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Abstract 
 

This essay is an attempt to give indications of how pupils in the ninth grade value the arts 

subjects in Swedish schools. We believe that the subjects in arts education is mainly seen as 

“fun” subjects rather than “important” or “useful”. However, this is not an attempt to find out 

the pupils view in a national scale, but instead an attempt to show what pupils may think and 

how this may affect the art subjects value.  

 

Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att ta reda på tendenser om vad elever i årskurs 9 tyckte om de 

estetiska ämnena. För att undersöka detta genomförde vi en kvantitativ enkätundersökning där 

vi fick sammanlagt 159 enkätsvar från elever i årskurs 9. De synsätt vi i första hand har 

undersökt är huruvida eleverna anser att de estetiska ämnena är roliga, intressanta och/eller 

viktiga. 

 Vår bakgrund behandlar dels tidigare forskning på området om synen på de estetiska 

ämnenas roll och legitimitet i skolan och dels olika begrepp inom detta område, exempelvis 

estetik, estetiska respektive praktiska ämnen samt semiotik. Vi kommer även kort nämna vad 

som står i Lpo 94 om estetik och de estetiska ämnena samt vad som står i Lgr 11 om estetik 

och de estetiska ämnena. 

 De tendenser vi har sett är i huvudsak att elever i årskurs 9 i första hand ser de estetiska 

ämnena som roliga, i andra hand som intressanta och i tredje hand som viktiga. Över lag ser vi 

tendenser som pekar åt att eleverna som svarade ansåg att det är ganska viktigt med bra betyg 

i de estetiska ämnena men att de inte har någon större användning för vad de lärt sig i dessa 

ämnen. 

 Dessa resultat diskuteras avslutningsvis mot vad som tas upp i vår bakgrund vad gäller 

synen på de estetiska ämnena samt vad eleverna skulle kunna lära sig inom de estetiska 

ämnena som de skulle kunna ha nytta av ute i samhället. 

Sökord: pedagogik, estetik, bild, musik, teater, drama, kvantitativ. 
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Inledning 
 

Det råder idag en oenighet kring de estetiska ämnenas plats och funktion i skolan. Å 

ena sidan ses de som ”roliga” ämnen som ger eleverna en paus från den övriga 

undervisningen, å andra sidan ses de som viktiga fostrande ämnen som kan bidra med 

viktig kunskap för eleverna som de kan ha med sig ut i samhället och ut i yrkeslivet. I 

och med att deras plats som ”seriösa” och ”reella” ämnen inte verkar vara självklar i 

skolan kan det även påverka hur eleverna ser på de estetiska ämnena och hur viktiga 

de är för individen (Lindgren 2006). 

 I denna uppsats kommer vi undersöka vad elever anser om de estetiska ämnena, 

om de ses som roliga, intressanta och/eller viktiga för dem. Vår utgångspunkt för 

denna uppsats grundas i vår undran om hur givande och lärorika eleverna anser att de 

estetiska ämnena i skolan är samt vilken vikt eleverna lägger vid de estiska ämnena. 

Det är inte vår avsikt att framställa någon form av motsättning mellan ämnen som 

roliga och ämnen som viktiga och givande, även om vi är medvetna om att denna 

oenighet förekommer i debatten kring de estetiska ämnena. 

 Metoden vi valt att använda oss av i denna uppsats är en kvantitativ 

enkätundersökning. Vi försöker på intet sätt göra någon generalisering vad gäller hela 

skolväsendet i Sverige, inte heller försöker vi komma fram till något svar kring de 

estetiska ämnenas plats i skolan. Det vi däremot vill och hoppas kunna göra är att ge 

en fingervisning i form av tendenser om vad dessa elever anser om de estetiska 

ämnena. 
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1. Bakgrund 
 

I följande avsnitt utreds tidigare forskning kring centrala begrepp vilka vi kommer 

utgå från. Till att börja med kommer vi kort gå igenom tidigare forskning på området 

om synen på de estetiska ämnenas roll och legitimering i skolan. Därefter kommer vi 

beskriva estetikbegreppet samt kort beskriva vad vi syftar till med estetiska ämnen 

samt skillnaderna mellan estetiska och praktiska ämnen i skolan. Vi kommer även ta 

upp valda delar ur Deweys (1934/2005) Art as Experience för att exemplifiera en 

konstteoretisk syn på de estetiska ämnena. Vidare behandlas begreppet semiotik, dess 

betydelse samt en enklare förklaring av en semiotisk analysmodell. Med dessa delar 

avser vi att definiera centrala begrepp samt att kort presentera Deweys (1934/2005) 

konstteori. Därmed är inte vår avsikt att knyta dessa till ett elevperspektiv, denna 

koppling sker under diskussionen. 

 Avslutningsvis lyfter vi fram valda delar ur Lpo 94, Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, samt ur den 

kommande läroplanen Lgr 11, Förordning om läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, för att beskriva vilken vikt de estetiska ämnena 

kan komma att ha i skolan i framtiden jämfört med hur det är formulerat i dagens 

läroplan. 

 

 

1.1 Tidigare forskning 
Den enda direkta forskningen som relaterar till vår kvantitativa enkätundersökning om 

vad eleverna i årskurs 9 anser om de estetiska ämnena som vi funnit är Monica 

Lindgrens (2006) avhandling, Att skapa ordning för det estetiska i skolan: diskursiva 

positioneringar i samtal med lärare och skolledare. Studien tar upp hur lärare ser på 

den estetiska verksamheten i de olika skolorna samt hur denna legitimeras. Det är 

tydligt att de praktiska och estetiska ämnena som slöjd, musik och bild får stå som 

fanbärare för de estetiska inslagen i skolorna, kontra ett synsätt där estetik är något 

som används och implementeras i alla ämnen. Empirin som studien baseras på är 
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kvalitativ och innefattar intervjuer av 55 lärare från 7 olika skolor. Studien visar 

utifrån sitt kvalitativa material att estetiken får sin legitimitet som stöd/fostransämnen 

som ska vara ”kul” och samtidigt ”uppfostrande” (Lindgren 2006).  

 Det finns dock en sammanställning av tidigare undersökningar vad gäller 

elevers syn på skolans ämnen av Margareta Dahlbom (1988), Vad elever tyckt och 

tycker om skolans ämnen. De undersökningar som Dahlbom (1988) sammanställer 

sträcker sig från sent 1800-tal till mitten på 1970-talet. Dahlbom (1988) har lagt sitt 

fokus till fysikämnet, men i vissa undersökningar som presenteras kan man utläsa vad 

elever ansett om musik och bild, alternativt sång och teckning som det även kallades. 

I regel är varken bild eller musik populärt bland eleverna, även om bild har visat 

tendenser till att vara aningen mer populärt än musik. Oavsett har varken bild eller 

musik hamnat bland ”popularitetstoppen” av skolans ämnen (Dahlbom 1988). 

 

1.2 Estetik 
Termen estetik kommer från det grekiska ordet aisthetis (=sinnesupplevelse) vilket 

betyder ”läran om det sköna”, och själva termen myntades först under 1700-talet av 

en man vid namn Alexander Gottlieb Baumgarten (Sundin 2003). Från början var 

estetik tänkt som ett forskningsområde där man skulle se till och undersöka kunskap 

som byggde på sinnesförnimmelse. När vi minns hur något känns, luktar, smakar osv. 

handlar det om sinnlig kunskap, och Baumgarten menade att denna sinnliga kunskap 

var skild från och underordnad förnuftet d.v.s. den logiska kunskapen (Sundin 2003). 

 Åsikterna går idag isär vad gäller vilka sinnen som omfattas när något upplevs, 

hur ett estetiskt objekt är uppbyggt samt hur det värderas (Lindgren 2006). Sundin 

(2003) menar att estetik länge varit ett begrepp som använts av en liten skara 

människor inom konst och kultur, men idag används begreppet betydligt bredare. 

Marknadsföring av olika varor har idag mycket att göra med deras utseende och 

symboliska värde vilket gör att en så kallad estetisk utgångspunkt blir central (Sundin 

2003). En slutsats skulle kunna vara att samhället idag riktar in sig mer och mer på 

upplevelse och sinnesintryck i allmänhet. 

 Fram till slutet av 1960-talet skiljdes det mellan ”högkultur” och ”lågkultur”, 

finare/bättre kultur och sämre/populärkultur (Sundin 2003). Efter det har begreppet 

estetik spritt sig i samhället, det talas om vardagens estetik och det förekommer 
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blandningar mellan fin- och populärkultur (Sundin 2003). 

 När det talas om estetik i skolan idag fungerar begreppet som en samlande term 

för olika aktiviteter som har någon form av konstnärlig anknytning och denna samling 

har hållit sig kvar sedan sent 1940-tal (Lindgren 2006). Dock skiljs det samtidigt 

mellan konstnärliga ämnen och praktiska ämnen, Marner och Örtegren (2003) menar 

att de estetiska ämnena: 

 

[… ]har kulturorienterande uppgifter som visar deras sociala betydelse. Inte minst gäller 
detta förmågan att – inför ett överflöd av information och produkter – kunna värdera. 
Individen måste kunna hantera informationen; bli en väljare och inte en sväljare (Marner 
& Örtegren 2003, s 59). 

 

Med detta menar de att det inte bara handlar om att ta till sig information, utan även 

kunna behandla och värdera den, även kallat källkritik. 

 De estetiska ämna ska inte förväxlas med det engelska begreppet ”aesthetic 

education”. Med ”aesthetic education” menas det konstnärliga inslaget i 

undervisningen och estetisk fostran, men hur det faktiskt ser ut kan variera stort 

(Sundin 2003). Det som vanligtvis menas med estetiska ämnen i Sverige är de 

konstnärliga ämnena, exempelvis bild, musik, teater och drama. Den engelska 

motsvarigheten skulle istället bli ”arts education” (Sundin 2003). Här finns en tydlig 

skillnad mellan utbildning inom estetiska ämnen och estetiska inslag i undervisningen 

av andra skolämnen (Sundin 2003). 

 När vi i detta arbete syftar till estetik menar vi den ordinarie betydelsen av 

begreppet, sinnesupplevelse och kunskapen att kunna utnyttja och analysera dessa 

upplevelser. Vi kommer inte heller fokusera på någon specifik konstart utan syfta till 

de estetiska ämnena i allmänhet, framför allt Bild, Musik, Teater, Drama och Dans. 

Teater, Drama och Dans anser vi är konstnärliga ämnen, vilket gör att vi vill ta med 

dessa ämnen i detta arbete trots att de inte har egna kursplaner i grundskolan. När vi 

talar om specifika ämnen och/eller konstarter kommer detta anges. 
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1.3 Estetiska ämnen och praktisk-estetiska ämnen  
Estetiska ämnen och praktisk-estetiska ämnen kan ses som två olika samlingsnamn för 

olika ämnen i skolan. Lindgren (2006) lyfter fram sättet att skriva ”praktisk-estetiska 

ämnen” grundar sig i en felskrivning i ett betänkande från lärarutbildningskommitténs 

betänkanden från mitten på 1970-talet. Tanken var att ha ett snedstreck mellan 

begreppen, inte ett bindestreck, för att få fram meningen praktiska och estetiska 

ämnen (Lindgren 2006). Dock hänger denna benämning kvar i skolvärden, fortfarande 

talas det om praktisk-estetiska ämnen och verksamheter. 

 I en SOU-rapport från år 1999 benämns inte längre de praktiska och estetiska 

ämnena utan istället lyfts estetisk kunskap fram. Detta kopplas inte till något/några 

specifika ämnen eller ämnesområden (Lindgren 2006). I och med att man syftar till 

estetisk kunskap syftar man även till estetiska läroprocesser som handlar om att inte 

bara reflekterar med intellektet utan även sina sinnen (Lindgren 2006). 

 

1.4 Estetik som kommunikation 
Nedan kommer en kortare genomgång av John Deweys (1934/2005) bok Art as 

Experience. Vi har här valt att använda Eva Hultins (2005)  vetenskapliga artikel 

”Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning”, som publicerades i 

Utbildning & Demokrati,  i beskrivandet av den konstteori som Dewey (1934/2005) 

framför Art as Experience. I denna del kommer vi främst att inrikta oss på begreppet 

”art as experience”, d.v.s. målet med denna del är inte att fullt ut summera Deweys 

(1934/2005) konstteori som framförs i denna primärlitteratur, utan ta fram de delar 

som vi anser relevanta för vår uppsats. 

 Även om John Dewey är mest känd för begreppet ”learning by doing” och den 

praktiskt orienterade pedagogik som detta begrepp mynnar ut i (Sundin 2003) var 

Dewey (1934/2005) aktiv inom mer än bara pedagogik. Efter att ha gett tio 

föreläsningar vid Harvard Universitetet år 1931, vilka behandlade ämnet ”philosophy 

of art” (konstteori/konstvetenskap) och slutligen resulterade i att Dewey (1934/2005) 

skrev boken Art as Experience.   
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1.4.1 Art as Experience 

Enligt Hultin (2005) kan begreppet ”art as experience” (estetisk erfarenhet) ses som 

en vidareutveckling av Deweys generella erfarenhetsteori. Enligt Dewey (menar 

Hultin 2005) finns det ingen direkt skillnad mellan vanliga erfarenheter och de 

estetiska erfarenheterna, det är snarare så att erfarenhet kan ha estetiska kvalitéer. Det 

estetiska som erfarenhet definieras av att inte vara mekanisk. Som exempel behöver 

inte en dansare som tränar in sin koreografi nödvändigtvis få en estetisk upplevelse 

genom detta då koreografin som sådan är av mekanisk art. Däremot kan känsla och de 

intryck som dansaren känner/upplever under träningen vara av en estetisk karaktär 

(Dewey 1934/2005). 

 

 
Because the actual world, that in which we live, is a combination of a movement and 
culmination, of breaks and re-unions, the experience of a living creature is capable of 
esthetic quality. The live being recurrently loses and reëstablishes equilibrium with his 
surroundings. The moment of passage from disturbance into harmony is that of intensest 
life. In a finished world, sleep and waking could not be distinguished (Dewey 1934/2005, 
s 16). 

 

  

Den underliggande faktorn som definierar det estetiska enligt Dewey (1934/2005) är 

de erfarenheter som inte är mekaniska och finns i någon form av statiskt plan, d.v.s. de 

erfarenheter som utmärker sig från de mer rutinmässiga erfarenheterna. Att lära sig 

tekniken bakom att måla med en pensel är i sig ingen estetisk erfarenhet enligt Dewey 

(1934/2005). Dock kan erfarenheten vara så pass ny och annorlunda att upplevelsen 

kan vara estetisk. Dewey (1934/2005) menar till och med att för att en estetisk 

upplevelse ska uppkomma måste vi befinna oss i någon form av obalans med vår 

omvärld och på väg mot att uppnå en jämvikt. Deweys (1934/2005) betoning av 

”creature” och ”live being” i singular tydliggörs även att den estetiska erfarenheten är 

personbaserad och inte kollektiv, d.v.s. att en estetisk erfarenhet och upplevelse är 

något som var och en av oss upplever var för sig och är därmed unik för varje individ 

oavsett hur många som samtidigt har upplevt eller upplever en estetisk erfarenhet. 
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1.4.2 Konst som kommunikation  

”The problem in hand may be approached by drawing a distinction between 

expression and statement. Science states meanings; art expresses them” (Dewey 

1934/2005 s 87).  

 Dewey (1934/2005) utgår från konsten/”the arts” vilket innefattar allt från poem 

och målning till skulpturer, teater och videokonst. Konstbegreppet innefattar både den 

fina konsten, ”fine art”, som Dewey (1934/2005) menar har distanserat sig från 

människan samt sådant som jazz och serietidningar som ofta inte ses av individen som 

konst. Då konsten som sådan är expressiv menar Dewey (1934/2005) att konst (plural, 

dvs. olika konstarter) även är språk och därmed kommunikationsmedel som på olika 

sätt kan förmedla mening och/eller budskap. Detta betyder dock inte att alla 

kommunikationsredskap (konstformer eller andra språk) kan förmedla all kunskap. 

Dewey (1934/2005) menar att olika uttrycksmedel är bra på att förmedla olika former 

av kommunikation och meddelanden: 

   

The needs of daily life have given superior practical importance to one mode of 
communication, that of speech.  This have fact has unfortunately given rise to a popular 
impression that the meanings expressed in architecture, sculpture, painting, and music 
can be translated into words with little if any loss. In fact, each art speaks an idiom that 
conveys what cannot be said in another language and yet remains the same (Dewey 
1934/2005, s 110). 

 

Dewey (1934/2005) syftar här till hur ofta den språkliga kommunikationen ses som 

överlägsen andra kommunikationsredskap så som exempelvis dans eller måleri. Olika 

kommunikationsredskap förmedlar olika former av budskap. Musik och dans 

förmedlar känslor på ett sätt som är omöjligt för ordet att göra. Därtill menar även 

Dewey (1934/2005) att det är mer eller mindre omöjligt att översätta ett buskap från 

ett kommunikationsmedel till ett annat (Dewey 1934/2005). Problematiskt nog 

överordnar Dewey konsten som kommunikationsmedel all annan kommunikation 

genom att påstå att konsten som kommunikationsform är den enda obehindrade 

formen av kommunikation, vilket Hultin (2005) även ifrågasätter då konsten som 

kommunikation inte lyckas bättre med att avvärja kommunikationshinder som 

existerar mellan människor. 
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 Det förhållningssätt som Dewey (1934/2005) tydligt motsätter sig ovan genom 

att likställa konsten och språket som kommunikationsmedel/-redskap är det som ofta 

kallas för pan-lingvisticism vilket avhandlas i delen om semiotik (se stycke 1.5 

Semiotik som analysmetod och teckenteori).  

 

1.4.3 Art as Experience och utbildning 

I Art as Experience förhåller sig inte Dewey (1934/2005) till skolan och utbildning, 

dock har många av de teorier som tas upp stor relevans för skolan och dess utbildning, 

främst de estetiska. Dewey (1934/2005) menar exempelvis att vi varken idag eller 

någonsin har kunnat fullt ut uppskatta och förstå exempelvis ett måleri då vi inte levde 

under den tiden samt den kultur som verket producerades i. Hur vi som individer 

förhåller oss till konst förändras över tid, detta då ett verk förändrar innehåll och värde 

beroende på den tid den betraktas i. Med detta förhållningstätt menar Hultin (2005) att 

konsten ska betraktas med utgångspunkt i pragmatismen och dess sätt att förstå ” […] 

relationen mellan objekt och subjekt, där allt meningsskapande ses som resultatet av 

interaktioner mellan människor i sociala situationer och där varken läraren eller den 

studerande kan garantera någon säker (objektiv) kunskap om konsten” (Hultin 2005, s 

111), vilket Hultin menar inte finns. Med detta som grund för undervisningen ” […] 

ses lärarens och de studerandes tidigare erfarenheter som en förutsättning för den 

mening som skapas om konstverket i klassrummet, och därmed också som relevanta 

att synliggöra i undervisningen” (Hultin 2005, s 111).  

 

Med en sådan förståelse för konsten blir det inte meningsfullt att tala om det rätta sättet att 
uppfatta eller möta konsten på, däremot blir det intressantare att undersöka grunderna för 
olika uppfattningar om ett konstobjekt. Att det inte finns ett rätt sätt att á priori förstå och 
uppskatta ett konstverk på innebär inte en fullständig relativism, där alla tolkningar eller 
uppfattningar är lika giltiga (Hultin 2005, s 111-112). 
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Hultin (2005) poängterar att även om alla tolkningar/uppfattningar är ”lika giltiga” 

kommer en del att ses som mer relevanta och därmed mer giltiga. Det viktiga här är 

att dessa tolkningar får sin legitimitet genom att var kulturellt accepterade. 

 Hultins (2005) sätt att få in Deweys förhållningsätt till konsten förutsätter att 

konsten både analyseras och diskuteras och/eller analyseras genom diskussion. Den 

första analysen görs var för sig för att sedan diskuteras, den andra analysen görs 

tillsammans med andra. I kommande del framställer vi semiotiken som ett verktyg att 

analysera ett objekt så som ett konstverk eller en reklambild.   

 

1.5 Semiotik som analysmetod och teckenteori 
Vår vardag kryllar av olika typer av tecken som vi som människor tar emot genom 

våra ögon, öron och känsel.  Allt ifrån morgontidningen vi läser till kvällens TV-

underhållning kryllar av tecken som vår hjärna tolkar, vissa är ”mindre” synliga än 

andra. Dessa tecken kan vara tydliga och lätta att känna igen så som ett företags 

logotyp eller inledningsmusiken i en ”spagettivästern”, men tecken i vår vardag kan 

även vara ”osynliga”. Inom exempelvis film förekommer det ofta planterad eller 

osynlig reklam så som huvudskådespelarens mobiltelefon som lägligt har planterats in 

i en av filmsekvenserna. Detta är exempel på olika typer av tecken som vi varje dag 

kommer i kontakt med en del mer synliga än andra och vetenskapen kring dessa är 

vad denna del kommer att gå in på (Gripsrud 2002). 

 Semiotik, eller teckenteori, som begrepp innefattar den ”vetenskap som 

undersöker den mänskliga betydelseproduktionen i vidaste mening, villkoren för 

kommunikation, dess lagmässighet och samband med hela samhället.” (Hansson, 

Karlsson & Nordström 2006, sid 9). Ordet semiotik härstammar från det grekiska 

ordet semeion som översätts till tecken (Gripsrud 2002). 

 Enligt semiotiken blir ett tecken först ett tecken när ett uttryck har ett innehåll, 

kontexten av ett tecken gör det till ett tecken exempelvis sambandet mellan 

beteckningen ”hus” och det verkliga huset. Då har beteckningen en innebörd d.v.s. 

uttryck tillsammans med ett innehåll ger ett specifikt tecken (Hansson m.fl. 2006). 

 Som redan framgått i texten likställs här bild, text och ljud som bärare av 

tecken. Avhandlingen En kulturskola för alla (Marner & Örtegren 2003) följer även 

detta förhållningssätt och visar även på ett motsatt exempel i sin dissekering av   
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Roger Säljös bok Lärande i praktiken (Marner & Örtegren 2003). Marner & Örtegren 

(2003) konstaterar att Säljö utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sina diskussioner 

om hur vi människor fungerar i samhället. Däremot anser Säljö (enligt Marner & 

Örtegren 2003) att det inte fungerar när man ser till bilden som uttrycks- och 

kommunikationsform. Säljö anser att bild inte kan beskriva händelseförlopp, diskutera 

eller argumentera och har därmed inte en semiotisk funktion. 

 

När Säljö hävdar att bild inte har den funktion som är önskvärd i många sammanhang 
jämför han bild med språk, men på språkets villkor. Han tänker sig ett teckensystem för 
kommunikation av begrepp och i vetenskapligt syfte. Därmed tillämpar han den så ofta 
förekommande pan-lingvisticismen, vilken inte kan vara kompatibel med en modern 
sociokulturell teori (Marner & Örtegren, 2003 s 17). 

 

I boken Lärande & kulturella redskap har Säljö (2005) fortfarande samma pan-

lingvistiska förhållningssätt genom att bedöma exempelvis bilden utifrån textens 

normer. Dock ger Säljö (2005) bilder och så kallade audiovisuella medier viss 

upprättelse genom att visa på deras vikt och tyngd i vårt numera mediabaserade 

samhälle. 

  

Den nya mediesituationen innebär emellertid att bilden och audiovisuella medier på ett 
helt annat sätt kommer att dominera människors erfarenhetsvärld. Bilder ses och förstås 
på ett helt annat sätt än texter, och förändringen påverkar därmed människors sätt att 
skapa mening på en grundläggande nivå. Bilder är exempelvis inte linjära utan ses och 
tolkas mer direkt. Delarna av en bild är specificerade på ett sätt som ord inte är. I det 
sistnämnda fallet måste tolkaren lägga till mycket mer än vad han behöver vid tolkning av 
en bild[…] (Säljö 2005, s 222). 

 

Även om det pan-lingvitstiska förhållningssättet är närvarande får ändå bilder och 

andra medier sin samhälleliga tyngd bekräftad. Säljö (2005) ger även genom detta 

tydliga argument för exempelvis bildundervisningen i skolan genom att vår vardag 

mer och mer fylls av mediernas intrång vilket gör det oerhört viktigt att kunna tolka 

och förstå mediernas inverkan. 
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 Däremot går det att ifrågasätta Säljös (2005) påstående om att bilder tolkas mer 

direkt än vad exempelvis en text gör. Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert 

Z. Nordström (2006) menar i boken Seendets språk att bilder så som text består av 

teckenkedjor som åskådaren måste finna och beta av tecken för tecken för att förstå 

alla delar av den bild som betraktas. Även bilder kan betraktas linjärt och tidsmässigt 

så som skriften, ta exempelvis rörlig bild eller serier där bildens tolkning blir 

avgörande av vilket håll som den avläses från (Hansson m.fl. 2006).  

 Det är därtill fullt möjligt att med hjälp av bilder föra argument (menar Marner 

& Örtegren 2003), något som Säljö (2005) motsätter sig. Med hjälp av begreppen 

tema och rema går det att fastställa det som är det överordnade samt underordnade i 

bild så som i text. Det överordnade d.v.s. temat är ofta det som är störst i bilden 

och/eller på något sätt fångar uppmärksamheten hos betraktaren först och därmed är 

det viktigaste i kompositionen (Marner & Örtegren 2003). Temat är ”det som det talas 

om” (Marner & Örtegren 2003, s 18) medan rema som är det underordnade är ”det 

som sägs om det som det talas om” (Marner & Örtegren 2003, s 18).  

 

I reklam vet vi t.ex. att den produkt som det görs reklam för är temat. Om man kan 
identifiera tema och rema kommer man att kunna avläsa bildens budskap och följaktligen 
dess påstående. Då överförs ett betydelseinnehåll från remat, som är en sändande del av 
bilden, till temat, som är den mottagande parten för påståendet. Det uppstår en läsväg där 
ett betydelseinnehåll i en transferprocess överförs till det tematiserade och skapar ett 
betydelsetillägg (Marner & Örtegren 2003, s 18). 

 

 

1.5.1 En semiotisk analysmodell. 

Inom semiotiken används en tredelad analysmodell för att avkoda sändarens budskap. 

Denna består av tre delar som förhåller sig enligt följande, denotation 

 konnotation  association. Nedan beskrivs dessa tre delar var för sig med 

”bildliga” exempel, däremot analys modellen som sådan kan tillämpas över lag där ett 

budskap ska tolkas genom diverse medium (Gripsrud 2002).  

 Denotationer är den så kallade direkta eller kärnbetydelsen av ett objekt. Som 

exempel skulle en denotation i en viss bild kunna vara en människa (i detta exempel 

definieras inte människans kön eller annat utan ses endast som objekt och tecknet 

”människa”) (Gripsrud 2002). 
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 Konnotation vilket står för med- eller bibetydelse. Här beskrivs och definieras 

de så kallade kulturellt accepterade associationerna, d.v.s. de associationer som är 

allmänt accepterade inom en viss kultur (en kultur kan i detta fall vara allt från den 

svenska kulturen till den norrländska, det handlar alltså om normer som finns inom en 

större grupp). För att fortsätta på det exempel som nämnts ovan vore en konnotativ 

bedömning av objektet man eller kvinna. Den konnotativa samt den denotativa fasen 

är väldigt beroende av varandra och därför är det vanligt att man under analysen 

bearbetar faser i stor del gemensamt (Gripsrud 2002). 

 Association eller som förtydligande den privata associationen. Här värderas 

objektet och bearbetas utifrån betraktarens egna associationer som i mycket kan vara 

olika det kulturellt accepterade, detta då en viss person exempelvis kan har rest runt 

och träffat på och tagit till sig andra kulturer som sedan blandas ihop. För att 

förtydliga kommer här två exempel. Det första slutför exemplet som använts ovan och 

som i denna fas skulle kunna definieras som exempelvis vacker eller ful. Ett annat 

exempel är de olika associationer olika personer har för en tandläkarstol. Här kan en 

del associera till rena och fina tänder eller en skön behandling, medan andra som 

exempelvis har tandläkarskräck snarare associerar detta tecken till något fasansfull 

(Hansson m.fl. 2006). 

 Den semiotiska modell som ovan beskrivs grundar sig från den franske 

litteratur- och konstforskaren Ronald Barthes som var aktiv under 1960-talet inom 

semiotiken. Barthes gjorde en distinktion mellan denotationsbegreppet och 

konnotationsbegreppet med den bakgrunden att ett visst teckens innebörd kan 

förändras under tid: ”Vissa tecken från vikingatiden (exempelvis solkorset) hade inga 

negativa betydelser under mellankrigstiden. Men idag är det omöjligt att se dessa 

tecken utan att medbetydelsen >>nazism>> dyker upp”(Gripsrud 2002, s 142). 

 Semiotiken och den analysmodell som presenterats ovan kommer först och 

främst användas i vår diskussion som ett exempel på vikten av de estetiska ämnena 

samt hur deras innehåll kan och kommer förtydligas i skolan. Då Lgr 11 kommer att 

införas under kommande år sker även ett förtydligande av de estetiska ämnenas 

innehåll där bl.a. de analytiska delarna så som bildanalys blir centrala. Nedan kommer 

vi kortfattat överblicka styrdokumenten Lpo 94 samt Lgr 11 och deras roll för de 

estetiska ämnena. 
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1.6 Styrdokument 
Nedan kommer vi kort ta upp vad som står i nuvarande läroplanen Lpo 94 samt den 

kommande läroplanen Lgr 11 om estetik och de estetiska ämnena. Vi kommer endast 

jämföra Lpo 94 samt Lgr 11. 

 

1.6.1 Läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11 

I Lpo 94 står det inget specifikt om vad de estetiska ämnena ska innehålla eller hur de 

ska fungera. Ett stycke där estetik och dylikt nämns direkt står under ”Skolans 

uppdrag”: 

 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 

skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas (Lpo 94, s 6). 

 

Här antyds att skolan ska ta med så många aspekter av lärande i skolan som möjligt, 

bl.a. för att det uttryckligen står att intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekter ska uppmärksammas i skolarbetet. Det kan här vara värt att notera att det 

skiljs mellan estetiska och sinnliga aspekter. Mer precist vad som menas med detta 

och varför de skilts åt är svårt att säga. Vidare i Lpo 94 skrivs följande: 

 

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

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

musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. 

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 

tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör 

till det som eleverna skall tillägna sig (Lpo 94, s 6). 
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Vi anser att formuleringen ovan är vag. Exakt vad som menas med att ”eleverna ska få 

uppleva olika uttryck för kunskaper” eller att eleverna ”skall få pröva och utveckla 

olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar” är svårt att tyda. Det verkar 

som om det är upp till respektive skola att lösa detta. Visserligen konstateras att olika 

typer av estetik och skapande ska vara inslag i skolans verksamhet, men åter igen, vad 

menas med detta? Vi tror att det blir upp till respektive skola att reda ut detta. Under 

målen för grundskolan står det även att: 

 

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan utveckla 

och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt 

som språk, bild, musik, drama och dans (Lpo 94, s 10). 

 

Här förekommer samma problematik som ovan: vad menar de som skrivit detta, vad 

ska dessa delar innehålla samt hur ska detta lösas? Tyvärr framgår det inte, utan det 

verkar som om det blir upp till respektive skola att lösa detta.  

 I den kommande läroplanen visas tecken på att de estetiska ämnena kommer 

utnyttjas på ett vis som argumenteras för tidigare i detta arbete. I Lgr 11 vad gäller 

ämnet bild står det: 

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 
omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, 
underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och 
bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i 
samhällslivet (Lgr 11, sid 13). 

 

Redan här framgår det att vikten läggs vid Bild som kommunikationsämne samt att 

kunskapen om att kunna förstå och bearbeta informationen som vi får i form av bilder 

ute i samhället. Vidare står det att det i årskurs 7-9 kommer finnas ett centralt innehåll 

i undervisningen, bl.a. att elever ska kunna analysera bilder vad gäller identitet, 

etnicitet, sexualitet m.m. analysera massmediebilder utifrån hur deras budskap kan 

påverka och kritiskt granska dessa o.s.v. Detta är bara några exempel som vi anser går 

hand i hand med mycket av det som lyfts fram ovan. 

 Även under musik i Lgr 11 påpekas ämnets roll i samhället och hur det kan 
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utnyttjas i olika sammanhang. Under rubriken ”centralt innehåll” för musik i Lgr 11 

årskurs 7-9 ska det lyftas fram hur musik används i olika sammanhang och på olika 

sätt samt hur musik är ett sätt att identifiera sig i olika former av kulturer och åsikter. 

 Det bör här tilläggas att teater och drama, trots stora likheter, inte är samma sak. 

Teater har en föreställning för publik som slutgiltigt mål medan drama fokuserar på 

gruppens och individens utveckling (Erberth & Rasmusson 2008). I detta arbete 

kommer vi däremot att beteckna Teater och Drama som Teater/Drama, då dessa 

ämnen i folkmun delvis likställs som ämnen. 

 Vad gäller Teater/Drama saknar dessa ämnen fortfarande en egen kursplan. 

Även om Teater/Drama förekommer under de allmänna kunskapsmålen och då endast 

nämns med drama i vidare bemärkelse står det i Lgr 11 att eleverna ska kunna: ”[…] 

använda och ta del av många olika uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama 

och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” (Lgr 11, s 8). Med 

tanke på förekomsten och hänvisningen till samhällets kulturutbud finns det grund att 

misstänka att drama här även syftar till teater. 

 I Lindgrens (2006) studie synliggörs hur de estetiska ämnena värderas som 

”roliga stödämnen” som används till att avlasta de andra ämnena från så kallade 

jobbiga elever. Vidare ses de estetiska ämnena som någon form av paus i skolans 

övriga undervisning. Vad gäller den nya läroplanen samt de allmänna kunskapsmålen 

överlag i Lgr 11 blir det tydligt att de estetiska ämnena inte ses som stödämnen eller 

pauser från skolundervisningen. De estetiska ämnena har egna gedigna mål som ska 

uppnås inom ramen för undervisningen. Som exempel ser man att det i bildämnet 

finns ett successivt ökat krav på den kunskap som ska förmedlas d.v.s. kunskapsmålet 

ökar för varje stadium (åk 1-3, 4-6 och 7-9). Därtill finns det tydligt teoretiska 

moment som förekommer inom exempelvis bildanalys där undervisning i semiotik 

och kommunikationsteori är ofrånkomligt (Lgr 11). 

 I de allmänna delarna av Lpo 94 samt Lgr 11 verkar det inte vara någon större 

skillnad vad gäller estetik eller de estetiska ämnena. Den stora skillnaden ligger i att 

Lgr 11 går djupare in på vad eleverna ska kunna i respektive ämne vid olika årskurser 

eftersom Lgr 11 också föreskriver ett visst innehåll medan Lpo 94 helt saknar 

innehållsbeskrivningar.  
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2. Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att försöka ta reda på vad elever i årskurs 9 anser 

om de estetiska ämnena. Med anser menar vi om de estetiska ämnena är intressanta, 

roliga och/eller viktiga. Med de estetiska ämnena syftar vi på Bild, Musik, 

Teater/Drama samt Dans. Vi kommer dock i första hand fråga om Bild och Musik, då 

dessa ämnen har kursplaner i grundskolan. Vår forskningsfråga som vi tagit med oss 

inför och genom detta arbete är: 

Vad anser eleverna i årskurs 9 om de estetiska ämnena? 

 

Vi delar in denna forskningsfråga i följande delar: 

• Hur intressanta är de estetiska ämnena enligt eleverna? 

• Hur roliga är de estetiska ämnena enligt eleverna? 

• Hur viktiga är de estetiska ämnena enligt eleverna? 

 

 Vi har varken som mål eller förhoppning att kunna visa på vilka åsikter elever i 

årskurs 9 har generellt, det anser vi att denna undersökning är för liten samt för att 

kunna visa på. Där till har det ej funnits någon möjlighet till att förhålla sig till någon 

form av urvals ram vid urvalet av tillfrågade elever vilket enligt Annika Eliasson 

(2010) medför att ett resultat inte går att generalisera. Det vi däremot vill och hoppas 

kunna göra är att ge en fingervisning om vad dessa elever anser kan ha på de estetiska 

ämnena. Vi är vidare medvetna om att det i de flesta fall varken finns teater, drama 

eller dans i undervisningen på högstadiet, och därmed tror vi att de flesta elever som 

deltar i denna undersökning kommer ta ställning till bild och musik i första hand. 

 Vi anser även att det finns en relevans till att fråga om hur eleverna arbetar med 

de estetiska ämnena på respektive skola, om de arbetades med tematiskt, som separata 

ämnen eller både och, då detta kan påverka hur eleverna uppfattar de estetiska 

ämnena. 
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2.1 Definitioner 
När vi i detta arbete syftar till estetik menar vi den ordinarie betydelsen av begreppet, 

sinnesupplevelse och kunskapen att kunna utnyttja och analysera dessa upplevelser. Vi 

kommer inte heller fokusera på någon specifik konstart utan syfta till de estetiska 

ämnena i allmänhet, framför allt Bild, Musik, Dans, Teater och Drama. När vi talar 

om specifika ämnen och/eller konstarter kommer detta anges. Vi kommer även skilja 

mellan praktiska och estetiska ämnen där de estetiska ämnena utgörs av Bild, Musik, 

Dans, Teater och Drama medan de praktiska ämnena därmed utgörs av Idrott, 

Slöjdämnena samt Hem- och konsumentkunskap. 

 

 

3. Metod 

 

Nedan kommer vi beskriva vilken metod vi valde för vår undersökning, varför vi 

valde den samt hur vi gick tillväga. Vi kommer även lite kort ta upp problematik som 

kan dyka upp vid de val vi gjort vad gäller metoden för undersökningen. 

 

3.1 Kvantitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ enkätundersökning som metod, då vår 

avsikt var att få svar från så många personer som möjligt, i motsats till en kvalitativ 

metod där man istället fokuserar på en mindre grupp människor (Bryman 2009). Alan 

Bryman (2009) menar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att kvantitativa 

metoder handlar om att samla in och tolka numeriska data medan kvalitativa metoder 

handlar om att tolka ord, vad folk säger, ofta i förhållande till den sociala miljö som 

människorna befinner sig och lever i. Utifrån vårt syfte valde vi en kvantitativ metod 

före en kvalitativ då vi avsåg att fråga ett större antal elever än vad exempelvis en 

kvalitativ metod så som intervjuer hade gett möjlighet till. En kvantitativ enkätmetod 

vad gäller denna undersökning medför att vi kan finna tendenser till vad elever i 

årskurs 9 anser om de estetiska ämnena, vilket en kvalitativ metod inte har möjlighet 

att göra då den endast omfattar ett fåtal individer (exempelvis 3-4 intervju personer) 
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(Pål Repstad 2007).  

 Grunden för en kvantitativ metod ligger i en naturvetenskaplig modell, vilken 

bygger på en positivistisk och deduktiv syn på vetenskap (Bryman 2009). Lite kort 

handlar det om att forskaren kan utifrån teoretiska överväganden deducera (härleda) 

en eller flera hypoteser som ska undersökas empiriskt samt att dessa hypoteser kan 

prövas. För att pröva dessa hypoteser samlar forskaren in fakta och data som 

analyseras. Forskningen ska ske objektivt, inga värderingar ska förekomma i 

undersökningen för att den ska ske så korrekt som möjligt (Bryman 2009). 

 När frågorna för enkäten formuleras bör forskaren vara medveten om att 

frågorna inte alltid tolkas av svarspersonen på samma vis som av den som 

formulerade dem (Göran Ejlertsson 2009). Den som frågar har en viss tolkning i sin 

fråga medan den som svarar kan lägga in en helt annan tolkning vilken vederbörande 

svarar på. Genom att begränsa svarsalternativen för den som svarar går det att 

begränsa tolkningsmöjligheterna till de svar som kan ges, t.ex. att det ges vissa 

alternativ som går att kryssa för (Ejlertsson 2009). Vidare behöver forskaren ta 

ställning till huruvida den som svarar får ett neutralt svarsalternativ eller inte. 

 Ejlertsson (2009) menar att det går att undvika ett neutralt svarsalternativ för att 

mer eller mindre tvinga respondenten till att ta ställning i en fråga. Om respondenten 

däremot ges ett neutralt svarsalternativ i en fråga kan vederbörande svara precis som 

den vill (Ejlersson 2009).  

 Ingen metod är alltigenom kvantitativ, för vår del gäller detta exempelvis hur 

frågor formulerats samt hanteringen och tolkningen av de öppna frågorna. Vi har även 

valt att ge respondenterna frågor med neutralt svarsalternativ samt frågor utan. 

 

3.2 Integritet och anonymitet 
I en enkätundersökning är det viktigt att informera deltagarna. För det första behöver 

deltagarna få veta vad undersökningen går ut på, att det är frivilligt att delta i 

undersökningen samt att ingen ska kunna ta reda på vilka individer som deltagit i 

undersökningen. Då undersökaren samlar in information om individerna ska den 

enbart användas för undersökningen, informationen får inte utnyttjas i några andra 

sammanhang (Ejlertsson 2009). 
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3.3 Forskningsetiska principer  
Vetenskapsrådet (2002) har listat några forskningsetiska principer och regler inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som skall följas. Inom dessa 

principer faller några krav och regler, vilka kort kommer tas upp nedan samt hur dessa 

påverkar denna undersökning. 

 Inom de forskningsetiska principerna finns det två grundläggande krav, 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet handlar om att forskning 

får och bör bedrivas samt att denna skall hålla hög kvalitet. Individskyddskravet går ut 

på att samhällets individer har rätt till vissa skydd, t.ex. insynsskydd och skydd mot 

psykisk och fysisk skada. Under individskyddskravet listas fyra mer konkreta krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa kommer beskrivas mer i detalj nedan. 

 

3.3.1 Informationskravet 

Individen/-erna som deltar i undersökningen ska delges information angående studien. 

Till att börja med måste de få veta att deltagandet är frivilligt, de ska inte behöva delta 

mot sin vilja. Vidare ska de upplysas om syftet med undersökningen som de deltar i 

samt deras roll i undersökningen. Om något skulle kunna påverka individernas vilja 

till att delta, t.ex. hur informationen kommer utnyttjas och samt om och hur länge 

informationen kommer sparas, måste deltagarna få veta detta (Vetenskapsrådet 2002). 

 Vi har i största möjliga mån informerat individerna om deras roll i 

undersökningen samt att enkäterna enbart kommer behandlas av oss själva. 

 

3.3.2 Samtyckeskravet 

Deltagarna måste själva gå med på att delta, och i de fall då deltagarna är under 15 år 

måste målsmans samtycke ges. Detta gäller inte då information om individen lämnas, 

om information hämtas från myndigheter eller från massmedia. I denna undersökning 

har vi inget krav på att någon information över huvud taget om individen ska lämnas, 

varvid individens eget samtycke är det enda som krävs. Vidare ska de som faktiskt 

deltar kunna avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet 2002). 
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 Vi har så tydligt som möjligt påpekat för deltagarna att det varit helt frivilligt att 

fylla i enkäten, om de inte velat delta av någon anledning så skulle de inte heller 

behöva göra det. Om någon velat avbryta sin medverkan eller inte velat fylla i vissa 

svar i vår enkät kommer vi enbart se det som att individerna inte har gett något svar, 

vi har inte ställt några vidare krav eller förväntningar på deltagarna. 

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 

Personlig information om individer i en undersökning skall hållas hemlig. Om viktig 

personlig information behandlas bör forskaren/-arna skriva under någon form av 

sekretessavtal. Dessutom skall informationen lagras och rapporteras så att ingen av 

deltagarnas identitet kan utläsas (Vetenskapsrådet 2002). 

 I detta arbete har vi inte bett om någon som helst personlig information, varken 

vad gäller namn på personen, skolan eller könstillhörighet. Lärarna har dock inte fått 

studera de ifyllda enkäterna närmare då de, teoretiskt sett, skulle kunna utläsa vilken 

elev som skrivit vad utifrån handstil. Det har enbart varit vi själva som studerat 

enkäterna närmare när datan sammanställts. 

 

3.3.4 Nyttjandekravet 
Den information som individer lämnar i samband med undersökningar får enbart 

användas i forskningssyfte. Om någon annan forskare tar del av eller använder ett 

material som någon samlat in ska den forskaren se till de krav om individens skydd 

som konstaterats ovan (Vetenskapsrådet 2002). 

 De data som samlats in sparas och presenteras i detta arbete. På grund av detta 

arbetes omfång samt regleringar av C-uppsatser, sparar vi inte enkäterna och därmed 

kommer de som vill använda sig av datan vi samlat in få vända sig till det som 

presenteras nedan. 
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3.4 Inför vår undersökning 
Vi har valt att helt utesluta alla personuppgifter i detta arbete, då vi i största möjliga 

mån vill hålla deltagarna anonyma. Det innebär att vi även valt bort information om 

kön då vi inte avser att behandla genus i detta arbete. 

 

3.4.1 Pilotstudie 
Pilotstudien omfattade en hel nionde klass bestående av 19 elever.  Under pilotstudien 

fann vi ett antal problem med den tänkta enkäten (se Bilaga 1) vilket ledde till att 

enkäten helt arbetats om. Pilotstudien visade att enkäten var allt för allmänriktad 

vilket resulterade att enkätens tänkta inriktning försvann i den allmänna datan, något 

som i sin tur skulle leda till att vår empiri skulle bli allt för stor och allmän samt att 

validiteten skulle bil svag. De data som enkäten syftade till att få fram, d.v.s. hur 

elever värderar och rangordnar de estetiska ämnena i förhållande till andra ämnen, 

visade sig dessutom vara svåra att avläsa i enkäten. 

 

3.4.2 Den färdiga enkäten 

Resultatet av pilotstudien var att den uppdaterade enkäten (se Bilaga 2) riktades om 

och snävades in på de estetiska ämnena specifikt, dvs. enkäten bytte fokus från att ta 

reda på hur de estetiska ämnena värderas av elever i förhållande till andra ämnen i 

årskurs nio till att undersöka hur elever värderar de estetiska ämnena var för sig. 

 Frågorna 1-4 (se Bilaga 2) är övergripande frågor om ämnena Bild och Musik i 

allmänhet, vad eleverna tycker om dem samt vad de tycker om innehållet. Frågorna 5-

12 (se Bilaga 2) är specifika om på vilket sätt eleverna är positiva eller negativa till de 

estetiska ämnena, om de ansåg att de estetiska ämnena var roliga, intressanta och/eller 

viktiga. Dessutom fick eleverna svara på huruvida de ansåg att de har användning för 

det de lär sig i Bild respektive Musik samt om det är viktigt med bra betyg i dem. 

Fråga 13 (se Bilaga 2) handlar om hur de arbetar med de estetiska ämnena på 

respektive skola (tematisk undervisning, separata ämnen eller både och). Vi insåg 

efteråt att en jämförelse skolorna emellan inte var möjlig då ena skolan gav betydligt 

fler enkätsvar än den andra. Resultatet från denna fråga kommer att redovisas 

skriftligt i resultatet nedan. 
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 De avslutande frågorna 14, 15 och 16 med respektive subfrågor (se Bilaga 2) 

handlade om eleverna tyckte att Teater/Drama borde vara ett ämne i skolan, om 

eleverna tyckte att det borde finnas mer tid till de estetiska ämnena samt om de 

funderat på varför det finns undervisning i de estetiska ämnena i skolan. 

 

3.5 Urval 
Urvalet av elever till denna undersökning följde som tidigare nämnt ingen specifik 

urvalsram. Detta p.g.a. att denna möjlighet ej fanns inom ramen för denna studie. 

Urvalet skedde därför genom att ett större antal skolor fick en förfrågan om de var 

intresserade av att vara med i vår enkätundersökning där tre skolor tackade ja. På en 

av dessa skolor där vi fick tillgång till en klass 9 valde vi att utföra vår pilotstudie, 

vilket fick till konsekvens att själva enkätundersökningen endast täcker två skolor.  

 

3.6 Sammanställningen av datan 
För att sammanställa datan vi fick in, både från pilotstudien och den fullskaliga 

undersökningen, använde vi oss av SPSS. SPSS är ett statistikprogram där man kan 

sammanställa kvantitativ data för att sätta samman det till olika diagram, vilka 

presenteras nedan.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet eller studiens pålitlighet handlar om hur välfungerande det mätinstrument 

som används vid undersökningen är. Om en studie har hög reliabilitet betyder detta att 

empiri som samlats in är pålitlig samt att det inte finns några brister eller skett några 

felaktigheter under processen (Eliasson 2010).  

 Validitet eller giltighet handlar om studien mäter det som den avser att mäta 

eller om resultatet av mätningen visar sig vara av en mer generell natur. Därtill 

handlar validitet om huruvida de forskningsfrågorna som ställts överensstämmer med 

den empiri som används för att dra slutsatser (Eliasson 2010). 
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 Då detta arbete är av en kvantitativ natur genom den enkätundersökning som 

detta arbetes empiri bygger på, medför att frågor kring arbetets reliabilitet relateras till 

enkätens uppbyggnad samt insamlandet av datan. Även enkäten som vi i detta arbete 

använder oss av har kalibrerats genom en pilotstudie, något som medförde ett antal 

ändringar. Även om ytterligare pilotstudier hade varit att föredra anser vi ändå att 

frågorna är så pass konkreta och tydliga att vi upplever att empirin kommer vara 

överensstämmande med vad vi avser att undersöka. Vad gäller felaktigheter och 

brister har vi försköt minimera dessa risker genom att närvara vid insamlingstillfällena 

av enkäten. Genom att vi förenklade enkäten med färre tolkningsbara svar blev 

resultatet från enkäterna lättare att bearbeta samt att använde vi oss av SPSS för att 

enkelt kunna sammanställa och bearbeta resultaten (Eliassin 2010, Göran Ejlersson 

2005).  Vad gäller vår undersökning kommer denna inte vara möjlig att generalisera, 

detta då vårt urval inte har kunnat följa någon form av urvalsram vid urvalet av 

tillfrågade elever (Eliasson 2010).  

 

4. Resultat  
 

Undersökningen omfattar 172 elever på två skolor och av dessa svarade 159 elever på 

enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 92,5%. Skolorna är högstadieskolor som ligger 

i två mindre städer i Mellansverige. På den ena skolan svarade 107 elever på enkäten, 

och på den andra skolan svarade 52 elever på enkäten.   

 Vi kommer nedan redovisa resultaten på varje fråga med hjälp av figurer och 

tabeller. Svarsfrekvensen visas i procent. För varje figur kommer kort förklaras vilken 

fråga de representerar samt vilket resultat de visar på. Elevpopulationen kommer att 

behandlas och redovisas i sin helhet då avsikten ej är att jämföra olika skolor. Fråga 

14a ”Varför/varför inte”, 15a ” Varför/varför inte” och 16a ”Vad tror du syftet med de 

estetiska ämnena i skolan?” kommer i resultatredovisningen ses som öppna frågor 

med möjlighet att motivera till fråga 14 ” Tycker du att Teater/drama borde vara ett 

ämne i skolan?”, 15 ”Tycker du att det borde finnas mer tid för det estetiska ämnena?” 

och 16 ”Har du någonsin funderat på varför man har estetiska ämnen i skolan?”. 
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 Dessa kommer endast att ses som komplement till huvudfrågorna vilket medför 

att detta inte kommer att redovisas i diagramform utan tas upp i den kommenterande 

texten (se bilaga 2). Fråga 13 och 16 kommer endast att kommenteras i textform då 

dessa frågor avser en jämförelse mellan skolor. Eftersom jämförelsematerialet är litet 

kan det här endast bli fråga om att se en eventuell tendens till skillnader respektive 

likheter. 

 

4.1 Resultatredovisning 
Svaren till den första frågan ”Vad tycker Du om de estetiska ämnena i skolan?” i vår 

enkät visas i figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Figuren avser fråga 1, ”Vad tycker Du om de estetiska ämnena i skolan?”, där 
7,5 % av eleverna svarade mycket negativt, 9,5 % av eleverna svarade negativt, 31 % av 
eleverna svarade neutralt, 31,5 % av eleverna svarade positivt och 21 % av eleverna 
svarade mycket positivt.  

 

 

Diagrammet ovan visar att eleverna som deltog i undersökningen var överlag positivt 
inställda till de estetiska ämnena.  
 Fråga 2 ”Vad tycker Du om innehållet i de estetiska ämnena?” visar att 
eleverna var till största delen neutrala eller positiva till innehållet i de estetiska 
ämnena, vilket vi tolkar som en något positiv tendens (se Figur 2).  
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Figur 2. Figuren avser fråga 2, ”Vad tycker Du om innehållet i de estetiska ämnena?”, där 
7 % av eleverna svarade mycket negativt, 12,5 % av eleverna svarade negativt, 42 % av 
eleverna svarade neutralt, 29,5 % av eleverna svarade positivt och 9 % av eleverna 
svarade mycket positivt. 

 

Fråga 3 ”Vad tycker Du om innehållet i Musik” och fråga 4 ”Vad tycker Du om 

innehållet i bild ” redovisas nedan i direkt följd efter varandra. 

 

 

Figur 3. Figuren avser fråga 3”Vad tycker Du om innehållet i Musik?”, där 14,5 % av 
eleverna svarade mycket negativt, 17 % av eleverna svarade negativt, 24 % av eleverna 
svarade neutralt, 22 % av eleverna svarade positivt och 22 % av eleverna svarade mycket 
positivt. 0,5 % elever svarade inte på frågan. 
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Figur 4. Figuren avser fråga 4,”Vad tycker Du om innehållet i Bild?” där 10,5 % av 
eleverna svarade mycket negativt, 15 % av eleverna svarade negativt, 26 % av eleverna 
svarade neutralt, 32,5 % av eleverna svarade positivt och 15 % av eleverna svarade 
mycket positivt. 

 

Diagrammen ovan visar hur eleverna förhåller sig till innehållet i musikämnet samt 

bildämnet. Det finns här ett samband mellan vad elever anser om innehållet i Bild och 

Musik överlag. Denna kongruens visar att elever som svarat positivt under ena frågan 

även gör detta i den andra (gäller även negativt). Enligt diagrammen ovan är eleverna 

över lag positivt eller neutralt inställda till den bild och musik ämnenas innehåll.

 Följande tre frågor, ”Tycker du att de estetiska ämnena är intressanta”, ”Tycker 

du att de estetiska ämnena är roliga” samt ”Tycker du att de estetiska ämnena är 

viktiga” redovisas nedan i direkt efter varandra.  Detta då vi anser att dessa är 

intressanta att jämföra då de är olika sätt att se på de estetiska ämnena, och en 

jämförelse dem emellan kan visa på vilket/vilka synsätt som är starkast. 
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Figur 5. Figuren avser fråga 5, ”Tycker du att de estetiska ämnena är intressanta?”, där 
12,5 % av eleverna svarade stämmer inte, 13 % av eleverna svarade stämmer delvis inte, 
27,5 % av eleverna svarade neutralt, 27,5 % av eleverna svarade stämmer delvis och 19 
% av eleverna svarade stämmer helt. 

 

 

 

Figur 6. Figuren avser fråga 6, ”Tycker du att de estetiska ämnena är roliga?”, där 11,5 % 
av eleverna svarade stämmer inte, 9,5 % av eleverna svarade stämmer delvis inte, 27,5 % 
av eleverna svarade neutralt, 31 % av eleverna svarade stämmer delvis och 21 % av 
eleverna svarade stämmer helt. 
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Figur 7. Figuren avser fråga 7, ”Tycker du att de estetiska ämnena är viktiga?”, där 17,5 
% av eleverna svarade stämmer inte, 17 % av eleverna svarade stämmer delvis inte, 25 % 
av eleverna svarade neutralt, 25 % av eleverna svarade stämmer delvis och 15 % av 
eleverna svarade stämmer helt. 

 

Diagrammen ovan visar att eleverna som deltog i studien var förhållandevis positivt 

inställda till de estetiska ämnena. Enligt diagrammen anser eleverna att ämnena är 

roliga men inte förhållandevis lika viktiga. 

 Nedan pressenteras figur 8 ”Tycker du att Bild är ett viktigt ämne i skolan?” 

samt figur 9 ”Tycker du att Musik är ett viktigt ämne i skolan?”. Diagrammen visar att 

eleverna som svarat på enkäten överlag tenderar att svara negativt på om de anser att 

musik och bild är viktiga ämnen i skolan dock är svaren något mer positiva för musik.    
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Figur 8. Figuren avser fråga 9, ”Tycker du att Bild är ett viktigt ämne i skolan?”, där 
20 % av eleverna svarade stämmer inte, 21 % av eleverna svarade stämmer delvis inte, 
34 % av eleverna svarade neutralt, 16,5 % av eleverna svarade stämmer delvis och 8 
% av eleverna svarade stämmer helt. 0,5 % elever svarade inte på frågan. 

 

 

Figur 9. Figuren avser fråga 11, ”Tycker du att Musik är ett viktigt ämne i skolan där 
21,5 % av eleverna svarade stämmer inte, 16 % av eleverna svarade stämmer delvis 
inte, 29 % av eleverna svarade neutralt, 23 % av eleverna svarade stämmer delvis och 
9 % av eleverna svarade stämmer helt. 2 % elever svarade inte på frågan. 

 

I Figur 10, ”Tycker du att det är viktigt med bra betyg i estetiska ämnena”, 

visar diagrammet om eleverna anser att det är viktig med bra betyg i de 

estetiska ämnena. Diagrammet visar att eleverna tycker att det är ganska 

viktigt med bra betyg i de estetiska ämnena även om de neutrala svaren är 

dominerade. 
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Figur 10. Figuren avser fråga 8, ”Tycker du att det är viktigt med bra betyg i estetiska 
ämnena (Musik, Bild)?”, där 12 % av eleverna svarade stämmer inte, 14 % av 
eleverna svarade stämmer delvis inte, 34,5 % av eleverna svarade neutralt, 28 % av 
eleverna svarade stämmer delvis och 10 % av eleverna svarade stämmer helt. 1 % 
elever svarade inte på frågan. 

 

Figurerna 11 ”Tycker du att Du har användning för det du lärt dig i Bild?” och figur 

12 ”Tycker du att Du har användning för det du lärt dig i Musik?” visas nedan. 

 

 

Figur 11.  Figuren avser fråga 10, ”Tycker Du att du har användning för det du lärt dig 
i Bild?”, där 23 % av eleverna svarade stämmer inte, 22 % av eleverna svarade 
stämmer delvis inte, 27,5 % av eleverna svarade neutralt, 19 % av eleverna svarade 
stämmer delvis och 7,5 % av eleverna svarade stämmer helt. 0,5 % elever svarade inte 
på frågan. 
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Figur 12. Figuren avser fråga 12, ”Tycker du att Du har användning för det du lärt Dig 
i Musik?”, där 22,5 % av eleverna svarade stämmer inte, 19 % av eleverna svarade 
stämmer delvis inte, 27,5 % av eleverna svarade neutralt, 20 % av eleverna svarade 
stämmer delvis och 9,5 % av eleverna svarade stämmer helt. 1 % elever svarade inte 
på frågan. 

 

Figurerna 11 ”Tycker du att Du har användning för det du lärt dig i Bild?” och figur 

12 ”Tycker du att Du har användning för det du lärt dig i Musik?” ovan beskriver vad 

eleverna svarade på frågorna som avsåg att undersöka om eleverna tyckte att de hade 

någon användning för det de lär/lärt sig i ämnena bild och musik. Även då de negativa 

svaren är dominerande finns en negativ tendens för både bild- och musikämnet. 

 Tabell 1 och 2 redovisas i text med avrundning till närmaste 0,5 %. I 

tabell 1 nedan visas hur eleverna har svarat på frågan ”Tycker du att Teater/drama 

borde vara ett ämne i skolan?”. Över hälften av de tillfrågade eleverna svarade att de 

inte är intresserade av teater/drama som eget ämne i skolan. De två vanligaste typerna 

av negativa svar som angavs i den öppna frågan där eleverna gavs möjlighet att 

motivera sina synpunkter (14a) var ”Att det inte var något viktigt ämne eller något 

man behöver kunna” (27,5 %) samt att ämnet är ”tråkigt och/eller ointressant” (24,5 

%). De vanligaste svaren bland de som angav positiva svar att var att ämnena är roliga 

(12 %) och att de är lärorika (13 %)  
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 Frequency Percent 

Valid Ja 51 32,1

Nej 104 65,4

Total 155 97,5

Missing svar saknas 4 2,5

Total 159 100,0

Tabell 1.  Tabell avser fråga 14, ”Tycker du att Teater/drama borde vara ett ämne i 
skolan?”. 

 

Tabell 2 nedan visar hur eleverna svarade på frågan ”Tycker du att det borde finnas 

mer tid för de estetiska ämnena?”. 53 procent av de elever som svarade på frågan 

ansåg inte att det borde finnas mer tid till de estetiska ämnena i skolan, av dessa angav 

merparten av eleverna (34,5 procent av alla alla elever som svarade på 15a) att det 

räcker med den tid som ges. De elever som svarade ”Ja” på frågan (44 %) angav 

merparten (26,5 procent av alla elever som svarade på fråga 15a) att de vill ha mera 

tid för de estetiska ämnena för att de är roliga och/eller avslappande. 

 

 Frequency Percent 

Valid Ja 70 44,0

Nej 84 52,8

Total 154 96,9

Missing svar saknas 5 3,1

Total 159 100,0

Tabell 2. Tabellen avser fråga  15 ”Tycker du att det borde finnas mer tid för de estetiska 
ämnena?”.  

 

Fråga 13 ”Hur arbetar man på Din skola med de estetiska ämena (bild, musik, 

teater/drama, dans)?” visade att eleverna upplever att deras skola arbetar med de 

estetiska ämnena tematiskt (63 %). Redan i resultatet måste vi poängtera att detta svar 

kan bero på att vi skrev in teater/drama och dans tydligt i frågan vilket kan ha vinklat 

  32 



svarsfrekvensen åt det tematiska, detta då dessa ämnen inte har några egna kursplaner 

(Lpo 94 och Lgr 11). Detta medför även att validiteten i frågan kan ifrågasättas. 

 Fråga 16 ”Har du någonsin funderat på varför man har estetiska ämnen i 

skolan?” svarade majoriteten av eleverna ”Nej” (63 %). I den öppna följdfrågan där 

eleverna gavs möjlighet att motivera sina synpunkter där frågan ställdes ”Vad tror du 

är syftet med de estetiska ämnena i skolan (Musik, Bild)?” var de mest frekventa 

svaren de som kategoriserades som ”Lära sig nya kunskaper för framtiden/ bred 

utbildning” (29,5 %). 

 

4.2 Sammanfattning av resultat 
Vi kommer nedan att analysera figurerna och diagrammen som visats ovan, dels var 

för sig och dels jämförelsevis mellan varandra. Vi kommer att i så stor utsträckning 

som möjligt gå från de mer övergripande figurerna till de som går in på mer specifika 

frågor. 

 Inledningsvis vill vi poängtera att ur den empiri som presenterats ovan framgår 

det att eleverna i majoriteten av fallen valt att ge ett neutralt svar då den möjlighet 

givits, vilket tyder på att vi borde ha gett möjlighet till en neutral ställning på samtliga 

frågor i enkäten, något som ej var fallet. Vi valde dock att utifrån Ejlertsson (2009) i 

vissa av fallen utesluta ett neutralt svarsalternativ som medger ett neutralt 

ställningstagande och således bara ha två eller tre fasta svarsalternativ som anger en 

negativ respektive en positiv inriktning för att ”tvinga” fram ett ställningstagande. Vi 

ser även att eleverna ej är intresserade av att ha mer tid för de estetiska ämnena i 

skolan. Eleverna som svarade på enkäten ansåg att det räcker med den tid som ges, 

dock framgår det ej varför eller om de i detta fall har värderat all tid som är präglad av 

estetisk verksamhet. Utöver detta ser vi att en majoritet av eleverna som ingick i 

studien har en positiv syn på de estetiska ämnena i skolan, vilket återspeglas i att 

eleverna även anser att de är ”roliga”. Vad gäller elevernas intresse för de estetiska 

ämnena finns det en tydlig positiv tendens där vi ser att eleverna verkar tycka att de 

estetiska ämnena är intressanta (dock framgår det inte tydligt ur empirin vad intresset 

grundar sig på). Det framgår även att eleverna är oense om vikten av de estetiska 

ämnena. Vid frågan om de estetiska ämnenas vikt överlag ses en liten positiv tendens, 

dock är denna inte kongruent med utfallet av frågorna som värderade ämnena var för 
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sig då dessa visade på en aningen negativ tendens. Detta gäller både som ämnen i 

skolan samt om eleverna anser sig ha användning för det de lär sig i de estetiska 

ämnena (Musik och Bild). Alltså är det en större del elever som tycker att de har 

någorlunda till liten eller ingen användning för det de lär sig i de estetiska ämnena. 

Bild respektive Musik verkar inte vara särdeles viktiga för eleverna samt att det inte 

anser att de har så stor nytta av vad de lär sig inom Bild och Musik. 

 Ser man till hur eleverna värderar innehållet i de estetiska ämnena både 

generellt samt Musik och Bild var för sig framgår en positiv tendens, d.v.s. att 

eleverna som ingick i studien ansåg att innehållet i de estetiska ämnena överlag var 

bra. Även om denna tendens verkar vara positiv visar det sig att eleverna som svarade 

på enkäten i majoriteten av fallen inte tidigare funderat på varför de har undervisning i 

de estetiska ämna i skolan. När vi däremot frågade vad eleverna trodde syftet med de 

estetiska ämnena i skolan är, var den mest frekventa svarstypen att dessa var till för att 

”lära sig nya kunskaper”/”ha en bred utbildning”. Då eleverna verkar vara positiva till 

de estetiska ämnena men i regel inte medvetet funderat över deras syfte och därmed 

innehållet, finns det grund för att fundera på hur elever ställer sig samt reflekterar över 

de estetiska ämnenas innehåll, detta då vi menar att ett ämnes syfte i skolan tydligt ska 

avspeglas i dess innehåll. 

 Då eleverna fick frågan om vikten av att få ett bra betyg i de estetiska ämnena 

fann vi en svag tendens åt det positiva hållet, vilket i förhållande till utfallet om 

”vikten av de estetiska ämnena i skolan” som analyserats ovan, vilket tyder på att en 

av grunderna till att de estetiska ämnena värderas som viktiga, är att det är viktigt med 

bra betyg i skolan överlag. Med andra ord verkar inte eleverna anse att de estetiska 

ämnena är särskilt viktiga, dock är det desto viktigare att ha bra betyg i ämnena. 

 På frågan om eleverna tyckte att Teater/Drama borde vara ett ämne i skolan 

svarade en majoritet av eleverna ”Nej” med den vanligaste motiveringen att det inte är 

ett viktigt ämne och/eller att det inte är något man behöver kunna. Då formuläret ej 

har ställt frågor huruvida eleverna har haft kontakt med dessa ämnen i skolan eller ej 

är det svårt att peka på varför eleverna inte anser att dessa ämnen är relevanta i skolan.  
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5. Diskussion 
 

Då vår undersökning haft som syfte att påvisa tendenser om vad elever ansåg om de 

estetiska ämnena valde vi en kvantitativ enkätundersökning framför en kvalitativ då 

detta gjorde att vi kunde få betydligt fler röster hörda. Utifrån Ejlertsson (2005) valde 

vi som ovan nämnt att använda oss av frågor med och utan neutralt svarsalternativ 

beroende på typ av fråga. Detta då vi i vissa fall så som exempelvis de ”Ja-och-Nej” 

frågor där vi utifrån Ejlertsson (2005) ansåg det relevant att ”tvinga” fram ett 

ställningstagande. I majoriteten av fallen gav vi däremot ett neutralt svarsalternativ då 

vi ansåg att dessa var av en sådan karaktär att detta var att föredra. Om respondenten 

inte behöver tvingas till ett ställningstagande menar vi så som Ejlertsson (2005) att ett 

neutralt svarsalternativ är att föredra. 

 Lindgren (2006) kommer fram till att de estetiska ämnena legitimeras först och 

främst som stöd/fostransämnen som ska vara ”kul” för eleverna. Delvis kan vi se detta 

synsätt hos eleverna vi tillfrågat. Eleverna verkar vara positivt inställda till de 

estetiska ämnena, dock i första hand för att de är ”roliga”, inte för att de är viktiga. 

Det är möjligt att detta synsätt har, medvetet eller omedvetet, förts över från lärare till 

elever. I och med att Lindgren (2006) ser denna tendens i sin undersökning och att vi 

ser den i vår undersökning undrar vi om hur detta kan komma sig. Vi kan tyvärr inte 

svara på detta i denna undersökning utan överlåter det till framtida studier. 

 Utifrån de data vi fått fram ser vi en tendens på att de estetiska ämnena har vuxit 

i popularitet jämfört med de data som Dahlbom (1988) presenterade i sin 

sammanställning. Denna positiva tendens verkar dock grunda sig i de estetiska 

ämnenas rolighetsfaktor snare än vikt. Synen på de estetiska ämnena som framför allt 

”roliga” ges inte stort fokus i Lgr 11. I Lgr 11 kommer större fokus ligga på vad 

eleverna ska kunna jämfört med tidigare, bl.a. genom att eleverna ska kunna tolka och 

analysera inom Bild och Musik. Här kommer delvis estetik och semiotik in i 

sammanhanget. Estetik handlar i grund och botten om kunskap om sinnesförnimmelse 

(Sundin 2003) och trots att estetikbegreppet idag är brett ges de estetiska ämnena en 

bredare teoretisk grund. I den teoretiska grunden kommer semiotik in på det viset att 

semiotik är kunskap om tecken och deras tydning (Gripsrud 2002). Inom de estetiska 

ämnena finns det olika tecken som kan tydas på olika vis och ett sätt att analysera 

detta, vilket eleverna enligt Lgr 11 ska kunna, kan vara genom en semiotisk 
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analysmodell (Gripsrud 2002). De estetiska ämnena får en annan grund att legitimera 

sig på, delvis genom den teoretiska kunskap de ska förmedla till eleverna där 

bildanalysen och det semiotiska innehållet blir vitalt. Det blir allt mer viktigt att kunna 

ta emot och förmedla information genom mer än bara text och tal utan även andra 

medier så som bilder och ljud (Säljö 2005). 

 Vad gäller Teater/Dramas vara eller icke vara som ämne i skolan svarade 

majoriteten av eleverna ”Nej”. En av de vanligaste kommentarerna från eleverna var 

att de inte tyckte att Teater/Drama var något viktigt och att det inte var något man 

behövde kunna. Vi tror att det råder en okunskap kring vad Teater/Drama har att lära 

ut. Teater/Drama handlar inte endast om att stå på en scen, utan även om samarbete 

och att tala inför grupp. Det är vår uppfattning att dessa kunskaper värdesätts högt 

idag bl.a. på arbetsmarknaden. Vi menar att Teater/Drama kan bidra med kunskaper 

som t.ex. retoriska moment, inte bara att tala utan även hur man talar och förhåller sig 

till de man talar till. Dessa argument har vi ej kunnat styrka utifrån akademisk 

litteratur, detta bygger helt och hållet på våra egna erfarenheter. 

 Begreppet och kunskapen om konst som kommunikation blir här centralt som 

undervisningsfaktor i skolan oavsett ämne då skolans uppgift är att tillhandahålla våra 

framtida samhällsmedborgare med de nödvändiga verktyg som de behöver för att 

fungera i samhället (Dewey 1934/2005). Det handlar idag inte bara om text i dagens 

samhälle, mycket information som förmedlas till oss i samhället sker även i form av 

ljud och bild (Marner & Örtegren 2003). Även om pan-lingvismen har en stark 

ställning har betydelsen av ljud och bild ökat och att kunna tolka dessa intryck, vilket 

även ställer större krav på vad samhällsmedborgare behöver för verktyg med sig ut i 

samhället (Marner & Örtegren 2003). Dessa verktyg, menar vi, tillförs i och med 

kraven på att Musik och Bild i Lgr 11 bl.a. har en av sina grundpelare i analys 

(exempelvis bildanalys). 

 Under processens gång har frågan vad elever associerar teaterundervisning med. 

Eventuellt kan det vara så att ”teater” för många associeras med överdramatisering 

samt ett svårt och högtravande språk, nedstämda, deprimerande karaktärer samt långa 

monologer. Problemet blir att lyckas bevisa att denna bild inte behöver stämma, det 

går att göra så mycket mer med Teater och Drama. 

 I och med Lgr 11 stärks betydelsen och legitimiteten hos de estetiska ämnena i 

skolan, mycket på grund av ett större och tydligare kunskapsinnehåll. Lgr 11 har ett 

tydligt innehållskrav där bl.a. analys skrivs fram som en central del i undervisningen. 
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Detta innebär att semiotiken får träda fram och bli en del av undervisningen som 

analysmodell. Detta innebär att eleverna ska kunna analysera bilder och musik på 

olika sätt, vilket förmodligen kommer ge eleverna större kunskaper om bilder och 

musik ute i samhället, hur det kan utnyttjas samt hur det påverkar oss. Något som vi 

menar är ytterst centralt i skolans framtida roll i ett allt mer mediedominerat samhälle.  

 De estetiska ämnena lider idag av en identitetskris som styrks av Lindgrens 

(2006) undersökning. De estetiska ämnena ses idag till stor del som ”roliga”, vilket 

medför att estetik kopplas samman med något roligt och avslappnande. Dock är 

grundbetydelsen av estetik kunskapen om sinnesupplevelse (Sundin, 2003). Det 

innebär att de estetiska ämnena har fått legitimera sig som något roligt och 

avslappnande i from av hjälpämnen, när de i grund och botten bör kunna legitimera 

sig som ett kunskapsområde där estetiken är stommen i undervisningen i form av 

sinnesupplevelser och kreativt lärande. 

 Avslutningsvis vill vi ställa vårt kvantitativa arbete mot problematiken kring 

validitet och reliabilitet. I och med att en pilotstudie genomfördes kunde enkäten 

kalibreras samt kontrolleras om den skulle mäta det syftet avsåg att den skulle göra. 

Vid ett idealfall hade det varit av godo att ha haft möjligheten till fler pilotstudier, 

något som ej gjorde sig möjligt. Vår uppfattning är ändå att vår empiri stämmer bra 

överens med de forskningsfrågor vi velat ha svar på (Eliasson 2010). Däremot finns 

som tidigare nämnt ingen möjlighet att göra några generaliserade slutsatser då 

studiens urval av tillfrågade elever ej följde någon urvalsram då denna möjlighet ej 

fanns (Eliasson 2010). Vi ser heller inga problem med detta då vi med denna 

kvantitativa studie endast avsåg att påvisa tendenser på detta område.  
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Bilaga 1 
Rangordna vilka tre ämnen som: 

…Du tycker är viktigast för dig inför gymnasiet. 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

…Du tycker är intressantast för dig. 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

…Du tycker är roligast. 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

Tycker Du att skolan borde ha mer tematisk undervisning (exempelvis mellan 

biologi och samhällskunskap)? 

   

Ja Nej 

 

Om ja, vilka ämnen vill Du se mer samarbete mellan? 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 
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Hur arbetar man på Din skola med de estetiska ämnena (bild, musik, 

teater/drama, dans)? 

       

               Teman          Separata ämnen          Både i teman och  

                                                          som ämnen 

 

Vad tycker Du om de estetiska ämnena? 

      

Mindre bra 1 2 3 4  5   Mycket bra 

 

Tycker Du att det borde finnas mer tid för de estetiska ämnena? 

  

Ja Nej 

 

Varför/varför inte? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

Hejsan! 

Vi är två studenter som läser vårt sista år på lärarprogrammet vid Örebro Universitet. I 
vår sista kurs ingår att vi ska göra en vetenskaplig undersökning som vi ska skriva en 
uppsats på. 

Det vi vill göra är att undersöka vilken syn elever i årskurs 9 har på de estetiska 
ämnena i skolan. Just nu pågår det en debatt om vilken roll olika ämnen har i skolan. 
För att undersöka det har vi valt att göra en enkätundersökning. 

Lite kort kan man säga att vi vill veta vad Ni tycker om olika ämnen i skolan, vilka 
som är mest intressanta, vilka som är viktigast för Er och vilka som är roligast. 
Handledare för detta arbete är Ninni Wahlström, lektor vid Örebro Universitet (mail: 
ninni.wahlstrom@oru.se). 

Denna enkät är helt frivillig, vill Du inte fylla i den ska Du inte göra det. Du kommer 
vara helt anonym, vilket innebär att ingen kommer att få reda på vem som har fyllt i 
enkäten, vilken skola Ni går på eller vad Ni heter. Vi kommer i så stor utsträckning 
som möjligt se till att ingen kommer få veta detta, och därför vill vi inte att ni skriver 
några namn eller dylikt. 

Era lärare kommer inte få ta del av enkäten, vill de veta resultatet av vår undersökning 
kommer de få läsa vår uppsats när den är klar. 

Åter igen, detta är frivilligt, men vi är tacksamma om Du fyller i, det hjälper oss 
väldigt mycket i vår undersökning. 

 

 
// Björn Carenvall    
   Patrick Böttiger    
 

Kontakt:   

Björn Carenvall Patrick Böttiger 

bjorn.carenvallh051@student.oru.se                    patrick_bottiger@hotmail.com  
019-360754 076-0257432 
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Kryssa i Den ruta som stämmer bäst 

 

 

Mycket negativt  Mycket positivt         

1. Vad tycker Du om de estetiska ämnena 
i skolan? 

     

 

2. Vad tycker Du om innehållet i de 
estetiska ämnena? 

     

 

3. Vad tycker Du om innehållet i Musik?      

 

4. Vad tycker Du om innehållet i Bild?      
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Tycker du: Stämmer inte Stämmer helt 

5.  Att de estetiska ämnena är 
intressanta? 

     

 

6. Att de estetiska ämnena är roliga?      

 

7. Att de estetiska ämnena är viktiga?      

 

8. Att det är viktigt med bra betyg i 
estetiska ämnena (Musik, Bild)? 

     

 

9. Att Bild är ett viktigt ämne i skolan?      

 

10. Att Du har användning för det du 
lärt dig i Bild? 

     

 

11. Att Musik är ett viktigt ämne i 
skolan? 

     

 

12. Att Du har användning för det du 
lärt Dig i Musik? 
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13. Hur arbetar man på Din skola med de estetiska ämnena (bild, musik, 
teater/drama, dans)? 

     

               Teman          Separata ämnen               Både i teman och 

                                         som ämnen 

 

 

14. Tycker du att teater/ drama borde vara ett ämne i skolan? 

  

Ja Nej 

 

 

14a. Varför/varför inte? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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15. Tycker Du att det borde finnas mer tid för de estetiska ämnena? 

  

Ja Nej 

 

 

15a. Varför/varför inte? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

16. Har du någonsin funderat på varför man har estetiska ämnen i skolan? 

  

Ja Nej 

 

 

16a.Vad tror du syftet med de estetiska ämnena i skolan(Musik, Bild)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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