan 

komplettera med videoinspelningar för att även kunna analysera och tolka kroppsspråket. Vi 

valde att nöja oss med den muntliga delen av intervjun för att tolka både vårt sätt och deras 

sätt att säga saker samt sedan granska orden i skriven form för att göra samtalet extra synligt.  

 

Vår intervjuguide var vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar halvstrukturerad. Den bestod 

av några huvudfrågor och några följdfrågor, om svaret på föregående fråga inte var tillräckligt 

tydligt. Intervjun började med en inledning, kort bakgrund kring arbetet och allmän 

information kring sekretess. Kvale och Brinkmann understryker att för att situationen ska 

kännas avslappnad ska just en allmän inledning göras, även om personen i fråga redan fått 

allmän information innan. Den allra första frågan är väldigt öppen och lämnar det fritt till den 

intervjuade att associera fritt kring estetiska lärprocesser och lägga fram vad denne själv 

knyter an till det arbetssättet. Vi hade med både ”vad”-, ”hur”- och ”varför”-frågor i vårt 
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intervjusamtal. ”Vad”-frågorna ger oss svar på den teoretiska tanken och grunden till i det här 

fallet lärarens syn på estetiska lärprocesser medan ”hur”-frågorna får den tillfrågade att gå in 

mer på detalj och mer beskrivande på ett personligt sätt på hur de gör. Det är alltså genom 

”vad”- och ”hur”-frågorna vi får en bild av både det huvudsakliga innehållet i arbetssättet 

samt den mer drivande kraften till det (ibid.). Vi har undvikt ”varför”-frågor, men har ibland 

ställt dem för att få en djupare bakgrund till tidigare svar. Ovan nämnda författare menar att:  

Många ”varför”-frågor i en intervju kan leda till en intellektualiserad intervju och kanske 

också frammana minnen av muntliga examensförhör. ”Varför” – frågor om 

intervjupersonernas skäl till att de utför vissa handlingar kan dock vara viktiga i sig, och bör 

när de ställs helst inte ställas förrän i slutet av intervjun” (Kvale & Brinkmann, 2009:149)  

Det gick inte att välja bort ”varför”- frågor då de ger oss en del av svaret till vårt syfte med 

undersökningen. Det var viktigt att få deras motivering synlig och inte bara ett ”bra” och 

”dåligt” till svar. Vi tog oss till av Kvale och Brinkmanns råd och undvek dem i början av 

intervjun. Känner de intervjuade lärarna press på vad de ska svara kan resultatet bli 

missvisande. En fråga som vi valde att ställa till dem i slutet var om arbetet med estetiska 

lärprocesser kan bli flummigt? Den frågan valde vi att ha med för vi trodde att det kan finnas 

fördomar kring estetiska lärprocesser och om det finns sådana åsikter bland våra informanter 

ville vi få fram det i intervjun. Vad flummigt betyder kan vara olika från person till person 

men kan förklaras med att något är svamligt eller luddigt.  Kvale och Brinkmann framhåller 

att på samma sätt som det är viktigt med en inledning till sin intervjustart är det även viktigt 

att markera när intervjun är slut. När vi upplevde att vi hade fått svar på våra frågor och det 

inte fanns någon följdfråga från någon av oss, då avslutade vi intervjun med att tacka den 

intervjuade läraren för att hon ville ställa upp.   

4.5 Databearbetningsmetod 

När intervjuerna var genomförda började vi själva bearbetningen av dem. Transkriberingar av 

intervjuer kan se olika ut med det vanligaste är att det sagda skrivs ner som talspråk, det vill 

säga exakt vilka ord som användes, även med pauser, muttranden och andra ljud som kan ha 

gjorts av olika anledningar (Starrin & Svensson, 1994). Vi valde att lyssna igenom banden 

och att skriva ner allt som sades för att återge intervjusituationen så nära som möjligt som den 

uppstod. Lyssningen gjordes flera gånger för att vi inte skulle missa något som hade blivit 

sagt. När vi bearbetade transkriberingen av intervjuerna valde vi ut de frågor som var mest 

relevanta för det vi ville ta reda på med vårt syfte. Både frågor och svar som vi bedömde inte 

var relevanta lät vi bli att ta med i resultatdelen. Under de olika frågorna samlade vi sedan de 

olika svaren som vi fick från intervjuerna och ibland kunde samma svar från olika personer 

skrivas ihop. Utifrån resultatet kunde vi sedan analysera resultatet. Själva analysarbetet kan 

ske på olika sätt enligt Starrin och Svensson (1994). De upplyser om att det man bland annat 

kan titta på är helhetsintrycket från de olika intervjupersonerna, likheter och skillnader mellan 

dem, olika grupper för olika tyckanden. För att besvara syftet med vår undersökning tittade vi 

bland annat på helhetsintrycket och de olika grupper med gemensam syn på estetiska 

lärprocesser som vi kunde se hos de intervjuade lärarna.  
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4.5 Informanter 

L1 – Lärare i år 5 och undervisar i matematik, svenska, engelska, SO, NO och bild 

 

L2 – Lärare i år 6 och undervisar i svenska och engelska 

 

L3 – Lärare i år 5-6 och undervisar i svenska, engelska och SO 

 

L4 – Lärare i år 4 och undervisar matematik, svenska, engelska, SO, bild  

5 Resultat 

Vi har valt att dela upp resultatet i fem huvudrubriker som bygger på intervjufrågorna. Under 

varje rubrik presenterar vi vad som kom fram under intervjuerna. De olika huvudrubrikerna 

som kommer att presenteras är; Vilken syn har lärarna på estetiska lärprocesser, estetiska 

verktyg och uttryck?, Anser lärarna att arbetet med estetiska lärprocesser kan bli flummigt?, I 

vilka ämnen och lärande situationer används estetiska verktyg och uttryck?, Vilka möjligheter 

och begränsningar ser lärarna med estetiska lärprocesser? Samt Har lärarna 

uppmärksammat den nya framtoningen av estetiska verktyg och uttryckssätt i den nya 

läroplanen och kommer det att påverka deras undervisning till hösten? 

5.1 Resultat från intervju 

5.1.1 Vilken syn har lärarna på estetiska lärprocesser, estetiska verktyg och uttryck? 

L1 tänker i första hand på bild, dans, drama och i sista hand musik. Hon säger att hon tidigare 

låtit eleverna bara arbeta med en bild till en text men att hon under ett projekt det senaste året 

har utvecklat sitt sätt att utforma lärandesituationerna för att ge eleverna möjlighet att arbeta 

med estetiska lärprocesser. Hon säger själv att hon tyckte hennes svenskundervisning började 

bli tråkig och därför passade det bra att hoppa på ett projekt med bland annat kulturskolan för 

att utveckla elevernas språk. Hon berättar att de oftast börjar med teori och fakta för att sedan 

jobba praktiskt men ibland kan de genom dansen komma på ett nytt arbetsområde och arbeta 

vidare utifrån det. L2 säger att i lärprocesser är det viktigt att utgå ifrån där eleven befinner 

sig och med det estetiska arbetssättet skapas det en större vilja att lära hos eleverna. L3 tänker 

i första hand på bild, musik och drama när hon hör estetiska lärprocesser, men att drama inte 

är lika viktigt och även känsligt att arbeta med på mellanstadiet. Hon tar även upp att 

bildämnet bara får 40 minuter per vecka vilket hon tycker är för lite. Hon tror absolut att det 

främjar elevernas lärande och tycker att musik kan hjälpa dem med läs- och skrivsvårigheter. 

L4 tänker på att eleverna lyssnar, ser, ritar bilder och förklara med hjälp av bilder i estetiska 

lärprocesser. Hon nämner även att de har en kulturvecka en gång per år där de lyfter de 

estetiska ämnena. Hon ser även att om eleverna får gå iväg och spela musik är de mer 

koncentrerade när de sen kommer tillbaka och ska till exempel jobba i matematikboken. 
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5.1.2 Anser lärarna att arbete med estetiska verktyg och uttryckssätt kan bli flummigt? 

L1 säger att det inte blir flummigt i hennes undervisning för att hon har en tydlig ram som är 

kopplad till styrdokumenten. När arbetet är elevnära och processinriktat är det ännu viktigare 

att veta vad målet med arbetet är. L2 trycker också på lärarens ansvar för att det inte ska bli 

rörigt. Hon säger att utifrån kan undervisningen se flummig ut, till exempel vid användandet 

av ramsor men att hennes syfte kan vara repetition eller träning på uttal. L3 tror att det kan bli 

flummigt men tror samtidigt att det kan ske ett lärande under flummet. Hon tror även att de 

elever som strulat bort tiden vid ett tillfälle, kan lära sig att ta ansvar till nästa gång. L4 säger 

att det kan bli flummigt och att ”de får inte bli överdrivet”. Det får inte bli för mycket av 

estetiska lärprocesser i skolan enligt henne. 

5.1.3 I vilka ämnen och lärandesituationer används estetiska verktyg och uttryck? 

L1 tycker att det fungerar i alla ämnen men att det är lättast att börja i SO-ämnena. Till 

exempel berättar hon om ett temaarbete som uppstod ur elevernas intresse för vulkaner. Då 

använde de både dans och musik för att gestalta händelser kring vulkanutbrott. De skapade 

även vulkanbyar i 3D. Hon pratar även om elevernas språkutveckling och att alla estetiska 

uttryckssätt är ett språk. L2 säger att estetiska verktyg och uttryckssätt kan användas i alla 

ämnen, att det bara är hennes och elevernas fantasi som kan sätta stopp. De har till exempel 

mattedans, dokumenterar med foto i hemkunskapen och skapar texter till musik i 

språkämnena. L3 säger att hon väver in så mycket hon kan i de ämnen hon undervisar i, oftast 

arbetar de med text och gör en bild till den.  L4 säger att de i matematiken löser problem i 

grupper genom att rita bilder. I SO-undervisningen måste eleverna visa en bild till sin 

redovisning, bilden är oftast hittad på internet eller kopierad. De har även haft ett temaarbete 

om vikingar där de har dramatiserade undervisningar, skapat ett vikingalandskap med skepp 

och hus. Hon tillägger även att under bildundervisningen får de uttrycka sig med bilder.  

5.1.4 Vilka möjligheter och begränsningar ser lärarna med estetiska lärprocesser? 

L1 säger att en stor fördel är att hela människan är med och att många av deras starka sidor 

visar sig, bildspråket är en sådan sida som annars inte visar sig i samma utsträckning i 

traditionella undervisningsformer. En annan fördel är att det finns väldigt många uttryckssätt, 

de finns därför alltid något uttryckssätt som passar för alla olika elever. Hon säger att en del 

till exempel inte gillar dans, men hon ser det inte som en begränsning, snarare som en 

möjlighet för eleven att utvecklas i dans. ”Om du aldrig blir utsatt för något du tycker är svårt 

så utvecklas du inte heller”. Hon tycker att det är viktigt att eleverna får en utmaning. L2 

tycker att de passar bättre i de yngre åldrarna då de äldre eleverna oftast blir mer begränsade i 

sitt uttryckssätt och hellre läser och skriver än skapar. L3 tycker däremot att det fungerar 

sämre för de som sena i sin mognadsutveckling, då de ofta behöver ett mer strukturerat 

arbetssätt, men för de andra tycker hon att det fungerar bra. L4 tycker att det fungerar för alla 

elever och att eleverna själva tycker att det blir roligare, det är bara en elev som inte gillar att 

rita. 
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Alla informanter utom L4 är eniga om att det tar mer tid att använda sig av estetiska verktyg 

och uttryckssätt i skolan, både i planering och utförande, men att det finns mycket att vinna på 

det arbetssättet. L4 anser inte att det tar längre tid att planera och använda sig av estetiska 

lärprocesser. L1 tror att arbetssättet utmynnar i ett lärande som stannar kvar hos eleverna, L2 

uttrycker det som att ”ofta är de det som tar tid som man vinner på”. När eleverna fördjupar 

sig i ett arbete blir kunskapen mer bestående. Det blir både lättare att minnas samt använda 

sig av kunskapen vid ett senare tillfälle.  

 

L1 och L2 anser att även om de inte har utbildning i estetiska ämnen kan de ändå låta eleverna 

arbeta med estetiska verktyg och uttryckssätt i deras lärande. L3 och L4 säger sig behöva mer 

kompetens och uttrycker ett behov att gå fördjupningskurser men att pengar oftast sätter stopp 

för sådant. L2 tycker också att pengar kan vara en begränsning men de har löst det genom att 

alla ämnen bidrar ekonomiskt med en del var för att det ska finnas material på skolan till 

skapande. 

 

L2 tycker sig se att det skapar en större glädje, engagemang och vilja hos eleverna att lära vid 

det här arbetssättet och att eleverna ges möjlighet att använda alla sina sinnen. L3 ser material 

och lokaler som en begränsning samt att alla i arbetslaget inte vill prioritera det. Hon ser nya 

krav på lokal pedagogisk planering, dokumentation, betygssättning och diagnoser som en stor 

tidskrävande del och hinder i lärarens arbete.  Hon säger att möjligheterna finns, men inte hela 

tiden. L4 påstår att eleverna minns bättre när de har använt sig av bilder i olika arbeten och ser 

inga begränsningar alls i skolan då det arbetssättet inte behöver kosta mycket.  

 

5.1.5 Har lärarna uppmärksammat den nya framtoningen av estetiska verktyg och 

uttryckssätt i den nya läroplanen och kommer det att påverka deras undervisning till 

hösten? 

Både L1 och L2 har uppmärksammat Lgr11 och de estetiska förmågorna som lyfts fram i den. 

L2 säger att hon inte kommer ändra något eftersom de redan arbetar med estetiska 

lärprocesser i alla ämnen medan L1 kommer att jobba på liknande sätt som idag men samtidig 

utveckla det estetiska arbetssätet i fler ämnen än bara svensk- och SO-undervisningen. L3 

svarar inte direkt på om hon har uppmärksammat den estetiska framtoningen i nya läroplanen 

men säger bestämt att det inte går att ändra på undervisningen på grund av minskade resurser 

och nya krav. L4 säger att de har läst igenom Lgr11 i arbetslaget men inte reflekterat över den 

estetiska framtoningen och att det är något som hon får ta med sig.  

6 Diskussion 

Vi har delat upp vår diskussion i en metoddiskussion, en resultatdiskussion och en analysdel. I 

metoddiskussionen diskuteras huruvida vårt val av metod kan påverka resultatet och om vi 
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hade kunnat göra på något annat sätt. I resultatdiskussionen och analysen går vi in djupare på 

resultatet och vad de olika svaren kan betyda i förhållande till syftet. Vi har här valt att dela 

upp resultatdiskussionen och analysen i två områden: Vilken syn har de intervjuade lärarna 

på estetiska lärprocesser? Och Skapar lärarna sådana lärandesituationer så att eleverna får 

använda sig av estetiska verktyg och uttryckssätt och i sådana fall hur? Vi avslutar även med 

en kort diskussion kring deras svar om kommande styrdokument. 

6.1 Metoddiskussion 

När tiden var inne för att genomföra intervjuerna upptäckte vi att de inte var lätt att få tag på 

frivilliga för intervjuer. Vi hade riktat in oss på ett par skolor som vi ville besöka, men fick 

tänka om. Det var bara en av de första tillfrågade som gick med på en intervju vilket vi tror 

kan bero på att vi var bekant med henne sedan tidigare. Även två andra informanter hade vi 

träffat sedan tidigare vilket gjorde det svårare för dem att tacka nej och den sista informanten 

fick vi tag på via kontakter. Vi hade inte räknat med att det skulle ta lång tid att hitta frivilliga 

men är glada och lättade att det löste sig tillslut. Vi valde medvetet att leta informanter som 

arbetar i skolans senare del av de tidigare åren för att vi tänkte att det blir lättare att jämföra 

resultatet då om de arbetar med barn i samma ålder.  

  

Vi upplever att vårt val av kvalitativa intervjuer har passat till vårt syfte. Vi tycker att med 

intervjuer får de intervjuade stort utrymme att själva med egna ord berätta hur de tänker kring 

till exempel estetiska lärprocesser. Vi har med våra intervjufrågor hjälpt informanterna att 

vidare utveckla sina svar, dels med våra ordinarie frågor och sedan även de följdfrågor som 

uppstod under samtalets gång. En fråga som uppstod vid första intervjutillfället var om det 

estetiska arbetssättet kan vara flummigt? Den frågan beslutade vi oss för att ta med oss till alla 

de andra intervjuerna. Den låter inte särskilt akademisk och korrekt, men vi insåg att med en 

sådan fråga i slutet av intervjun kan locka fram eventuella fördomar som kan finnas i lärarnas 

syn. Frågan valde vi att placera i slutet för att ha de mer öppna frågorna i början för att med de 

öppna frågorna minskar risken för att vi styr deras svar och tankar åt något håll.  

 

Vi anser att ämnet estetiska lärprocesser berör samtliga lärare i och med den nya läroplanen 

samt att det berör elevers lärande. Däremot märkte vi att de som hade estetiskt arbetssätt 

genomsyrat i all undervisning hade sedan tidigare reflekterat kring fördelarna och nackdelarna 

med det och de kunde därför förespråka det på ett annat sätt, än de som inte har det 

arbetssättet.  

 

För att få en ännu bredare bild på informantens syn och hur deras arbete ser ut i praktiken 

hade vi kunnat få be om att få observera tillfällen där de anser att eleverna arbetar med 

estetiska lärprocesser. Det hade då visat sig om det som de säger vid intervjun stämmer 

överens med det som händer i verksamheten, men vi förutsätter att det som de säger vid 

intervjun stämmer. Observationer hade krävt mer tid än vad vi haft till förfogande och därför 

var det inte ett alternativ för oss.  
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Vi har sagt att det är lärarens egen personliga syn om estetiska lärprocesser som vi är ute efter 

och att de får både vara negativa och positiva till det. Trots det var det ändå två informanter 

som vi upplevde osäkra inför sina svar. Vi upplevde det som att de ville ha bekräftelse från 

oss om de svarade rätt eller inte. Vi tror att osäkerheten dels kan bero på att de inte kände sig 

trygga i intervjusituationen och att de även inte vet vad som menas med estetiska lärprocesser. 

De hade kanske känt sig tryggare med sina svar om de redan innan intervjun hade fått mer 

information om estetiska lärprocesser, men då hade de kunnat läsa på i både litteratur och 

styrdokument och gett oss de svar som de tror att vi vill höra. Nu anser vi att vi fick deras 

första spontana tankar kring arbetssättet med estetiska lärprocesser och deras personliga syn 

på vad det innebär för eleverna och deras lärande i skolan.  

6.2 Resultatdiskussion och analys 

6.2.1 Vilken syn har de intervjuade lärarna på estetiska lärprocesser? 

Resultatet visar att alla lärare har en positiv syn på estetiska lärprocesser. L1 säger att hon inte 

ser något flum i sin egen undervisning. Eftersom hon tydligt betonade att hon syftade på sin 

egen undervisning kan det tolkas som att hon ändå tror att det kan bli flummigt i andras 

undervisning. L2 tycker inte att det kan bli flummigt, men att det utifrån kan se flummigt ut. 

Med utifrån kan hon syfta på personer både i och utanför skolans verksamhet som inte är 

insatta i estetiska lärprocesser. Hon själv vet hela tiden vad syftet med lärandesituationerna är 

och vet därför att det inte är flummigt. När L4 säger att arbeta med estetiska lärprocesser inte 

får bli överdrivet tolkar vi det som att läraren inte är helt övertygad. När den läraren säger 

överdrivet kan det tolkas på två sätt. Den första tolkningen är att estetiska lärprocesser inte 

ska används för frekvent eller så menar hon att man inte ska gå in på djupet med det 

arbetssättet. Om L4 tycker att det kan bli överdrivet med estetiska lärprocesser är hennes syn 

inte särskilt positiv trots allt, enligt vår tolkning. Även L3 tycker att det kan bli flummigt. Det 

är därför vi är osäkra om L3 och L4 är positiva till estetiska lärprocesser. Det kan bero på att 

L3 och L4 är för dåligt insatta i estetiska lärprocesser och därför vet de inte vad de ska tycka. 

En annan anledning till att alla framställer sig som positiva kan bero på att de tror att det är 

det som vi som intervjuare förväntar oss som svar  

 

Estetiska lärprocesser innebär många fördelar som främjar elevernas lärande. Fördelar som 

informanterna ser är att eleverna får använda sig av alla sinnen vilket gör att de även får 

möjlighet att visa flera av sina egna starka sidor. Arbete med estetiska lärprocesser utgår från 

elevernas styrkor. Det är viktigt att lärandet sker med så många sinnen som möjligt (Boström, 

1998). Det aktiva och kreativa skapandet som finns som en del i estetiska lärprocesser gör att 

flera av hjärnans funktioner är aktiva samtidigt. I arbetssättet används flera av Gardners 

nämnda intelligenser samtidigt vilket gynnar flera olika lärandestilar (Jederlund, 2002). Med 

fler möjligheter till olika estetiska uttryck och verktyg blir det lättare för enskilda individer att 

hitta de arbetssätt som passar för dem. Det är både viktigt och lättare i estetiska lärprocesser 

att utgå ifrån där elever befinner sig. De tillfrågade lärarna ser att eleverna tycker att det är 

roligare och de blir mer engagerade vid sitt eget lärande än vid traditionell undervisning. I 
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rådande styrdokument står det att elevernas utbildning ska byggas på utforskande metoder, 

nyfikenhet och deras egen lust till att lära (Skolverket, 2006). 

 

I jämförelse med Lindgrens (2006) fem olika synsätt på det estetiska i skolan finns det 

likheter med studiens informanter. L3 nämner att elever med läs- och skrisvårigheter blir 

hjälpta av musiken vilket kan kopplas ihop med Lindgrens första synsätt. Hon pratar även om 

att bildämnet får för lite tid i skolan vilket skulle kunna placera in henne i Lindgrens andra 

grupp som vill ha balans mellan praktiska och teoretiska ämnen. L4 i sin tur passar bättre in 

på den tredje gruppen vars motivering är att eleverna ska få ha roligt genom estetisk 

verksamhet. Den sista gruppen som pratar om är gruppen som ser på estetisk verksamheten 

som en förstärkning i lärande, L1 och L2 från studien passar bra in på den gruppen.  

 

Om det är som lärarna säger med att eleverna känner större intresse och glädje vid arbetet 

kring estetiska lärprocesser innebär det att ett av styrdokumentens krav tillgodoses. Av 

informanternas svar kan man utläsa att de tycker att de blir ett djupare lärande vid arbete med 

estetiska lärprocesser. Den enda nackdelen för eleverna som vi kan utläsa av resultatet är att 

de som behöver mer struktur kan missgynnas av det fria arbetet som estetiska lärprocesser 

erbjuder. Arbetssättet kan vara en träningssak för såväl lärare som elever och det går att 

strukturera upp mer för de elever som har behov utav det. 

6.2.2 Skapar lärarna sådana lärandesituationer så att eleverna får använda sig av estetiska 

lärprocesser och i sådana fall hur? 

Två av lärarna anser att det går att använda estetiska lärprocesser i alla ämnen. Det går dock 

att urskilja en skillnad i deras praktiska verksamhet. En av dessa två lärare arbetar med 

estetiska lärprocesser genomsyrat i alla ämnen. I detta arbetssätt har hon arbetslaget med sig 

och därför lyckas de ofta lösa problem kring resurser. Även den andra läraren har stöd i sitt 

arbetslag då även de har varit med i projektet för språkutveckling och arbetar på ett liknande 

sätt. De arbetar dock mest inom So och med syfte att utveckla barns språk och mer i enstaka 

teman än ett arbetssätt för alla ämnen. De andra två anser själva att det använder sig mycket 

utav bilder och därmed estetsiska lärprocesser. Det handlar dock i båda fallen om att eleverna 

skriver en text, antingen berättelse eller utifrån fakta- eller läromedelsbok och sedan kopierar 

eller ritar en bild. Styrkor som att eleverna minns bättre kan då fortfarande fungera, men 

själva lärandet uppstod inte på grund av en estetisk lärprocess. För att göra både sin egen 

lärprocess och sin egen roll som lärare synlig är reflektionen en viktig del. Ena läraren 

berättar att hon efter varje pass där de använt estetiska lärprocesser skriver egna tankar och 

reflektioner. Hon brukar även ha möjlighet att observera och anteckna elevernas tankar som 

de uttrycker under till exempel ett danspass. Eleverna själva reflekterar även de i speciella 

reflektionsböcker. De arbetar sedan vidare utifrån reflektionerna både med att delge andra om 

sina tankar och gå vidare i den estetiska lärprocessen. Lenz Taguchi (1997) och Wehner-

Godée (2010) lyfter fördelarna med en pedagogisk dokumentation. Lärandet och elevernas 

styrkor blir synliga och kan lyftas samtidigt som verksamheten och det fortsatta arbetets 

utveckling blir lättare att diskutera. Diskussion bör ske med både elever, lärare och föräldrar. 
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Om de andra lärarna som ingår i undersökningen hade gjort anteckningar kring deras 

lärandesituationer i klasserna, hade det eventuellt blivit synligare för dem själva att de inte 

jobbar mycket, eller inte någonting alls, med estetiska lärprocesser, enligt vår tolkning. De 

hade kunnat få nya idéer om hur de ska utveckla undervisningen till en mer kreativ sådan 

istället för det traditionella undervisningssättet som de använder sig av idag.  

 

När en av informanterna pratar om att bildämnet bara har 40 minuter på schemat och att det är 

för lite tolkar vi det som att hon inte har anser att estetiska lärprocesser handlar om ett 

arbetssätt som kan genomsyra alla ämnen och inte är något som händer under enskilda 

bildlektioner. Även L4 pratar om bildämnet när vi frågor om estetiska lärprocesser vilket 

tyder på att hon inte heller har stor kunskap om det. Hon tar även upp när eleverna är i väg 

och spelar ett instrument som en estetisk lärprocess vilket är mer som en vanlig musiklektion 

utan något annat kopplat till sig. De båda blandar alltså ihop de estetiska ämnena som 

enskilda ämnen med estetiska lärprocesser som ett medel i elevers lärande. Det har visat sig i 

tidigare forskning att verksamma lärare saknar kunskap i vad en estetisk lärprocess innebär 

(Marner & Örtgren, 2003). Även resultatet i den här studien visar att två av de intervjuade 

lärarna har bristande kännedom om vad estetiska lärprocesser medför i elevernas lärande. 

 

Vad gäller kommande styrdokument har en lärare inte uppfattat den estetiska tonen trots att de 

suttit i arbetslaget och bearbetat den. Det kan bero på att man lägger märke till olika saker 

beroende på intressen. En annan lärare säger att det inte går att förändra undervisningen vilket 

tyder på att hon har en negativ syn på förändring i skolan. Anledning till att hon är negativ 

kan bero på ökade krav och reducerade resurser. De andra lärarna som ingick i studien anser 

att det inte behöver kosta mycket med estetiska lärprocesser. Dessa lärare har inte heller 

belyst att ökade krav ska vara någon begränsning. Den lärare som redan låter sina elever 

använda sig av estetiska lärprocesser i alla ämnen är säker på att hon inte behöver förändra 

något för att uppnå just de kraven från styrdokumenten. En lärare som relativt nyligen kommit 

igång med estetiska lärprocesser ser de nya styrdokumenten som en bekräftelse som att hon är 

på rätt väg och kommer försöka utveckla sina lärandesituationer för eleverna.  

 

Resultatet visar att det är en lärare som arbetar med estetiska lärprocesser i alla ämnen och vet 

hur hon ska göra det i alla ämnen. En annan lärare har precis börjat med det och fokuserar 

därför mest på SO med bland annat språkutveckling som ett huvudsyfte. De två andra säger 

sig vara positiva till det, och de säger att de använder sig av det, men av deras exempel går det 

att utläsa att de inte riktigt förstår vad det arbetssättet innebär. Att rita en bild till en text 

innebär inte en estetisk lärprocess. Det är precis som Marner och Örtgren (2003) hävdar, att 

många av de verksamma lärarna som finns ute i skolorna saknar idag kunskap om hur 

eleverna kan lära med hjälp av en estetisk lärprocess. 

6.3 Trovärdighet 

Vid kvalitativa intervjuer går man inte in på reliabilitet då det rör kvantitativa metoder där 

resultatet kan mätas på ett annat sätt. Istället går vi in på trovärdighet då uppgiften vid 



 

31 

 

kvalitativa metoder är att sätta sig in i den intervjuades syn och personliga åsikter eller 

erfarenheter (Trost, 2005). När det gäller objektiviteten hävdar Trost att en människa aldrig 

kan bli helt objektiv. Det finns dock ändå kriterier som gör en undersökning med kvalitativ 

metod någorlunda objektiv. De kriterierna är val av metod, som i det här fallet blev intervjuer, 

val av teori, som vi i det här fallet fått från litteratur och forskning samt val av tekniker, som i 

vårt fall är främst inspelning av intervjuer (ibid.) När intervjuerna spelas in blir resultat och 

analys säkrare eftersom de som ska lyssna på intervjun kan göra det flera gånger för att få 

med intervjupersonens exakta svar (Patel & Davidson, 2003). På grund av de få intervjuer 

som vi har gjort kan vi inte göra några generella slutsatser eller någon statistik över hur 

lärarnas syn ser ut eller hur deras verksamhet är. Det vi har fått fram är hur några lärares syn 

ser ut och det är mycket trovärdigt att det kan se olika ut, precis som vårt resultat visar. Vi har 

själva ifrågasatt om några av lärarna framställer sig som mer positiva än vad de egentligen är 

då deras resonemang och beskrivning av deras verksamhet inte speglar deras synsätt. Det går 

inte att komma ifrån att informanterna kan tolka frågorna fel eller på väldigt olika sätt och 

därmed ge missvisande svar.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att tagit del av de teorier som finns kring estetiska lärprocesser skulle vi tycka att det 

vore intressant att få veta mer om estetiska lärprocesser ur elevperspektiv. Det skulle vara 

intressant att ta del av forskning som undersöker om kunskapen blir mer bestående beroende 

på vilket arbetssätt eleverna har när de tar till sig eller skapar kunskapen.  Det skulle även 

vara intressant med en studie utifrån elevernas perspektiv om deras lust till lärande ökar vid 

estetiska lärprocesser. Det skulle vara intressant att veta om eleverna anser att de lär sig mer 

med estetiska lärprocesser än vid ett traditionellt arbetssätt, som våra intervjuade lärare säger. 

Vi tycker även att forskning och kunskapen kring estetiska lärprocesser borde vara en del av 

lärarutbildningen samt en del i de verksamma lärarnas fortbildning.  
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