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Sammanfattning 

 
Denna uppsats berör ämnet Estetisk kommunikation 1 och mer precist ett av kursens 
huvudmoment – Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk. Det 
framgår klart av det centrala innehållet för kursen att eleverna bland annat ska jobba med 
samverkan mellan olika konstformer. I studien har sju gymnasieskolor på två orter i Norrland 
undersökts, både friskolor och kommunala skolor. De metoder som använts för att samla in 
data i studien är frågeformulär och intervjuer. Frågeformulär har distribuerats till femton 
lärare och 293 elever. Därefter har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra lärare 
vid fyra av de sju skolorna. Dessa undersökningar har lett till en så kallad triangulering, vilken 
inringar resultatet på ett mer precist sätt.  Resultatet, som framgår av studien, visar på att 
lärarna i större utsträckning upplever att de arbetar aktivt med samverkan mellan konstformer 
än vad eleverna upplever sker. I resultatet framträder hur de olika skolorna arbetar aktivt med 
samverkan mellan konstformer, i större eller mindre utsträckning. I huvudsak följer 
undervisningen, på de skolor som deltagit i studien, Skolverkets styrdokument som finns för 
kursen Estetisk kommunikation 1. Det framkommer också att samarbete mellan lärare med 
olika estetiska kompetenser förekommer i stor utsträckning på de skolor som ingår i studien. 
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Inledning 
 

I samband med vår egen undervisning i kursen Estetisk kommunikation 1 har många frågor 
och funderingar av skiftande slag dykt upp runt kursens upplägg. Av den anledningen valde vi 
att arbeta med Gy11 kursen Estetisk kommunikation 1, 100 poäng, ESTEST01, för att få 
inblick i hur kursen genomförs på olika skolor. Valet föll på att närmare undersöka hur 
momentet aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk genomförs i 
de skolor som ligger närmast oss geografiskt. Ett antagande är att få, om ens någon lärare, 
klarar av att ensam genomföra denna kurs då den på samma gång kräver både bredd och djup 
inom det estetiska området. Det framgår av det centrala innehållet för kursen att eleverna 
bland annat ska arbeta med samverkan mellan olika konstformer. 
 
Vid ett studiebesök på en större gymnasieskola i Norrland har vi funnit exempel på att 
samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk fungerar till synes 
exemplariskt. Samverkan mellan konstformer kan vara ett problem på vissa skolor då vi som 
sagt upplever att en ensam lärare saknar adekvat kompetens för att genomföra detta moment 
och vår uppfattning är att på vissa skolor schemaläggs endast en lärare i denna kurs. 
 
Det finns ett problem med hur man tolkar begreppet konstformer. Skolverket använder både 
begreppet konstformer och estetiska uttryck i beskrivningen av kursen. Tolkas begreppen 
olika på olika skolor?  Skolverket har i sina kommentarer till ämnet Estetisk kommunikation 
förtydligat att de, genom att använda begreppen konstformer och estetiska uttryck, menar till 
exempel bildkonst, teater, media med flera. Skolverket uppmanar till att man i kursen Estetisk 
kommunikation 1 ska arbeta gränsöverskridande genom att använda ”till exempel både 
musik-, dans- och bildskapande inom kursen” (Skolverket, 2011b) bilaga 5. 
 
Utgångspunkten i denna studie är Skolverkets två skrifter om ämnet: Huvudskriften Estetisk 
kommunikation (Skolverket, 2011c) bilaga 4, som innehåller ämnets syfte, centrala innehåll, 
och kunskapskrav. Kompletteringsskriften Om kursen Estetisk kommunikation (Skolverket, 
2011b) bilaga 5, innehållande förklaringar och exempel. I studien intervjuas lärare som 
undervisar i kursen. Både elever och lärare, som har eller har haft kursen, ombads fylla i 
frågeformulär om hur de upplever samverkan mellan de olika estetiska uttrycken. 
Fortsättningsvis i studien används båda begreppen, konstformer och estetiska uttryck, som 
Skolverket beskriver i sina skrifter.  
Då vi skriver om samverkan mellan konstformer eller estetiska uttryck menar vi samverkan 
mellan Estetiska programmets inriktningar bild, dans, media, musik och/eller teater. 
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Förord 
 

För nästan exakt ett år sedan satt vi i N460 på Umeå Universitet och lyssnade på förmaningar 
och tips från kursansvariga inför uppsatsskrivandet. Vi knappt anade det enormt hårda och 
strävsamt idoga arbete som låg framför oss. Att arbeta med en uppsats på distans har varit 
både svårt och samtidigt mycket givande. Som tur är har vi fått åka till Umeå för konsultation 
med den mest förtjusande av handledare, Britt-Marie Styrke. Tack! 

Stort Tack också till våra familjer som inte alltid har sett oss på plan! 

Tack till elever och lärare som medverkat i intervjuer och frågeformulär! 

Enormt Tack till de vänliga vänner och kollegor som läst uppsatsen och givit oss feedback 
och stöttning under resan! 

Tack Sanna för att vi fick låna din underbara målning, bild 1, till att pryda framsidan!  
Den målades i ämnet Estetisk kommunikation 1 i momentet – Måla till musik. 
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Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att undersöka hur momentet ”Aktiv samverkan mellan olika 
konstformer för framställning av ett verk” (Skolverket, 2011c) i kursen Estetisk 
kommunikation 1 genomförs på ett antal utvalda gymnasieskolor.  

 

x Hur beskriver intervjuade lärare att momentet ”Aktiv samverkan mellan olika konstformer 
för framställning av ett verk” genomförs i kursen Estetisk kommunikation 1? 

 
x Hur väl överensstämmer genomförandet av momentet ”Aktiv samverkan mellan olika 

konstformer för framställning av ett verk” på de utvalda skolorna med den aktuella 
ämnesplanen? 

 
x Hur uppfattas momentet ”Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av 

ett verk” av eleverna på dessa skolor? 
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Ordförklaringar 
 

Estetik 
Enligt Nationalencyklopedin är estetik ”läran om varseblivning och sinneskunskap” 
(Nationalencyklopedin, 2014a). Estetik är en term som används inom filosofi, konst och 
litteratur. Ordet används framför allt till att beskriva ”studiet av det sköna och dess former” 
(Nationalencyklopedin, 2014a). Enligt Nationalencyklopedin (2014a) sammanfaller estetiken 
delvis med de olika konstvetenskaperna. Estetiken sammanfaller även delvis med psykologin, 
sociologin och den filosofiska etiken. Enligt Bengt Molander (2009) är estetik starkt 
förbunden med konst. Han menar att det är skönhet och en sinnlig upplevelse. 

 
Kommunikation 
Kommunikation är grunden för social samvaro och mellan mänskliga kontakter. 
Nationalencyklopedins förklaring av ordet kommunikation: 

Kommunikation överföring av information mellan människor, djur, växter eller 
apparater. Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen 
uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. Människan har ett 
primärt behov att kommunicera som märks redan hos det nyfödda barnet och vars 
tillfredsställande i olika former under hela livet utgör en förutsättning för en fullvärdig 
psykisk, social och kulturell utveckling. Under historiens gång har människan utvecklat 
olika språk och koder för kommunikation (Nationalencyklopedin, 2014b). 

 

Bild 2 (Överengen, Magnus, 2005).  

Denna enkla och ursprungliga kommunikationsmodell presenterades av Shannon och Weaver 
för första gången 1949 Falkheimer (2001). Kommunikation är ett nyckelord för elever som 
går det Estetiska programmet. Inom alla inriktningar kommuniceras budskap dagligen. 
Falkheimer (2001) förklarar kommunikationsmodellen ovan på följande sätt: 

Sändaren är naturligtvis den som sänder ett meddelande (budskap) till en mottagare. 
Denna sändare kan utgå från olika nivåer, från interpersonell (mellan två personer) till 
masskommunikativ (från en person/organisation till ett större antal personer) nivå. 
(Falkheimer, 2001:35) 
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Konst 
Enligt Nationalencyklopedin (2014c) är konst en sammanfattande beteckning för till exempel 
dans, måleri, litteratur, musik med mera. Nationalencyklopedin menar att konst är något som 
skapas för att påverka andra och för att uttrycka något. Enligt Nationalencyklopedin (2014c) 
hade konst främst med praktiska kunskaper att göra förr i tiden, så som hantverk till exempel. 
Numera menar man oftast bildkonst när man pratar om konst, men det kan även handla om 
konsthantverk, danskonst eller trollkonst, med flera konstformer. Nationalencyklopedin 
skriver att ”inom ämnet estetik studerar man bland annat vad konst är och vad som är bra och 
dålig konst” (Nationalencyklopedin, 2014c). Enligt Kupferberg (2009) är all konst estetisk, 
men allt som är estetiskt behöver inte vara konst.  

Verk 
Enligt Nationalencyklopedin (2014d) är ett verk något som någon har skapat och som tar 
upphovsrätt i anspråk. För att ett verk ska få vara skyddat av upphovsrättslagen krävs att 
verket har nått verkshöjd. Nationalencyklopedin (2014e) menar att verkshöjd är en juridisk 
benämning på ett litterärt- eller konstnärligt verk som har en individuell särprägel och 
originalitet. 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

Här presenteras den litteratur som använts i studien. Både litteratur som undersökningen är 
baserad på och litteratur som behandlar liknande fenomen som det som undersöks i denna 
studie. Med den här genomgången vill vi belysa de problem och förtjänster som finns inom 
det undersökta området. 

 
Sociokulturell teori 
I Imsen (2006) beskriver författaren den sociokulturella teorins fader Lev Vygotskij (1896-
1934). Vygotskij talar om lärande och utveckling i första hand som resultatet av samspel, 
socialt samspel, genom vilket eleverna tillägnar sig kunskaper på ett djupare inre plan. Vidare 
menar Vygotskij att elever behöver utmaningar “Undervisningen är bra endast när den föregår 
utvecklingen” (Imsen, 2006:320). Vygostkijs tanke är att väcka de inre funktionerna till liv i 
den proximala zonen som håller på att mogna. Grundtanken med den proximala 
utvecklingszonen är att undervisningen hela tiden skall sträva efter att ligga på en något högre 
nivå än den nivå eleverna befinner sig på. Detta är fullt applicerbart på arbetet med kursen 
Estetisk kommunikation. Eleverna på det Estetiska programmet har sin största kunskapsbas 
inom den inriktning eleven går. I denna kurs skall eleverna tillgodogöra sig delar från de 
övriga inriktningarna och dessutom kombinera dem.  

Säljö (2000) skriver att en föreställning om ett slut i mänsklig utveckling är omöjlig inom en 
sociokulturell teoriram, eftersom de redskap som används inom kulturen hela tiden förfinas 
och förändras. Därför menar Säljö (2000) att mänskliga kunskaper och intellektuella förmågor 
kommer att utvecklas och förändras på motsvarande sätt. Han menar att gränsen för 
människans fysiska och intellektuella förmåga flyttas hela tiden eftersom hon i praktisk 
verksamhet agerar med hjälp av redskap. 

I ett sociokulturellt perspektiv är det knappast rimligt att anta att barns egna aktiviteter 
leder till att de kan upptäcka de abstrakta kunskaper om världen som finns upplagrade i 
ex. vetenskaplig kunskap. Kunskaperna finns inte hos objekten eller händelserna i sig, 
utan i våra beskrivningar och analyser – det vill säga i våra diskurser om dem. Och de 
är inte så lätta att upptäcka på egen hand (Säljö, 2000:62f). 

Elevernas utveckling handlar alltså till stor del om en inre resa och därmed ökad mognad till 
att ta ansvar för sitt eget agerande, till exempel i samband med sceniska föreställningar eller 
vid medieproduktioner som radio- och tv-program. 

Det sociokulturella perspektivet pekar ut ett medium eller en kanal – former för 
mänsklig kommunikation – genom vilket lärande och utveckling äger rum. 
Kommunikation är länken mellan det inre (tänkandet) och det yttre (interaktion). (Säljö, 
2000:68). 
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Säljö (2000) menar att kommunikation är nödvändigt för att finna sitt eget språk [sitt eget 
estetiska uttryck] inom den inriktning eller det program eleven studerar. Bamfords (2009) 
forskningsrapport visar hur elever i skolor med estetisk undervisning av hög kvalitet får ett 
ökat självförtroende, respekt och ansvarskänsla. Det ökar deras samarbetsförmåga och det 
stärker också det sociala samspelet eleverna emellan.  

Marner (2005) behandlar Vygotskijs sociokulturella teori i förhållande till estetiska 
läroprocesser i boken Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
semiotiskt och sociokulturellt perspektiv. Han menar att det ofta talas om verbal och språklig 
kunskap som en negation eller en motsats till så kallad ”tyst kunskap” eller ”icke-verbal 
kunskap”. Han menar att man samlar upp en rad vitt skilda företeelser, så som ”musik, bild, 
gester, index etc.” (Marner 2005:87) och sätter dem i motsats till språket. Man separerar, 
enligt Marner, teori och praktik så att de inte stödjer varandra. Han skriver om hur Vygotskijs 
sociokulturella teori inte stöder en sådan uppdelning. En av grundtankarna i Vygotskijs 
tänkande är enligt Marner ett helhetsperspektiv. Han skriver vidare att: 

Teorin försöker att överbygga förhållandet mellan utanför och innanför, mellan 
handlandet och tänkandet, mellan det sociala och det individuella, mellan det kreativa 
och det reproduktiva, mellan det estetiska och det begreppsliga (Marner, 2005:87). 

Marner behandlar också estetiska ämnen i skolan och om hur ett vidare perspektiv på design i 
estetiska läroprocesser kan skapa förståelse hos eleverna för att det är vi själva som har skapat 
världen vi lever i. Han menar att förståelsen för detta kan leda vidare till att eleverna också 
förstår att de själva kan förändra världen och att förståelsen för att föremål som är skapade av 
oss själva inte bara är yttre ting, utan en del av människan. Säljö (2011) menar att det 
moderna och allt mer komplicerade samhället återspeglas i den ständigt ökande sociala och 
mångkulturella överproduktionen av information och kunskap. Det är allt svårare för skolan 
att vara helt och fullt uppdaterade i fråga om nya kunskapsframsteg skriver Säljö (2011). 

 
Olika lärstilar 
Tomas Korksmark (1997) har problematiserat begreppet ”undervisning”, han tar också upp 
undervisningsmetodik. Han har skrivit om hur lärare lär ut med olika metoder och hur elever 
lär sig på olika sätt. I Synligt lärande för lärare presenterar Hattie (2012) den sammanfattade 
syntesen av sin världsomspännande metastudie rörande effektivt lärande. Hattie närmar sig 
lärares yrkesroll på ett analytiskt sätt. Hattie (2012) framhäver miljön i klassrummet och 
återkoppling i rätt tid som de viktigaste elementen i elevers utveckling. Även Lena Boström, 
docent i pedagogik, beskriver sitt arbete runt lärstilar på sin hemsida. Boström (2014) skriver 
främst om olika lärstilar och hur olika personer uppfattar undervisning på olika sätt. Boström 
(2009) skriver om vikten att veta hur man lär sig och hur man kan effektivisera lärandet 
individuellt i utbildningar. Hon har publicerat en rad olika rapporter och artiklar i ämnet, både 
i Sverige och i USA.  



 

12 
 

Anna Linge (2012) skriver i Pedagogisk forskning i Sverige om hur läraren kan undervisa för 
kreativitet, eller bedriva en kreativ undervisning. I sin artikel hävdar hon att den viktigaste 
ekonomiska resursen under 2000-talet är att utveckla kreativitet. Linge (2012) menar att 
undervisa för kreativitet är både ett sätt att utveckla elevernas fulla potential och att möta 
samhällets framtida behov. 

 
Kollegialitet och samarbete 
Estetisk kommunikation är ett komplext ämne där den reella kompetensen hos undervisande 
lärare vida överstiger de flesta lärares enskilda kompetens. Skolverket kräver inte att det ska 
vara fler än en undervisande lärare i kursen. En förutsättning för att nå målen för elever är 
naturligtvis tillgången till goda pedagoger. Goda pedagoger i sin tur behöver stöd från goda 
skolledare vilket är särskilt viktigt när flera lärare skall samarbeta inom kursen. Hargreaves 
(1998) har i sin bok Läraren i det postmoderna samhället pekat på både fördelar och 
nackdelar med samarbete och kollegialitet. Han menar att skolledningen måste ge lärarna, 
som ska samarbeta, tillräckligt med undervisningsfri tid för att kunna mötas och planera sitt 
samarbete. Lärarna själva måste också vara flexibla och samarbetsvilliga för att samarbetet 
ska fungera. Hargreaves (1998) har i sina studier även kommit fram till att den förändrade 
rollen som kollega känns ovan för många när de ska samarbeta med en annan lärare i 
klassrummet. 

Hargreaves (1998) skriver också om den påtvingade kollegialitet som han stött på i sin 
undersökning. Han fann att den påtvingade kollegialiteten, som bestod av obligatoriskt 
samarbete och gemensam planering på den undervisningsfria tiden, ledde till ineffektivitet 
och bristande flexibilitet hos lärarna. Han menar att denna form av påtvingad kollegialitet inte 
leder till utveckling och att lärarna distraheras och förnedras. Hargreaves (1998) menar att en 
större lyhördhet hos skolledningen skulle kunna bidra till att förmildra några av de negativa 
konsekvenserna av den påtvingade kollegialiteten, men att det verkliga problemet ligger på 
högre nivåer inom skolsystemet.  
 

Estetiska ämnen i skolan 
Monica Lindgren (2006) belyser, i sin doktorsavhandling Att skapa ordning för det estetiska i 
skolan, hur man jobbar med estetiska ämnen och inslag av estetik i andra ämnen i den svenska 
grundskolan.  I avhandlingen undersöks hur grundskolan skapar och upprätthåller 
kunskapsideal. Lindgren (2006) menar att skolan gör detta för att dra gränser mellan viktig 
och oviktig kunskap. Syftet med studien är att belysa de gränsdragningar som görs i samband 
med estetisk verksamhet. Studien tar också upp idén om den inneboende kraften i estetisk 
verksamhet för att förändra en persons karaktär och förmåga att leva ett gott liv. I analysen av 
doktorsavhandlingen identifieras fem diskurser rörande konstruktionerna av legitimitet kring 
skolans estetiska fält och därefter identifieras fem diskurser rörande konstruktionerna av 
legitimitet kring lärarnas estetiska kompetens. Diskurserna inom skolans estetiska fält är: 
estetisk verksamhet som kompensation, som balans, som lustfylld aktivitet, som fostran och 
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som förstärkning. Lärarnas estetiska kompetens: läraren som vuxen, som terapeutisk pedagog, 
som icke-teoretiker, som ämnesexpert och som konstnär. 

Forskningsrapporten The Wow Factor – Global research compendium on the impact of the 
arts in education (Bamford, 2009) är en global undersökning av hur estetiska inslag i 
utbildningen påverkar eleverna. Där har mer än 40 länder undersökts kring sitt arbete med 
kultur och estetiska ämnen i skolan. Den här studien är den första omfattande analysen av 
undersökningsbaserad fallstudie från hela världen. Den bidrar stort till skolor inom konstfältet 
och kan vara en grund av information för konst- och skolutbildningspolitiker. Bamford (2009) 
undersöker i sin rapport skillnaden mellan utbildning i konst och utbildning genom konst. 
Genom sin undersökning har hon demonstrerat hur estetiska ämnen i skolan påverkar 
utbildningen av barn och ungdomar runt om i världen. Studien är avsedd att tillhandahålla en 
stor samling analyserat material som tydligt dokumenterar inverkan av konsten i generell 
utbildning. 

De frågor som guidade Bamfords analys var:  

x Hur organiseras undervisningen av estetiska ämnen? 
x Vem är ansvarig för kursplanen och genomförandet av de estetiska ämnena? 
x Vad är skillnaden mellan undervisningen av de estetiska ämnena i de olika 

länderna? 
x Vad är det som avgör skillnaden i innehåll från land till land? 
x Vad kan man vänta sig eller rekommendera för estetiska ämnen i framtiden? 

 
Forskningsrapporten visar hur elever som går i skolor med mycket estetisk undervisning av 
hög kvalitet får ett ökat självförtroende, respekt och ansvarskänsla, det ökar deras 
samarbetsförmåga och det stärker också det sociala samspelet eleverna emellan. Detta, hävdar 
Anne Bamford, är extra viktigt idag när vi har så många olika kulturer som möts i 
klassrummet. Det minskar även skolk i stor utsträckning, eftersom eleverna får en bättre 
attityd till skolan och helt enkelt trivs bättre i en skola med bra estetisk undervisning. 
Rapporten handlar också om hur estetiska ämnen stärker skolresultaten i andra ämnen, så 
länge den estetiska undervisningen håller hög kvalitet.  

De faktorer, som skapar kvalitet i undervisningen, som Bamford (2009) kom fram till är att 
skolan har ett nära samarbete med utomstående konstnärer och konstnärliga institutioner, att 
eleverna får utmaningar i den estetiska undervisningen, att undervisningen är meningsfull, att 
eleverna får tillfälle att visa upp vad de har skapat och att eleverna får reflektera över det de 
skapat och vad som kunnat förbättras eller göras annorlunda. Bamford (2009) skriver vidare 
att alla elever fick tillgång till utbildningen, att de som inte var begåvade i ämnet ändå fick 
delta i undervisningen utifrån sina egna förutsättningar vilket också är faktorer som bidrar till 
att skapa kvalitet i undervisningen. Hon fann också i sin studie att där det fanns dålig estetisk 
undervisning eller där det saknades helt, fungerade det åt andra hållet. Där hämmades 
kreativiteten och fantasin hos eleverna i deras totala skolarbete.  
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Samverkan mellan konstformer för att vidga begreppen 
Professor Kupferberg (2009) hävdar att vi måste gå utanför den gängse konstnärliga ramen för 
att vidga de estetiska begreppen. Skolverket (2011b) beskriver i tillägget, Om ämnet Estetisk 
kommunikation, hur kursen bör utformas. 

Den första kursen i ämnet, estetisk kommunikation 1, betonar gränsöverskridande och 
samverkan mellan olika uttryck och lägger därför inte fokus vid färdigheter i specifika 
estetiska uttryck (Skolverket, 2011b). 

Kupferberg menar vidare att konstnärer behövs för att behålla fokus på konstnärligt skapande. 
Han skriver också att ett av uppdragen som lärare i kreativa eller konstnärliga ämnen är att 
utbilda eleverna till kompetenta och allsidiga konsumenter av samhällets estetiska utbud. 
Vidare skriver Kupferberg (2009) att genom att låta eleverna arbeta praktiskt med 
konstnärliga material ska de få träna sin kreativa förmåga. Säljö (2000) utvecklar Piagets 
konstruktivistiska grundantagande och tycker också att eleverna ska arbeta praktiskt inom 
estetiska ämnen. 

Det är när barnet är i fysisk kontakt med omvärlden, känner på objektet, kombinerar 
dem och ser vad som händer, som gör upptäckter om hur världen fungerar. Eleverna 
skall alltså på egen hand, med lärare som guide, finna nya vägar inom estetiken för att 
på så vis finna både sin egen plats och andras funktion i ett större sammanhang (Säljö, 
2000:65). 

Kupferberg menar också att insikten i hur själva valet av material påverkar den kreativa 
processen, får eleverna genom en växling mellan teori och praktik i den estetiska 
utbildningen.  

Catharina Elsner (2001) tar upp lärarkulturer i sin undersökning Så tänker lärare i estetiska 
ämnen. Detta är en metareflektion över den egna praktiken. Elsner (2001) menar att lärares 
egna traditioner bidrar till den samlade lärarkulturen. Vidare beskriver Elsner (2001) i 
undersökningen lärarnas uppfattningar om de estetiska ämnenas ställning som separata 
ämnen, sinsemellan och gentemot andra ämnen.  

Thavenius (2004) för fram i Skolan och den radikala estetiken att människorna som skapar 
och drar nytta av kunskaper alltid har olika syfte och motiv med nyvunnen kunskap. Han 
menar vidare att den västerländska skolan är bäst på död kunskap. Det vill säga “Abstrakt 
skolboksvetande och katederundervisning med förutsägbara frågor och svar är pluggskolans 
signum” (Thavenius, 2004:120). Vi menar att även om kursen Estetisk kommunikation består 
av en blandning av teori och praktik kan aldrig teorin bli så skild från praktiken att kursen 
genomförs genom katederundervisning.  
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Estetisk orientering och Estetisk kommunikation 1 
Kursen Estetisk orientering infördes när det Estetiska programmet introducerades 1993. Den 
kursen har sin fortsättning i Estetisk kommunikation 1. Dock skiljer de båda kurserna sig åt en 
del. Skolverket har i sin skrift Om ämnet Estetisk kommunikation Skolverket (2011b) 
specificerat några skillnader:  

Det finns många likheter mellan kursen estetisk kommunikation 1 i Gy 2011och kursen 
estetisk orientering i Gy 2000, men också betydande olikheter. Det gemensamma är 
betoningen på att arbeta praktiskt inom olika estetiska områden, eller – som det uttrycks 
i kursen estetisk orientering – konstarter, och att arbeta med möten mellan olika 
konstformer. Arbetsformerna i estetisk kommunikation 1 kan alltså mycket väl likna 
arbetsformerna som använts i estetisk orientering. Däremot finns en viktig skillnad i 
kunskapsfokus. I kursen estetisk orientering skulle eleverna tränas i att använda och 
analysera det estetiska uttrycket, medan de i kursen estetisk kommunikation 1 ska 
analysera och reflektera kring vad som kommuniceras i det de arbetar med, och på vilka 
sätt kommunikationen påverkas av olika val som görs under arbetet (Skolverket, 
2011b). 

 

Estetisk kommunikation 
Utgångsläget i denna undersökning är att kartlägga hur ett moment i en kurs genomförs. 
Grunden till all estetisk verksamhet i skolan är att skapa trygghet hos de studerande, oavsett 
ålder och stadium. Lindgren (2009) skriver att den estetiska undervisningen i skolan handlar 
om att rusta eleverna så att de kan utvecklas fritt och få ett självförtroende. Estetisk 
kommunikation 1 bygger på sociokulturella lärprocesser eftersom det eleverna ska lära sig 
handlar om just kommunikation och socialt samspel (Säljö, 2000). Kursen handlar helt enkelt 
om hur man kommunicerar med en publik eller en eller flera betraktare med hjälp av estetiska 
uttrycksmedel. 

I ämnesplanen för Estetisk kommunikation framgår av kunskapskraven vad som gäller 
beträffande momentet samverkan mellan olika konstformer. Kunskapskrav för momentet: 

E: Eleven använder enkla uttryck från några olika estetiska uttrycksformer för att 
gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder 
från olika konstarter. 
C: Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt 
genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika 
konstarter samt resonerar utförligt om hur olika integrerade uttryck och delar av 
en process påverkar helheten. 
A: Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt 
genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika 
konstarter, resonerar utförligt och nyanserat om hur olika integrerade uttryck och 
delar av en process påverkar helheten samt identifierar alternativa möjligheter att 
kombinera eller använda olika konstarter (Skolverket, 2011c). 
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I ämnesplanen beskriver Skolverket (2011c) att kursen Estetisk kommunikation 1 ska 
genomföras med särskild betoning på punkterna 2, 4 och 7. I dessa punkter står det beskrivet 
att eleverna ska utveckla en ”förmåga att skapa mening med estetiska metoder och arbeta 
gränsöverskridande” (Skolverket, 2011c). De ska också få en ”förståelse av hur estetiska 
uttryck och känslostämningar kan samverka och användas i olika sammanhang” (Skolverket, 
2011c). Vidare i tillägget till ämnet Estetisk kommunikation skriver Skolverket: 

Den första kursen i ämnet, estetisk kommunikation 1, betonar gränsöverskridande och 
samverkan mellan olika uttryck och lägger därför inte fokus vid att kunna vara bra i 
flera färdigheter i specifika estetiska uttryck. Det innebär att man kan arbeta med att 
pröva olika uttryck, till exempel både musik-, dans- och bildskapande inom kursen 
(Skolverket, 2011c). 

Man kan även läsa i en av Skolverkets skrifter, som gavs ut i samband med skolreformen Gy 
2011, där det poängteras att eleverna ska arbeta med möten mellan olika estetiska uttryck i 
kursen Estetisk kommunikation 1: 

Ämnet estetisk kommunikation utvecklar de kommunikativa kunskaper som betonas i 
examensmålen. Det förenar och knyter samman programmets olika inriktningar. I 
ämnet arbetar eleverna med olika estetiska uttryck, och möten mellan olika uttryck 
betonas särskilt i den första kursen i ämnet. I den andra och tredje kursen, som kan 
erbjudas i programfördjupningen, är det däremot möjligt att fokusera på ett enda uttryck 
(Skolverket, 2011a:233f). 

 

Angränsande studie 
För att få inspiration till vår studie letade vi efter andra studier inom den estetiska sektorn. En 
av de mer närliggande studierna är Elisabet Löfberg Haglunds (2013) Förväntningar, lärares 
intentioner och elevers upplevelse av sceniska samprojekt på gymnasieskolans estetiska 
program. Löfberg Haglund (2013) har i sin studie undersökt hur kursen Estetisk 
kommunikation tolkas utifrån ett läroplansteoretiskt och läroplanshistoriskt perspektiv samt 
hur kursen förmedlas av ett kollegium och hur eleverna tar emot och genomför kursen. 
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Metod  
 

Ingången i denna undersökning var att finna svar på forskningsfrågorna och därmed utröna 
huruvida de undersökta lärarnas svar överensstämmer med Skolverkets ämnesplan, samt hur 
lärarnas syn harmonierar med elevernas uppfattningar om hur kursmomentet ”Aktiv 
samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk” Skolverket (2011c) 
genomförs. I metoddelen presenteras de använda metoderna, bakomliggande teorier samt 
förklaringar till de val som föreligger använda metoder. 

 
Urval   
De undersökta är lärare på Estetiska programmet som undervisar eller har undervisat i kursen 
Estetisk kommunikation samt elever som läser kursen läsåret 2013-2014 eller tidigare läst 
kursen (totalt 293 svarande elever). Detta innebar att vi med hjälp av frågeformulär 
undersökte elever ur tre årskurser eftersom kursen ligger i olika årskurser på de olika 
skolorna. Det var tre kommunala skolor samt fyra friskolor, belägna på två orter i Norrland, 
som ingick i undersökningen. Dessutom har, med frågeformulär, femton lärare deltagit i 
undersökningen. Samtliga undervisar eller har undervisat i Estetisk kommunikation. 
Därutöver har fyra av dessa lärare ställt upp på semistrukturerade intervjuer. 
Intervjupersonerna är utvalda för att få variation mellan både skolor (kommunala skolor och 
friskolor) och varierande ämneskompetenser bland lärarna. Det är två lärare från vardera ort 
som valts ut. De intervjuade lärarna undervisar enligt följande: en musiklärare, en 
dramalärare, en bildlärare samt en kombinerad bild och medielärare. De lärare som 
intervjuades var alla kvinnor och tre av dem arbetar på friskolor och en av lärarna arbetar på 
en kommunal skola.  
 
Då författarna av denna studie är väl medvetna om att mångårig erfarenhet av liknande kurser 
skänker en stor förförståelse och goda förkunskaper om den undersökta kursen har en strikt 
hållning till materialet hållits under hela processen.  

 
Förförståelsen är den rika uppsättning av förväntningar, föreställningar och värderingar 
som varje människa bär på. Därav bestäms hennes horisont (Liedman, 1998:144)  

 

Genomförande 
Efter telefon- eller e-postkontakt med respektive skolas rektor, gavs klartecken till att 
genomföra undersökningar både bland elever och lärare. Därefter stämdes träff med lärare och 
elevgrupper för att genomföra frågeformulären. Vid de tillfällen som undersökningen gjordes 
på de olika skolorna har inte alla elever varit närvarande, vilket ger en summerad avvikelse på 
23 procent. Möjligheten att distribuera frågeformulär till de lärare som tidigare har undervisat 
eleverna i Estetisk kommunikation 1 på de undersökta skolorna, var begränsade. Detta på 
grund av att några lärare har gått i pension, bytt arbetsuppgifter eller bytt arbetsplats, vilket i 
sig skulle kunna leda till att undersökningens resultat blir något missvisande. I ett fall finns 
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endast elevernas utlåtande om kursen att tillgå i det insamlade materialet. I ett annat fall finns 
endast en lärares utlåtande om en kurs som flera lärare har undervisat i. I ytterligare ett fall 
har endast lärarens svar via frågeformulär kunnat ingå i studien eftersom kursgruppen som 
läraren undervisar i har nekats att delta i studien. Detta utan närmare förklaring från det 
berörda arbetslaget.  
 
Frågeformulär 
Frågorna i frågeformulären grundar sig i studiens syfte och forskningsfrågor. De båda 
frågeformulären är konstruerade parallellt. Detta för att skapa en likvärdighet mellan lärarnas 
och elevernas frågeformulär. I arbetet med konstruktionen av frågeformulären har råd ur 
Johansson och Svedner (2010) följts. Dessa sammanfattas ”gör enkäten kort”, ”Använd i 
första hand frågor med fasta svarsalternativ” samt ”genomför förförsök” (Johansson & 
Svedner, 2010:25). Båda frågeformulären var tre sidor. Majoriteten av frågorna har fasta 
svarsalternativ, endast två av fjorton frågor är öppna frågeställningar. Förförsök genomfördes 
med två elever som gavs tillfälle att kommentera frågeformulärens utformning och innehåll. 
Vidare poängterar Johansson och Svedner (2010) vikten av att hålla sig till en kärna i varje 
fråga, undvika krångligt språk, vara tydlig i formuleringar samt att formulera frågorna kort 
och koncist. I mötet med eleverna har de informerats om att delaktigheten i denna 
undersökning är frivillig. De har upplysts om deras anonymitet. Syftet med undersökningen 
har framgått i informationstexten i frågeformuläret (bilaga 1). 
 
En av de fristående skolorna i undersökningen gav inte kursen Estetisk kommunikation 1 
förrän i trean. Att de nyligen börjat med kursen kan vara en anledning till färre svar från den 
skolan. Svaren var av enklare karaktär då eleverna vid undersökningstillfället inte var fullt 
insatta i vad kursen innebar. I en av de kommunala skolorna i undersökningen fanns enbart 
treorna på plats vid besökstillfället, och då endast en del av dessa då övriga elever hade andra 
lektioner, därav relativt få svar även från den skolan. De eleverna hade läst kursen Estetisk 
kommunikation 1 när de gick första året på gymnasiet och kom därför inte ihåg vad de hade 
gjort under kursen. På ”Fristående skola 2 och 4” i undersökningen läser eleverna kursen i 
ettan och där fick vi tag på samtliga årskurser. Där är spridningen god både när det gäller 
vilken årskurs eleverna gått i och hur längesedan det var de haft kursen. För eleverna tog det 
mellan 1-15 minuter att fylla i frågeformulären. I mötet med de undervisande lärarna har de 
informerats om att delaktigheten i denna undersökning är frivillig. De har upplysts om deras 
anonymitet. Syftet med undersökningen har dessutom framgått i den inledande 
informationstexten i frågeformuläret (bilaga 2). För lärarna tog det mellan 5-20 minuter att 
fylla i frågeformulären.  
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Semistrukturella intervjuer med fyra lärare 
Förutom frågeformulären till de femton undervisande lärarna beslutades att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som detta läsår undervisar i kursen Estetisk 
kommunikation på fyra olika skolor. Detta för att erhålla mer precisa svar från informanterna 
samt för att kunna triangulera (Bryman, 2008).  

Vald intervjuprincip är semistrukturell då den passar bäst genom dess flexibla upplägg, det 
vill säga att följa den i förväg bestämda ordningen på frågorna men ändå kunna inflika nya 
frågor under samtalets gång. Enligt Bryman (2008) är denna metod lämplig i kvalitativa 
sammanhang. Detta för att kunna vara öppen för ny information från informanterna. 
Informanterna fick själva bestämma plats och tidpunkt för intervjutillfället. Detta för att skapa 
trygghet och göra det enkelt för dem.  
 

Några åhörare skall inte finnas; miljön skall vara så ostörd som möjligt. Dessutom skall 
den intervjuade känna sig trygg i miljön (Trost, 2010:65). 

 
Samtliga fyra intervjuer ägde rum i ostörda miljöer och på informanternas egna arbetsplatser. 
I huvudsak följdes den intervjuguide (bilaga 3) som bifogas uppsatsen. Ytterligare frågor 
ställdes som spontana följdfrågor på informantens svar. Två av intervjuerna spelades in med 
telefon och de andra två med professionell digital reportageinspelare med dito mikrofon. 
Ljudkvalitén på intervjuerna med telefon är helt rimlig och har utan problem kunnat avlyssnas 
vid transkribering. Intervjuerna med professionell inspelningsutrustning håller högsta 
tänkbara kvalité. Intervjuernas inspelade längd varierade mellan 17 och 28 minuter. 

 
Etiska aspekter 
Allan Bryman beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2008) de fyra etiska principerna. 
Dessa har följts under arbetet med studien. Enligt Bryman (2008) är de fyra principerna: 
 

1. Informationskravet – Forskaren skall informera berörda personer om den aktuella 
undersökningens syfte. 
 
2. Samtyckeskravet – Deltagarna bestämmer själva om sin medverkan. 
 
3. Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen 
ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
 
4. Nyttjandekravet – De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamålet (Bryman, 2008:131f). 

 
Enligt beskrivning av samtyckeskravet i Examensarbetet (Umeå universitet, 2008) framgår att 
personer över femton år inte behöver vårdnadshavares samtycke för att delta i en 
undersökning.  
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Eftersom undersökningen inte rör något etiskt känsligt eller personligt område beslutades att 
inte begära in föräldraunderskrifter från deltagande elever. Samtliga skolors rektorer har givit 
sina medgivanden till att genomföra studien på respektive skola. 
 

Analysverktyg och kategorisering 
Bedömning och analys av resultaten – genom summering i tabellform har elevernas 
upplevelser av det undersökta kursmomentet och lärarnas reflektioner och tankar fått en 
överskådlighet. Tabellernas innehåll grundar sig på sammanställningen av svaren från både 
elevernas och lärarnas frågeformulär. Medvetet har förenklingar genomförts för att undvika 
en alltför komplex statistisk del i uppsatsen. 
 
Med hjälp av markeringar och kategoriseringar av de öppna svaren i både elevernas och 
lärarnas frågeformulär, redovisas citat i resultatdelen. Det handlar om så väl hela svar eller 
delar av dem, som ett par flervalsfrågor i frågeformulären som har beröring med 
undersökningens syfte och forskningsfrågor. Hartman (2004) beskriver vikten av att finna de 
begrepp som är intressanta för studien samt att kategorisera dem. Han menar att skapa 
kategorier innebär att rangordna de funna begreppen och viktigast av allt är att 
huvudkategorin leder de övriga kategorierna. För att ytterligare åskådliggöra elevers och 
lärares upplevelser av förekomsten av kursmomentet ”Aktiv samverkan vid framställning av 
ett verk” presenteras sammanställningen av svaren på två frågor från respektive frågeformulär 
i de båda tabellerna, 1 och 2. 
 
De fyra semistrukturerade intervjuerna har transkriberats. Under tre genomläsningar av 
intervjutranskriptionerna har medelst färgpennor markerat de svar som kan kopplas till 
frågeställningarna och syftet med studien. På så sätt har även dessa svar kategoriserats. Ett 
urval av dessa svar redovisas i resultatdelen. 
 

Triangulering, reliabilitet, validitet, och replikation 
Enligt Bryman (2008) hör triangulering till en kvantitativ forskningsstrategi, men kan även 
användas i en kvalitativ studie för att kunna kontrollera resultaten. I denna studie har 
triangulering använts för att kunna utröna om och hur elevernas uppfattningar om kursens 
utförande stämmer överens med lärarnas uppfattning. Trianguleringen leder också fram till en 
ökad kunskap om hur lärarna genomför momentet ”Aktiv samverkan mellan konstformer” i 
kursen Estetisk kommunikation 1. Trost (2010) menar att man i samma studie använder såväl 
kvalitativa som kvantitativa delmetoder och på så sätt får man större reliabilitet än om man 
endast använder en enda metod.  

Reliabiliteten är god i och med att triangulering använts i studien. Valet att undersöka sju 
olika skolor och sammanlagt 293 elever och att 15 lärare ingår i studien leder i kombination 
med den goda reliabiliteten till en hög validitet. Då metoder och tillvägagångssätt i studien är 
väl beskrivna bedöms möjligheten till replikation god.  
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Arbetsfördelning 
Författarna har genomfört undersökningen på var sin ort i Norrland. Den ena av författarna 
har distribuerat frågeformulär till tre skolor på den ena orten och den andra har distribuerat 
frågeformulär till fyra skolor på den andra orten. Båda författarna har intervjuat två lärare 
vardera på respektive ort. Sedan har författarna gemensamt sammanställt resultaten till en 
helhet och analyserat därifrån. Linda har haft huvudansvaret för resultatdelen och analysdelen, 
medan Johannes har fyllt i och ändrat i dessa delar. Johannes har haft huvudansvaret för 
litteraturdelen och metoddelen medan Linda har fyllt i och ändrat i dessa delar. Båda 
författarna har samskrivit övriga delar av uppsatsen.  

 
Avgränsning 
Avsikten med studien är inte att undersöka alltför detaljerade delar av samverkan. Ej heller 
beröra andra samarbeten med och mellan övriga skolämnen, så som ämnesöverskridande 
projekt och liknande som kan förekomma på vissa skolor. Ett annat närliggande område som 
inte belyses är bedömning av elever som läser kursen, då det skulle göra studien alldeles för 
omfattande. Bedömningsfrågor är ett ypperligt fält att vidare belysa för andra studenter. 
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Resultat  
 

Resultatdelen delas upp i två olika avsnitt. Först redovisas frågeformulären som fyllts i av 
både lärare och elever, där det framgår om de har arbetat med momentet ”Aktiv samverkan 
mellan konstformer” och hur ofta de arbetar med momentet. Därefter redovisas de 
semistrukturerade intervjuerna med fyra lärare från fyra olika skolor i Norrland. I 
intervjudelen framgår tydligt hur de praktiskt arbetar med ”Aktiv samverkan mellan 
konstformer” och hur dessa lärare tolkar Skolverkets styrdokument. Varje avsnitt avslutas 
med en sammanfattning för att läsaren lättare kan få en överblick av studiens resultat.  

 
Frågeformulär 
 
Elevernas svar 
På frågan om det förekommer ”Aktiv samverkan mellan konstformer” eller inte i kursen 
Estetisk kommunikation 1 så svarade 79 procent av de tillfrågade eleverna (N = 293) att det 
förekom. På Friskola 1 var det hela 66 procent av informanterna som svarade vet ej på frågan 
och därför är denna elevgrupp avvikande från övriga svar i undersökningen. Vid summering 
av frågeformulären på kommunal skola 3 upptäcktes en större avvikelse i en elevgrupp, kallad 
elevgrupp B, varför beslutades att låta den stå för sig själv i tabell 1. Där var det hela 68 
procent av de tillfrågade eleverna som svarade nej på frågan om aktiv samverkan. Denna 
avvikelse har inte följts upp, då läraren som undervisade i den gruppen inte finns med i vårt 
statistiska underlag i och med pensionering och flytt från orten.  

På följdfrågan, hur ofta samverkan mellan konstformer förekommer svarade de flesta eleverna 
sällan eller ofta. Ett fåtal elever (5 procent) svarade alltid och 14 procent svarade vet ej. 
Friskola 1 avviker även på den här frågan. Där det var hela 80 procent av informanterna som 
svarade vet ej. Återigen noteras att elevgrupp B i Kommunal skola 3 svarade aldrig eller 
sällan, i så stor utsträckning (91 procent av elevgruppen) att också den gruppen avviker 
markant från övriga svar.  
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Tabell 1, elevernas svar i frågeformuläret. 

 

 

Elevernas uppfattning om ”Aktiv samverkan mellan konstformer” 
I frågeformuläret finns även två öppna frågeställningar. De handlar om hur eleverna uppfattat 
innehållet i momentet ”Aktiv samverkan mellan olika konstformer” och hur momentet ”Aktiv 
samverkan mellan olika konstformer” genomfördes. Det är uteslutande kvinnliga informanter 
som har svarat utförligt på frågorna om hur de uppfattade momentet ”Aktiv samverkan mellan 
konstformer” och på frågan om hur momentet genomförs i kursen Estetisk kommunikation 1. 
Ett fåtal manliga informanter har svarat på dessa frågor. Bland de kvinnliga informanterna är 
det få som har svarat utförligt på dessa frågor. De flesta informanter har svarat knapphändigt 
på dessa två frågor och några få har svarat att de inte vet eller inte svarat överhuvudtaget.  
 
Det förefaller inte vara någon skillnad mellan vilken inriktning informanterna går på Estetiska 
programmet, inte heller vilken årskurs de går, beträffande om de svarat utförligt eller 
knapphändigt på dessa båda frågor. Däremot förekommer det skillnader mellan de olika 
skolorna. En skola avviker markant från övriga skolor, där de tillfrågade eleverna knappt 
kunde svara på någon fråga överhuvudtaget. Det var flera i den klassen som inte ens kände till 
att de läste kursen. En tendens anas hos läraren och eleverna att de uppfattar samverkan 
mellan konstformer som samverkan inom en konstart och inte som Skolverket skriver i sitt 
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tillägg till kursen; att det handlar om samverkan mellan t.ex. dans, teater, media, musik eller 
bild. I resultatbeskrivningen benämns denna skola ”Friskola 1”. 

Som tidigare nämnts finns det en elevgrupp på en av skolorna som också avviker i sina svar i 
jämförelse med övriga elevers svar på de öppna frågeställningarna. Där har många elever 
uttryckt att de inte hade någon samverkan mellan konstarter överhuvudtaget, utan upplevde att 
läraren gjorde en ”ren bildkurs” av kursen. Här är några av svaren på frågan om hur de 
uppfattade samverkan mellan konstformer i kursen Estetisk kommunikation 1: 

Kommunal skola 3, elevgrupp B 

1. Vi hade ingen ”Aktiv samverkan…” Vi ägnade oss bara åt bild och form. 

2. Uppfattade inte innehållet alls då vi endast ritade hela kursen. 

3. Va? Vi målade mest i den här kursen. Vi kallade det till och med BILD. 

Vid en första jämförelse mellan elevernas åsikter om kursen och de undervisande lärarnas så 
finner vi att det är en god överensstämmelse mellan hur eleverna uppfattar momentet ”Aktiv 
samverkan mellan konstformer” och hur lärarna beskriver att de genomför momentet i kursen 
Estetisk kommunikation 1. 

När eleverna fyllde i frågeformulären frågade många om vad just ”Aktiv samverkan mellan 
konstformer” betyder. Det visar på att de inte har förstått vad som står i ämnesplanen. Detta 
kan bottna i att eleverna, aldrig har sett ämnesplanen, att läraren inte gått igenom 
ämnesplanen med eleverna eller att eleverna inte har tagit närmare notis om genomgången av 
ämnesplanen. Anledningarna till elevernas vaga kännedom om vad momentet innebär kan 
vara många.  

Det varierar hur eleverna har uppfattat momentet i kursen, därför presenteras ytterligare 
elevcitat, för att belysa hur olika elever uppfattar momentet trots att de läst samma kurs med 
samma lärare: 

Friskola 4 

1. Vi skulle sammankoppla flera olika konstformer inom ett arbete, och göra en 
gemenskap i det hela.  

2. När alla olika kurser samarbetar och gör ett stort projekt. Det är jättebra och man 
får mycket kunskap. 

3. Flummigt. 
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Kommunal skola 2 

1. T.ex. som ett bra sätt att bli bättre på att förstå hur olika konstformer kan påverka 
varandra och samarbeta. Har även hittills varit ganska roligt.  

2. Skumt. Känns flummigt och ovärt. 

3. Det var intressant att se hur alla konstarter kompletterar varandra. Jag öppnade 
ögonen mera. Bra att veta vad som påverkar utåt, bara sättet att klä sig.  

 

Lärarnas svar 
Alla lärare som ingår i studien har svarat att de arbetar med ”Aktiv samverkan mellan 
konstformer” i kursen Estetisk kommunikation 1. Nästan alla lärare som ingår i 
undersökningen tycker att de arbetar med momentet ofta eller alltid. Alla lärare, utom en, som 
undervisat/undervisar i ämnet Estetisk kommunikation på de undersökta skolorna har, svarat 
på frågeformuläret.  

 
Tabell 2, lärarnas svar i frågeformulären 

 
 



 

26 
 

Diskrepans mellan lärare och elever 
Alla lärare är överens om att de genomför momentet ”Aktiv samverkan mellan konstformer” 
och att det sker ofta eller alltid när de undervisar. Detta överensstämmer inte till fullo med 
elevernas svar. Närmare 80 procent av eleverna tyckte att de genomförde momentet ”Aktiv 
samverkan mellan konstformer” och 54 procent höll med om att de gjorde det ofta. 40 procent 
av lärarna tyckte att de genomförde momentet alltid medan bara 5 procent av eleverna har 
samma upplevelse. Där skiljer sig uppfattningarna mellan lärarna och eleverna markant. 
Tillika kan vi se att ingen av lärarna tycker att de genomför momentet ”Aktiv samverkan 
mellan konstformer” aldrig eller sällan, medan 6 procent av eleverna menar att det aldrig 
förekommer och 20 procent av eleverna säger att det förekommer sällan.  

Man kan se att det finns två kategorier av svar hos eleverna. En del elever har svarat hur de 
uppfattade momentet ”Aktiv samverkan mellan konstformer” med känslouttryck så som; 
”Intressant och kul”, ”Det var otroligt kul” och ”det var ganska tråkigt”. Medan andra elever 
som har svarat på de öppna frågorna har svarat vad de har arbetat med under momentet. Som 
till exempel ”vi ska göra en utställning där vi får använda oss av vilken konstform vi vill” och 
”en uppgift vi hade under kursen fick vi fota bilder till olika uttryck såsom ’kärleken 
övervinner allt’ och göra en låt till en av bilderna”. Även lärarna svarade i varierande 
utsträckning på den öppna frågan om hur de genomför momentet ”Aktiv samverkan mellan 
konstformer”. Några av lärarna svarade kortfattat på frågan medan andra broderade ut svaret 
med detaljer om vad de verkligen hade gjort när de arbetat med momentet i kursen. En lärares 
svar skiljde sig i jämförelse med övriga lärares svar. I det fallet är det enkelt att förstå att de 
arbetar aktivt med samverkan mellan konstformer och att lärarna och eleverna på skolan 
samarbetar under kursen Estetisk kommunikation 1. 

Lärare 3 på Friskola 4 

Alla estetinriktningar arbetade i tvärgrupper med ett projekt där alla uttryck samverkar 
för att skapa helhet och kommunicera budskap med/till publiken.  
Vi arbetar tillsammans alla, både ES-lärare och ES-elever. 

 

Överensstämmelse med Skolverkets ämnesplaner 
Vid en första anblick kan lärarnas uppfattning om kursmomentet mycket väl stämma överens 
med Skolverkets intentioner. Samtidigt kan det förekomma elever, både enskilda och hela 
grupper, som inte har uppfattat eller tagit del av kursmomentet som undersöks. I något fall 
tycks inte elever och lärare ha varit med om samma kurs. Nästan alla lärare visar att deras 
undervisning har god överensstämmelse med kursplanen när det gäller momentet ”Aktiv 
samverkan mellan konstformer”. Det framgår tydligt genom det två av lärarna skriver i 
frågeformulären: 
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Lärare 1 på Kommunal skola 2 

När jag presenterar kursen för en ny grupp berättar jag om “aktiv samverkan” och att 
det är viktigt att tänka utanför den vanliga “inriktningens-box”. Eleverna får klart för 
sig att alla konstformer kan samverka i uppgifterna och det kommer naturligt. 

 
Lärare 2 på Friskola 2 

Tittar på flera och mycket olika exempel på hur det gjorts tidigare. Pratar mycket med 
eleverna om förstärkning av uttryck. Projekt då ett av kraven är att flera konstarter skall 
samverka. Någon gång har vi utgått från en konstform och sedan medvetet förstärkt den 
med en annan konstform. 

De lärare som ingår i undersökningen som uttrycker sig vagt kring momentet ”Aktiv 
samverkan mellan konstformer” skriver följande i frågeformulären: Lärare 1 på Friskola 2: 
”Olika mindre projekt. Ett avslutande större.” Lärare 2 på Friskola 3 svarar bara: ”Har inte 
kommit dit ännu. (två månader in i kursen)” Eller som Lärare 2 på Friskola 4 skriver: ”Genom 
gruppövningar”. Dessa svar är svåra att tolka huruvida de lärarnas undervisning har en god 
överensstämmelse med kursplanen när det gäller momentet ”Aktiv samverkan mellan 
konstformer” eller inte. 

 
Sammanfattning frågeformulär 
Resultatet som framgår av frågeformulären till lärare och elever är att lärarna i större 
utsträckning upplever att de arbetar aktivt med samverkan mellan konstformer än vad 
eleverna upplever sker. När man läser lärarnas utsagor framgår tydligt att de flesta lärare på 
skolorna som ingår i studien arbetar med ”Aktiv samverkan mellan konstformer” under vissa 
delar av kursen, vilket också några av eleverna bekräftar i sina utsagor. Det framgår att en 
elevgrupp avviker kraftigt i sina svar i jämförelse med övriga elevers svar. Den elevgrupp 
som avviker har i hög grad svarat att de mest arbetat med en och samma konstform under hela 
kursen. Överlag verkar undervisningen på skolorna som deltar i studien följa Skolverkets 
styrdokument för kursen Estetisk kommunikation 1.  
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Intervjuer 
 
Diskrepans mellan undervisning och styrdokument 
Ingen av de femton lärare som deltagit i undersökningen, via frågeformulär, har svarat särskilt 
utförligt på frågan om hur de genomför momentet ”Aktiv samverkan mellan konstformer” i 
kursen Estetisk kommunikation 1. Via intervjuerna är det enklare att se hur väl det lärarna gör 
i sin undervisning överensstämmer med Skolverkets kursplaner. I studien finns fyra lärares 
uttalanden om kursen.  

Lärare 1 på Friskola 1 har svarat att de arbetar med två olika konstformer när de samverkar i 
kursen. De två konstformer som hon pratar om i intervjun är bildkonst och medieuttryck.  På 
frågan vilka olika konstformer arbetar du med i kursen Estetisk kommunikation 1 så svarar 
hon ”Nu jobbar jag nog med film, papier-maché, målning, foto, har jag glömt något? Ja, lite 
skulptur, ja, så”. Vidare i intervjun berättar hon om hur de är tre lärare på skolan som hjälps åt 
med kursen, att de har slagit samman flera av de estetiska kurserna och hjälps åt att undervisa 
klassen. En av eleverna uttrycker det så här i frågeformuläret: ”Det är en del av estetfabriken, 
vilket är en röra.” Lärare 1 på Friskola 1 berättar att de tre lärare som är inblandade i kursen är 
bild- och medielärare. 

Lärare 1 på friskola 1 

Jag har ju mer konst, bild och illustration, och sen har jag ju historia också och en annan 
lärare har film, foto, allt sånt. Och en tredje lärare har ju mer layout och alltså mer den 
biten. Hon har jobbat på tidning tidigare också. 

Men en del i intervjun pekar på att de faktiskt arbetar med samverkan mellan konstarter även 
på denna skola. Hon beskriver hur eleverna arbetar med sitt slutprojekt för kursen. 

Lärare 1 på Friskola 1 

Vi ska ha en utställning i slutet av januari, och dom har fått, alltså tanken att de ska 
tilltala flera sinnen på dom som kommer och ser på utställningen då, dom som dom 
kommunicerar med. Utifrån det så har det ju blivit olika, former då, att man kanske 
tänker. Vad kan man få genom öronen, vad kan man få genom synen, vad kan man få 
genom känseln, så dels på det sättet, så får dom att man kanske inom sitt verk jobbar 
med flera olika. Sen så vill ju jag att det ska finnas ett engagemang i hela utställningen 
och samverka med hela utställningen som också blir en blandning av allting, att dom till 
exempel tillsammans kan välja musik som dom ska ha på utställningen så också, så det 
blir både i det stora och i det lilla verket då som dom får jobba med olika konstformer 
då. 

När hon berättar att eleverna får jobba med alla sinnen i sin kommunikation med publiken 
visar hon på att de faktiskt samverkar med fler konstarter än bara bildkonst och medieuttryck, 
där nämner hon musik som en tredje konstform som de arbetar med. Att de jobbar med 
kroppslig gestaltning, det vill säga dans eller teater, framgår inte under intervjun, man kan inte 
heller se det i frågeformulären från Friskola 1. 
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På övriga skolor framgår det tydligt att de arbetar med samverkan mellan konstarter, både i 
frågeformulären och i intervjusvaren. Ett exempel utgör Kommunal skola 2, där en av 
informanterna svarar på frågan om hon kan ge några exempel på hur de jobbar när de 
samverkar mellan konstformer: 

Lärare 2 på Kommunal skola 2 

Ett moment har varit att titta på olika filmklipp som har en handling eller stämning men 
utan dialog och att genom att vrida ner ljudet då så att de inte hör det ljud som 
egentligen är på filmen har de fått sätta sin egen musik live till de filmklippen och tolka 
stämningen i det som händer. De har fått höra musikstycken som de har målat till fått 
känna in vad de musikstyckena kan handla om eller vilka bilder eller vilka känslor de 
får. Då har vi valt musikstycken som heter färger faktiskt så att vi kan diskutera det sen 
vad är det som gör att den här kompositören har skrivit så här när han tänkt på grönt till 
exempel och vilka färger har ni tolkat in när ni lyssnat. 

 
 
Kvaliteten på den estetiska undervisningen 
Bamford (2009) skriver att reflektion skall finnas med som ett element i undervisningen av 
estetiska ämnen för att den ska hålla hög kvalitet. Ett annat element är utåtriktad verksamhet. I 
intervjuerna på två av skolorna framgår det att de arbetar med reflektioner och utåtriktad 
verksamhet, det vill säga att man har möjlighet att visa upp det man skapat utanför sin egen 
skola. En av informanterna säger i intervjun: 

Lärare 2 på Kommunal skola 2 

Det har ju varit spännande att diskutera det sen, man sett i elevernas bilder är massor av 
likheter och vilka, det är roligt att dom kan se vilka likheter som deras bilder har och att 
de kan formulera det också. 
 

Detta citat visar att eleverna får reflektera över sitt skapande och som en annan informant 
säger: 

Lärare 1 på Friskola 4 

Sen är det ganska viktigt att dom får skriva en processlogg liksom så att dom ser 
skapandeprocessen hur man har kommit dit man kom. Så det är också viktigt att 
eleverna analyserar sin egen skapandeprocess.  

Där märks det också att eleverna får analysera det de har skapat. En av eleverna har i 
frågeformuläret uttryckt att de analyserar och reflekterar över sitt skapande: 

 
Elev på Friskola 4 

Vi lärde och diskuterade mycket de olika konstformerna och skrev sedan ett slutligt 
arbete om de olika konstformerna i olika länder.  
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Även på Friskola 2 kan man se hur de analyserar och reflekterar över sitt eget skapande. På 
Friskola 2 framträder analysmomentet tydligare i de öppna frågealternativen i frågeformuläret 
än i intervjun med läraren. Där skriver en av informanterna följande: 

Lärare 2 på Friskola 2 

Efter framförandet fanns utrymme för samtal mellan de som framfört ”uppvisningen” 
och publiken. (Analys). 

Ytterligare en informant nämner reflektion i intervjun när hon pratar om hur de arbetat med 
det avslutande större projektet i kursen: 

Lärare 1 på Friskola 2 

Man får beskriva hur man har tänkt och reflektera över, så det blir ju ett helt annat 
allvar. 

På Friskola 1 framgår vare sig i frågeformulären eller i intervjun att de arbetar med 
reflektioner. En förklaring kan vara att den frågan aldrig ställdes direkt, vare sig i intervjun 
eller i frågeformulären. Alternativt att det beror på att de inte arbetar aktivt med att analysera 
skapandet. När det gäller utåtriktad verksamhet ser man att många av skolorna jobbar med 
det. På Friskola 2 syns inte någon utåtriktad verksamhet i vare sig intervju eller i 
frågeformulär. En av informanterna redogör i intervjun, för hur de arbetar med utåtriktad 
verksamhet under kursen:  

Lärare 1 på Friskola 2 

Där låg vi nog lite lågt med den utåtriktade verksamheten, i fjol när jag hade kursen. Vi 
hade det nog mest inom skolan, mest inom klassen, att man fick visa upp vad man hade 
gjort och jag kan inte påminna mig om att vi tog, eftersom de är ettor och måste träna så 
tror jag att, det räckte till att visa för varandra. För det blir ju ändå märkvärdigt, man 
sätter ljus och det blir ju ett helt annat allvar. 

 
På övriga tre skolor med intervjuade lärare framgår det att de jobbar aktivt med utåtriktad 
verksamhet. Lärare 1 på Friskola 1 berättar till exempel att de ska ha en utställning i slutet av 
januari och en av intervjupersonerna kommenterar en tidigare genomförd utåtriktad 
verksamhet: 

Lärare 1 på Friskola 4 

Om jag exemplifierar förra gången vi hade den här kursen eller som jag var med i den 
då hade vi en uppsättning på en riktig teater som hette ”Det rödarummet” kallade vi det 
å det var eftersom August Strindberg hade varit död i 100 år å då hade vi 
teateruppsättningar vi visade, eleverna hade fått gjort filmer om August Strindbergs 
olika verk och då hade vi en Strindbergdag då vi bjöd in offentligheten, publik så de 
fick komma å titta på detta. 
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Lärare 2 på Kommunal skola 2 

Vi har också haft ute på stan eller vad man ska kalla det samarbetat med näringslivet på 
så sätt att vi och kommunen å så där. Att vi har uppträtt i gallerior och som 
gatumusikanter å vi deltog i någon happening i våras där det skulle avtäckas några 
statyer som skulle vara specifika för vår stad å så där. Att man visar sina estetiska 
uttryck på stan helt enkelt. 

Alla fyra skolor beskriver väldigt tydligt hur de konsumerar andra kreatörers verk. Eleverna 
får ta del av professionella konstutövares utställningar, filmer, konserter och föreställningar. 
På kommunal skola 2 beskriver Lärare 1 hur hela musikinriktningen åkte till Stockholm och 
såg en stor musikal. På Friskola 2 berättas det om hur de tittar mycket på samtida 
konstutövares verk och utställningar: 

Lärare 1 på Friskola 2 

Först och främst tycker vi ju att det är viktigt att dom får möta professionella 
konstutövare. Att de får gå och se teater, dans, bildkonstutställningar. Vi visar ju också 
på kanske konstvideo eller installationer, att dom får kunskap om vad som finns. 

 
På Friskola 4 säger den intervjuade läraren att de visar exempel på olika konstnärer och 
musiker och att de även bjuder in konstnärer och musiker så att eleverna får ta del av deras 
arbeten. 
 

Att undervisa i ämnen utanför sin kompetens 
Ett av studiens grundantagande är att få, om ens någon lärare, ensam klarar av att genomföra 
denna kurs då den på samma gång kräver både bredd och djup. Men en av de intervjuade 
lärarna tycker sig kunna undervisa även i ämnen som ligger utanför hennes legitimerade 
kompetens. En av informanterna beskriver hur hon upplever det att ha delar av kursen som 
hon normalt inte undervisar i: 

Lärare 2 Kommunal skola 2 

Jag tycker att det är spännande för att själv som person har jag aldrig varit inriktad på 
bara musik. Jag har ju själv använt olika estetiska uttryck under hela mitt liv. Målat å 
dansat å varit med i dramagrupper å lite så där så jag känner mig liksom hemma i dom 
konstformerna även om jag inte har utbildning att undervisa i dom. Sen har jag ju också 
undervisat i estetisk verksamhet och estetisk orientering innan och har ju då samarbetat 
med andra lärare som undervisar i andra estetiska uttryck och haft nära samarbeten med 
dom och sett hur dom jobbar med sina estetiska uttryck och har ju då massor av idéer 
om hur man kan kombinera dom och vi har ju gjort mängder av grejer tillsammans jag 
är inte främmande för det alls…  
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…dels därför att jag tänker att jag kan ju inte undervisa i teater på riktigt, jag vet 
egentligen inte hur man gör. Men jag vill ju heller inte att eleverna ska känna att man 
måste kunna så mycket om teater. Så att om jag vågar utöva teater trots att jag 
egentligen kanske inte kan då kommer ju dom också att våga det. Om jag vågar måla 
eller klippa ihop en film fast jag egentligen inte har särskilt hög nivå på det jag gör 
vågar dom också prova det är ju det som är målet att dom törs använda den kunskap 
dom har istället för att tro att dom måste vara bättre för att kunna göra det. 
 

Här beskriver läraren också hur samarbete med andra lärare har påverkat henne. Man kan 
tydligt se de positiva effekterna av att arbeta med gemensamt klassrumsarbete vilket 
Hargreaves (1998) skriver om, hur det kan leda till kompetenshöjning och utveckling.  
 
Trots att vissa lärare inte har kunskaper i alla estetiska uttryck de arbetar med, försöker de 
ändå att få eleverna att arbeta med andra konstformer än de konstformer de arbetar inom. Ett 
exempel på det är vad lärare 1 på Friskola 1 säger i intervjun. Hon pratar om hur hon kan 
hjälpa eleverna att jobba med till exempel dans om de vill det: 
 
Lärare 1 på Friskola 1 

Man får ju utgå ifrån det man har, alltså jag tänker att det kommer ju inte att bli lika 
proffsigt om dom vill dansa, men dom kan ju typ lära sig, alltså jag skulle ju stötta dem 
i det och försöka så här… använda sig av You Tube eller nåt om dom vill göra nåt.  

 
I de allra flesta fall finns det, på de undersökta skolorna, också lärare med kompetens inom 
flera olika konstformer att tillgå på det ena eller det andra sättet i kursen.  
 

Sammanfattning av intervjuresultaten 
Man kan här se hur de olika skolorna arbetar aktivt med samverkan mellan konstformer, i 
större eller mindre utsträckning. Slutsatsen man kan dra av intervjuerna är att de fyra lärarna i 
sin undervisning följer direktiven från Skolverket. Man kan också se, när man tittar på 
Bamfords (2009) kriterier, att de håller en hög nivå på den estetiska undervisningen, genom 
att de bland annat arbetar med utåtriktad verksamhet och reflektioner. Det framkommer också 
att samarbete mellan lärare med olika estetiska kompetenser förekommer i stor utsträckning 
på de olika skolorna som ingår i studien.  
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Analys 
 

För att svara på forskningsfrågorna har analysen delats in i två avsnitt, ett lärarperspektiv och 
ett elevperspektiv. I lärarperspektivet ges svar på hur lärarna genomför ”Aktiv samverkan 
mellan konstformer” och hur väl deras genomförande stämmer överens med styrdokumenten, 
medan elevperspektivet behandlar hur eleverna uppfattar den ”Aktiva samverkan mellan 
konstformer”.  

 
Lärarperspektiv 
 
Olika sätt att genomföra momentet 
Man kan se, både i frågeformulärens svar och i intervjuerna hur lärarna på de undersökta 
skolorna genomför momentet ”Aktiv samverkan mellan olika konstformer” på varierande sätt. 
Det är intressant att titta på och jämföra de olika metoder som finns att genomföra detta 
moment på. Det visar att det finns en stor variation och kreativitet bland lärarna på de olika 
skolorna, kreativitet som förmodligen smittar av sig på eleverna. Linge (2012) menar att det 
inte är tillräckligt att läraren är kreativ i sin planering av undervisningen för att utbilda 
kreativa elever, utan det behövs en pedagogik som utvecklar kreativitet och självständighet 
hos eleverna. Hon skriver också att ämnesövergripande arbete i skolan främjar kreativiteten, 
vilket sker i allra högsta grad i kursen Estetisk kommunikation 1, där just samverkan mellan 
olika konstformer är central. Linge (2012) nämner också begreppet scaffolding som ett sätt att 
utveckla kreativitet hos eleverna. 

 
Scaffolding innebär att läraren handleder och tillrättalägger undervisningsmaterialets 
svårighetsgrad och skapar utmaning på rätt nivå för eleven. På så sätt avancerar eleven i 
sitt kunnande mer än vad den hade klarat på egen hand genom imitation (Linge, 
2012:257). 

 
Man kan i resultaten se hur lärarna utformar uppgifter som eleverna sedan får lösa på egen 
hand, med hjälp av läraren som handledare. Linge (2012) menar vidare att istället för lärarnas 
visdom eller förflutna bör en social organisering leda undervisningen för att skapa 
förutsättningar för lärande, vilket verkar ske i skolorna som ingår i undersökningen.  
 
 
Påtvingad kollegialitet och samarbete 
Man kan se kursen Estetisk kommunikation 1 som en form av påtvingad kollegialitet från 
Skolverkets håll, eftersom kursen ska innehålla samverkan mellan olika konstformer [läs 
konstarter]. Undersökningen visar att det är fler än en lärare inblandad i kursen på nära nog 
samtliga i studien ingående skolor och det behövs, eftersom en ensam lärare kan ha svårt att 
lära ut alla konstformer som ingår i kursen. Hargreaves skriver att i och med samarbete och 
kollegialitet kommer en massa fördelar, men enligt Hargreaves så kan bara gemensamt 
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klassrumsarbete leda till kompetenshöjning, kritiskt tänkande eller kontinuerlig utveckling. 
Han menar att dessa positiva egenskaper även tillskrivs andra former av kollegialitet. Några 
av de olika formerna av kollegialitet som Hargreaves nämner är temaundervisning, 
planeringssamarbete, kollegial handledning, mentorsrelationer, professionella samtal och 
skolvärdering med flera. 

För att få till stånd ett sådant gemensamt klassrumsarbete har Hargreaves (1998) belyst några 
delar som bör sammanfalla. Han menar till exempel att de flesta lärare bara kan samarbeta 
effektivt om de har samma pedagogiska grundsyn eller undervisningsstil. Om de inte har det 
kommer en form av uppifrån bestämd undervisning inte ge några positiva effekter. Huruvida 
lärarna i denna undersökning delar detta är oklart, men så vitt man kan utläsa av resultatet 
verkar det råda en god samarbetsförmåga hos alla lärare i undersökningen.  

Hargreaves (1998) menar också att skolledningen måste ge lärarna, som ska samarbeta, 
tillräckligt med undervisningsfri tid för att kunna mötas. Lärarna själva måste också vara 
flexibla och samarbetsvilliga för att samarbetet ska fungera. Hargreaves (1998) har i sina 
studier även kommit fram till att den förändrade rollen som kollega känns ovan för många när 
de ska samarbeta med en annan lärare i klassrummet. Detta verkar inte gälla för de lärare som 
deltar i denna studie, här verkar lärarna tvärtom bekväma med att arbeta tillsammans med 
andra lärare.  

Han har även funnit att när kollegor samarbetar i klassrummet finns en chans att höja den 
enskilde lärarens kompetens, utveckla kritiskt tänkande eller kontinuerlig utveckling 
(Hargreaves, 1998). Detta märks i svaret från en av informanterna på frågan om hur hon 
upplever att undervisa i en kurs där hon inte har all kompetens som krävs för kursen 
 
Lärare 1 på Friskola 2 

Ja, när jag har tillgång till andra lärare som har dom andra specialiteterna är det bara en 
fördel. Jag får ju också lära mig saker av dom. Jag tycker att det berikar mig som lärare. 
Jag lär mig i den här kursen. I fjol när jag jobbade med en bildlärare, då, när hon sa, ja, 
jag lär mig också, och det tycker jag är kul.  
 

Ytterligare ett exempel är när en annan informant berättar om hur det är att undervisa i ett 
ämne där det ingår delar som hon själv inte är specialiserad inom. 
 
Lärare 1 på Friskola 4 

Jag upplever det att alla vi lärare kompletterar varandra och vi lär ju av varandra så att 
det jag kan lära mig av andra lärare kan ju jag känna mig säker på sen eller halvsäker i 
alla fall även om jag inte blir en specialist på musik eller teater. 
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De former som fungerar bäst för utveckling är enligt Hargreaves (1998) också den minst 
vanligt förekommande, det vill säga: gemensamt klassrumsarbete. Han menar att för att detta 
ska fungera måste skolledningen ge lärare flexibilitet att gemensamt utarbeta riktlinjer och 
kompetensförklara lärarna. På Friskola 4 märks det tydligt i intervjusvaren att de arbetar med 
gemensamt klassrumsarbete. En av informanterna berättar hur tjänstefördelningen ser ut på 
deras skola. 
 
Lärare 4 på Friskola 4 

Det är två lärare som är på samma pass. En lärare som är med på båda. Å så är de en 
lärare som hoppar in och så en andra lärare. Så det finns en lärare som är med på båda 
passen och dom andra två är med på ett pass var. 

 
Den formen av påtvingad kollegialitet, som bestod av obligatoriskt samarbete och gemensam 
planering på den undervisningsfria tiden som ledde till ineffektivitet och bristande flexibilitet 
hos lärarna, som Hargreaves (1998) skriver om, kan man inte se i denna undersökning. En 
annan form av påtvingad kollegialitet kommer fram. Den form av kollegialitet man finner i 
den här undersökningen, är ett naturligt samarbete mellan lärare och inte någon påtvingad 
kollegialitet. Hargreaves (1998) menar att för många har samarbete och kollegialitet blivit 
själva nyckeln till förändringar i skolan. 

Samarbete stärker beslutsamheten. Den enskilde får dela sin sårbarhet med de andra, får 
stöd att gå igenom de nederlag och frustrationer som alltid kommer att beledsaga de 
första stadierna i en förändring, som annars kan sluta med att den undergrävs eller går 
om intet (Hargreaves, 1998:257). 

 
Han menar vidare att med samarbete undviker man att flera gör samma sak eller att en del blir 
överflödiga, genom att aktiviteterna samordnas och att ansvaret fördelas på ett sådant sätt att 
de enskilda individerna kompletterar varandra. Detta gör också att man kan fördela 
belastningen som uppstår genom de ökade arbetskraven och den ökade förändringstakten, så 
att man kan fördela arbetsbördan mer. Hargreaves (1998) menar också att det ger bättre 
undervisning och därmed en bättre läromiljö för eleverna. Det här visar sig på Friskola 1 
genom att Lärare 1 beskriver hur de samarbetar i flera kurser. De lärare som är inblandade i 
dessa kurser har olika kompetens viket leder till att de kompletterar varandra, och eleverna får 
därmed ut mer av kurserna än om bara en lärare skulle undervisa i respektive kurs. 
 
Hargreaves (1998) skriver vidare att samarbete gör att man vågar mer, undervisningen blir 
mer mångfacetterad vilket ger en känsla av att man åstadkommer något viktigt. Detta leder i 
sin tur till att lärarna upplever större tillit till sig själva genom uppmuntran och positiv 
feedback. Allt detta har en gynnsam effekt på elevernas lärande.  Han menar att ”helheten är 
större än summan av delarna” (Hargreaves, 1998:259) i de organisationer som främjar 
samarbete.  
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På Kommunal skola 2 beskriver också lärare 1 hur de samarbetar med kursen. Ibland delar de 
på elevgruppen och ibland är de två lärare med hela elevgruppen samtidigt. Även på Friskola 
4 samarbetar de i stor utsträckning, där samverkar alla inriktningslärare i kursen. På Friskola 2 
finns också ett samarbete, där delar två till tre olika inriktningslärare på kursen, och ifall det är 
två lärare som delar tar de in den tredje genom att byta lite lektioner med varandra. På de 
skolor där lärare har intervjuats i studien sker samarbete i relativ stor omfattning. På en del 
skolor är kompetensen bland lärarna mer spridd och varierad och på andra skolor är den något 
begränsad. 
 

God estetisk undervisning 
Efter genomgång av frågeformulären och intervjuerna pekar det på att vid sex av sju skolor i 
undersökningen råder en god undervisning i estetisk kommunikation. Detta grundas på hur 
elever och lärare uttrycker att de jobbar med samverkan mellan konstformer och att de även 
arbetat med reflektioner. Anne Bamford (2009) menar i The Wow Factor, att god estetisk 
undervisning kräver bland annat reflektion över vad eleverna skapat. Vidare skriver hon också 
att en god estetisk utbildning har behovet av samarbete mellan skola och organisationer i 
samhället som är verksamma inom konsten. Att det förekommer kan man bara ana i vissa fall 
utifrån studien. Bamford talar även om att det ska finnas en chans för eleverna att visa upp 
vad de skapat under processen, antingen genom en föreställning, en utställning eller någon 
form av presentation. Det förekommer också på flera skolor som deltar i studien. Överlag har 
de flesta skolor i undersökningen en god estetisk undervisning. De undersökta skolorna följer 
Skolverkets riktlinjer för kusen Estetisk kommunikation 1, beträffande samverkan mellan 
konstformer.  
 
 
Elevperspektiv 
 
Hierarki 
I doktorsavhandlingen Att skapa ordning för det estetiska i skolan Lindgren (2006) beskrivs 
en hierarki mellan de olika skolämnena, där till exempel musikämnet beskrivs som roligare än 
matte och de estetiska ämnena framställs som frigörande ämnen. I undersökningsmaterialet 
som finns med i denna studie framgår att några av eleverna tycker att samverkan mellan 
konstformer är flummigt och svårt att förstå, och placerar därmed kursen Estetisk 
kommunikation 1 som en kurs som ligger långt under sina egna inriktningskurser i hierarkin. 
Medan majoriteten av de elever som ingår i studien är positiva till ämnet Estetisk 
kommunikation 1 och samverkan, inom ämnet, mellan både konstformer och konstarter. Även 
om eleverna tycker att kursen är rolig och intressant verkar det som om att kursen ligger under 
deras egna inriktningskurser i hierarkin. Även Marner (2005:74) skriver om hur estetiska 
ämnen hamnar långt ner i hierarkin och ofta får stå tillbaka för ”andra s.k. viktiga 
skolämnen”. Han beskriver hur de estetiska ämnena har fått anpassa sig och marginaliserats. 
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/.../ofta med fokus på traditionellt hantverk och traditionella konstarter, i stället för ett 
perspektiv som vidgar sig mot kreativitet, identitet, mediering, samhälle och samtid 
(Marner, 2005:74). 

 
Men i ämnet Estetisk kommunikation har man lyft fram vikten av att lära sig hur konstarter 
samverkar och därmed flyttat perspektivet till just det som Marner menar att man har flyttat 
fokus ifrån. Enligt Marner (2005) diskuteras skolorna oftast i termer av betyg och ekonomi, 
eller hur Sverige mäter sig i förhållande till andra länder i till exempel PISA-undersökningar 
och liknande. I dessa medier handlar diskussionerna oftast om kunskaper i läsning, skrivning 
och matematik. Kanske är det också därför som några elever värderar estetisk undervisning 
som lägre stående, ”det är slöseri med tid från andra, riktiga kurser” som en elev i studien 
uttryckte sig.  
 
Estetisk kommunikation är en viktig kurs som bör tas på allvar då just samverkan mellan 
konstarter är centralt i kursen. Det är viktigt att eleverna på estetiska programmet har 
kännedom om andra konstarter än sin egen och att de har kommit till insikt om hur de kan 
samverka och förstärka varandra. Enligt Marner (2005) kräver både samhället och arbetslivet 
idag att eleverna utvecklar kreativitet och initiativförmåga. Detta kommer att betonas ännu 
mer i framtidens estetiska landskap. Enligt EU är estetiska uttryck en av de åtta 
nyckelkompetenser som de menar att ungdomar ska ha med sig i sin utbildning 

 
Cultural awareness and expression, which involves appreciation of the importance of 
the creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, 
performing arts, literature and the visual arts). (Europa.eu, 2011) 

 
Elsner (2001) beskriver bland annat i sin avhandling ett projekt där bildämnet och teaterämnet 
integreras. Det är ofta förekommande att bildelever målar kulisser till teaterelevernas 
föreställningar. Detta samarbete är inte intressant för bildeleverna vilket fick lärarna att arbeta 
mot nya samarbetesmetoder där båda ämnena blev lika värda. 
 

Integrationen byggde på att vi möttes på halva vägen, bild skulle få vara bild och teater 
teater. Ingen skulle vara den andras hjälpbräda (Elsner, 2001:32). 

 
Vi menar att det är av stor vikt att samarbete mellan kollegor sker med ömsesidig respekt. Hur 
skall annars eleverna kunna jobba i gemensamma projekt inom kursen Estetisk 
kommunikation 1? 
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Glädjefyllt  
Det finns också många elever i undersökningen som utrycker att de gillar kursen. Att de 
tycker att det är roligt att få prova på en annan konstart än den de läser i sin inriktning och att 
de upplever att det är intressant att få experimentera och blanda konstformer. Flera elever, 
från de flesta skolor, uttrycker i frågeformulären att det är bra och att de får mycket kunskap 
om hur olika konstformer kan samarbeta för att tillsammans förstärka varandra och föra fram 
ett budskap till en publik. Marner (2005) skriver också om hur man genom att använda sig av 
estetiska uttryck i utbildningen kan göra skolan mindre tråkig och mer angelägen. Det ser vi 
också att några av eleverna tycker. En elev skriver till exempel i frågeformuläret ”Jag tyckte 
det var helt okej. Bättre än en mattelektion”. Även Bamford (2009) skriver om hur estetiska 
ämnen i skolan påverkar eleverna till att skolka mindre och att det förstärker inlärningen i 
andra ämnen. Hon menar att när eleverna får vara kreativa och får arbeta med estetiska ämnen 
vill de vara i skolan i större utsträckning än i skolor utan estetisk undervisning.  
 
 
Olika uppfattningar 
Det är flera elever från samma elevgrupp som har uppfattat undervisningen på helt olika sätt. 
Ibland när man läser deras svar så kan man tro att de inte har läst samma kurs. Här är fyra 
elevers åsikter angående kursen. De första två verkar inte gilla kursen alls och har inte heller 
förstått vad det är de arbetar med, medan de andra två eleverna, enligt vår tolkning, har 
förstått kursens innehåll och verkar tycka att det är lärorikt och intressant: 

Kommunal skola 2 

1. Långsökt det vi lärde oss gick inte att överföra i praktiken. Saknade mål med det vi 
gjorde. 

2. Det var inget fokus på olika konstformer, mest musik och ibland någon pjäs. 
Kändes inte som det gav något. Det som var bra hade med scennärvaro att göra. 

3. T.ex. som ett bra sätt att bli bättre på att förstå hur olika konstformer kan påverka 
varandra och samarbeta. Har även hittills varit ganska roligt. 

4. Bra att få testa olika estetiska uttryck. Jag utvecklas i mitt eget område genom att ta 
del av andras. 

Det kan handla om att vi alla är olika och att vi lär oss på olika sätt. Vi tar helt enkelt in olika 
delar och bearbetar dem på vårt eget sätt. Att olika elever har uppfattat samma kursmoment på 
helt olika sätt är inte konstigt. Boström (2009) menar att när individer undervisas utifrån sin 
egen lärstil uppnår de bättre resultat och lär sig snabbare. Det visar på att vi lärare måste bli 
bättre på att fånga upp de olika lärstilarna. Lärare måste förmedla kunskapen om olika lärstilar 
till elever på olika sätt för att också fånga upp olika typer av elever.  
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Att hitta individuella vägar till elevernas lärande är enligt Boström (2009) en av de 
utmaningar vi står inför i skolan. Lärarnas uppdrag är att ge eleverna en likvärdig utbildning, 
men det finns enligt Boström (2009) olika vägar att uppnå de uppsatta målen. 

Vi lär oss bäst genom att interagera med idéer, genom att medvetet omformulera 
idéerna och genom att hitta ”krokar” som kopplar samman tidigare föreställningar (eller 
exempel) – särskilt när det finns en spänning mellan det vi vet och det nya vi möter. Vi 
måste uttryckligen få lära oss hur vi ska bearbeta sådant lärande (Hattie, 2012:139). 

Det skulle kunna vara så att dessa elever, när de möter denna nya kurs, inte har kopplat 
samman detta till kreativitet och att de genom kursen kan uttrycka sig genom olika estetiska 
medier. Dessa elever kanske inte har förstått syftet med kursen eller kursmomentet och detta 
kan bero på hur olika elever tar in information. Om informationen inte kommer på flera olika 
sätt och/eller i för stor mängd tenderar elever att välja ut det de förväntar sig och skapar 
därefter en egen uppfattning om vad, hur och varför de skall utföra detta kursmoment. Vidare 
beskriver Hattie (2012) att det mest angelägna är att antalet vägar och möjligheter för att 
presentera nya kunskaper är många utan att få in störande moment i någon större omfattning. 
Detta för att underlätta bearbetningen av de nya kunskaperna utan att överanstränga hjärnan, 
det som underlättar är flera sätt att visualisera nya tankegångar. 

Hattie menar att man bör presentera nytt material på flera olika sätt, det vill säga att blanda 
visuell och verbal information med andra medier för att få en mer komplett bild än vad ett 
enda medie kan ge. Material och multimedia bör också ”koppla samman fakta, förmågor, 
procedurer och djupa konceptuella principer” (Hattie 2012:138). Detta kursmoment går i stort 
sett ut på att eleverna skall uttrycka sig med flera medier och då behöver de träna på detta. 
Framförallt måste läraren få med sig alla elever på tåget, det vill säga de måste förstå syftet 
med uppgifterna, vad interaktion betyder och vilka vinster en sådan kan ge. Hattie menar 
vidare att vi måste få lära oss nya sätt att bearbeta fakta och idéer på. Dessa sätt finns inte 
sedan tidigare, utan behöver övas in, och att öva under en längre tid är viktigt. 

De flesta av oss, både begåvade och mindre begåvade, behöver många tillfällen att lära 
oss nya idéer, helst över tid. Vi behöver också förstå syftet med målmedveten övning 
(Hattie, 2012:139). 

Enligt Kroksmark (1997) är det hur läraren presenterar innehållet i kursen som är avgörande 
för hur eleven lär sig och vilket förhållningssätt eleven utvecklar till kunskapen. Kroksmark 
tar upp sex punkter som läraren bör använda när läraren tolkar och omsätter kursplanen, vid 
en analys av ämnets innehåll, examinationer och arbetssätt: 
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x Vilken är poängen med ämnet/studierna? 
x Vad (vilken kvalitet av kunskapen) är det som eleven skall lära sig? 
x Vilka kvaliteter i elevens lärande skall undervisningen utveckla? 
x Hur skall eleven lära sig innehållet (sekvensering, tid, metoder)? 
x Hur styr prov och/eller examinationsformen innehållet? 
x Hur påverkar prov och/eller examinationsformen retroaktivt elevens sätt att 

prioritera och förstå innehållet? (Kroksmark. 1997:89) 
 
Vidare skriver Kroksmark (1997) att vi bör fråga oss om hur lärarens relation är till elevens 
förkunskaper och erfarenheter av innehållet. Han anser att den kritiska punkten är av didaktisk 
karaktär och att den ligger i övergången mellan hur läraren själv lär sig och hur 
undervisningen byggs upp i klassrummet.  
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur momentet ”Aktiv samverkan mellan konstformer” 
genomförs på några gymnasieskolor i Norrland. Vi diskuterar här utifrån de svar vi fått på 
forskningsfrågorna. I studien framkommer två olika sätt att arbeta med kursen Estetisk 
kommunikation 1, det ena är att några lärare anser att de skulle kunna arbeta med kursen själv 
och det andra sättet är när flera lärare samarbetar med kursen. Vi har i studien också jämfört 
hur det fungerar på skolor med olika huvudmän, vilket vi diskuterar här. Vi vill också i 
diskussionen lyfta elevernas syn på kursen och vikten av kursen Estetisk kommunikation 1. 
Vi avslutar kapitlet med en metoddiskussion och en slutsats rörande hela undersökningen. 
 
 

Arbeta med kursen ensam 
En av studiens grundantagande är att en ensam lärare inte kan ha kursen på grund av bristande 
ämneskompetenser i övriga delar än sin egen inriktning. Resultaten i studien visar att en 
ensam lärare skulle kunna ha kursen och genomföra momentet ”Aktiv samverkan mellan 
konstformer” ändå. En lärare på friskola 4 menar att hon besitter så mycket samlad erfarenhet 
av att jobba med momentet med lärare som undervisar i andra ämnen än henne själv. Enligt 
Skolverkets tillägg till kursen behöver eleven inte visa att han/hon behärskar alla estetiska 
uttryck, utan konsten att förmedla sig till en publik genom att sammanföra flera olika estetiska 
uttryck.  

Även om ett samarbete i klassrummet enligt Hargreaves (1998) är det optimala för att 
eleverna ska lära sig hur samverkan mellan konstarter fungerar kan en ensam lärare 
genomföra kursen. Det framkommer genom intervjuerna i studien att det är fullt möjligt. Två 
av informanterna beskriver där hur de skulle kunna arbeta med andra konstformer än de 
konstformer de är utbildande inom. Det framgår av tillägget till kursen att det inte ska läggas 
stor vikt vid att eleven ska kunna utföra de olika konstformerna med ett gott resultat, bara att 
eleven ska arbeta med samverkan mellan konstformerna samt att de ska ha förståelse för hur 
de kan samverka och hur de kommunicerar med en publik. Som studien visar har en lärare 
med kompetens i bara ett estetiskt ämne kunnat undervisa inom flera konstformer. 

Men det finns en risk med att en ensam lärare arbetar med kursen Estetisk kommunikation 1. 
Det ser vi i elevgrupp B:s svar på Kommunal skola 3, där de flesta elever beskriver att deras 
kurs i Estetisk kommunikation bara blev en bildkurs. Där förekom ingen samverkan mellan 
konstformer, som är centralt i kursen. Den läraren tror vi tolkade begreppet konstformer som 
samverkan inom en konstart. Alltså att eleverna fick samverka med flera former inom 
bildkonsten. Till exempel mellan skulptur, måleri och teckning. Som vi skrivit tidigare så 
finns tyvärr inte denna lärares kommentarer med i undersökningen. 
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Hur fungerar den påtvingade kollegialiteten i verkligheten? 
Tvärtemot vad vi först antog så utförs ett relativt gott samarbete mellan lärare på de olika 
skolorna, de allra flesta lärare arbetar också med ”Aktiv samverkan mellan konstformer”.  
Om lärare ges tillräckligt med undervisningstid tillsammans i tjänsten inom kursen Estetisk 
kommunikation 1 kan det gemensamma klassrumsarbetet med kollegor med olika estetiska 
kompetenser till och med ses som en form av fortbildning för lärarna enligt Hargreaves 
(1998). Han menar alltså att det lärarna gör tillsammans i klassrummet kan höja kompetensen 
hos lärarna och sedan kan de, som Lärare 2 på Kommunal skola 2 säger, känna sig säkra att 
undervisa i de konstformer som man inte är utbildad inom. Genom gemensamt 
klassrumsarbete har man tillgodogjort sig kunskap i andra estetiska ämnen som man jobbar 
med. Man tar till sig den kunskapen och använder den när man själv undervisar. 
 
Vi har i studien funnit att det existerar ett gott samarbete på de skolor som finns med i 
undersökningen. Vi upplever att det mellan lärare i estetiska ämnen fungerar bra med den från 
Skolverket indirekt påtvingade kollegialiteten. Vi har också upptäckt att det inte är nödvändigt 
med samarbete mellan olika lärare i estetiska ämnen för att genomföra kursen. Vissa lärare 
har en relativt bred kompetens och dessutom mångårig erfarenhet av att samarbeta med andra 
lärare i estetiska ämnen med olika kompetens inom det estetiska området. Detta har lett till att 
de kan arbeta utanför sin egen grundkompetens, åtminstone med kursen Estetisk 
kommunikation 1 där det tydligt framgår att eleverna inte behöver vara skickliga i sitt 
utförande av andra konstformer än den egna konstformen (Skolverket, 2013).   
 
Kanske kan det goda samarbetet mellan lärare i estetiska ämnen bero en del på det 
utanförskap som det utgör att vara just lärare i estetiska ämnen. Marner (2005) skriver om hur 
estetiska ämnen marginaliseras och ämnen som svenska, engelska och matematik ligger i 
topp. Vi har själva upplevt en hierarki mellan lärarkollegor. Lärare i estetiska ämnen räknas 
inte på samma sätt som de som är lärare i de ”viktiga ämnena” (Marner 2005:81). Även 
Lindgren (2006) skriver om hur det skapas gränser mellan viktig och oviktig kunskap. Man 
kan uppleva att flera av lärarna i svenska, engelska och matematik tycker att det vi estetlärare 
gör på vår arbetsplats inte riktigt räknas som utbildning. Uppfattningen bland flera lärare 
tycks vara att det inte är viktigt att eleverna lär sig uttrycka sig estetiskt och får en estetisk 
dimension i livet. Kanske det beror på att det inte är de estetiska och kreativa ämnena som 
ligger till grund för till exempel PISA-undersökningen Skolverket (2013).  
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Skolor med olika huvudmän 
I studien ser vi att det inte föreligger någon direkt skillnad mellan kommunala skolor och 
friskolor rörande det undersökta momentet, som vi först antog. Tvärtom framträder en klar 
linje att oberoende av huvudman jobbar lärarna i enlighet med Skolverkets riktlinjer. De allra 
flesta av skolorna i studien har flera lärare kopplade till kursen, och de flesta av skolorna, 
oavsett huvudman, har också lärare med flera olika kompetenser inom det estetiska området 
att tillgå inom skolan. Det vore intressant att se om det stämmer överens med andra delar av 
landet, eller om det bara är bland de skolor som ingår i undersökningen som friskolor och 
kommunala skolor inte skiljer sig nämnvärt åt. I denna undersökning ingår sju skolor på två 
olika orter i Norrland, varav fyra är friskolor och tre är kommunala skolor.  Enligt 
Gymnasium.se (2014) finns det 293 gymnasieskolor i Sverige som erbjuder det Estetiska 
programmet. 
 
 

Elevernas syn 
Studien visar att eleverna uppfattar både kursen Estetisk kommunikation 1 och momentet 
”Aktiv samverkan mellan konstformer” på skilda sätt. Detta anser vi beror på att elever tar till 
sig kunskap och information på olika sätt. Alla har sitt sätt att se på kursen och dess innehåll 
och uppfattar situationer olika. De flesta elever som ingått i studien, bortsett från de två 
elevgrupper som avviker från övriga, ser positivt på kursen och dess innehåll. De upplever att 
det är roligt att få prova på andra konstformer och att lära sig om hur de olika konstformerna 
kan samverka och förstärka varandra när de presenteras för en publik. Oavsett om det är en 
konstutställning eleverna själva har arbetat med eller om de framträtt på en teater, upplever vi 
att de flesta har uppskattat det de har gjort och lärt sig av det. Vi anser att den här kursen är 
viktig för elever på det estetiska programmet eftersom de får en ökad förståelse för andra 
konstformer än sin egen, samt att de också ökar sin kunskap om hur olika  konstformer kan 
samverka i ett och samma verk. Eftersom samhället, enligt Marner (2009) blir mer inriktat på 
kreativitet och initiativförmåga är detta kunskaper som eleverna behöver ha med sig i det 
framtida arbetslivet.  

 

Estetisk kommunikation för alla 
Från Skolverkets sida vore det bra med en uppmaning om samverkan med externa och 
professionellt aktiva inom det estetiska programmets samtliga inriktningar. Detta skulle kunna 
leda till att eleverna snabbare får insikt om hur det fungerar i verkligheten. Bamford (2009) 
skriver om hur samarbete med samhällets kulturinstitutioner bidrar till en estetisk utbildning 
av hög kvalitet. Att det påpekas från Skolverkets håll hur viktigt det är med externa 
samarbeten skulle ge mer tyngd till kursen och kanske att det skulle få de kulturella 
institutionerna i samhället att öppna upp mer för samarbeten med gymnasieskolan.  
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Estetisk kommunikation skulle kunna utgöra en god grund i den svenska gymnasieskolan. Att 
låta denna kurs bli en obligatorisk kurs inom hela gymnasieskolan skulle generera en lång rad 
förtjänster för elever oavsett vilka program de går. Denna kurs skulle kunna bli grundkursen i 
det som Marner (2005) skriver om; en kulturskola för alla. Han menar att det skulle vara en 
skola för alla med ett ökat fokus på estetiska läroprocesser och med bredare urval av ämnen, 
till skillnad från den så kallade treämnesskolan, där han hävdar att endast svenska, engelska 
och matematik står i fokus. Vidare skriver Marner att lärande i treämnesskolan ses allt för 
snävt, som till exempel kunskap från skolböcker. Han menar att estetiska läroprocesser är 
viktiga för alla ämnen, inte endast de estetiska ämnena. Marner (2005) skriver vidare att den 
typen av kulturskola kan lägga grunden för ett meningsfullt lärande baserat på förståelse och 
gestaltning. Detta kräver dock att skolan i högre utsträckning ses i ett kulturperspektiv istället 
för att fokusera på bra betyg i svenska, engelska och matte.  

Jag tror att utbildning är den grundläggande metoden för sociala framsteg och reformer. 
Jag tror att alla reformer som enbart grundas på lagstiftning, på hot och straff, på 
förändringar i tekniska eller yttre arrangemang, är obeständiga och fruktlösa (Dewey, 
2004:55). 

Deweys ord skrevs under 1930-talets slut och de är lika aktuella i dag. Dewey (2004) vidgar 
tankarna att gälla både individer och samhället i stort. Han hävdar att alla som bryr sig om 
utbildning måste kämpa för tanken att skolan är platsen där varje samhälle kan lägga grunden 
för sociala förbättringar och förnyelse.  

Bertil Sundin översätter i sin bok Estetik och pedagogik några utdrag ur John Deweys Art as 
Experience. Sundin (2003) menar att det mest anmärkningsvärda med Art as Experience är att 
Dewey lägger grunden till tankegången om det estetiska i vardagen. ”Estetisk njutning är inte 
de fås privilegium, den är för alla” (Sundin, 2003:81). 

 

Metoddiskussion 
Under arbetet med studien har vi stött på en rad problem. Allt från att finna lämpliga tider för 
att genomföra undersökningen via frågeformulär till att vi utan närmare förklaring nekades att 
undersöka en årskurs på en skola. 

Det hade till exempel varit intressant att kunna undersöka samtliga lärare som varit 
engagerade kursen Estetisk kommunikation 1 på de undersökta skolorna. Möjligheten att 
distribuera frågeformulär till de lärare som tidigare har undervisat eleverna på de undersökta 
skolorna, var begränsad. Detta på grund av att några lärare har gått i pension, bytt 
arbetsuppgifter eller bytt arbetsplats.  



 

45 
 

I och med att 23 procent av eleverna saknats vid tillfällena för genomförandet av 
frågeformulären finns det en felmarginal som vi inte helt kan bortse från. Dock är svaren från 
de undersökta eleverna i så hög grad överensstämmande att det inte råder någon som helst 
tvekan om att resultatet kan bedömas korrekt beträffande de undersökta skolorna. Då 
majoriteten bland de undersökta lärarna är eniga om kursens kärna och våra frågeställningar 
har besvarats på likartat sätt, föreligger det inte något problem med att några av de tidigare 
undervisande lärarna inte finns med i underlaget. Formellt sett saknas de inte. 

En av de fristående skolorna i undersökningen gav inte kursen Estetisk kommunikation 1 
förrän i årskurs tre. I en av de kommunala skolorna i undersökningen fanns enbart treorna på 
plats vid besökstillfället, och då endast en del av dessa då övriga elever hade andra lektioner, 
därav relativt få svar även där. I ett fall finns endast elevernas utlåtande om kursen att tillgå i 
det insamlade materialet. I ett annat fall finns endast en lärares utlåtande om en kurs som flera 
lärare har undervisat i. I ytterligare ett fall har endast lärarens svar via frågeformulär kunnat 
ingå i studien eftersom kursgruppen som läraren undervisar i har nekats att delta i studien. 
Detta utan närmare förklaring från det berörda arbetslaget.  
 
På fråga tio i elevernas frågeformulär saknas alternativet ”ibland”. Detta upptäcktes efter att 
samtliga frågeformulär genomförts. Vi är medvetna om att detta genererar en misspassning i 
jämförelse med lärarnas frågeformulär. Dock finns det inte en enda lärare som fyllt i 
alternativet ibland. Därför tror vi inte att detta är avgörande för studien. Fråga 13 i 
elevversionen har felaktigt fått med en parentes ”(om du svarar nej – hoppa över fråga 14)”. 
Uppmaningen i parentesen skulle inte stå där. Denna felaktighet har vi upplyst informanterna 
om att ignorera när de fyllde i frågeformuläret. 
 
Att välja att triangulera innebar ett stort arbete för oss författare av studien. Att besöka sju 
skolor och ett stort antal klasser och studiegrupper krävde tid och kraft. Ett alternativ till 
triangulering hade varit att genomföra de fyra semistrukturerade intervjuerna med lärare, på 
liknande sätt som vi gjort, och komplettera med fyra semistrukturerade intervjuer med elever. 
Detta hade dock begränsat urvalet, kvantitativ sett, men samtidigt fördjupat elevernas tankar 
och synpunkter om kursen, vilket också hade varit intressant. 



 

46 
 

Slutsatser 
Våra forskningsfrågor har kunnat besvaras, även om vi inte fick exakt de förväntade svaren av 
studien. Vi antog att en ensam lärare inte kunde genomföra kursen själv, studien visar att vissa 
lärare kan ha kursen på egen hand, även om ett samarbete skulle vara det bästa för både elever 
och lärare. Det optimala, tror vi, är att om alla lärare och elever inom det Estetiska 
programmet kunde vara i klassrummet samtidigt och samarbete kunde ske mellan både 
människor och konstformer. Det kräver bland annat att lärarna får tillräckligt med tid i 
tjänstefördelningen för att de ska ha möjlighet att verkligen arbeta tillsammans, vilket kan bli 
något kostsamt för skolorna. 

I analysen har vi också skrivit om hur eleverna kan uppfatta saker på olika sätt, detta gäller i 
allra högsta grad hur de har uppfattat det moment vi undersöker i uppsatsen. Vissa elever 
verkar inte alls ha uppfattat vad det innebär att samverka mellan konstformer, och andra 
elever verkar inte ens ha uppfattat vad en konstform är. I dessa fall kan man tycka att läraren 
eller lärarna har misslyckats med sitt uppdrag, när det centrala innehållet i kursen inte har nått 
fram till alla elever. Hur ska vi lärare då gå tillväga för att nå fram till alla elever? Är det en 
utopi att vi ska kunna få alla att förstå? Eller kan vi med till exempel mer utbildning i 
exempelvis specialpedagogik hitta metoder och knep för att faktiskt nå fram till alla elever?  

Som lärare har vi ett uppdrag - att eleverna ska få en likvärdig utbildning och bedömning och 
att det ska vara en skola för alla på så sätt att vi ska kunna anpassa utbildningen till varje 
enskild elev. Detta kan vara mycket svårt med de stora elevgrupper vi oftast har nuförtiden. 
Men med en tjänstefördelning där alla lärare inom det Estetiska programmet samarbetar med 
alla estetelever som läser kursen Estetisk kommunikation 1, kanske det skulle vara möjligt. 
Men det är som sagt ett kostsamt upplägg. Det är kanske till sist viktigare att lägga dessa 
resurser på andra ämnen, som de som mäts i till exempel PISA-undersökningen (Skolverket, 
2013), så att Sverige kan bli bättre på att utbilda våra medborgare i global bemärkelse. Det 
måste vara mycket bättre att vi lägger våra resurser på att Sveriges medborgare kan läsa, 
skriva och räkna, än att lägga pengar på att nästa generation svenskar ska bli kreativa!? Det är 
så samhället pratar om det, i alla fall om man ska tro Marner (2005) 

Oftast diskuteras skolan i medierna endast i termer av betyg och ekonomi eller om 
Sverige placeras lågt i internationella utvärderingar av läsande, skrivande och 
matematik (Marner 2005:82). 

Marner (2005) skriver också om hur det finns ett underskott av skapande verksamhet i skolan 
idag och att eleverna därför törstar efter att få ägna sig åt skapande i de estetiska ämnena. När 
man nu har tagit bort den tidigare kursen Estetisk verksamhet, som var en obligatorisk kurs 
för de som läste på gymnasieskolan, så menar vi att man har tagit bort en viktig möjlighet för 
de elever som läser på andra program än det Estetiska programmet att utöva skapande 
verksamhet. 
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Fortsatta studier 

Efter arbetet med denna studie ser vi ett möjligt fortsatt arbete med att exempelvis kartlägga 
hur det ser ut i andra delar av landet gällande genomförandet av momentet “Aktiv samverkan 
mellan olika konstformer” (Skolverket 2011b). Det kan dessutom vara intressant att jämföra 
om det finns skillnader mellan skolor med olika huvudmän. 
 
Det kan också vara av intresse att undersöka hur kursen Estetisk kommunikation 1, och 
momentet “Aktiv samverkan mellan olika konstformer” bedöms. Då detta är ett ämne som 
sammanfattar kärnan inom det estetiska programmet är det lätt att vara duktig på en av många 
delar. Hur bedömer man elever som till exempel har svårt för att måla och rita eller saknar 
vilja/förmåga att hålla takt? 
 

Finns det behov av Estetisk Kommunikation för alla på gymnasiet? Hur påverkar 
avskaffandet av kursen estetisk verksamhet dagens gymnasieelever? Vilka följder får 
avskaffandet av en obligatorisk estetisk kurs? Elever som inte läser på estetiska programmet 
har numera inte samma möjlighet som tidigare att läsa något estetiskt ämne. 
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