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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om ämnesintegrering mellan estetiska och teoretiska ämnen i 

grundskolan.  

 

Forskningsfrågan är: På vilka sätt använder lärarna estetiska lärprocesser i ämnesövergripande undervisning? 

med delfrågeställningen: Vad har lärarna för uppfattning om vad estetiska lärprocesser är?  

 

Datamaterialet utgörs av intervjuer med sex stycken lärare som undervisar i årskurs 4–6 om deras syn på 

innebörden av estetiska lärprocesser samt erfarenheter och arbetssätt i deras undervisning.  

 

I resultatet presenteras lärarnas syn på ämnesintegrering, möjligheter och hinder samt vad arbetet med estetiska 

ämnen utvecklar för viktiga kunskaper och färdigheter hos eleverna.  

 

Arbetets slutsatser är att estetiska lärprocesser inte används tillräckligt i undervisningen och att när det görs sker 

det oreflekterat. Lärarna saknar även stöd i form av till exempel fortbildning i området och från verksamheten för 

att använda sig av estetiska lärprocesser i undervisningen.  
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1. Inledning 

Vad tänker du på när du hör ordet kommunikation? Kommunikation är något av det viktigaste vi 

har men när vi talar om kommunikation tänker vi oftast på tal och skrift från olika länder. När 

jag tänker på kommunikation så tänker jag även på bild, dans, musik och teater då även dessa 

uttryck är en form av kommunikation. Dessa klassas som estetiska uttrycksformer. Genom att 

arbeta med estetiska uttrycksformer gynnas elevernas kunskapsutveckling då de knyter samman 

upplevelser, känslor, erfarenheter och kunskaper till en helhet i lärprocessen. Därför är dessa 

enligt Wiklund (2009) viktiga att använda under all sorts undervisning. Genom att arbeta 

ämnesintegrerat med estetiska lärprocesser får eleverna ett till sätt att kommunicera på i sin 

inlärning. I Lgr11 står det att de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna skall uppmärksammas i skolarbetet (Skolverket, 2011). Estetiska uttryck är ett 

begrepp som återkommer i läroplanen i flera kursplaner som till exempel svenska, svenska som 

andraspråk, biologi, fysik, slöjd och musik. Det är därför av stor vikt att ta in till exempel bilder i 

alla ämnen då Skolverket även menar att: 

 

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. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor 

utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga (Lgr11:28) 

 

Jag skrev min konsumtionsuppsats tillsammans med Nazanin Elias, i den uppsatsen fokuserade 

vi på att ta reda på de faktorer som forskning ansåg var positiva med att integrera estetiska 

lärprocesser i undervisningen. Genom att använda alla sinnen i en lärprocess kan man nå fler 

elever eftersom det skapar en vidgad förståelse för det som ska läras in och även främja en 

individutveckling hos eleverna. Nu vill jag med grund i min tidigare uppsats ta reda på hur 

estetiska lärprocesser används i skolan och hur några lärares erfarenheter om fenomenet ser ut 

och hur det ser ut ute i verksamheten. Jag vill även ta reda på om det vi kom fram till i vår 
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konsumtionsuppsats, att det som forskning anser vara positivt med att använda estetiska 

lärprocesser i undervisning, stämmer överens med de tankar som några lärare har.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om några lärares erfarenheter av att använda 

sig av estetiska uttrycksformer i undervisning, för att skapa estetiska lärprocesser hos elever. 

Detta för att belysa begreppet estetiska lärprocesser i verksamheter och bidra till att fler lärare 

använder sig av dessa i undervisning.  

1.2 Frågeställning  

På vilka sätt använder lärarna estetiska lärprocesser i ämnesövergripande undervisning?  

− Vad har lärarna för uppfattning om vad estetiska lärprocesser är? 

2. Bakgrund  

 I min konsumtionsuppsats som jag skrev tillsammans med Nazanin Elias var syftet med arbetet 

att undersöka begreppet estetiska lärprocesser samt att få kännedom om på vilka sätt dessa kan 

vara positivt i undervisningen. Vi använde oss av två frågeställningar för att vägleda vår 

undersökning: Vad innebär begreppet estetiska lärprocesser och hur beskrivs de i litteratur? och 

På vilka sätt kan estetiska lärprocesser vara positiva i undervisningen? Resultatet visade att 

genom att använda alla sinnen i en lärprocess kan man nå fler elever eftersom det skapar en 

vidgad förståelse för det som ska läras in och även främja en individutveckling hos eleverna. 

Eftersom konsumtionsuppsatsen bara fokuserade på de faktorer som kan vara positiva med att ta 

in estetiska lärprocesser i undervisningen, var det svårt att få en helhet över hela begreppet 

estetiska lärprocesser. 
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2.1 Teori 

2.1.1 Sociokulturella perspektivet  

Perspektivet härstammar ifrån Lev. S Vygotskijs (1896–1934) och hans kunskapssyn och tankar 

inom psykologi. Han menar att det vi får kunskap om sker alltid med hjälp av tecken/symboler 

exempelvis verktyg, gester och språk. Dessa verktyg hjälper oss att förstå och tolka vår 

omgivning. Hans psykologiska teori visar människans kulturella utveckling som en enhetlig 

medvetandeprocess, där tanke och känsla hör samman (Vygotskij 1995). Det sociokulturella 

perspektivet nämns i mycket av forskningen om estetiska lärprocesser.  

Estetiska lärprocesser grundar sig också på det sociokulturella perspektivet eftersom kunskap 

uppnås genom att vara socialt aktiv och genom kreativt tänkande (Hansson Stenhammar (2015). 

Genom att använda sig av exempelvis bild, teater eller dans i undervisningen får eleverna 

använda symboler, gester och språk. 

Ett väsentligt begrepp inom det sociokulturella perspektivet som har betydelse för estetiska 

lärprocesser är mediering eftersom i estetiska lärprocesser fungerar de estetiska uttrycksformerna 

som mediering i de teoretiska ämnena. Det centrala i Vygotskijs teori om mediering är att 

människan interagerar med externa redskap när man agerar och upptäcker omvärlden, att vi 

använder oss av olika redskap för att minnas något specifikt eller för att ta till oss ny kunskap. 

Exempelvis kan fingrarna användas vid räkning i matematik, fingrarna omvandlas då till att bli 

ett redskap som hjälper förmågan att räkna. Vi använder dessa verktyg för att forma och beskriva 

våra tankar, känslor, uttryck, vårt sociala och kulturella kapital. Saar (2005) menar att sinnena 

blir verktyg för att ta till sig ny kunskap.  

2.1.1.1 Estetiska lärprocesser 

En underliggande teori av det sociokulturella perspektivet är estetiska lärprocesser, där det 

centrala för kunskapsutveckling är lärprocesser där produktion och konsumtion sker med hjälp 

av estetiska artefakter och kommunikation sker med hjälp av estetiska uttryck.  

 

Hansson Stenhammar (2015) skriver i sin doktorsavhandling En avestetiserad skol- och 

lärandekultur: en studie om lärprocessers estetiska dimensioner, om estetiska uttrycksformer 

med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hansson Stenhammar har studerat undervisning och 
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lärande utifrån begreppen konstbaserade inlärningsprocesser och metoder för konst. Hansson 

Stenhammar (2015) beskriver estetiska lärprocesser som att man använder sig av de estetiska 

uttrycksformerna som ett yttre medel för djupare kunskap. De används som ett verktyg för 

lustfyllt lärande och som stöd i lärandet av de teoretiska ämnena samtidigt som man utvecklas 

och lär sig i de estetiska. När flera sinnen används i en inlärningsprocess skapas djupare kunskap 

och erfarenhet (Thavenius, 2004), vilket bidrar till att fler elever kan, genom att använda olika 

uttrycksformer i undervisningen, nå högre mål (Wiklund, 2009 och Häikiö, 2007). Häikiö (2007) 

har utgångspunkt i konst- och bildvetenskap i sin avhandling Barns estetiska läroprocesser: 

atelierista i förskola och skola. Häikiö (2007) beskriver barns estetiska läroprocesser utifrån ett 

tvärvetenskapligt perspektiv. 

 

Wiklund (2009) beskriver i När kulturen knackar på skolans dörr vad kultur och estetiska 

lärprocesser i skolan kan och bör vara idag. Med en tydlig förankring i både teori och metod 

förklarar Wiklund hur estetiska lärprocesser bör bli en naturlig del i skolan, och alla barns rätt att 

nyttja alla sina språk - även de estetiska. Wiklund (2009) menar att estetiska lärprocesser är ett 

begrepp som både omfattar metod och förhållningssätt i utbildningssammanhang. Det handlar 

framförallt om att elever ska lära sig förhålla sig till kunskap på ett sätt som innebär att vara 

öppen för många olika tolkningar av verkligheten. Lindstrand & Selander (2009) menar att 

estetiska lärprocesser inte bara handlar om vad man lär sig utan framför allt om hur.  

 

Kupferberg (2009) skriver i Konstnärligt skapande och konstpedagogik i hybridmoderniteten om 

estetiska lärprocesser som ett tvåfaldigt begrepp. Första delen handlar om att pedagoger bör 

intressera sig mer för konst och kultur då det tar en större plats i vår vardag som är präglad av 

geografisk rörlighet och större kulturell mångfald. Den andra delen handlar om att framhäva 

lärandet då konsten förespråkar det fria måste pedagoger fasthålla en pedagogisk utgångspunkt 

där det skapande lärandet får stå i centrum. 

 

De teorier som utgör estetiska lärprocesser och som är viktiga att känna till för att förstå och 

tolka resultatet är estetik, estetiska uttrycksformer, transfereffekter, sociokulturella perspektivet 

och mediering.  
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2.2 Tidigare forskning  

Den litteratur som är mest väsentlig från den tidigare forskningen är: Hansson Stenhammar 

(2015) doktorsavhandling En avestetiserad skol- och lärandekultur: en studie om lärprocessers 

estetiska dimensioner, Saar (2005) forskningsrapport Konstens metoder och skolans 

träningslogik och Wiklund (2009) När kulturen knackar på skolans dörr.  

 

Något som jag anser saknades i den forskning som jag tidigare tagit del av var exempel på hur 

man kan arbeta med estetiska lärprocesser i undervisningen. 

2.2.1 Estetik 

Ordet estetik betyder ursprungligen ”den kunskap man får genom sinnena” och kommer från 

grekiskan (Paulsen, 1996:9). Detta begrepp är angeläget eftersom att man i estetiska lärprocesser 

lär sig genom sinnena.  

Jag använder mig av begreppet estetik, dels i betydelsen av de estetiska formerna som 

bild- och formskapande utgörs, dels talar jag om ett estetiskt förhållningssätt till 

verkligheten, där detta förhållningssätt bygger på det mångtydiga, osäkra, oförutsägbara 

och handlar om dynamiska relationer. (Lindahl, 2002:22) 

Lindahl (2002) beskriver två av de stora betydelserna som estetik kan ha, där den ena handlar om 

skapande och det andra är det estetiska synsättet där individen avgör vad som är estetiskt 

tilltalande för en själv.  

 

Thavenius (2004) argumenterar i Konstens arv för att det estetiska perspektivet är centralt för all 

utbildning och lärande. Thavenius talar om vad det estetiska perspektivet har för betydelse för 

inte bara skolans kultur men även elevernas liv och lärande i skolan. Thavenius (2004) anser att 

när sinnena blir delaktiga i inlärningsprocessen skapas en djupare och mer färgstark kunskap och 

erfarenhet. Att genom att använda sig av estetik i skolans värld lär sig eleverna samtala bredare, 

mer nyanserat och på ett mer perspektivrikt sätt.  

2.2.2 Lärares arbete med estetiska lärprocesser 

Skolverkets (2015) nationella ämnesutvärderingen i bild redogör inte för begreppet estetiska 

lärprocesser däremot framställer de att ämnesintegrering har minskat med Lgr11. 
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Ämnesintegrering är en av de viktigaste förutsättningarna för att en estetisk lärprocess ska ske i 

teoretiska ämnen. Resultatet av enkätstudien visar på att lärarna enligt egen utsaga samarbetar i 

liten utsträckning eller inte alls med andra ämnen.  

2.2.3 Estetiska uttrycksformer 

Begreppet estetik kan ha flera betydelser. Den ena kan enligt Lindahl (2002) vara skapande. Där 

menar Hansson Stenhammar (2015) att bild, dans, musik och drama ofta kopplas till begreppet 

estetik och att det är dessa vi kallar de estetiska uttrycksformerna. Det är de estetiska 

uttrycksformerna som används för att skapa en estetisk lärprocess. En annan betydelse kan vara 

det estetiska förhållningssättet till verkligheten. De estetiska uttrycksformerna utgör en 

integrerad enhet i pedagogiska sammanhang. Detta betyder inte att de estetiska formerna och 

uttrycken behöver användas för att återskapa det som redan finns utan kan användas för att skapa 

något nytt eller för att förstå sin omvärld (Lindstrand & Selander, 2009). Med andra ord används 

inte det estetiska formerna enbart för sitt eget syfte, där man skapar något oavsett om det gäller 

bild, dans, musik eller teater. Det är ett verktyg för att skapa förståelse för sin omvärld genom att 

få ett bredare perspektiv för det som finns runtomkring. (a.a.)  

 

Björk & Liberg (1996) behandlar i Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand 

forskning om principer för hur barn tillägnar sig skriftspråket. Den redogör även för hur olika 

uttrycksformer som språkform bör vara lika stor del som tal och skrift i undervisningen. Björk & 

Liberg (1996) menar att då alla barn har olika förutsättningar är det viktigt att skolan arbetar för 

att ge eleverna så många sätt som möjligt att uttrycka sig på. Enligt Saar (2005) och Hansson 

Stenhammar (2015) kan olika uttrycksformer förstärka olika förmågor hos eleverna. Att låta 

eleverna själva prova sig fram för att hitta vad som passar dem bäst ger eleverna en möjlighet att 

skapa mening och bilda en syn på sig själva. (Saar, 2005 och Wiklund, 2009)  

2.2.4 Transfereffekter 

Estetiska lärprocesser är ett brett begrepp där många aspekter spelar in. Ett viktigt begrepp att ha 

kännedom om när man talar om estetiska lärprocesser är transfereffekter. Transfereffekter som 

begrepp beskriver Hansson Stenhammar (2015) som samspelet mellan lärandet inom de estetiska 

ämnena och lärandet i de teoretiska ämnena.  Med detta menar Hansson Stenhammar att genom 
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transfereffekter är det betydelsefullt att integrera det estetiska i olika ämnen. Hansson 

Stenhammar argumenterar även för att estetiska lärprocesser utvecklar de förmågor som menas 

vara avgörande för innovation. Dessa förmågor är enligt Hansson Stenhammar kritiskt och 

kreativt tänkande, motivation och självförtroende samt förmågan att kommunicera och samarbeta 

effektivt. Dessa förmågor anses vara centrala i både de estetiska och teoretiska ämnena och 

styrker även egenskaper hos den enskilda eleven.  

 

Saar (2005) talar i sin forskningsrapport Konstens metoder och skolans träningslogik om 

effekterna av konstnärliga undervisningsmetoder för akademiska ämnen. Fokus i denna rapport 

ligger på hur kunskap konstrueras hos elever. Dessa teorier har betydelse i estetiska lärprocesser 

eftersom en stor del av begreppet estetiska lärprocesser handlar om att integrera estetiska och 

teoretiska ämnen för att skapa en optimal lärprocess. Genom att integrera olika ämnen med 

varandra kan eleverna få ökad förståelse och färdigheter i samtliga ämnen som integreras. Detta 

påpekar Saar (2005) att transfereffekter kan åstadkomma. Hansson Stenhammar (2015) menar 

till exempel att undervisning i teater förstärker verbal förmåga och läsförståelse som tillämpas i 

den språkliga undervisningen.  

3.  Metod 

Jag valde att genomföra en kvalitativ studie, enligt fenomenologisk metod som utgår ur ett 

intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och deras beskrivningar 

av verkligheten (Kvale och Brinkmann, 2014) Det förekommer lite olika tillvägagångssätt inom 

fenomenologisk metod men dessa är enligt Christoffersen & Johannessen (2015) de viktigaste 

stegen: förberedelse, datainsamling, analys och rapportering. Förberedelsen utformar forskaren 

utifrån sina egna kunskaper och tidigare erfarenheter. Här formuleras problemställningen för att 

ge forskaren möjlighet att förstå meningen hos den erfarenhet eller det fenomen som ska 

studeras, och forskaren ber sedan informanterna att beskriva sina erfarenheter. Forskaren samlar 

sedan in data från individer som har erfarenheter från det specifika fenomenet till exempel 

genom intervjuer. Intervjuerna skrivs ut i sin helhet och bildar grunden för analysen. I analysen 

och rapporteringen analyseras meningsinnehåll eftersom forskaren är intresserad av innehållet i 

empirin, till exempel vad en informant berättar i en intervju. Forskaren tolkar empirin för att 

förstå meningen med informanternas erfarenheter. Analyser av meningsinnehåll består av fyra 
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huvudsteg: (1) helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll, (2) koder, kategorier och 

begrepp, (3) kondensering och (4) sammanfattning. Dessa fyra steg beskriver jag närmare under 

rubriken 3.4 Analysmetod (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att samla in empiri till att kunna svara på mina frågeställningar valde jag att intervjua sex 

stycken lärare från årkurs 4–6. Jag ville få en inblick om och i så fall hur de arbetar med estetiska 

läroprocesser i främst de teoretiska ämnena. Vidare ville jag veta lärarnas syn på begreppet och 

hur det ser ut ute i verksamheten i förhållande till den litteratur jag tidigare har tagit del av. Jag 

formulerade frågorna utifrån mitt syfte och frågeställningar. För att ta del av intervjufrågorna, se 

bilaga A. 

  

En kvalitativ undersökning tyckte jag var en lämplig metod för att få svar på mina 

frågeställningar. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. 

Christoffersen & Johannessen (2015) menar att människors erfarenheter och uppfattningar 

framkommer bäst när de får vara med och bestämma vad som tas upp och eftersom frågorna i en 

kvalitativ intervju mestadels är öppna och ger informanten möjlighet att uttrycka sig med egna 

ord ansåg jag att denna metod var lämplig då det var lärarnas erfarenheter jag var ute efter. Detta 

blir ett sätt att förstå världen genom människorna som i den fenomenologiska traditionen jag 

valde att utgå ifrån. Jag valde även att använda mig av en semistrukturerad intervju som enligt 

Christoffersen & Johannessen (2015) innebär att man har en intervjuguide som utgångspunkt. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att den liknar ett vardagssamtal, men som professionell 

intervju har den ett syfte och inkluderar en specifik teknik. Den är varken ett slutet frågeformulär 

eller ett öppet vardagssamtal.  

3.2 Urval  

Med detta arbete ville jag få fram lärares definitioner av estetiska lärprocesser, om och hur 

estetiska lärprocesser används i undervisningen. Av den anledningen valde jag att intervjua några 

lärare. Urvalet jag gjorde var homogent genom att alla sex lärare undervisar i ämnet bild. Enligt 

Christoffersen & Johannessen (2015) kan man med en liten variation inom området men med 
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liknande erfarenheter i detalj belysa dem för att exponera likheter och skillnader, vilket jag var 

ute efter att få fram. Alla lärare var även klasslärare och hade majoriteten av de teoretiska 

ämnena med sin klass och därför valde jag just de lärarna. Detta urval är enligt Christoffersen & 

Johannessen (2015) ett intensivt urval som består av personer som är starkt präglade av ett visst 

kännetecken vilket gör att de kan bidra med mycket information.  

Tre av lärarna arbetade i årskurs 4, en lärare i årskurs 5 och två lärare arbetade i årskurs 6 i 

samma skola i Östergötland i ett medelklassområde. Eftersom jag ansåg att lärarnas genus inte 

påverkade studien och för att hålla informanterna anonyma, valde jag att namnge de efter dessa 

unisexnamn: Alex, Kim, Robin, Charlie, Mika och Sam.  

 

Alla lärare jag intervjuade har lärarlegitimation. Endast Sam är inte behörig i att undervisa i bild 

men har 7 års erfarenhet av det. Mika och Robin är utbildade i årskurserna 1-7 och de har 

behörighet att undervisa i bild i årskurserna 1-3. Eftersom de har erfarenhet av att undervisa i 

årkurserna 4–6 under 20 respektive 25 år har Mika ansökt om att få behörighet för de årskurserna 

vilket även Robin planerade att göra. Charlie är utbildad lärare från förskolan till årskurs 7 och är 

behörig i att undervisa i enbart förskolan. Alex valde att inte uppge i vilka årskurser hen är 

behörig i eller hur länge hen har arbetat, men läste på sin lärarutbildning den estetiska 

inriktningen. Kim valde att inte svara på dessa frågor men har under tidigare samtal bekräftat att 

hen är behörig i att undervisa i bild men inte i vilka årskurser.  

 

Christoffersen & Johannessen (2015) menar att få tillträde till informanter kan vara 

problematiskt i utbildningsforskningen. Det är inte bara så att forskaren måste få tillträde, utan 

projektet måste också vara praktiskt genomförbart. En lärare kan välja att inte ställa upp för att 

hon helt enkelt inte har tid. Att utnyttja existerande sociala nätverk - exempelvis kollegor - kan 

vara fruktbart för att få grundläggande information och förbereda inträdet på fältet. Eftersom en 

hög grad av tillit är nödvändig för att man ska kunna utföra vissa typer av kvalitativ forskning 

kan en personlig kontakt vara avgörande. Därför valde jag att intervjua de lärare från min 

verksamhetsförlagda utbildning som jag ansåg uppfyllde de kriterier jag sökte. 
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3.3 Intervjuer 

Jag började med att skriva en intervjuguide utifrån syftet och frågeställningarna som grundar sig 

i min tidigare uppsats om estetiska lärprocessers positiva påverkan på elevers inlärning. Då 

resultatet i min tidigare uppsats visade att estetiska lärprocesser är ett svårdefinierat begrepp var 

jag intresserad av att se hur lärarna definierade begreppet. Vidare ville jag veta vad lärarna ansåg 

att estetiska lärprocesser hade för påverkan på elevers lärande, om dessa uppfattningar stämde 

överens med det som jag tidigare skrivit om. Jag ville veta om lärarna kunde delge exempel på 

hur de arbetar med att implementera estetiska lärprocesser i sin undervisning. Det finns mycket 

som talar för att arbeta med estetiska lärprocesser. För att inte bara lyfta detta hos lärarna ville 

jag även se vad de upplevde att det fanns för möjligheter respektive hinder med att arbeta med 

estetiska lärprocesser då det är stor skillnad mellan teori och praktik. Intervjuguiden använde jag 

sedan som utgångspunkt i mina intervjuer.  

 

Efter att jag hade skrivit intervjuguiden tog jag kontakt med lärarna jag ville intervjua. Jag 

förklarade att jag tidigare hade skrivit ett arbete om estetiska lärprocesser och syftet med min nya 

uppsats och frågade om de ville bli intervjuade. Alla lärare ville ställa upp och jag bokade in 

tider med alla intervjupersoner. Platsen för intervjuerna valdes av lärarna själva eftersom att detta 

kan enligt Christoffersen & Johannessen (2015) medföra att informanterna känner sig trygga och 

bekväma i en miljö de själva väljer. Hur lång tid intervjuerna tog varierade och tog i genomsnitt 

15 minuter att genomföra. Innan jag började intervjua informerade jag om mitt tidigare arbete 

och syftet med intervjun. Jag spelade in intervjuerna på min mobil då jag ansåg att det var det 

bästa sättet att dokumentera informanternas svar utan att förlora deras egna ord. Jag valde att inte 

delge intervjufrågorna innan intervjun eftersom jag ansåg att detta skulle ge inövade svar som 

skulle påverka resultatet. När alla intervjuer var genomförda transkriberade jag intervjuerna 

genom att skriva ut de intervjuades svar utifrån de inspelningar jag genomförde under 

intervjuerna (Kvale och Brinkmann, 2014). Sedan sammanställde jag dem och analyserade 

intervjuerna med hjälp av den analysmetod jag valt att använda mig av.  

3.4 Analysmetod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ analysmetod. Den insamlade empirin har systematiskt 

behandlats för att komma fram till ett resultat i en kvalitativ analys. Enligt Christoffersen & 
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Johannessen (2015) säkras en systematik i analysarbetet genom att använda sig av stegen: 

helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll, koder, kategorier och begrepp, 

kondensering och sammanfattning. Att följa dessa steg gör det lättare att dokumentera och 

komma fram till tolkningar av resultatet (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

  

När jag hade transkriberat alla sex intervjuer började jag med att läsa igenom hela materialet 

söka efter centrala teman för att lära känna empirin och skaffa mig ett helhetsintryck. Enligt 

Christoffersen & Johannessen (2015) får man inte förlora sig i detaljer och forskaren ska sortera 

bort allt som är irrelevant. För att förtäta meningsinnehållet av empirin komprimerade jag sedan 

lärarnas uttalanden och sammanfattade dessa. Detta gav mig en första förståelse för empirin.  

För att hitta meningsbärande element i materialet som var relevant för frågeställningarna 

markerade jag ut koder (Kvale och Brinkmann, 2014). Detta innebär enligt Christoffersen & 

Johannessen (2015) att man gör en systematisk genomgång av materialet. Sedan identifierar 

forskaren textelement som ger kunskap och information om de teman forskaren har hittat. Detta 

sker i helhetsintrycket genom att markera information i texten som utgör en viss information. Jag 

strök under de ord, satser, avsnitt eller längre textpartier jag tyckte var relevanta. Christoffersen 

& Johannessen (2015) menar att kodning är ett verktyg för att organisera meningsbärande 

information vilket gör att man kan hitta och sammanställa alla textdelar som hör till en viss 

fråga. Detta gör även att man kan stryka information som inte är meningsfull. Utifrån de 

intervjuades svar skapade jag kategorier för att strukturera texten (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Kategorierna blev sedan sammansatta och bildade de fem underrubrikerna i resultat och 

analysdelen. Enligt Christoffersen & Johannessen (2015) är kodning ett led i tolkningsprocessen 

med förutsättning för att få tag på meningsinnehållet och tolka det. 

  

Den tredje fasen är kondensering som även detta har sin utgångspunkt i kodningen. Syftet här är 

att abstrahera meningsinnehållet som återfinns i koderna Christoffersen & Johannessen (2015). 

När koderna var fastställda tog jag ut delar av empirin och strukturerade upp det reducerade 

materialet efter koderna (Kvale och Brinkmann, 2014). Här fick jag en tydlig överblick över hur 

koderna kunde struktureras vilket gav mig en utgångspunkt till att förtäta texten ännu mer. Jag 

tog även ut citat som illustrerar lärarnas egna ord om de olika koderna. 
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Sammanfattning utgör den fjärde och sista fasen i bearbetningen av materialet för att utforma 

beskrivningar. Här såg jag att de beskrivningar jag framställt av materialet stämde överens med 

ursprungsmaterialet. Om det inte hade stämt överens måste man enligt Christoffersen & 

Johannessen (2015) gå bakåt i processen för att identifiera var det har blivit fel. Beskrivningarna 

kopplade jag sedan ihop med den forskning jag skrivit om i mitt tidigare arbete.  

3.5 Etiska överväganden 

Jag har under hela arbetets gång ett etiskt ansvar för de personer som jag har intervjuat och för 

att upprätthålla detta har jag följt Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav för 

humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning. De fyra olika kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera informanterna om deras uppgift i 

projektet, villkoren om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. All information ska omfatta allt som kan tänkas påverkas deras vilja att vara med i 

forskningen. Informanternas villkor handlar även samtyckeskravet om. Forskaren ska inhämta 

informanternas samtycke och informera om att deltagarna har självständigt rätt att bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de ska delta. Detta krav innebär även att de ska kunna avbryta sin 

medverkan utan att de blir påverkade. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som rör 

informanterna hanteras på rätt sätt och att inga obehöriga kan ta del av informationen. Det sista 

kravet kallas nyttjandekravet som handlar om att empirin som samlas in enbart kommer 

användas i forskningssyfte och inte på något annat sätt (Vetenskapsrådet, 2002). För att följa 

dessa krav var jag noga med att beskriva syftet med intervjuerna för informanterna. Jag frågade 

efter deras samtycke till intervjuerna och berättade att intervjuerna spelades in. De inspelade 

intervjuerna förvarades säkert i min mobil och raderades efter att intervjuerna hade 

transkriberats. Jag informerade även om att de är anonyma och jag lät dem bestämma villkoren 

för hur intervjun skulle genomföras. 

4.    Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar jag mitt resultat och kopplar ihop min analys av resultatet med 

väsentliga delar ur den litteratur jag tidigare har presenterat i uppsatsen. Analysarbetet 
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utmynnade i koderna - lärares definitioner av begreppet estetiska lärprocesser, användning av 

estetiska uttrycksformer i den teoretiska undervisningen, möjligheter och hinder, påverkan av 

elevernas lärande och skolans arbete med att implementera estetiska lärprocesser som 

presenteras i Resultatavsnittet. Dessa kategorier skapades utifrån sammanfattningen av helheten 

av den insamlade empirin. Lärarnas svar kategoriserades och placerades in för att skapa ett 

överskådligt resultat.  

4.1 Lärares definitioner av begreppet estetiska lärprocesser   

Alla lärare definierar estetiska lärprocesser olika. Estetiska lärprocesser som begrepp var svårt 

för de intervjuade att definiera, hälften av de intervjuade började med att säga att det var en svår 

fråga. 

 

När jag frågade vad estetiska lärprocesser innebar för dem och hur de definierar begreppet var 

det två stycken som svarade att det handlar om att skapa och använda estetiska uttrycksformer 

såsom bild, musik, drama och dans, och att man tar in lärandet där i.  Även Robin definierar 

estetiska lärprocesser som de ovanstående men anser att det är vägen till resultatet det handlar 

om i lärprocessen.  

4.1.1 Lärande som process 

Vägen i lärprocessen anser Mika och Sam skapas om lärprocessen får börja i någonting nytt och 

enkelt som alla känner att man kan lyckas med som man sedan vidareutvecklar. Deras definition 

av begreppet var lärprocesser i undervisning av estetiska ämnen. Att välja fritt och arbeta utan 

ramar från läraren är viktigt för elevers lärprocess och utveckling för deras estetiska uttryck. 

Charlie har samma definition av begreppet som Mika och Sam men tog upp att det finns mycket 

man kan göra med estetiska uttrycksformer i teoretiska ämnen och att estetiska ämnen är viktiga 

i undervisningen. Alex nämner att det kan handla om att lära sig saker som har med det ämne 

som undervisas att göra, till exempel att måla med kol i bildämnet, eller om att lära sig saker med 

hjälp av de estetiska ämnena i andra ämnen.  

  

“Lärandet blir mer lustfyllt om man använder sig av estetiska uttrycksformer” Alex.   
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4.2 Användning av estetiska uttrycksformer i den teoretiska 

undervisningen 

Alla lärare anser att de använder sig av estetiska uttrycksformer i sin undervisning för att skapa 

estetiska lärprocesser hos eleverna. Flera lärare berättar under intervjun att det är deras grundidé 

att integrera estetiska och teoretiska ämnen. Alex önskar att hon använde sig av estetiska 

uttrycksformer mer i sin undervisning men upplever att det är svårare än vad hon tidigare 

föreställt sig. Hon berättar under intervjun att: 

 

När jag läste till lärare så gick jag estetisk inriktning så min tanke när jag kom ut hade jag 

en jättebra bild över hur jag skulle jobba med det, sen tycker jag tyvärr att det ofta kan 

vara lite svårare att hålla ordning på en klass om man använder sig av sådana estetiska 

uttrycksformer på lektioner, om man gör en teater blir det ofta en väldigt rörig lektion. 

(Alex). 

 

Med detta menar Alex att det är svårt att skapa rätt förutsättningar för att låta eleverna sätta ihop 

en teater, att organisera många elevers deltagande, att det finns begränsade lokaler vid övning 

och genomförande. Hon fortsätter med att berätta att hon tror att både hon som lärare och 

eleverna skulle vinna mycket på att använda sig mer av estetiska lärprocesser i undervisningen. 

Det tycker även Kim och Sam som båda två använder sig av estetiska uttrycksformer i den 

teoretiska undervisningen för att de anser att när man får arbeta praktiskt med något så kommer 

man lättare ihåg det senare då man har något mer konkret att relatera till. Sam anser även att det 

är svårt att hålla sig strikt till teorin i de teoretiska ämnena och att för honom är det lättare att ta 

hjälp av estetiska uttrycksformer i dem för att göra undervisningen mer begriplig för eleverna. 

Det håller Robin med om som har varit noga med att själv undervisa sin klass i bild för att lättare 

kunna koppla ihop bild med de teoretiska ämnena. Charlie anser dock att hon använder sig 

mindre av estetiska uttrycksformer nu när hon undervisar i mellanstadiet än vad hon gjorde när 

hon undervisade i lågstadiet. 

4.2.1 Estetik för att lära känna sig själv och andra 

Alex använder estetiska lärprocesser för att få ihop en ny grupp. Hon anser att dans är viktigt för 

att eleverna ska känna sig trygga i sig själva och med varandra. Ju mer hon lär känna sin klass, 
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desto mer låter hon eleverna testa fler estetiska uttrycksformer för att eleverna ska få så många 

olika sinnesintryck som möjligt vid inlärning. “Estetiska lärprocesser kan även handla om att lära 

känna sig själv och att våga ta plats” (Alex). Elevernas egna inflytande är viktigt, menar hon. 

I de teoretiska ämnena är det mest bildämnet som Alex har använt av de estetiska 

uttrycksformerna, framförallt mycket i NO där eleverna till exempel ritar. Ett exempel hon gav 

under intervjun var när de läste om luft i NO visade hon med hjälp av en balansvåg att luft 

faktiskt väger någonting som eleverna sedan fick rita en balansvåg på varsitt papper för att 

illusterara det Alex undervisade.  

 

För att eleverna inte bara ska ta åt sig information genom att lyssna utan även använda kroppen 

brukar Alex använda sig av dramatisering. Hon gav ett exempel då hon undervisade om värme 

och eleverna fick låtsas vara vattenmolekyler medan hon förklarade vad som hände med 

molekylerna så att vattnet blev varmt. Först fick de stå still och vara fryst vatten. När vattnet blev 

varmare fick eleverna börja gå omkring och när vattnet blev jättevarmt fick eleverna springa runt 

i klassrummet. 

4.2.2 Ämnesintegrering 

Kim har använt sig av bild när de läste om medeltiden i SO genom att titta på medeltida kyrkor 

och deras fönster som eleverna sedan har avbildat. Att koppla ihop SO med bild har även Mika, 

Robin och Charlie gjort. Charlie och Robin gav ett exempel när de läste om vikingatiden skapade 

eleverna vikingaskepp i bilden. När de läste om Norden och Edvard Munch fick eleverna måla 

sin egen version av ‘Skriet’ på bildlektionerna för att återkoppla till det de läst om i SO. Mika 

beskriver ett exempel där eleverna nådde flera kursmål i såväl bild som svenska och trä- och 

syslöjd när de läste religion genom att integrera de ämnena tillsammans och skapa ett arbete om 

de olika religionerna där alla de ämnena ingick. Eleverna fick skapa ett kollage av olika religiösa 

symboler med olika tekniker i de estetiska ämnena som till exempel i träslöjden fick de skapa en 

symbol i trä. De fick även beskriva och arbeta med symbolerna i de teoretiska ämnena. Ett annat 

exempel Mika gav var när eleverna skulle skriva en roman på svenska fick de i uppgift att 

illustrera en bild till varje kapitel, utifrån mål ur bildens kursplan. Estetiska uttrycksformer går 

att koppla till alla de teoretiska ämnena. Robin gav ett exempel i matematik då de skapade 

geometriska 3D figurer i bilden för att lättare lära sig figurerna. Ett annat exempel som Sam tog 
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upp är att man i engelskan kan dramatisera när man ska lära sig vardagsfraser som man till 

exempel använder i en affär för att lära sig dem. 

  

Att estetiska uttrycksformer går att koppla samman till alla teoretiska ämnen är samtliga lärare 

jag intervjuat överens om. Hansson Stenhammar (2015) talar om att undervisning i teater 

förstärker verbal förmåga och läsförståelse. En teaterpjäs om ett historiskt moment i tiden kan 

vara lättare för eleverna att komma ihåg än att läsa om det i en bok, oavsett om eleverna får se en 

teaterföreställning eller själva producera och sätta ihop det. I en av intervjuerna talade en lärare 

om hur man i engelskan väljer att använda sig av dramatisering för att göra eleverna bekväma 

med att använda vardagsuttryck mer naturligt. Genom att använda sig av bild för att lära ut 

matematik kan man enligt Hansson Stenhammar (2015) stärka förståelsen hos eleverna när det 

gäller tecken och hur de skapar ett budskap. Detta framkom som ett exempel under en intervju 

där en lärare talade om att man i matematiken med hjälp av bild arbetat med geometriska figurer. 

Detta går även enligt (Hansson Stenhammar, 2015) att tillföra i andra ämnen som i svenska och 

engelska för att visa hur bildens tecken skapar ett språk och dynamik. 

 

Genom att integrera olika ämnen med varandra kan eleverna få ökad förståelse och färdigheter i 

samtliga ämnen som integreras. Mika beskrev att eleverna nådde kursmål i flera ämnen när de 

läste religion. Detta påpekar Saar (2005) att transfereffekter kan åstadkomma.  

4.3 Möjligheter och hinder 

I detta avsnitt presenterar jag de möjligheter respektive hinder som framkom under intervjuerna 

samt de möjligheter och hinder som har analyserats i den litteratur jag tagit del av.  

4.3.1 Möjlighet - Måluppfyllelse och djupare lärande 

Vissa lärare hade svårt att ge några konkreta exempel på möjligheter med att arbeta med 

estetiska lärprocesser i den teoretiska undervisningen men samtliga lärare anser ändå att det finns 

många möjligheter med det. Sam anser att om man inte skiljer de estetiska ämnena från de 

teoretiska på det sättet som man gör nu utan att det hela tiden hängde ihop skulle det resultera i 

att fler elever skulle nå målen och kunskapskraven lättare i båda ämnena.  
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Majoriteten av lärarna nämnde att en möjlighet med att integrera estetiska lärprocesser i 

undervisningen är att man kan nå många fler elever. Att det blir ett djupare lärande för att man 

får en till definition att komma ihåg stoffet som undervisas på. Charlie menar att det är då hon 

ser de elever som inte är så starka i de teoretiska ämnena. Även Mika menar att integrera de 

estetiska med det teoretiska gör att de elever som lär sig genom att uttrycka sig på ett estetiskt 

sätt får det lättare att lära sig. Robin och Charlie har en klass med många nysvenskar som saknar 

språket. De tycker att estetiska lärprocesser är speciellt bra för dessa elever då de får de begrepp 

de läser om i de teoretiska ämnena mer konkret i händerna då de till exempel har läst om 

vikingaskepp får göra sköldar i bilden. 

4.3.2 Möjlighet - Jämnare förutsättningar/spelplan 

Björk och Liberg (1996) menar att alla barn har olika förutsättningar och somliga barn är till 

exempel betydligt bättre på att uttrycka sig i bild än i ord. Skolan måste vara lyhörd för detta och 

låta barnen använda sig av de sätt de är bra på att uttrycka sig genom. Att alla elever har olika 

förutsättningar är något som lyfts av samtliga lärare i intervjuerna. Lärarna är överens om att 

elever som har svårt att uttrycka sig i skrift skulle gynnas av att erbjudas en varierande 

undervisning och genom att få möjlighet att uttrycka sig estetiskt. 

4.3.3 Möjlighet - Ökad mångfald och kultur 

Enligt Kupferberg (2005) borde pedagoger intressera sig mer för det estetiska eftersom mångfald 

och kultur har en större roll i världen som den ser ut idag. En lärare av de jag intervjuat talar om 

detta under sin intervju. Läraren anser att när en elev ska lära sig ett främmande språk och förstå 

dess kultur är det särskilt viktigt att erbjuda ytterligare stöd genom att använda estetiska 

lärprocesser. 

4.3.4 Hinder - Tid 

Även om det finns många möjligheter med att arbeta med estetiska lärprocesser i den teoretiska 

undervisningen finns det en del hinder som man bör uppmärksamma. Fyra av sex lärare nämner 

att de tycker att tiden är ett stort hinder. Med den nya läroplanen blir lärare stressade över att 

hinna med allt som ska göras i de olika ämnena vilket enligt Kim leder till att de estetiska 

inslagen i undervisningen väljs bort. Att inte ha tiden till att planera ser Charlie och Mika som ett 
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hinder. Mika menar att det kan vara svårt att hitta tiden till att planera om det är olika 

undervisande lärare i de ämnen som ska integreras.  

4.3.5 Hinder - Begränsningar 

Flera lärare tror att ett hinder kan vara att man som lärare eller elev ser begränsningar i sin egen 

förmåga. Sam menar att man som lärare inte använder sig av till exempel bild i de teoretiska 

ämnena om man inte känner sig bekväm i den praktiken.  

 

Man behöver inte va världens konstnär för att rita nånting eller för att dramatisera lite. 

Vitsen är ju att man måste våga och det får man väl kanske respektera att inte alla gör. 

Det är samma med lärare, en lärare kanske känner sig blyg i en situation där man gör så 

men jag tror att man måste våga för att det ska bli möjligt. (Sam) 

 

Ett sätt att begränsa sig kan vara att man som Kim beskriver inte hittar de estetiska sakerna i 

varje ämne och varje ämnesområde. Ett sätt att begränsa sig som elev kan vara om eleven inte 

vågar stå i centrum där den behöver bjuda en hel del på sig själv för att den är rädd att göra bort 

sig. Detta kan enligt Alex göra att det kan bli svårare att nå vissa elever genom estetiska 

lärprocesser men man får försöka att variera sig för att nå alla elever. En del lärare upplever även 

att de saknar nödvändigt material i skolan vilket utgör ett hinder för läraren att använda sig av 

estetiska uttrycksformer i den teoretiska undervisningen. 

  

Lärarna såg främst tid och sina egna och elevernas begränsningar som hinder, detta kan enligt 

Björk och Liberg (1996) vara möjligt om pedagoger inte har tillräcklig kunskap. Att man då inte 

låter barnens olika uttrycksmöjligheter få utrymme i tillräcklig omfattning i undervisningen. 

Vidare menar Björk och Liberg (1996) att pedagoger kan bli bättre på att integrera dessa i andra 

ämnen och låta undervisningen genomsyras av alla sinnenas deltagande då upplevelser och 

erfarenheter fördjupas och även lärandet. 

4.4 Påverkan av elevernas lärande 

Samtliga lärare anser att det påverkar elevernas lärande positivt att integrera estetiska ämnen 

med teoretiska ämnen. 
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4.4.1 Det når fler elever  

Alex och Mika menar att alla är olika och om de som lärare har en varierande undervisning har 

de mycket större chans att nå fler elever. Det gynnar till exempel de elever som inte är så starka 

på ett teoretiskt ämne, de kan få det lättare att hitta sätt att uttrycka sig på med hjälp av estetiska 

ämnen. Även Kim och Charlie anser att eftersom det finns många som har svårt att uttrycka sig i 

till exempel skrift tror de att det är fler elever som gynnas genom att skapa och uttrycka sig 

estetiskt och att det är lättare att se de olika behov eleverna har. “Jag tror att det är kopplat 

mellan händerna och hjärnan och att det hittar varandra, att det man gör med händerna sitter 

sedan kvar i hjärnan” Robin  

 

Saar (2005) menar att det finns många olika föreställningar om vad de estetiska uttrycksformerna 

kan vara bra för och att många gör samma grundantagande, att förståelse av ett område blir 

rikare ju fler olika sinnen eller strategier personen använder för att bearbeta det. Saar (2005) 

menar att öva sig att höra, känna, se och så vidare inte bara är ett automatiskt avbildande utan ett 

skapande av mening. Samma grundantagande görs av några lärare i intervjuerna. Antagandet är 

att man anser att för att låta sina elever utvecklas ska de få möjlighet använda olika estetiska 

uttrycksformer för att få fler sinnesintryck. Här spelar elevens eget inflytande en stor roll, menar 

lärarna.   

4.4.2 Får elever att nå högre betyg  

Robin anser att det är grundläggande att använda flera sinnen i en lärprocess. Genom att låta 

eleverna göra det påverkar man elevernas lärande. Sam och Robin menar att det är avgörande för 

den teoretiska undervisningen att använda sig av estetiska lärprocesser och att det kan gynna 

elever olika. De uttrycker även att många elever skulle kunna nå högre betyg i de teoretiska 

ämnena om man använde mer estetiska uttrycksformer. Exempelvis om det finns en elev som har 

svårt för de teoretiska ämnena men har lättare för de estetiska så kan den med hjälp av estetiska 

uttrycksformer i de teoretiska ämnena nå målen. Charlie anser även att när en elev lär sig ett nytt 

språk är det särskilt viktigt att använda estetiska lärprocesser för att ge ytterligare stöd i 

undervisningen. 
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Även Wiklund (2009) och Häikiö (2007) anser att arbeta med estetiska lärprocesser i skolan 

gynnar en kunskapsutveckling och kan skapa fördjupning i lärandet, vilket bidrar till att fler 

elever kan nå målen genom att använda olika uttrycksformer. Detta är något som flera lärare tar 

upp under intervjuerna och att låta eleverna själva påverka vilka estetiska uttrycksformer man 

väljer att arbeta med leder till att allt fler elever skulle nå målen. I mötet mellan konsten och 

kunskapen uppstår något i varje individ eftersom ingen är identiskt och alla lär sig på olika sätt. 

Enligt Wiklund (2009) blir att uttrycka sig estetiskt ett sätt att få en ökad självbild och på så sätt 

skapa sig själv. Det Wiklund (2009) menar är att genom estetiska uttryck kan individer prova sig 

fram till det som passar dem bäst.  

 

Wiklund (2009) menar att estetiska lärprocesser är ett begrepp som omfattar både metod och 

förhållningssätt i utbildningen. Det handlar framförallt om att eleverna ska lära sig att förhålla 

sig till kunskap genom att vara öppen för många olika tolkningar av verkligheten. Detta sker 

genom att låta eleverna förena sina tidigare upplevelser, kunskaper, känslor och erfarenheter för 

analys till en helhet där tal- och skriftspråk samt de estetiska språken används. Detta kan kopplas 

till varför Charlie anser att det är viktigt att använda estetiska lärprocesser när en elev ska lära sig 

ett nytt språk för att den ska få hjälp av alla slags språkformer. 

4.5 Skolans arbete med att implementera estetiska lärprocesser 

På skolan där de intervjuade lärarna arbetar sker ett kontinuerligt värdegrundsarbete under 

namnet STAR, vilket står för Språkbruk, Trygghet, Ansvar och Respekt. Arbetet utgår från 

kapitel 1 och 2 i Lgr 11 (Skolverket, 2011). I det arbetet känner de flesta lärarna att skolan aktivt 

arbetar för att implementera estetiska lärprocesser i de teoretiska ämnena. Denna termin har 

STAR handlat om allemansrätten med fokus på NO och idrott. Varje klass fick presentera varsin 

regel som de på något sätt ska redovisa för resten av klassen. Där tycker lärarna att det estetiska 

kommer in eftersom någon klass till exempel valde att göra en film om det och någon klass valde 

att göra en teaterpjäs.   

  

Däremot känner 4 av 6 lärare att det inte finns något övergripande perspektiv för att integrera 

estetiska lärprocesser på skolan. Sam menar att det är sällan man ser lärare lägga upp sin 

undervisning på samma sätt. I sina arbetslag diskuterar de vad som de ska gå igenom under 
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lektionerna men de diskuterar inte hur de ska gå igenom det. Han tror att ett gemensamt upplägg 

skulle gynna alla. 

Saar (2005) menar att sinnena blir verktyg som hjälper eleverna att ta till sig ny kunskap om 

skolan ger eleverna utrymme att vara sinnliga och se innehåll som ett material som utmanar till 

förändring. Då flera lärare ansåg att för lite tid var ett hinder för att arbeta med att implementera 

estetiska lärprocesser kan ansvaret delvis ligga i skolans organisation om eleverna saknar det 

utrymmet Saar (2005) nämner. 

5.    Diskussion  

Mitt syfte med denna uppsats var att bidra med kunskap om några lärares erfarenheter av att 

använda sig av estetiska uttrycksformer i undervisning för att skapa estetiska lärprocesser hos 

elever. Jag ville genom detta belysa begreppet estetiska lärprocesser i verksamheter och bidra till 

att fler lärare använder sig av estetiska lärprocesser i undervisning med frågeställningarna - på 

vilka sätt använder lärarna estetiska lärprocesser i ämnesövergripande undervisning? och vad har 

lärarna för uppfattning om vad estetiska lärprocesser är? I detta kapitel diskuterar jag hur syftet 

med studien uppfylldes med utgångspunkt i min analys och i resultatet utifrån mina egna tankar. 

Jag uppmärksammar även det som framkom under intervjuerna som jag anser intressant. 

Diskussionen avslutas med hur jag anser man kan vidare studera ämnet, något jag anser är 

nödvändigt.  

5.2 Resultatdiskussion 
Min studies kunskapsbidrag är att det finns många erfarenheter bland lärare av att arbeta med 

estetiska lärprocesser. Lärarna och den tidigare forskning jag tagit del av är överens om att 

estetiska lärprocesser tillför något positivt till undervisningen. Däremot saknas kunskap om 

ämnet då de flesta ansåg att begreppet var svårdefinierat och skolor bör lyfta ämnet mer ute i 

verksamheten. Intervjuerna utföll inte som förväntat. Trots att samtliga lärare undervisade i ett 

estetiskt ämne var de inte lika insatta i området som jag från början antog de skulle vara. Jag 

förväntade mig att intervjuerna skulle bli mer av ett samtal än vad det blev då jag var tvungen i 

flera fall förklara begreppen.  
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Jag håller med lärarnas definitioner om att estetiska lärprocesser handlar om att ta in lärande i 

olika estetiska uttrycksformer. Det framkommer tydligt i intervjuerna att lärarnas uppfattning om 

estetiska lärprocesser stämmer överens med Hansson Stenhammars (2015) definition, att det 

handlar om att lära sig saker som har med den estetiska praktiken att göra, men även att ta hjälp 

av de estetiska ämnena i andra ämnen. Hansson Stenhammar (2015) talar vidare om när man 

förstärker förmågor i alla ämnen och att det kan användas som ett verktyg för lustfyllt lärande 

samt som stöd i de teoretiska ämnena för att få ett djupare lärande genom att fler sinnen används 

i processen. Flera lärare förklarar att integration av estetiska lärprocesser i de teoretiska ämnena 

bidrar till ett djupare lärande eftersom man får fler intryck att komma ihåg innehållet på.  

Även enligt Saar (2005) kan pedagoger genom att integrera olika ämnen med varandra öka sina 

färdigheter i samtliga ämnen som integreras, genom transfereffekten. Det tyder på att samtliga 

som deltagit i min undersökning och i den forskning som jag tidigare tagit del av är eniga om att 

man med hjälp av estetiska lärprocesser kan få djupare kunskap i flera ämnen samtidigt.   

 

Hansson Stenhammar (2015) argumenterar även för att estetiska lärprocesser utvecklar de 

förmågor som menas vara avgörande för innovation. Dessa förmågor är enligt Hansson 

Stenhammar kritiskt och kreativt tänkande, motivation och självförtroende samt förmågan att 

kommunicera och samarbeta effektivt. Dessa förmågor anses vara centrala i både de estetiska 

och teoretiska ämnena och styrker även egenskaper hos den enskilda eleven. Detta lyfts även 

under intervjuerna där lärare exempelvis använder sig av estetiska uttrycksformer för att eleverna 

lättare ska bygga samhörighet. Även om vissa lärare hade svårt att ge några konkreta exempel på 

möjligheter med att arbeta med estetiska lärprocesser i den teoretiska undervisningen så tror jag 

att alla lärare har en tanke med varför de väljer att använda sig av estetiska uttrycksformer i sin 

undervisning. De förmågor Hansson Stenhammar (2015) lyfter har även intervjuade lärare nämnt 

som till exempel när lärarna använde estetiska lärprocesser för att få ihop en ny grupp, hjälpa 

eleverna att lära känna sig själv och att våga ta plats.  

 

Thavenius (2004) anser att när sinnena blir delaktiga i inlärningsprocessen skapas en djupare och 

mer färgstark kunskap och erfarenhet. Att genom att använda sig av estetik i skolans värld lär sig 

eleverna samtala bredare, mer nyanserat och på ett mer perspektivrikt sätt. Detta kan man koppla 

till de lärare som valt att fokusera på att använda estetiska lärprocesser under språkundervisning. 
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Att alla lärare jag har intervjuat använder sig på något sätt av estetiska lärprocesser i sin 

teoretiska undervisning tror jag har med att göra att alla lärarna även undervisar i bild vilket gör 

det mer naturligt för dem att använda sig av bild i de teoretiska ämnena men få lärare nämner 

andra uttrycksformer så som till exempel musik, drama eller dans. Enligt Hansson Stenhammar 

(2015) förstärker undervisning i teater verbal förmåga och läsförståelse. Thavenius (2011) menar 

att elever kan genom exempelvis konst, lära sig att samtala bredare, mer nyanserat och på ett 

perspektivrikt sätt. Flera lärare berättar under intervjuerna att lärarens egna begränsningar kan 

fungera som ett hinder i att implementera ämnesintegrering om man inte själv känner sig säker i 

de olika uttrycksformerna. Problemet verkar vara om läraren saknar utbildning i estetiska ämnen 

faller det inte naturligt för läraren att använda sig av estetiska lärprocesser i de teoretiska 

ämnena. Om läraren hade tillräckligt med stöd/utbildning/material skulle de kunna känna sig mer 

säkra i arbetet med estetiska lärprocesser och ämnesintegrering (Björk och Liberg (1996). Detta 

leder till att elever som undervisas av lärare som både undervisar i estetiska och teoretiska ämnen 

ges möjlighet att utveckla olika förmågor i större utsträckning.  

 

Ingen av lärarna nämnde heller vid frågan om skolan arbetar för att implementera estetiska 

lärprocesser i undervisningen om de hade fått tagit del av någon relevant utbildning eller 

föreläsningar om estetiska lärprocesser eller ämnesintegrering för att koppla estetik med teori. 

Då begreppet var svårdefinierat trots att lärarna själva använder sig av det i sin undervisning 

omedvetet kan man se att skolan inte arbetat in nödvändigt stöd för att ge lärarna en förståelse 

för begreppet estetiska lärprocesser. Björk och Liberg (1996) diskuterar att pedagoger kan bli 

bättre på att arbeta med estetiska lärprocesser om de har tillräcklig kunskap.  

 

Ett annat hinder som tas upp av lärarna var bristande tid. Jag anser att arbeta mer ämnesintegrerat 

skulle spara tid för lärarna då planeringen blir mer övergripande och inte ämne för ämne vilket 

låter läraren beröra fler delar i läroplanen samtidigt. Med hjälp av estetiska lärprocesser kan man 

lättare undervisa ämnesintegrerat vilket bör spara tid för läraren, inte tvärtom. Många av de 

kursmål som återfinns i läroplanerna går att naturligt koppla mellan olika ämnen och flera lärare. 

Då min tidigare forskning saknar belägg för hinder för estetiska lärprocesser tyckte jag det var 

intressant att få ta del av vad lärarna ansåg att det fanns för hinder. Detta kan vara bra att ha 

kunskap om när man ska arbeta med estetiska lärprocesser för att kunna förhindra att man stöter 
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på hinder ute i verksamheten. Att flera lärare ansåg att bristande tid var ett av de största hindren 

för att kunna arbeta med estetiska lärprocesser är något man bör granska som skola för att ta reda 

på varför lärarna upplever det. Jag anser att tid handlar om vad man prioriterar och i det här fallet 

har inte estetiska lärprocesser blivit prioriterade av skolans organisation.  Enligt lärarna som har 

deltagit i Skolverkets (2015) nationella ämnesutvärdering i bild samarbetar de inte eller nästan 

inte alls tillsammans i olika ämnen efter införandet av Lgr11. Att inte skolverket nämner 

begreppet estetiska lärprocesser i detta samband kan medföra att lärare inte arbetar med estetiska 

lärprocesser i ämnesintegration då de saknar direktiv från Skolverket.  

 

Enligt Saar (2005) finns det många olika föreställningar om hur estetiska lärprocesser kan gynna 

elever. Många gör samma grundantagande, vilket är att förståelsen blir rikare ju fler sinnen en 

person använder för att bearbeta det. Lärarna ansåg att det fanns många möjligheter med att 

arbeta med estetiska lärprocesser. Trots detta delgav de inte många exempel på hur man kan 

arbeta med det. Detta antyder att man finner möjligheterna med estetiska lärprocesser uppenbara, 

men att man saknar kunskap för att uttrycka det. 

 

När man diskuterar estetiska lärprocesser är det svårt att göra det utan att nämna det 

sociokulturella perspektivet då dessa två begrepp är starkt sammankopplade. En bristande del i 

mitt resultat är att det sociokulturella perspektivet inte nämnts i den utsträckningen som det 

borde. Delvis har detta att göra med att de frågor jag ställde under intervjuerna inte tog upp detta, 

vilket är något jag anser att jag borde ha gjort. Dock var det ingen lärare som vid något tillfälle 

diskuterade ämnet. Den del av resultatet som berör det sociokulturella perspektivet är att lärarna 

såg estetiska uttrycksformer som verktyg i inlärning vilket kan ses som mediering. Man kan här 

se till forskningens reliabilitet som visar att resultatet hade sett annorlunda ut om det 

sociokulturella perspektivet hade varit i fokus. Slutsatsen med min uppsats är att lärare som 

undervisar i både estetiska- och teoretiska ämnen använder sig av estetiska lärprocesser i sin 

undervisning, men gör detta omedvetet. Det saknas kunskap hos lärarna om ämnet estetiska 

lärprocesser. För att eliminera hinder som lärarna upplever idag bör man som skola arbeta mer 

aktivt för att främja arbetet med estetiska lärprocesser, då den forskning jag tagit del av är 

överens om att det är positivt med att implementera estetiska lärprocesser i undervisningen.   
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5.1 Metoddiskussion 

Jag valde att intervjua lärare som jag sedan tidigare arbetat med genom min verksamhetsförlagda 

utbildning. Detta gjorde jag med förhoppning om att intervjupersonerna skulle känna sig mer 

bekväma under samtalen och att det skulle leda till att de skulle ge mer utförliga svar. Jag valde 

att begränsa antalet lärare för att göra det genomförbart utifrån den tidsram jag hade att arbeta 

med och för att kunna lägga mer fokus på varje lärare och intervju. Med ett större urval hade ett 

mer utförligt resultat kunnat säkerställas men för att göra det genomförbart utifrån den tidsram 

jag hade och för att säkra mer kvalitet i mitt resultat valde jag att begränsa mitt urval.  

Eftersom mitt syfte var att undersöka lärarnas erfarenheter av att arbeta med estetiska 

lärprocesser ansåg jag att den fenomenologiska metoden var lämpligast då metodens syfte är att 

beskriva människors erfarenheter och förståelse för ett fenomen (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Man skulle kunna argumentera för att använda sig av den fenomenografiska metoden, 

vars syfte är att beskriva människors tankar om ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2015) men då 

det var just lärarnas erfarenheter och förståelse för estetiska lärprocesser jag sökte, valde jag att 

utgå ifrån den fenomenologiska metoden.  

 

Det framkommer både under intervjuerna och i den litteratur jag tagit del av att man är tydligt 

överens om att man borde använda estetiska lärprocesser i undervisningen men det framkommer 

inte i varken intervjuerna eller litteraturen hur man kan gå tillväga för att tillämpa det. Det 

intervjuerna saknar som jag hoppades få reda på under studien var, genom lärarnas egna 

exempel, på vilka sätt man kan implementera estetiska lärprocesser i den teoretiska 

undervisningen. De exempel som lärarna gav blir inte övertygande exempel på estetiska 

lärprocesser. Därför hade jag kunnat ställa någon fråga annorlunda eller följt upp mer vid svaren. 

Jag skulle även ha kunnat intervjua rektorer på skolorna för att få deras syn på om de arbetar för 

att främja estetiska lärprocesser i skolan. Med bakgrund av min tidigare uppsats har jag fått 

uppfattningen av att estetiska lärprocesser som begrepp är svårdefinierat, därför valde jag att 

skriva mina intervjufrågor på ett sådant sätt att lärarna skulle förstå vad jag menade med 

frågorna. Det kan ha gjort att en del frågor är diskutabla vilket i sin tur kan bidra till att resultatet 

hade sett annorlunda ut om frågorna ställts på ett annat sätt. Jag märkte till exempel att när jag 

ställde första frågan om hur de skulle definiera begreppet estetiska lärprocesser var det ett 
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begrepp som de flesta lärarna inte använde sig av men när jag frågade om de olika estetiska 

uttrycksformerna förstod lärarna vad jag menade.  

 

Eftersom det är jag som har konstruerat intervjuguiden utifrån min tidigare forskning och att min 

undersökning varit begränsad kan reliabiliteten av min studie ifrågasättas. Dock är validiteten 

god då syftet var att bidra med kunskap om lärares erfarenheter inom ämnet, vilket jag genom 

intervjuerna fick svar på. Denna studie kan ses som en ansats för vidare forskning, vilket jag 

anser är nödvändigt inom detta område.   

5.3 Vidare forskning 

Jag anser att man bör forska mer inom arbetet med estetiska lärprocesser. Forskningens fokus 

bör läggas på hur man ska tillämpa ämnesintegrering då både forskning och lärare är överens om 

att det är ett bra arbetssätt. Det framkommer under intervjuerna att lärarna skulle behöva mer 

stöd i att hitta sätt för att implementera ämnesintegrering i sitt dagliga arbete. Om jag skulle 

forska vidare skulle jag vara intresserad av att göra ett aktionsforskningsprojekt med ett ökat 

urval genom att forska på kommun eller större nivå för att få ett större perspektiv än vad jag fick 

med denna uppsats. Med en större insats från exempelvis kommunen skulle man kunna forma 

sättet som lärare arbetar på för att skapa en skola som skulle kunna gynna många fler elever. 

Som flera lärare uttryckte skulle elever som inte klarar av kursmålen i de teoretiska ämnena få 

möjlighet att göra det med hjälp av estetiska lärprocesser i dem. Läraren skulle behöva en bättre 

guide och att skolan är formad med tydliga kursmål där ämnesintegrering är en del av vardagen. 

Detta för att eliminera hinder som lärarna upplever finns idag och för att ge lärarna en bättre 

förståelse för begreppet estetiska lärprocesser.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Intervjuguide 

Jag har skrivit om estetiska uttrycksformer och begreppet estetiska lärprocesser i en tidigare 

uppsats. Jag ska i min nästkommande uppsats skriva om hur lärare använder sig av dem i sin 

undervisning och det är därför jag är intresserad att intervjua dig. 

  

1.   Vad innebär estetiska lärprocesser för dig och hur definierar du begreppet? 

  

2.   Anser du att du använder dig av estetiska uttrycksformer som till exempel bild, teater, musik och 

dans i din undervisning, i de teoretiska ämnena? 

 

a) Om ja, varför och hur anser du att det fungerar?   

  

b) Hur använder du estetiska uttrycksformer i din undervisning? 

Kan du ge några exempel på när du har använd dig av estetiska uttrycksformer i din 

undervisning? Vad gjorde ni? Vad tror du att eleverna lärde sig genom att arbeta så? 

 

c) Om nej, varför inte? 

  

3.   Vad anser du att det finns för hinder respektive möjligheter med att arbeta med estetiska lärprocesser 

i undervisning? Vilka är de i så fall? 

  

4.   På vilka sätt tror du att man genom arbete med estetiska lärprocesser kan påverka elevernas lärande? 

Hur då?   

  

5.  Finns det elever som gynnas/missgynnas mer av att använda sig av estetiska lärprocesser i 

undervisningen? 
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6. Arbetar skolan på något sätt för att implementera estetiska lärprocesser i de teoretiska ämnena. I så 

fall hur? 

  

7. Något ytterligare du skulle vilja lägga till?   

 

Tack så mycket för din tid och medverkan. 

  

  

 


