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ABSTRAKT 
Syftet med undersökningen är att se hur och varför de estetiska uttrycksformerna 
används i förskoleklass och skola. Även pedagogernas syn på de estetiska 
uttrycksformernas roll i förskoleklass och skola undersöks. I undersökningen har åtta 
pedagoger intervjuats från fem olika skolor. 

Resultatet visar att pedagogerna överlag är positiva till att arbeta med de olika estetiska 
uttrycksformerna och ser möjligheter för eleverna att få vara delaktiga och kreativa i sin 
lärandeprocess. Resultatet visar även på att pedagogerna upplever att uttrycksformerna 
har en social och personlig inverkan på elevernas utveckling. Skillnader i arbetet med de 
estetiska uttrycksformerna som syntes berodde på olika faktorer som till exempel 
resurser, kollegers möjligheter till samarbete samt materiella orsaker. 
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1 INTRODUKTION 
Under vår utbildning har vi fått kunskap om att de estetiska uttrycksformerna, drama, 
bild, musik, dans och rörelse, har en stor betydelse för barns och elevers lärande. Hur 
lärare arbetar med detta i skolorna har skiljt sig åt på våra vfu-platser. På vissa skolor 
har pedagoger arbetat mycket med uttrycksformerna och integrerat dem i andra 
ämnen som exempelvis att dramatisera en saga i svenska eller en redovisning i 
historia eller att ta in musik och rörelse i matematiken. I andra skolor har arbetet 
skett mer ämnesseparat, exempelvis bild på bildlektionen och musik på 
musiklektionen och då med andra lärare. 

I Skolverket (2011) står det att en del av skolans uppdrag är att främja elevers 
personliga utveckling till kreativa individer. Skapande arbete och lek är viktiga delar 
i lärandet. Det är extra viktigt i de tidiga skolåren för att elever ska tillägna sig 
kunskaper. 

De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 
form ska vara inslag i skolans verksamhet. (Skolverket 2011:11) 

Mål som beskrivs i läroplanen är att elever efter genomgången grundskola ”kan 
använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama 
och dans samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.” (a.a. 2011:14) 

Samhället är i ständig förändring och erfarenheten är att elevers och lärares vardag 
präglas mer och mer av information och kommunikationsteknik, IKT. I begreppet 
IKT kommer vi i kontakt med flera olika estetiska uttrycksformer som till exempel 
musik, film, bilder m.m. Skolor börjar allt mer att använda sig av datorn som stöd i 
undervisningen, till exempel smartboard, elevdatorer och IPad. Även hemma har 
eleverna ofta tillgång till datorer och liknande redskap. Genom dessa redskap 
kommer de i kontakt med en mängd information på internet, från exempelvis google, 
youtube, bolibompa-sajten och andra liknande sidor. När eleverna stöter på olika 
uttryck via IKT både hemma och i skolan behöver de ha fått lära sig att vara kritiska 
till informationen de får. 

Med erfarenhet av våra olika vfu-platser har vi upplevt att elever uppskattar och 
utvecklas i arbete med estetiska uttrycksformer. Elever har vågat träda fram under 
dramalektioner då de annars är blyga. Vi har sett glädjen i att gemensamt skapa vare 
sig det gäller teaterstycke, musik, danslektion eller bild. I vårt arbete vill vi försöka 
se hur lärarnas förhållningssätt till de estetiska uttrycksformerna skiljer sig åt och hur 
de ser på uttrycksformernas möjligheter och svårigheter. 
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2 BAKGRUND 
I kapitlet beskrivs begreppet estetik, de olika uttrycksformerna drama, musik, bild 
och dans/rörelse. Några exempel på olika arbetssätt med estetiska uttrycksformer 
samt vilken betydelse de kan ha för elevers lärande tas också upp. 

 

2.1 Vad är estetik? 
Den ursprungliga betydelsen av ordet härstammar från grekiskan och betyder den 
kunskap man får genom sinnena, med detta menas alla sinnesupplevelser.  Det 
ursprungliga begreppet av estetik har genom tiderna svängt från helhetsupplevelse 
till en betydligt mer avgränsad betydelse och innefattade bara konst. Idag har det 
begreppet åter vidgats och det innefattar ofta bild och form, musik, diktning, teater 
och dans som ska upplevas genom alla sinnen. Estetik handlar mer om en förhållning 
till alla sinnesintryck, inte bara till begreppet konst. Det handlar om vad konstnären 
tänker och upplever i sin skapande process och hur människor med sina sinnen som 
syn, hörsel och känsel upplever ett konstverk. Dessa upplevelser kan bevaras som 
levande minnesbilder (Paulsen 1996). 

2.1.1 Estetisk fostran 

Estetisk fostran kom som begrepp i början på 1900-talet i och med 
reformpedagogiken. De estetiska ämnena skulle hjälpa till i utvecklingen av barns 
personlighet, öka deras kreativitet och känslomässiga upplevelser. Förutsättningar för 
en estetisk fostran är att pedagogen har förmågan att skapa en miljö där barnen kan 
uppleva känslor, tankar och lust att uttrycka sig. Barnen ska också ges möjlighet att 
uppleva olika uttrycksmedel för att kunna koppla det till en känsla skriver Paulsen 
(1996). Sundin (2003) förklarar att den estetiska fostran har som uppgift att utveckla 
hela individen och att den är till för alla. Det syftar inte till att utbilda professionella 
utövare inom de olika riktningarna dans, musik, bild med flera. 

 

2.2 Dramats framväxt och betydelse för undervisningen i 
skolan.  

Drama är ett grekiskt ord och betyder handling. I pedagogiskt drama är det 
handlingen som står i centrum. I skolan arbetar lärare med dramapedagogik för att 
utveckla elevers kreativitet och sociala kompetens (Rasmusson & Erberth 2008). 

Dramapedagogiken har funnits länge. Martin Luther ansåg redan på 1400-talet att 
lärare skulle låta elever spela teater för att på ett mer levande sätt få uppleva det 
kristna budskapet. Denna åsikt hade man inte på 1700-1800-talet. Då menade lärare 
och forskare att drama kunde ha en dålig inverkan på barn. Forskarna ansåg att 
dramapedagogiken kunde leda till att barnen inte visste vad som var verklighet eller 
fantasier. På 1900-talet utvecklades dramapedagogik i och med reformpedagogiken 
och de estetiska uttrycksformerna blev betydelsefulla igen i barns utveckling av 
kreativitet och självkänsla (Rasmusson m.fl. 2008). 

De första med att använda sig av dramapedagogik var lärarinnor i flickskolor. På 
flickskolor arbetade pedagogerna mer med estetiska verksamheter än på 
pojkskolorna. Där var det mer traditionell teater som spelades. I början av 1900-talet 
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använde sig reformpedagogen Ester Boman av drama och teater i många ämnen på 
skolan där hon arbetade. Eleverna skrev pjäser och spelade rollspel och Boman 
menade att detta var ett sätt att utveckla elevers personligheter ( I Rasmusson m.fl. 
2008). 

I slutet av 1970-talet vände intresset för dramapedagogik. Pedagoger ansåg att det 
var flummigt och istället skulle lägga fokus på elevers läsning, skrivning och räkning 
igen och arbeta mindre med de estetiska ämnena. Ämnet drama och dess innebörd 
och funktion diskuterades livligt av dramapedagoger under ett seminarium. 
Pedagogerna tittade på ämnet drama ur både estetisk och pedagogisk synvinkel. Det 
som framkom var att vissa lärare använde drama som ett eget ämne. Andra 
pedagoger använde dramat som ett integrerat ämne i exempelvis språkundervisning 
och så är det även idag. Nu ses möjligheter med att integrera drama i andra ämnen 
(Rasmusson  m.fl. 2008). 

Langer (1957) skriver att en form för lärande är att vi lär oss genom det som gestaltas 
i olika estetiska uttrycksformer, istället för att få kunskap genom exempelvis böcker 
eller andra källor.  

Rasmusson m.fl. (2008) skriver att dramapedagogik i undervisningen gör att eleverna 
tillägnar sig kunskaper om olika ämnen och teman genom att vara kreativa och 
delaktiga. De lär sig också att samarbeta och kommunicera med andra i gruppen. Det 
är också ett sätt att lära sig att våga mer i och med framträdanden och rollspel. 
Rollspel är ett sätt att få eleverna att leva sig in i hur andra människor tänker och har 
det. 

Ross, dramapedagog och forskare, lyfter fram att genom att använda gestaltning som 
uttrycksform utvecklar vi en sinnlig intelligens och kan lättare tolka nya intryck och 
vi lär oss om våra egna och andras tänkande och känslor. För att kunna använda den 
sinnliga intelligensen krävs att vi utvecklar vår kreativitet. Ross framhåller att 
skapande och lek hör ihop och leken är alltså en viktig del för att utveckla 
kreativiteten. I leken är både vuxna och barn skapande (I Rasmusson m.fl. 2008). 

 

2.3 Dans och rörelse som fysisk fostran och en kreativ 
uttrycksform 

Begreppet fysisk fostran kan ses som både fysisk aktivitet, god hälsa och trivsel. När 
det gäller elevers fysiska fostran i förskolan och skolan handlar det om att tillgodose 
barnens rörelsebehov. När barnen får förståelse för kroppens möjligheter kan de 
vidareutveckla en god livsstil. Om barnen ska få möjlighet till detta krävs det 
kunskaper från läraren som bland annat innefattar barns motoriska och fysiska 
utveckling. Även kunskap hur barnen kan använda alla sina sinnen tillsammans med 
rörelse, samt hur övningar anpassas till barnens ålder och utveckling. En god och 
positiv upplevelse av fysisk aktivitet från de tidiga barnaåren kan skapa goda 
förutsättningar för fortsatt positivt deltagande av fysiska och sociala aktiviteter upp i 
åldrarna (Grindberg 2000). 

I skolan framhålls främst de fysiska fördelarna med dans och rörelse och det är oftast 
kopplat till idrottslektionerna. Idrottsämnet i sig betraktas i allmänhet som ett 
lågstatusämne gentemot de traditionella ämnen som matematik och svenska. Görs 
bara denna koppling missar man den kreativa stimulans som uttrycksformen kan ge 
skriver Lindqvist (2010). Till exempel är barndansen en kreativ uttrycksform där 
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barnen får möjlighet att med hela kroppen pröva på och spela ut olika känslor. Dans 
och rörelse kan också upplevas som avstressande och lustfyllt. I skolan finns det 
barn/elever som upplever dans och rörelse som jobbigt av olika anledningar och det 
är viktigt att inte enbart fokusera på de fysiska aspekterna (Lindqvist 2010). 

 

2.4 Bild och form som konstform och som kommunikativt 
redskap i skolan 

Bilden är ett språk och ett uttrycksmedel som används mycket i dagens samhälle. Vi 
möter bilder dagligen genom olika massmedier som reklam, TV, filmer och internet. 
I början på 1960-talet diskuterades teckningsämnet, som det då hette, livligt av lärare 
och studenter vid teckningslärarutbildningen i Stockholm. Det lyftes då kritik mot att 
ämnet bara innehöll skapande och konstnärligt arbete. Lärarna och studenterna ansåg 
att ämnet behövde utvecklas i och med bildutvecklingen i samhället. Vidare sågs ett 
behov av att eleverna skulle få ökad kunskap om bild och bildspråk samt att de skulle 
få kunskap i att kritiskt granska bilder de möter (Åsén 2006). 

På 1980-talet bytte ämnet namn från teckning till bild och synen på ämnet ändrades. 
Ämnet fick ett bredare innehåll och bilden sågs nu som ett kommunikationsämne. 
Delar som betonades var bildframställning, bildanalys och bildkommunikation. Även 
den personliga utvecklingen ansågs bli gynnad av dessa bildkunskaper och 
kunskaperna var en förutsättning för att kunna bli aktiva deltagare i samhället (Åsén 
2006). Wetterholm (1992) framhåller att den nya tekniken har utvecklats och 
tekniken ger inte bara konstnärer utan alla människor möjligheter att delta i 
skapandeprocesser. 

2.4.1 Vad är konst? 

Wetterholm (1992) förklarar att uppfattningen av vad konst är skiljer sig åt. Detta 
kan i sin tur utgöra ett hinder i bildskapandet med barn då diskussionen kan bestå av 
vad det konstnärliga är och om det är god konst. (a.a.) framhåller att det är bra för 
elever om de kommer i kontakt med konstverk genom museibesök. Besöket bör vara 
något som eleverna kan koppla sina tankar och erfarenheter till som exempelvis ett 
tema de arbetar med i skolan. Ett samtal kring konstverket om både innehåll och 
form kan fördjupa kunskaper och känslor hos eleverna. 

Även Paulsen (1996) förklarar att meningar om vad konst är skiljer sig för varje 
individ. En del menar att konst kan vara vad som helst om det är viktigt för just den 
personen. Andra menar att konst är det som ses på konstgallerier eller en 
musikorkester som spelar musik. Frågan är om det endast är konstnärer som gör 
konst och att andra icke konstnärer som exempelvis barn inte gör konst utan 
uttrycker sig estetiskt. (a.a.) beskriver två definitioner av konst, formalistisk och 
emotionalistisk. En formalistisk uppfattning utifrån betraktare är att denne endast är 
intresserad av verkets form som färger och linjerformer men inte intresserad av 
själva innehållet. En emotionalistisk uppfattning utifrån betraktaren menas att det 
inte är formen som är det viktiga utan känslan som verket förmedlar. 
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2.4.2 Bilden som redskap 

Lindahls (2002) studie handlar om samtal med bild och form som redskap mellan 
barn och pedagoger. I forskningsprojektet bedrivs olika teman som på olika sätt gör 
barnen delaktiga i processen. Exempel på temaingångar kan vara att ställa en öppen 
fråga eller läsa en berättelse som får igång barnens tankar eller att ta tillvara barnens 
spontana lust. Om de exempelvis hittar småkryp ute i naturen kan det bli ett projekt 
att arbeta vidare med. Meningen är att utgå från barnens egna tankar, frågor och 
handlingar. Temaarbetena grundar sig på att barnen med hjälp av teckningar, bild 
och form (lera, trä, m.m.) och samtal både inom arbetsgrupp och med pedagoger ska 
lösa olika uppgifter. Det kan till exempel vara att bygga upp en stad som beskrivs i 
en berättelse eller måla en fortsättning utifrån en saga. 

Under processen är samtalen en viktig del och i Lindahls (2002) studie 
utkristalliserade sig tre samtalstyper. Kreativt, reproduktivt och instrumentellt samtal. 
Det instrumentella samtalet hävdar (a.a.) knyter an till en undervisningsstil som är 
gammalmodig, att barnen i kunskapsinhämtning är passiva mottagare. Det kreativa 
samtalet däremot handlar om ömsesidighet, nyfikenhet och lyhördhet. Här är barnens 
tankar och frågor i centrum av samtalet. Bilden är här ett viktigt redskap som driver 
samtalet framåt och (a.a.) kallar det för ett estetiskt möte. I det reproduktiva samtalet 
är barnens egna initiativ begränsade. Samtalen handlar om konkreta handlingar och 
frågor samt att de ska reproducera kunskaper som till exempel att beskriva en bild, 
inte skapa en ny. Lindahl (2002) beskriver att detta samtal inte direkt utvecklar 
barnens egen kreativitet utan det är mer vägledande mot ett bestämt mål. 

 

2.5 Musikens betydelse för människans utveckling och för 
elevers lärande 

Musik har funnits i alla tider. Många människor berättar att de någon gång har 
upplevt musiken så starkt att den har gett ett bestående intryck och upplevelse. 
Musikupplevelser kan leda till gränsöverskridande kulturmöten i glädje och 
gemenskap säger Jederlund (2002). 

2.5.1 Vår musiska utveckling 

Bjørkvold (2005) förklarar hur ljud, rörelse och rytmer är musiska grundelement som 
finns hos alla människor och att de finns med oss redan från fosterstadiet. Dessa 
grundelement har alltså betydelse för människans fysiska och psykiska utveckling 
från fosterstadiet och han poängterar att det är viktigt att sjunga, prata och dansa med 
det ofödda barnet. (a.a.) framhåller också att man ska sjunga för sitt nyfödda barn 
även om man inte tycker sig kunna sjunga. Det är en viktig samspelsform för den 
kommunikativa utvecklingen och känslolivet. Dissanayake (2001) hävdar också i sin 
avhandling att den första kommunikationen är viktig och ses hos både män och 
kvinnor i alla folkslag. Hon säger att sång och musik är en sammanhållande faktor 
och borde användas mer då de är väsentliga delar i utvecklingen hos barn och 
ungdomar. 

Ungdomar idag har i och med den snabba utvecklingen av IKT fått en enormt ökad 
tillgång till musik på olika sätt bland annat att lyssna, titta och genom eget skapande 
och producerande. I och med detta har den musikpedagogiska verksamheten också 
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förändrats då elever möter många olika musikgenrer och musikkulturer och eleverna 
är inte några nybörjare i musik när de kommer till skolan (Folkestad 2001). 

En av de sju intelligenserna som Gardner (1998) nämner är den musikaliska 
intelligensen. De grundläggande elementen i musiken är melodi och rytm och dessa 
element är starkt kopplade till vårt känsloliv. Människor skapar och njuter av musik 
på olika sätt. På samma sätt som vi kan urskilja språknivåer från fonologi till längre 
sammanhängande berättelser kan vi inom musiken urskilja toner, fraser och 
strukturer i musiken. (a.a.) menar med detta att musikalitet har många gemensamma 
drag med språksinnet. 

Liksom Bjørkvold (2005) hävdar Gardner (1998) att den musikaliska utvecklingen 
hos barn sker tidigt, redan i fosterstadiet. Sedan utvecklas det från joller och ljud till 
egna småfraser ur musikstycken som de hört från sin omgivning. Utvecklingen är 
olika hos småbarn, en del kan i treårsåldern sjunga melodier medan andra inte kan 
hålla en ton. Musikaliteten utvecklas inte mycket vidare efter skolåren. Repertoar och 
teorier utvecklas men skolan är mer inriktad på elevers språkliga kompetens än den 
musikaliska. 

2.5.2 Musikens betydelse för lärande 

Gottberg (2009) talar om den ändrade synen på musikämnet i skolan. Musikämnet 
var från början ett ämne med uppgiften att dels fostra elever till förberedelse inför 
arbetslivet, dels att lära dem psalmer. Musikämnet idag har en annan uppgift, det ska 
fungera som ett verktyg för elevernas personliga utveckling. (a.a.) belyser estetiska 
lärprocessers tre beståndsdelar: estetik, lärande och process. Hon menar att genom 
arbete med estetiska lärprocesser i skolan främjas elevers kunskapsutveckling. I 
processen är eleven delaktig och engagerad och erfarenheter, kunskap och känslor 
knyts ihop till en helhet. 

Gottberg (2009) beskriver olika lärares arbete med de estetiska uttrycksformerna i 
integrering med andra ämne. Bland annat jobbar en lärare i förskoleklass med rytmik 
och språk genom att klappa stavelser till olika ord. Rytmiken används som 
hjälpmedel vid läs och skrivinlärning, eleverna får uppleva med flera sinnen och 
lärandet ska vara lustfyllt. Läraren får ofta förfrågan om att komma och hjälpa till 
med någon rytmikövning i klasser när någon elev har svårigheter i exempelvis 
matten eller vid läs och skrivinlärning. Förutom att musiken kan vara ett redskap till 
lärandet så handlar det också om att musikalisera människan. Det handlar inte om att 
bli duktig på just musik men eftersom musiken är en del av oss människor och vår 
kultur så har den betydelse. Läraren i förskoleklassen trycker på vikten av att 
musiken inte bara ska vara ett redskap i de olika kärnämnena utan en del i hela 
lärandeprocessen och det handlar om att ha ett bra samarbete med kollegor och även 
elever (Gottberg 2009). 

Gottberg (2009) ger ett annat exempel på hur en matematiklärare och en musiklärare 
jobbar med att integrera musik och matematik. I detta fall arbetar de med begreppet 
bråk och meningen är att eleverna ska förstå det abstrakta begreppet bättre. Detta gör 
de i musiksalen och sjunger och dansar utifrån en stor ring som sedan delas in i en 
fjärdedel och åttondel. Arbetet fortsätter sedan i klassrummet med att knyta ihop 
matematik och musikspråket. Lärarna själva menar att man i stort sett kan lära sig 
vad som helst bara rätt verktyg finns, elever som har svårigheter med matte kan med 
hjälp av exempelvis musik förbättra förståelsen (Gottberg 2009). 
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Ett tredje exempel Gottberg (2009) framhåller är hur en lärare använder sig av 
musik, poesi och drama i sin undervisning. När eleverna får skriva poesi till musik så 
uttrycker de därigenom sina tankar och känslor utifrån musikens art. Läraren nämner 
också att arbetsområden kan tydliggöras för eleverna genom att spela upp 
musikillustrationer. Ett exempel som beskrivs är att inleda judendomen med att spela 
upp en judisk bön, på detta sätt upplever eleverna mer än bara det lästa eller skrivna 
ordet. De får uppleva andra sinnen och känslor i och med musiken. Att arbeta på 
dessa sätt är att våga frångå sina vanliga metoder och låta eleverna blir mer delaktiga 
i lärandeprocessen (Gottberg 2009). 

 

2.6 Pedagogiska teoretiker med inflytande på skolans estetiska 
utveckling 

I det här kapitlet beskrivs tre pedagogiska teoretikers tankar om kreativitet, fantasi 
och lärande genom erfarenhet och genom sinnen som betydande delar i elevers 
lärande och utveckling. 

2.6.1 Vygotskij (1896-1934) om fantasi och kreativitet som en viktig 
del i utvecklingen 

Enligt Vygotskij (1995) är människors fantasi en viktig grundstomme i allt kreativt 
arbete, inte bara inom det konstnärliga utan även inom vetenskapligt och tekniskt 
skapande. Allt som skapats av människan har börjat som en idé och fantasi. (a.a.) 
nämner att vi gärna tillskriver skapandets kreativa egenskaper till de stora genierna 
men missar att se det viktiga i skapandeprocesserna som redan finns hos barnen. 
Barnens kreativitet och skapande ser vi i deras lek där de tolkar och bearbetar sina 
intryck och upplevelser av verkligheten. ”Leken är barnets livs-skola, som fostrar det 
andligen och fysiskt.” (Vygotskij 1995:83) Genom att få använda sin fantasi och 
skapa egna texter får barnen möjligheter att utveckla sitt språk och öva på att 
uttrycka sina tankar och känslor. Där igenom kan upplevelsen få ytterligare en ny 
dimension genom dramatisering av barnens egna texter. 

I dagens läroplan pekar Skolverket (2011) på att vi ska hjälpa barnen att utveckla sin 
identitet och kreativitet, samt hjälpa dem att utveckla ett uttrycksfullt språk och lära 
känna sin omvärld. Detta beskriver Vygotskij (I Lindqvist (red.) 1999) att vi gör, 
genom att låta barnen använda sig av sin fantasi i olika skapande processer. När 
barnens intresse fångas når vi deras drivkraft och hela undervisningssystemet borde 
byggas upp efter just intresseskapande aktiviteter. Det krävs dock mer än en 
stimulerande miljö för att uppnå ett lärande. Läraren behöver vara aktivt 
medverkande tillsammans med eleven. Den estetiska verksamheten har en viktig roll 
i skolan. Den ger möjligheter för barnen att få erfarenheter och upplevelser som 
hjälper dem att förstå olika samband och utveckla sitt språk. En viktig grundbult för 
detta är att lägga verksamheten på barnens egen nivå (Vygotskij I Lindqvist (red.) 
1999). 

2.6.2 Dewey (1859-1952) om lärande genom erfarenhet 

Dewey (1999) berättar hur skolans arbetssätt förändrats, från den gamla så kallade 
ready-made-läran till ett nyare synsätt. Det nyare synsättet handlar om att utgå från 
barns egna erfarenheter och intressen och försöka fånga deras uppmärksamhet där 
barnen är. (a.a.) framhåller att om barnen ser skolan och undervisningen som 
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spännande och rolig går lärandet lättare. Genom att använda lekar och andra 
sysselsättningar som barn tycker om i undervisningen minskar gapet mellan skolan 
och barnens verklighet. Samband mellan det teoretiska och konkreta blir tydligare för 
barnen och undervisningen känns mer meningsfull. 

Genom att kombinera lek och arbete får uppgiften ett syfte som barnen kan knyta an 
till. Dewey (1999) förklarar att detta är den process som sker i kunskapens 
initialskede. Genom att förvärva erfarenheter och bearbeta dem på olika sätt startas 
barns lärprocesser. 

Erfarenhet är något som Dewey (1999) lyfter och säger att det inte är en enkel 
process som bara har med en aktivitet att göra. För att vi ska erfara något och lära oss 
av det krävs både aktivitet och ett medvetet tänkande runt aktiviteten. För att 
eleverna ska få en lärprocess kopplad till en aktivitet behöver eleverna få hjälp att 
reflektera kring vad de gjort. 

Erfarenheten består av två delar enligt Dewey (1999) som kan delas in i en aktiv del 
och en mer passiv del. Den aktiva delen kallas själva görandet, eleven får pröva 
något. Den mer passiva delen innebär att eleven får utstå följderna av det den gjorde. 
Det är sambandet mellan dessa två delmoment som avgör hur mycket individen erfar 
av erfarenheten. För att lära sig något behövs även reflektion över det som gjorts och 
vilka följder det ledde till. 

2.6.3 Key (1849-1926) om att lära genom sinnen 

Ellen Key (1996) var motståndare till den stränga kunskapsskolan och ville hellre att 
lärarna skulle se kunskap och lärande utifrån barnens behov. I boken Barnets 
århundrade som utkom 1900 beskriver hon sina tankar om framtidens drömskola. 
Key talar om den forna skolan som fördummande. Eleverna matas med den ena 
kunskapen efter den andra och de mest lydiga och stilla eleverna är de bästa. Deras 
kropp och tankar är passiva i lärprocessen och därmed är eleverna lättdresserade. 

Key (1996) hävdar att uppleva naturkunskapen med kroppen och sinnet kan för 
eleven vara ett sätt att få kunskapen lättare till minnet. Key trycker på vikten av att 
uppleva kunskapen för att kunna sammansmälta de små delarna till en helhet.  

Matematik, historia, geografi och naturvetenskap bör inte undervisas samtidigt utan 
anpassas till olika årstider förklarar Key (1996). Som exempel bör matematiken 
undervisas på vintern och naturkunskapen på vår och höst för att eleverna ska kunna 
vara ute i naturen och lära genom sinnena. Lärarens föreläsningar bör undvikas och 
eleven ska lära sig genom att själv göra, finna och tänka ut olika lösningar till 
problem. I drömskolan finns det salar med gott om material för olika ämnen och 
eleverna ska genom självarbete och upptäckt tillägna sig kunskap. Det finns även en 
trädgård där kunskap genom estetiska upplevelser och praktiskt arbete ska läras och 
inte genom enbart lärarens undervisning. ”Enligt pluggmetoden får barnet veta att 
fröet gror i värme och fukt. Enligt uppfostringsmetoden får barnet själv så frön och 
se vad som händer” (Key 1996:160).  

Konsten ska upplevas och inte bara undervisas framhåller Key (1996). I konsten kan 
känslor och tankar utvecklas, stämningar om mystik eller något fantastiskt kan sätta 
igång elevernas fantasi till vidare skapande i dikt eller bild. Även sång bör vara ett 
inslag i undervisningen under hela året. Sången ska vara till hjälp att uttrycka känslor 
och inte i syfte att utbilda i musikalitet. Keys tankar och åsikter handlar således om 
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att eleverna förutom lärobokskunskap ska lära sig genom sinnena för att kunna förstå 
helheten. 

2.7 Exempel på estetiska lärprocesser i barns tidiga utveckling 
och i skolan 

I detta kapitel beskrivs estetiska uttrycksformer i samband med språkutveckling och 
läs- och skrivinlärning samt olika forskningsprojekt om estetiskt arbete i skolan. 

2.7.1 Barns språkutveckling och läs- och skrivinlärning 

Arnqvist (1993) menar att barns språkutveckling är enormt stor under de första 
levnadsåren. Språket ska förmedla budskap och är ett redskap för kommunikation. 
Det är inte bara det talade språket som avses utan även skriftspråket och 
kroppsspråket. Språket har en stor social roll, vi utvecklar våra tankar och skapar 
förståelse med hjälp av olika begrepp. Språket utvecklas i samspel med andra och 
den vuxnes roll är viktig. Med hjälp av rim och ramsor kan barns språkliga 
medvetenhet förbättras. Med detta som stöd kan svårigheterna i den första 
läsinlärningen minska. Vidare förklarar (a.a.) att läs och skrivutveckling också sker i 
samspel med andra och i en miljö som är språkligt stimulerande.  

Även Liberg (2006) pekar på att läs och skrivinlärning sker i samspel med andra. En 
sångstund kombinerad med text i en bok kan stimulera intresset. Att använda 
uttrycksformer som musik, bild, tal, teater och rörelse kan skapa mening både i den 
nära samvaron med exempelvis föräldern för att sedan utvecklas till ett eget 
ansvartagande i lärandet med hjälp av böcker, pennor, papper, datorer och andra 
material. Liberg ser betydelsen av att skapa rika språkrum. Där samtalet växer skapas 
ett utvecklande språk och tankesätt. Exempel på detta är att med hjälp av barnens 
egna bilder och text göra en sång eller ta hjälp av klasskompisar för att dramatisera 
en text som det sedan sker ett samtal kring. 

2.7.2 Ett forskningsprojekt om estetisk verksamhet i skolan 

I ett forskningsprojekt redogör Lindgren (2006) för hur lärare och skolledare 
beskriver skolan och den estetiska verksamheten och vilka olika strategier de har för 
att ge elever kunskap. Språkbruket är en viktig del i undervisningen, språket är 
kreativt och ett redskap i verksamheten för specifika syften. (a.a.) analyserar vilka 
ord och begrepp som är vanliga i samtalet om estetisk verksamhet. I projektet 
beskrivs två perspektiv i fältet estetik och skola. Det mediespecifika fältet som är 
knutet till konstnärliga ämnen som bild, musik och drama och det medieneutrala 
fältet som är ett bredare begrepp där allt i vardagen kan tolkas in i det estetiska. 

Barn och ungdomar behöver kunna uttrycka sig med hjälp av estetiska 
uttrycksformer i vårt mångkulturella samhälle och då inte enbart med hjälp av 
konstnärliga ämnen i skolan. Vad gäller yngre barn så är leken viktig för att utveckla 
kreativitet. Lindgren (2006) lyfter att i estetiska lärprocesser är fokus mer på den 
kreativa processen än vad som blir den färdiga produkten. 

I Lindgrens (2006) undersökning skolans estetiska verksamhet uppkom följande fem 
centrala begrepp. 

Estetisk verksamhet som kompensation: Elever kompenseras med estetisk 
verksamhet då de kanske har svårigheter i vissa andra ämnen. Att elever med 
svårigheter får exempelvis mer tid i slöjd tolkas som att ämnet är mindre 
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koncentrationskrävande eller att det underlättar skolarbetet för dessa elever eller att 
de behöver kompenseras i sitt misslyckande i andra ämnen. 

Estetisk verksamhet som balans: Pedagogerna försöker hitta en balans under skolans 
vardag genom att kombinera teoretisk och estetisk verksamhet. Detta gäller alla 
elever, inte bara de med svårigheter. Eleverna får arbeta både med hjärnan och med 
tanken. Lärarna i undersökningen säger att elever har svårt att fokusera på en och 
samma sak under en längre tid och säger då att det är bra att finna en balans. 

Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet: Eleverna behöver lustfyllda aktiviteter i 
skolan. De intervjuade lärarnas ord som beskriver vad de vill att eleverna ska 
uppleva med verksamheten är: glädje, att vilja skapa, öppenhet, att våga och 
lustfylldhet. Samtidigt som lärarna vill att eleverna ska uppleva detta är 
verksamheten till viss del frivillig på så sätt att man inte måste delta aktivt i allt. Som 
exempel måste inte eleverna sjunga. Det räcker att lyssna för att för att få en lustfylld 
aktivitet. 

Estetisk verksamhet som fostran: Den estetiska verksamheten bidrar till fostran att bli 
sociala deltagare i samhället och till att öka sitt självförtroende exempelvis genom att 
uttrycka sig i bild. I fostran ingår även att vara lyhörd för andra och att utveckla sin 
samarbetsförmåga. 

Estetisk verksamhet som förstärkning: Den estetiska verksamheten förstärker elevers 
kunskaper i andra ämnen genom integrering av estetiska ämnen. Lärarna lyfter bland 
annat ett samband mellan musik och läsinlärning som ett förstärkande exempel i 
kunskapsinhämtning. De beskriver också att det kan finnas svårigheter med 
integrering då det kan finnas visst motstånd från andra pedagoger och skolans 
ledning (Lindgren 2006). 

2.7.3 Ett forskningsprojekt om lärares arbete med de estetiska 
ämnena 

I ett annat projekt av Asplund, Pramling, och Pramling Samuelson (2008) beskrivs 
lärares arbete med de estetiska ämnena musik, dans och poesi. Projektets syfte var att 
ta reda på hur de estetiska dimensionerna kunde bidra till barns lärande. I början av 
projektet beskriver de medverkande att deras tankar om estetik i skolan är att det är 
individutvecklande för barnen. Lärarnas huvudtankar är att det för eleverna ska vara 
roligt, avslappnande, inspirerande och lustfyllt. 

Ett problem hos lärarna var att de kände att de ville vara duktiga trots att de arbetade 
med ämnen som de inte var så kunniga i. Det blev som en inre konflikt då de skulle 
lära eleverna att det inte finns något rätt eller fel. Sammanfattning av projektet är att 
lärarna tyckte det var flummigt och ogreppbart i början men att de sedan fick mer 
förståelse för barns lärande med estetiska områden. Lärarna berättar att de har varit 
mer aktiva med barnen i sitt arbete genom att samtala och lyssna och ge barnen mer 
utrymme. 

Projektet har framför allt bidragit till att man har fått syn på själva lärandet, 
att inte bara hamna i görandet. Man uttrycker också att det i form av ”att det 
har öppnats en dörr”. (Asplund, M., Pramling, N. & Pramling Samuelson, I. 
2008:48) 
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2.7.4 En studie om estetiska lärprocesser 

Marner och Örtengren (2003) diskuterar de estetiska ämnena ur olika perspektiv i sin 
studie. De ser liksom Lindgren (2006) de estetiska ämnena ur ett mediespecifikt och 
medieneutralt perspektiv. Marner och Örtengren (2003) framhåller att det 
mediespecifika perspektivet tydligt ska förklaras i kursplanerna då de estetiska 
ämnena anses hotade. Fokus ligger på svenska, matematik och engelska då det är de 
ämnena som ger behörighet till gymnasiet. 

Att arbeta ämnesövergripande med estetiska lärprocesser ökar möjligheterna till att ta 
in kunskap på olika sätt. Marner och Örtengren (2003) hävdar att estetiska 
lärprocesser är ett sätt att ta till sig kunskaper även i övriga ämnen och inte bara de 
estetiska. De estetiska lärprocesserna kan göra skolan mer meningsfull för elever och 
det (a.a.) vill belysa i sin studie är att kunskap fås genom sinnena. Det handlar ändå 
inte om att göra undervisningen mindre teoretisk utan att skolan bör tänka på nya sätt 
och kombinera teori och praktiska lärprocesser. 

Marner och Örtengren (2003) har gjort en tabell som visar skillnader i instrumentella 
och estetiska lärprocesser. Med detta vill de visa att estetiska lärprocesser inte bara 
handlar om att lära sig genom sinnen utan det handlar även om kreativitet och 
djupare kunskap genom delaktighet. 

INSTRUMENTELLA ESTETISKA 

LÄROPROCESSER LÄROPROCESSER 

Eleven som en behållare för kunskap Eleven som medskapare i en kunskapsprocess 

Läraren som förmedlare av redan Läraren som iscensättare av kunskapssituationer 
färdig kunskap 

Enstämmig skolmiljö Flerstämmig skolmiljö 

Fakta Upptäckt 

Atomisering Transfer, överskridning 

Fast textbegrepp Vidgat textbegrepp, multimodalitet 

Svar utan frågor Kunskap ur dialog 

Automatiserad kunskap Främmandegörande kunskap 

Reproduktion Kreativitet 

Snävt kunskapsbegrepp Vidgat kunskapsbegrepp 

Ytkunskap Djupkunskap 

Förväntad kunskap Förvånande kunskap 

Fasta begrepp Skapande begrepp 

Entydig kunskap Mångtydig kunskap 

(Marner och Örtengren 2003:82) 
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3 PROBLEM 
Undersökningens mål är att ta reda på pedagogernas syfte och arbetssätt med de 
estetiska uttrycksformerna i förskoleklass och skola. Vi vill även ta reda på hur 
lärarna tänker om de estetiska uttrycksformerna och vilken roll pedagogerna menar 
att uttrycksformerna har gällande lärande och elevers utveckling. 

Frågeställning: 

• Hur och varför används de estetiska uttrycksformerna i förskoleklass och  
skola (möjligheter och svårigheter)? 
 

• Vilken syn har lärare på de estetiska uttrycksformerna och dess roll i 
undervisningen? 
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4 METOD 
I kapitlet redogörs för val av undersökningsmetod, tillvägagångssätt för utformning 
av intervjufrågor, urval av respondenter, genomförande och bearbetning av intervjuer 
och datamaterial, etiska överväganden samt kritiska reflektioner. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 
Den mest relevanta metoden för arbetet var intervjumetoden då syftet var att ta reda 
på hur lärarna tänker om de estetiska uttrycksformerna. En empirisk, kvalitativ, 
hermeneutisk och delvis strukturerad undersökning har gjorts som är grundad på 
lärarnas erfarenheter av verkligheten. 

En empirisk undersökning innebär att man använder sig av primärkällor enligt 
Bjurwill (2009). Det insamlade datamaterialet från intervjuerna är primärkällorna. 
Patel och Davidsson (2003) beskriver att empirisk vetenskap är undersökningar av 
verkligheten.  

En kvantitativ forskning innebär att komma fram till ett mätbart resultat. Den 
kvalitativa forskningen handlar mer om att få förståelse än om förklaring skriver 
Patel och Davidsson (2003). De beskriver att ett öppet samspel i intervjupersonens 
vanliga miljö är att föredra för att få ett så verklighetsbaserat resultat som möjligt. 
Även Lantz (2007) menar att en väl genomförd intervju grundar sig i ett bra samspel 
mellan intervjuare och respondent. Detta för att respondenten ska känna sig trygg i 
att uttrycka sina tankar. 

Hermeneutik kommer från grekiskans ”hermeneuein” som översatt betyder tolkning. 
I forskningsmetoden är tolkningen central. Genom att tolka det talade och skrivna 
språket går det att förstå människors tankar och handlingar på ett bättre sätt. 
Hermeneutisk forskningsmetod kräver empati och medkänsla då intervjuaren hela 
tiden använder sin förförståelse för att förstå respondenten (Patel & Davidsson 
2003). 

 

4.2 Utformning av intervjufrågor 
Intervjufrågorna såg lite olika ut och var indelade i tre olika kategorier med totalt 14 
frågor (Bilaga 1). Den första kategorin av frågor var bakgrundsfrågor om 
respondenten och var tänkta att vara en liten inledning och uppvärmning i intervjun. 
Dessa frågor var strukturerade och med det menas att frågorna var väldigt snäva i sin 
formulering och svaren blir därför korta och enkla.  

Kategori två och tre var delvis strukturerade. Det vill säga frågorna var ganska öppna 
för respondenten att svara på (Patel & Davidsson 2003). Frågorna i kategori två och 
tre var kopplade till våra frågeställningar. Kategori två besvarade hur och varför 
pedagogerna använde estetiska uttrycksformer. Kategori tre tog upp pedagogernas 
syn på de estetiska uttrycksformerna. 

Som en del i förberedelsen gjorde vi följdfrågor som skrevs i parentes efter 
ursprungsfrågorna. Syftet med följdfrågorna var att hjälpa respondenterna vidare i 
samtalet om svaren blev korta eller om frågan missuppfattades. 
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4.3 Urval av respondenter 
Åtta pedagoger från förskoleklass och upp till mellanstadiet har intervjuats. En av 
pedagogerna arbetade på en träningsskola. Yrkeskategorierna på pedagogerna har 
varierat mellan förskollärare, fritidspedagog och lärare med olika inriktningar på låg- 
och mellanstadiet. Anledningen till variationen av yrkeskategorierna är att det är 
dessa kategorier som ofta finns representerade i förskoleklass och skola. 
Respondenternas åldrar varierade mellan 33 och 60 år. Deras yrkesverksamma tid 
sträckte sig mellan 5 och 30 år. 

Spridningen på intervjuerna blev på fem olika skolor. Skolorna var inte valda utifrån 
någon speciell inriktning. Några värderingar har inte lagts bakom urvalet vad det 
gäller kön, ålder eller utbildning då detta inte har haft betydelse för resultatet i 
arbetet. Urvalet har styrts av de lärare som har haft tid och kunnat ställa upp på 
intervju.  

 

4.4 Genomförande av intervjuer 
Först skickades en förfrågan ut, via mejl eller personligt överlämnande, till de 
utvalda respondenterna där syftet med undersökning beskrevs. För respondenterna 
förklarades att intervjun skulle spelas in för att kunna återges korrekt i arbetet. 

För att pröva intervjufrågorna gjordes en pilotstudie innan den första intervjun. Detta 
förfarande är något som rekommenderas av både Patel och Davidsson (2003) och 
Lantz (2007). Genom att pröva frågorna i förväg gavs svar på att de fungerade och 
gick att förstå. En annan fundering som besvarades var om frågorna skulle skickas ut 
i förväg men detta tyckte inte pedagogen i pilotstudien var nödvändigt. Det 
klargjordes också att respondentens svar på frågorna gav svar på frågeställningarna. 
Patel och Davidsson (2003) hävdar att en pilotstudie ökar en undersöknings validitet 
då man ser hur intervjufrågorna fungerar. 

Pilotstudien gav oss även möjlighet att pröva så det fungerade med ljudinspelningen. 
Det är lika viktigt att de tekniska delarna fungerar som att frågorna är bra. Om en av 
delarna hade krånglat vid intervjutillfället hade det inneburit en del problem för oss. 
Vid intervjutillfällena användes mobiltelefon för ljudupptagning. Då mobilen idag 
upplevs som ett vardagligt redskap störde den inte respondenterna i någon större 
omfattning.  

Det var inte möjligt att samla alla respondenter vid samma tillfälle utan intervjuerna 
fick spridas ut under 1 ½ vecka. Förfaringssättet har dock varit detsamma vid alla 
åtta intervjutillfällena. En orsak till spridningen var att respondenterna arbetar på 
olika enheter och en annan orsak till spridningen var deras tidsscheman. 

De flesta intervjuerna ägde rum på respondentens arbetsplats. Alla intervjuer 
genomfördes i ett avskilt rum och kunde på så sätt genomföras utan störning utifrån. 
Respondenterna hade inte fått tillgång till intervjufrågorna innan men däremot vårt 
syfte med intervjun. Syftet fick de veta redan i intervjuförfrågan. I förväg bestämdes 
vem av oss som skulle ställa frågorna till respondenten för att undvika att det blev 
rörigt. Sammanlagt har cirka fem timmars intervjumaterial insamlats. Varje intervju 
tog mellan cirka 30-40 min. 
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4.5 Databearbetning 
Ljudmaterialet har transkriberats allt eftersom intervjuerna gjorts. Detta har gjorts så 
snart som möjligt för att minnet från intervjun fortfarande ska vara färskt. 
Transkriberingen har gjorts ordagrant men tvekljud, pauser, hummande och liknande 
har uteslutits. Det är det som speglar en kvalitativ bearbetning enligt Patel och 
Davidsson (2003). Intervjuerna har noga genomlästs och analyserats för att hitta 
gemensamma nämnare. De gemensamma nämnarna har sedan fått utgöra olika teman 
i resultatredovisningen.  

 

4.6 Etiska övervägande 
Forskningsetik berör hur forskare tar hänsyn till och skyddar deltagare i en 
undersökning. Patel och Davidsson (2003) pekar på att det är viktigt att klargöra för 
respondenten vilket syfte intervjun har och hur det framkomna materialet kommer att 
bearbetas och användas. Respondenten bör få förståelse för att dennes bidrag är 
viktigt och det gäller att själva intervjustunden präglas av ett intresse för 
respondenten. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer som har styrt 
formandet av inbjudan till respondenterna. Dessa principer är: 

Informationskravet: respondenten ska vara medveten om undersökningens 
syfte och att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet: respondenten måste ge sitt samtycke till undersökningen. 

Konfidentialitetskravet: materialet är konfidentiellt och kommer att bevaras så. 

Nyttjandekravet: uppgifterna används enbart för vårt ändamål.  

I inbjudan beskrevs arbetets syfte och ändamål. I brevet informerades respondenterna 
även om att intervjun var frivillig och att resultatet av den skulle behandlas anonymt 
och att materialet skulle förstöras efter att uppsatsen var klar. 

 

4.7 Kritiska reflektioner 
Bjurwill (2003) säger att det är viktigt att vara noga vid transkriberingen så att inte 
respondentens svar förvanskas. Eftersom detta är en hermeneutisk undersökning kan 
det vara lätt att göra egna tolkningar av materialet utifrån egna erfarenheter. Därför 
har vi försökt vara objektiva i våra tolkningar av respondenternas svar på frågorna. 

En del av de tillfrågade som tackade nej till intervju uttryckte också bristande 
intresse för de estetiska uttrycksformerna som anledning till att inte ställa upp. Detta 
var synd eftersom dessa intervjuer kanske kunde ha gett en motvikt till de intervjuer 
som genomfördes, men detta är enbart en spekulativ tanke. 

Lantz (2007) och Patel och Davidsson (2003) beskriver något som de kallar 
intervjuareffekten. Med detta menas att det finns risk att respondenterna inte svarar 
efter sina egna tankar och åsikter utan utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra. 
För att försöka undvika denna effekt tänkte vi extra på att vara neutrala i vårt 
kroppsspråk och uttryck under intervjun. 



18 

5 RESULTAT 
I kapitlet redogörs för respondenternas svar utifrån frågeställningarna. 

5.1 Pedagogernas syfte och arbetssätt i arbetet med de 
estetiska uttrycksformerna 

I det här avsnittet beskriver pedagogerna hur och varför de använder de estiska 
uttrycksformerna. Delar som belyses är integrering, motivation, tydliggörande, social 
utveckling, uttrycksformerna som redskap i språk och kommunikation, motorik samt 
pedagogernas samarbetsformer. Det tas även upp en del svårigheter som kan utgöra 
hinder i pedagogernas arbete med de estetiska uttrycksformerna. Delar som berörs är 
tiden, lokaler, material samt elevgrupper. 

5.1.1 Pedagogernas syfte med integrering 

Pedagogerna beskriver musik, bild och dans och rörelse (dans och rörelse kopplas 
ofta till idrottsämnet) både som ämnesspecifikt ämne och integrerat i många olika 
ämnen som matematik, svenska, samhälls- och naturorienterade ämnen. Dramat 
används i huvudsak integrerat och väldigt sällan ämnesspecifikt. Ofta används det i 
temaarbete men pedagogerna ser även dramat i leken. En pedagog integrerar historia, 
religion och svenska genom att använda sig av drama i sin undervisning. Eleverna får 
dramatisera sagor om asagudarna som avslutning på ett flera veckor långt arbete. 

Som nu i historia och religion som vi håller på med precis, för tillfället så blir 
fortsättningen nu på arbetet att integrera i svenskan gudasagor och då ska 
eleverna få dramatisera var sin saga. 

Pedagogerna förklarar att det handlar om att ge eleverna verktyg för att underlätta 
kunskapsinlärningen. En del elever har lättare att ta till sig kunskapen på ett praktiskt 
sätt om de har svårt för det teoretiska. Pedagogerna beskriver att integrering ger 
större möjligheter att uppnå mål och kunskap i fler ämnen. 

Det är ju att jag tycker att man får en bredd och man når många mål med att 
integrera. 

Så att då tänkte jag att det skulle bli ett projekt och sen ska dom då få berätta, 
lite bildtolkning och att dom får skriva det på datorn, så då får man in IT och 
man får ju in alla ämnen i det. 

Både tankar, känslor och rörelse är begrepp som berörs av pedagogerna i arbetet med 
de estetiska uttrycksformerna. Pedagogerna lyfter fram att det ger en helhetssyn för 
eleverna. 

… för har du till exempel som vi pratade om FN den dagen och förknippar 
samhälle och musik så får du en helt annan helhetssyn på det hela. Du får de 
här kulturella genrerna som du skulle kunna i kursämnet men du får det ändå 
på ett förståligt sätt i ett större sammanhang. 

Pedagogernas syfte med integreringen är att skapa en helhetssyn och sätta saker i ett 
sammanhang för att förtydliga för eleverna. De säger också att integrering är ett sätt 
att nå många elever. Det är lättare för eleverna att knyta an till en uppgift om de ser 
ett samband med sina egna erfarenheter och uppgiften. 
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5.1.2 Pedagogerna använder de estetiska uttrycksformerna i 
motiverande syfte 

Lustfyllt, roligt och kul är ord som snabbt kommer upp i alla intervjuerna. 
Pedagogerna lyfter att motivationsfaktorn är viktigt vid inlärningen och genom att 
väcka lusten hos eleverna med estetiska uttrycksformer menar de att arbetet blir 
roligt och lustfyllt. 

De estetiska ämnena är ju oftast det som barnen tycker är väldigt, väldigt 
roligt just för att det är något praktiskt. 

På en skola samarbetar pedagogerna i förskoleklass och årskurs 1 mycket med 
veckans bokstav, boktips och sagor. Genom att använda drama skapar pedagogerna 
lust och nyfikenhet hos barnen. 

Vi går till förskoleklassen en gång i veckan med veckans bokstav och då är 
det ju drama. Sen har vi boktips också o då e det teater också. Då 
dramatiserar vi en inledning till en bok och sen ”vill ni veta fortsättningen ” 
så får dom läsa. 

Flera av pedagogerna berättar att eleverna tycker det är roligt med de estetiska 
uttrycksformerna och formerna inspirerar och engagerar mer till lärandet. De ses som 
en drivkraft i undervisningen. 

 

5.1.3 Estetiska uttrycksformer för att tydliggöra och konkretisera 

Flera av pedagogerna poängterar att arbetet med de estetiska uttrycksformerna är 
viktigt för att tydliggöra och konkretisera lärandet för eleverna. Ett exempel som ges 
är att med hjälp av lera arbeta med geometri. 

Barn är ju väldigt konkreta, lär sig väldigt konkret, om vi bara tar ett exempel 
som en liten lerklump. Du formar den med handen, samtidigt så tänker du 
saker, du arbetar med din motorik och du får in en massa kunskaper via 
handen som ska upp i hjärnan och sen snurrar det runt där och sen så kommer 
det ut igen. Det går liksom ner i armen igen och fingrarna och så jobbar du 
vidare och det är ju enkelt uttryck och så. 

En pedagog beskriver bilden som stöd för att tydliggöra exempelvis en 
konfliktsituation. Det kan handla om något som har hänt på rasten som eleverna inte 
kunnat lösa. För att tydliggöra situationen målar pedagogen tillsammans med 
eleverna upp konflikten på ett papper och samtalar om bilden. En annan pedagog 
använder bild i so-ämnen. Hon arbetar genom att dels visa bilder men även att 
eleverna själva får rita och visa hur de uppfattat olika händelser och uppgifter. Hon 
använder också bilder som utgångspunkt för samtal och vid skrivandet av faktatexter. 
Ytterligare en infallsvinkel är att låta eleverna illustrera till sagor för att fånga 
elevernas tankar och se om de förstått innehållet i sagan. 

Ja, dels så tycker jag om man till exempel pratar om bild /…/ en saga säger vi 
så är det ju för många barn ett sätt att förtydliga det man lär sig genom att ta 
in bilden, att dom får måla det som har lärt sig, att dom får måla upp det som 
dom har tänkt i sitt huvud. 

Ytterligare en pedagog använder sig av bilder för att göra elevernas scheman för att 
de ska bli så tydliga som möjligt. 

Bilder till exempel är mycket viktiga i undervisningen som vid till exempel 
de individuella schemana som vi gör. 
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Även kroppen använd som redskap för att iscensätta konkreta upplevelser i 
undervisningen.  I ett tema som handlade om kemi och vattnets kretslopp sjöng de en 
sång och gjorde rörelser som handlade om just detta. 

Vi kan även få in det (musiken) i kemin ibland faktiskt när vi har vattentema 
till exempel. /…/ Man kan lära in sig, vattnets kretslopp genom sånger 

Tydliggörandet handlar om estetiska möten där eleverna genom kreativt och konkret 
arbete får hjälp att utveckla sin förståelse för olika situationer. Flera av pedagogerna 
beskriver tydliggörandet som en stor anledning till varför de använder de estetiska 
uttrycksformerna. 

 

5.1.4 Social och personlig utveckling med hjälp av estetiska 
uttrycksformer 

Ett annat syfte som är genomgående i flera intervjuer är den sociala och personliga 
utvecklingen där eleverna får möjlighet att bygga självförtroende. Musiken tas som 
exempel som viktigt för både den sociala och personliga utvecklingen. Just musiken 
är för många en stor del av ens liv. För barn och ungdomar är musiken en del av 
identitetsbyggandet.  

Man kan tänka en liten folksamlig där du kan plocka fram en gitarr, eller du 
går med i nån teatergrupp eller du är med i liten körgrupp eller du kanske till 
och med startar ett litet band. Det är en otroligt stor social faktor som man 
kanske inte riktigt tänker på. 

Några pedagoger beskriver att musiken ofta används kopplat till andra skapande 
processer. Eleverna skapar till olika musikgenre och får möjlighet att utveckla och 
uttrycka olika känslostämningar.  

måla till musik känns så klassiskt men skriva en dikt till musik, ja visst. En 
melankolisk, en lågmäld sång och så. 

Elever som kan verka blyga, tillbakadragna eller har svårigheter av olika orsaker kan 
få en ventil i det praktiska görandet och få känna sig duktiga och delaktiga. Flera av 
pedagogerna beskriver att de genom arbete med drama sett elever som klivit in i en 
roll och plötsligt börjat uttrycka sig på scenen på ett sätt som de inte gjort innan. 

Men det finns en del barn som kanske är lite tysta och dom växer ju på 
scenen. Man kan ju inte tro att det är samma elever som man har haft i 
klassrummet, som kliver in i en roll och som plötsligt vågar uttrycka sig. Så 
det är ju enormt utvecklande. 

Jag tycker det är viktigt just vid dom här tillfällena då man använder drama 
och de som inte är framåt annars vågar ta för sig. Då ser kompisarna dom 
med andra ögon. Wow. 

Leken är något som några pedagoger lyfter som ett sätt att använda drama. När 
pedagogen initierar en lek finns möjligheten att starta upp olika scenarier ur 
verkligheten. 

Sen i lek, lek tycker ju jag är det främsta ämnet som en fritidspedagog har 
och i leken så startar man mycket, man initierar mycket och det sociala 
samspelet stimuleras. 

Pedagogerna framhåller att den estetiska fostran har betydelse för elevernas sociala 
och personliga utveckling. De estetiska ämnena hjälper till att utveckla hela 
individen, känslolivet såväl som den kommunikativa utvecklingen. 
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5.1.5 Estetiska uttrycksformer som redskap i språk och 
kommunikation 

Pedagogerna nämner ofta språk och kommunikation i samband med de olika 
uttrycksformerna.  

Det är ju kommunikation, det är ju att hitta vägar in till barnet kan man säga 
och att nå kärnan i personen för att förstå. 

Musik framhålls som ett stöd både i formandet av orden och när det gäller 
språkutvecklingen är det tacksamt att plocka in musik och sånger från olika språk. 
Några pedagoger upplever att det är lättare att lära sig ord då ordet kan hängas upp 
på en melodi. De nämner att en del lär sig det sjungna ordet lättare än det talade. 

Man kan lära sig också det här med ljudet alltså hur man formar ordet mycket 
lättare ibland när man sjunger det. Det sjungna ordet går lättare in än det 
talade ordet hos många, men inte alla. 

Flera pedagoger lyfter att speciellt elever med språkliga svårigheter av olika slag 
anses vara behjälpta av bland annat musik och bilder. Till exempel språkinlärning 
med hjälp av rim och ramsor eller ett berättande med bildstöd. 

Vi använder alltid de estetiska uttrycksmedlen när vi övar språket. 

Pedagogerna beskriver att genom att använda alla sinnen vid till exempel 
bokstavsinlärning gynnas de lässvaga eleverna då de även får använda händerna och 
inte bara auditiva och visuella intryck. Ute i naturen spårar de ibland bokstäverna i 
sanden. Pedagogerna tar även in material från naturen som stenar, löv och pinnar. 
Med materialet formar de sedan bokstäver på olika sätt och de målar även av 
bokstäverna. 

Vi gör alltid nåt, när vi har veckans bokstav så gör vi ju då en bokstavsbild 
får dom ju måla då. 

En pedagog beskriver att de arbetar med Bornholmsmodellen vid språkutvecklingen. 
Barnen får med hjälp av sin kropp bilda ord och meningar som ett led för att utveckla 
sin språkuppfattning. 

Vi jobbar mycket med kroppen. Vi är ord och sen blir vi meningar. Vi lägger 
orden i meningarna, räknar hur många ord det är i meningarna. Vi skriver 
inget, men vi räknar ord på fingrarna och använder hela kroppen. 

Pedagogerna menar att genom att erbjuda eleverna en språkligt stimulerande miljö 
med hjälp av estetiska uttrycksformer gynnas språket och kommunikationen. 
Framför allt är det till hjälp för elever med språkliga svårigheter. 

 

5.1.6 Estetiska uttrycksformers inverkan på motorik 

Pedagogerna med bakgrund i förskoleklassen lyfter att arbetet med motoriken har ett 
viktigt syfte som förberedelse till skolstarten. 

Praktiska kunskaper, hur håller man pennan, hur klipper man. Hur gör man 
en kullerbytta? Kan man gå balansgång i gympasalen eller ute på räckena ute 
på skolgården. Hur är det att springa i skogen? Klarar man av att springa när 
det är stubbar, kvistar och grenar och sånt. 

Pedagogerna i förskoleklassen använder sig även mycket av dans och rörelse vid 
samlingar. 
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Dans gör vi ju också, det gör vi ju mycket då ju, alltså mycket rörelser gör vi 
ju i samlingen också. Vi försöker varva så att dom inte ska sitta så länge så då 
gör vi ju lite rörelser och vi sjunger kanske nån sånglek. 

En pedagog i skolan berättar att musiken är en viktig del i motorikträningen då de 
använder sig av dans, rytmik och takt. Detta är något som kan gynna 
skrivinlärningen, speciellt vid de motoriska delarna som pennföringen.  

De som har rytmen och takten i sig de har väldigt sällan några bekymmer 
med att skriva. Men de som inte slår i rätt takt eller slår i otakt kan man ofta 
se lite på handstilen att det har betydelse. Precis som att de inte har det här 
flödet (skrivrörelse med armen) motoriken. 

Några pedagoger säger att musik och matematik hör ihop genom arbete med takt och 
rytm. En pedagog uttrycker speciellt att i arbetet med yngre barn är det bra att 
använda kroppen som redskap i till exempel matematik. 

Ja matte till exempel är en stor grej i idrott. Man räknar steg, man räknar 
minutrar, man räknar hur många gånger man kastar, man hoppar, man klättrar 
och så just matten tycker jag är mycket med idrotten. 

Eleverna behöver få kunskap om kroppens möjligheter när det gäller motorik och 
rörelse på olika sätt säger pedagogerna. Genom att kombinera och variera de olika 
uttrycksformerna i undervisningen menar pedagogerna att motoriken stärks och 
utvecklas på olika sätt. 

 

5.1.7 Pedagogernas olika samarbetsformer inom kollegiet i arbetet 
med de estetiska uttrycksformerna 

I skolan sker mycket av det integrerade samarbetet i större sammanhang som vid 
temaarbeten. Då tar man hjälp av musiklärare, bildlärare och idrottslärare för att 
skapa en helhet. 

På en annan skola gjorde vi ett Astrid Lindgren tema då involverade vi både 
lärare, fritidspedagoger och arbetade ämnesövergripande. 

En annan typ av samarbete är det som sker lite mer ämnesspecifikt. En pedagog som 
har ett stort bildintresse går då in i de andra klasserna och har bilden medan en annan 
lärare kan gå in och ta ett annat ämne som den brinner för. På några skolor är det 
vanligt att fritidspedagogen kommer in och har musiken och idrotten. Det är inte 
alltid det finns någon med ämnesutbildning i specifika ämnen och då kan någon gå in 
som har det som specialintresse. 

Jag har bild med alla klasser, jag har inte dom poängen men det är mest att 
jag är intresserad av det. Jag tycker det är minst lika viktigt att den som är 
intresserad av ett ämne har det och den gör det oftast väldigt bra också. 

Pedagogerna försöker använda sig av varandras olika kompetenser och försöker se 
till dem när de fördelar arbetsuppgifterna.  

…nån kanske är väldigt bra på IT då ju och då får den personen ta kanske lite 
mer om IT och så kan man ju få lära sig själv. Och jag kanske gör nåt annat 
då. 

En svårighet som pedagogerna beskriver är att de ibland känner sig begränsade av 
sina egna kunskaper inom de olika estetiska uttrycksformerna.  

Musik använder jag inte så mycket, jag känner mig ganska osäker på det fast 
jag har blivit bättre på det. 
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Många gånger sätter pedagogens egen osäkerhet och bristande kunskap gränser i 
arbetet med de estetiska uttrycksformerna. Pedagogerna menar att arbetet kunde 
underlättas om de hade vetskap om fler kollegors kompetenser än bara det egna 
arbetslaget. De menar att det kan vara svårt att komma ihåg vad alla pedagoger på 
skolan har för kunskaper. 

Flera av pedagogerna uttrycker en önskan om att det skulle vara mer samarbete även 
utanför det egna arbetslaget. Det är inte alltid organiserat samarbete det handlar om 
utan ibland byter pedagogerna bara tankar i förbifarten. En annan pedagog uttrycker 
att samarbetet runt de estetiska uttrycksformerna beror på vem man jobbar med och 
vilka kunskaper och intressen kollegorna har.  

Man kan tappa lite av de estetiska delarna faktiskt ibland, beroende på vem 
man jobbar med. 

Några pedagoger säger att samarbetet skiljer sig lite åt i förskoleklass och skola då de 
har erfarenhet av både och. I förskoleklassen jobbar arbetslaget mer ihop hela tiden 
då de har alla ämnen själva och har lättare att integrera de estetiska uttrycksformerna. 
Pedagogerna i förskoleklass upplever att de har ganska fria ramar till skillnad mot 
skolan där arbetet är mer styrt av kursplaner och liknande. 

Vi har ju inte de skrivna målen så vi kan ju göra på ett annat sätt och jobba 
helt förutsättningslöst och det gör man ju inte i skolan. 

Sammanfattningsvis upplever pedagogerna att ett bra samarbete i kollegiet 
underlättar arbetet med de estetiska uttrycksformerna då alla har olika kompetenser 
att bidra med. 

 

5.1.8 Svårigheter i arbetet med estetiska uttrycksformer knutna till 
tid, lokaler, material samt elevgrupper  

Tid 

Det som de flesta pedagogerna tar upp som en svårighet i arbetet är tiden. Det 
handlar om brist på planeringstid, förberedelsetid och svårigheterna att tidsbedöma 
en aktivitet.  

Så, hur mycket tid kommer det ta, hur mycket tid behöver dom för att känna 
sig nöjda för det ska inte vara nåt man hafsar över liksom. 

Det kan vara svårt att hitta tider att sitta ner tillsammans med de pedagoger som 
berörs av aktiviteterna. Speciellt om det är ämnesövergripande samarbete som vid 
större temaarbeten. Denna svårighet ses främst av pedagogerna i skolan. 
Pedagogerna i förskoleklassen tar inte upp detta som ett problem. 

Lokalbrist 

En annan svårighet som de flesta har gemensamt är lokalbristen. Flera av skolorna 
har varken drama-, musik- eller bildsalar tillgängliga för sitt arbete. Arbetet är 
tvunget att fungera i det vanliga klassrummet. 

… vi har ingen musiksal, vi har ingen bildsal. Det är klart att det är ju väldigt 
opraktiskt, vi har en scen och det är ju en jättefördel när vi ska spela upp 
saker. Det är vi jätteglada för. Men den ligger då i vår matsal som är 
ockuperad halva dan så det …. 

En pedagog ser inte lokalbristen som ett stort problem. Till exempel kan uterummet 
användas mer som klassrum. Hon framhåller att genom att använda de estiska 
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uttrycksformerna blir både pedagoger och elever friare i sitt arbete och inte så bundna 
vid en plats eller lokal. 

Jag tycker att ”uterummet” är ett klassrum också och ser aldrig att – oj, vi har 
inte lokaler. Vi är rätt mycket ute och skapar likaväl som att vara inne. 

Materialbrist 

Ytterligare ett problem som kommer upp är brist på rätt sorts material och trasiga 
saker som inte ersatts eller är på lagning. Skolorna hänger inte alltid med i 
utvecklingen. Den nya läroplanen kommer på tal i en intervju och där lyfts ett av de 
nya kursmålen som rör digitala verktyg i musiken. 

…men så kommer då den här punkten som är ny nu att man ska analysera 
och samtala om musiken och använda dig av digitala verktyg och de digitala 
verktygen har vi ju inte riktigt på plats på skolan. Det gör det ju svårt att 
uppfylla målen. 

Elevgruppens storlek och sammansättning 

Stora grupper kommer upp som ett dilemma. Pedagogerna känner ibland att det är 
svårt att dela upp eleverna i smågrupper eftersom de inte är tillräckligt många vuxna 
för att hinna med alla grupperna ordentligt. Det handlar om känslan av att vilja kunna 
göra ett bra jobb. 

Det är storleken på gruppen som begränsar en tycker jag rätt mycket. Jag 
skulle velat ha få elever så att det kan bli riktigt bra gjort känner jag. 

En svårighet som också framkom är gruppens sammansättning. I vissa grupper finns 
flera barn med speciella behov som måste tillgodoses. 

Barngruppen ibland, det beror lite på hur konstellationerna är. 

Flera av pedagogerna lyfter att det är svårt att genomföra en 
tillfredställande verksamhet då elevgrupperna upplevs som stora och 
personaltätheten är låg.   

 

5.2 Pedagogernas tankar om de estetiska uttrycksformernas 
roll i förskoleklass och skola. 

Här tas pedagogernas tankar upp angående hur de ser på de estiska uttrycksformerna 
utifrån läroplanen samt vilken betydelse pedagogerna menar att uttrycksformerna har 
för elevernas utveckling och lärande. 

5.2.1 Tankar som beskrivs utifrån läroplanen 

Några pedagoger beskriver att ämnen som musik, bild och dans/rörelse (i 
idrottsämnet) har fått en förändrad roll i den nya kursplanen. Kraven har blivit större 
och det finns risk att elever inte blir godkända. Detta upplever pedagogen som svårt 
då ämnena för många har varit lite som en fristad i skolarbetet.  

….har varit lite som ett pausämne för många elever där de bara praktiskt har 
kunnat koppla av nästan lite och få va den man är. 

En pedagog anser att det står för lite om de estetiska uttrycksformerna drama och 
dans/rörelse i läroplanen eftersom hon menar att de används mycket i 
undervisningen. Det som står att läsa är att eleverna ska ges möjlighet att pröva och 
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utveckla de estetiska uttrycksformerna men att det endast nämns kortfattat i svenskan 
och engelskan där eleverna exempelvis ska dramatisera och sjunga. 

Om man tänker på hur stor roll de har i skolan så är det ju egentligen ganska 
konstigt att det står så lite. 

En annan pedagog säger att måluppfyllelse och dokumentation tar stor plats i 
undervisningen och arbetet och det är då lätt att känna sig stressad över allt som ska 
hinnas med. Trots det menar pedagogen att hon verkligen tänker på att dagligen få in 
de estetiska uttrycksformerna i sin undervisning. Detta gör hon för att hon ser att det 
ger eleverna så pass mycket stöd i inlärningen och det engagerar eleverna. 

Men jag försöker faktiskt blunda för det ibland och lägga ändå mycket tid på 
det praktiska. 

 

5.2.2 Tankar som beskrivs om uttrycksformernas betydande roll för 
eleverna 

Några av pedagogerna hävdar att de estetiska uttrycksformerna är de viktigaste 
redskapen de har i sin undervisning. 

Det är vårt arbetsinstrument i allt vi jobbar med. 

Alla pedagoger ser att det finns ett behov för alla elever att arbeta med de estetiska 
uttrycksformerna. De säger att behovet är olika för alla men det finns där oavsett vem 
man är. Pedagogerna trycker speciellt på elever med svårigheter där 
uttrycksformerna spelar en stor roll då de integreras i andra ämnen och kan vara till 
stor hjälp då eleverna ska uttrycka sig. 

Vi har en elev som är autistisk som har svårt med pratet men han målar 
fantastiskt och uttrycker sig genom målandet. 

Att uttrycksformerna har en stor roll i skolan är de flesta pedagogerna eniga om då de 
alla kan hålla med om att eleverna får en personlig och social utveckling.  

Så då växer man ju inom det., så man känner att nåt är lätt. 

En pedagog beskriver att de har en stor roll då man kan hitta ämnen där de ingår hela 
tiden oavsett om man tänker på att integrera dem eller inte. 

Ja, jag ser ju att de tar en ganska stor plats egentligen och ska göra det tycker 
jag. 

Flera av pedagogerna nämner att en betydande roll också är det att elever tar in 
kunskap på olika sätt. En del har lättare att lära teoretiskt, andra praktiskt. Det gäller 
då att hitta alternativa vägar eller kombinationer som kan passa de olika individernas 
behov. 

Man lär på olika sätt och en del behöver mer estetiska uttrycksformer i sitt 
arbete eller hur du lär. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionen kopplas resultat från intervjuerna ihop med bakgrunden. Här urskiljs 
likheter och skillnader mellan de båda. Slutligen ges förslag på vidare 
forskningsmöjligheter inom området. 

 

6.1 Hur och varför använder pedagogerna de estetiska 
uttrycksformerna. 

De estetiska uttrycksformerna integreras ofta i andra ämnen både i förskoleklass och 
i skola. I intervjuerna framkommer att det är bild och musik som är lättast att 
integrera och att pedagogerna ofta använder dessa uttrycksformer utan att tänka på 
det. När pedagogerna använder sig av drama är det ofta planerat och kräver mer 
förberedelse. Studien visar att drama integrerat i svenska och samhällsorienterande 
ämnen underlättar förståelsen för ämnet. Detta i likhet med vad Rasmusson och 
Erberth (2008) skriver om att främja kunskapsinlärningen genom att integrera 
dramapedagogik. Dans och rörelse är den uttrycksform som minst diskuteras under 
intervjuerna. När det kommer upp kopplar pedagogerna det ofta till idrottsämnet eller 
matematik. Enligt Lindqvist (2010) missar pedagoger och elever den lustfylldhet och 
kreativitet som dans och rörelse kan ge om man bara kopplar uttrycksformen till 
idrottsämnet. En anledning till denna ojämna fördelning mellan de estetiska 
uttrycksformerna kan vara de svårigheter som pedagogerna beskriver i intervjuerna 
där lokalbristen nämns som ett stort problem. En annan anledning till att dans och 
rörelse används så lite kan vara att pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper om 
barns motoriska och fysiska utveckling vilket enligt Grindberg (2000) är en 
förutsättning för en god upplevelse. Bild och musik kan lätt användas vid bänken i 
klassrummet, dramat kan utspelas i smågrupper då klassrummen ofta har en liten yta 
framme vid tavlan. Dans och rörelse kräver ofta större utrymme och detta kan därför 
vara en anledning till att pedagogerna väljer att integrera uttrycksformen under 
idrottslektionen. Vilka uttrycksformer och hur samarbetet och integreringen ser ut 
beror också på vilka kollegor pedagogerna jobbar med då kollegornas kompetenser 
och intresse är en faktor som påverkar samarbetsformerna. 

I intervjuerna menar pedagogerna att eleverna lär sig på olika sätt och de framhåller 
att uttrycksformerna utvecklar eleverna som individer och underlättar 
kunskapsinlärningen. Paulsen (1996) beskriver att estetik är att få kunskap genom 
alla sinnen och genom estetisk fostran menar både Paulsen och Sundin (2003) att 
elevernas personliga utveckling och kreativitet främjas. Genom att integrera de 
estetiska uttrycksformerna får eleverna använda både kroppen och sinnet. I 
intervjuerna beskriver pedagogerna flera olika situationer där de upplever att 
eleverna tillägnat sig djupare insikter och lättare fått förståelse för kunskapen då de 
varit delaktiga i arbetsprocessen. Detta stämmer också väl överens med Marner och 
Örtengrens (2003) studie om estetiska lärprocesser.  

En aspekt som framhålls i intervjuerna är att de estetiska uttrycksformerna lättare ger 
en helhetssyn för eleverna och hjälper till att sätta små saker i större sammanhang. 
Pedagogerna poängterar att genom att låta elevernas verklighet knyta an till det 
teoretiska så blir kunskapen mer konkret och inlärningen känns mer meningsfull 
vilket också Dewey (1999) beskriver. Även Key (1996) säger att eleverna bör få 
uppleva kunskapen med sinnet och kroppen för att lättare kunna bilda en helhet av 
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delarna. Detta menar pedagogerna gäller för alla elever men de lyfter särskilt fram 
elever med speciella behov och säger att dessa elever gynnas särskilt av arbetssättet. 
Om elever med speciella behov får mer estetisk verksamhet än andra elever finns det 
dock en risk som Lindgren (2006) beskriver, att den estetiska verksamheten blir en 
kompensation för misslyckande i andra ämnen. 

En annan aspekt som syns i intervjuerna är att arbetet blir lustfyllt och roligt för både 
elever och pedagoger. Just dessa begrepp framkommer som lärarnas huvudtankar i 
arbetet med estetiska uttrycksformer i Asplunds m.fl. (2008) forskningsprojekt. 
Intervjuerna visar att pedagogerna ser de estetiska uttrycksformerna som en 
motivation och drivkraft i lärandet. De beskriver situationer där de genom att väcka 
lust och nyfikenhet når fram och fångar eleverna till vidare arbete. Med detta 
arbetssätt får pedagogerna stöd av Vygotskijs (I Lindqvist (red.) 1999) påstående om 
drivkraft och intresseskapande aktiviteter. Även Lindgren (2006) framhåller att den 
estetiska verksamheten bör vara en lustfylld aktivitet men hon poängterar även att 
verksamheten sker efter elevernas egna förutsättningar. Pedagogerna i intervjuerna är 
positiva till att arbeta med de estetiska uttrycksformerna men säger även att man 
måste ha i tankarna att alla är olika och eleverna kan föredra olika uttrycksformer. 
Alla kanske inte tycker om att sjunga till exempel men de lyssnar gärna. 

I studien ses de estetiska uttrycksformerna som ett uttrycksmedel och ett språk för 
eleverna. Just musiken beskrivs som en stor del i både den språkliga, sociala och 
personliga utvecklingen hos eleverna. Både Bjørkvold (2005), Jederlund (2002) och 
Dissanayake (2001) framhåller att musiken är en viktig samspelsform i det sociala 
livet vilket även pedagogerna lyfter då de menar att många av eleverna bygger sin 
identitet och skapar samhörighet i musiken. I intervjuerna nämner pedagogerna även 
att musik och språk hör ihop och i sin undervisning kombinerar de ofta dessa två 
ämnen. Detta arbetssätt har Gottberg (2009) beskrivit där lärare använder rim och 
ramsor i läs- och skrivinlärning. Även Gardner (1998) och Arnqvist (1993) menar att 
den språkliga medvetenheten kan utvecklas med musik, rim och ramsor. Liberg 
(2003) framhåller vikten av att skapa rika språkrum. Hon menar att bland annat 
estetiska uttrycksformer hjälper till att skapa samtal och därmed utveckla elevernas 
språk. Pedagogerna i vår studie gör detta genom att låta eleverna skapa egna bilder, 
texter och sånger att ha som utgångspunkt i sitt berättande och i och med det 
stimuleras samtalet. I studien beskrivs att en del elever har lättare att föra ett samtal 
med bilden som stöd istället för att bara prata rakt upp och ner vid till exempel en 
redovisning. Att tydliggöra och konkretisera situationer i lärandet är en stor del av 
pedagogernas syfte med användandet av de estetiska uttrycksformerna. Bilden är ett 
exempel som ofta används som ett hjälpmedel till pedagogerna i många olika ämnen. 
Lindahls (2002) studie beskriver det estiska mötet där bilden är ett viktigt redskap i 
undervisningen. I samtal med elever kan bilder vara ett hjälpmedel för att diskutera 
elevernas erfarenheter, tankar och frågor. Ett exempel på detta arbetssätt beskrev en 
pedagog som använde sig av bilder vid konfliktlösning för att tydliggöra situationen 
för de inblandade eleverna. 
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6.2 Hur tänker pedagogerna kring användandet av estetiska 
uttrycksformer? 

Det som framkommit i studien är att alla pedagoger framhåller att de estetiska 
uttrycksformerna är ett nödvändigt verktyg för att underlätta kunskapsinlärningen. 
Detta var överraskande då våra tidigare erfarenheter var att pedagoger framför allt i 
skolan inte använt sig av uttrycksformerna i någon större utsträckning. Resultatet 
visar att de intervjuade pedagogerna är mycket positiva till arbeta med och integrera 
de estetiska uttrycksformerna i sin undervisning De uttrycker en vilja att arbeta mer 
med de estetiska uttrycksformerna än vad de gör men det blir inte så på grund av 
olika anledningar som försvårar arbetet. De anser att de hela tiden får väga för och 
emot både vad det gäller tiden och vad som står i kursplanerna. I intervjuerna nämns 
även materialbrist, elevgruppens storlek och sammansättning samt pedagogernas 
egna bristande kunskaper i de olika estetiska uttrycksformerna som ett hinder i 
arbetet. Några av pedagogernas önskningar liknar Keys (1996) drömskola där varken 
lokaler eller material är en bristvara. Under intervjuerna får flera pedagoger en insikt 
om att de faktiskt använder sig av mer och fler uttrycksformer än vad de först trodde.  

Pedagogerna i intervjuerna upplever att de estetiska uttrycksformerna har fått mindre 
utrymme i den nya läroplanen (Skolverket 2011) dock har kraven blivit större i 
ämnena musik och bild. Dagens samhälle är i ständig förändring. Wetterholm (1992) 
och Åsén (2006) säger att tekniken har utvecklats genom åren och dagligen möter 
eleverna olika estetiska uttrycksformer bland annat genom massmedia (TV, internet, 
reklam, m.m.). Enligt Folkestad (2001) har eleverna idag tillgång till musik genom 
IKT och eleverna ska enligt läroplanen skapa och producera egen musik. Detta kan 
vara ett problem enligt pedagogerna då bristen på material och kunskap om IKT 
fattas i dagens skola. Då de estiska uttrycksformerna upplevs ta stor plats i både 
samhälle och skola enligt pedagogerna så borde de få mer plats i både läroplaner och 
kursplaner. Detta säger även Marner och Örtengren (2003) som menar att fokus bara 
läggs på de traditionella ämnena som matematik och svenska. 

I likhet med Vygotskijs (1995) tankar om lek, kreativitet och fantasi som en 
grundstomme i människans utveckling ser samtliga intervjuade att de estetiska 
uttrycksformerna har en stor roll i förskoleklass och i skolan. Pedagogerna framhåller 
att uttrycksformerna stimulerar kreativitet och fantasi och flera beskriver att just 
leken är en del av elevernas personliga utveckling. Eleverna blir mer delaktiga i sitt 
lärande vilket även lärarna i Asplunds m.fl. (2008) projekt kommer fram till. Dewey 
(1999) framhåller att görande och lärande genom tanke och kropp hänger ihop. 
Eleverna kan erbjudas att tillägna sig olika erfarenheter genom de estiska 
uttrycksformerna och i samspel med pedagogerna reflektera över vad som skett. 
Pedagogernas tankar bakom detta är att få en helhet av teori och praktik vilket 
Dewey förespråkar. 
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6.3 Slutsats 
I uppstarten av arbetet hade vi en förutfattad mening om att de estetiska 
uttrycksformerna inte användes så mycket i skolan utan mer i förskoleklassen. Denna 
uppfattning ändrade vi efter genomförda intervjuer. Pedagogerna var överlag positiva 
till att arbeta med uttrycksformerna både vad det gäller elevers utveckling och 
lärande. De svårigheter som lyftes var inga oöverstigliga hinder utan det handlade 
om pedagogernas intresse och vilja. Skillnaderna mellan de fem skolorna där 
intervjuerna genomfördes var inte särskilt stor utan berodde mer på vilka resurser 
som fanns tillgängliga på respektive skola. 

Pedagogerna använde de estetiska uttrycksformerna i flera olika syften och genom 
olika arbetssätt. Bland annat för att tydliggöra, skapa helhetssyn, som redskap i 
kommunikation och som ett lustfyllt och motiverande inslag i undervisningen. Något 
som förvånade oss var att pedagogerna uttryckte så starkt att de estetiska 
uttrycksformernas roll var så betydande för undervisningen och elevernas utveckling. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Som ett förslag på vidare forskning kan det vara intressant att se på hur de pedagoger 
som ställt sig negativa till att medverka i denna undersökning arbetar. Vi tror att även 
dessa pedagoger på något sätt använder sig av de estetiska uttrycksformerna och det 
skulle vara intressant att genom observationer och intervjuer se hur de arbetar. 

En direkt vidareutveckling av vårt arbete är att göra observationer av det praktiska 
arbetet i skola och förskoleklass för att se om verkligheten stämmer överens med de 
intervjuer vi gjorde. 
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BILAGA 1 

Undersökningsinstrument 
Det som står inom parantes är tänkbara följdfrågor. Vi börja med en liten 
introduktion om vad vi menar med estetiska uttrycksformer och hur vi delat in dem i 
kategorierna drama, bild, musik och dans och rörelse. 

Bakgrundsfrågor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor frågeställning 1: Hur och varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor frågeställning 2: Synen på de estetiska uttrycksformerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Ålder? 

2: Antal år i yrket? 

3: Vilken utbildning/inriktning har du? 

4: Examensår? 

5: Vad har du för kunskaper och erfarenheter om estetiska 
uttrycksformer? 

6: Hur många är ni i arbetslaget och vilka kompetenser finns där? 

 

7: Hur använder du de estetiska uttrycksformerna i din undervisning? 
(Metoder och i vilka ämnen) 

8: Hur ser samarbetsmöjligheterna ut med kollegor när det gäller olika 
kompetenser? (musiklärare, bildlärare, idrottslärare m.m.) 

9: Varför använder dig av uttrycksformerna i undervisningen? 
(lärandemål, processen i lärandet, motivation) 

10: Vilka syften har du när du använder dig av uttrycksformerna gällande 
barns utveckling? (språkutveckling, personutveckling, motorik) 

 

11: Hur ser du på de estetiska uttrycksformernas roll i skolan? 

12: Vilka möjligheter upplever du med integrering av de estetiska 
uttrycksformerna i andra ämnen? (so, no, matematik, svenska m.m.) 

13: Vilka svårigheter upplever du med integrering av de estetiska 
uttrycksformerna i andra ämnen? (so, no, matematik, svenska m.m.) 

14: Anser du att behovet av estetiska ämnen är lika för alla elever och hur 
tänker du? 


