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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att samla kunskap om lärares uppfattningar om och värdering av 

estetiska uttrycksformer i undervisningen. Studiens empiriska material har samlats in genom 

en kvalitativ intervjustudie där åtta lärare på sex olika skolor har intervjuats. De medverkande 

lärarna arbetar alla på lågstadiet i samma kommun och har ansvar för en egen klass. Lärarna 

har inte behövt speciella kompetenser eller behörigheter inom de estetiska uttrycksformerna 

för att delta i studien och informanternas ålder och kön har inte haft någon betydelse.     

Resultaten i studien visar att lärarna uppfattar de estetiska uttrycksformerna som lustfyllda 

och stimulerande för eleverna. Vidare framkommer det att de estetiska uttrycksformerna i stor 

utsträckning uppfattas som verktyg för att främja lärandet i skolans andra ämnen. Lärarna 

anser att bild är lättast att integrera med andra ämnen. En gemensam uppfattning hos lärarna 

är att de estetiska uttrycksformerna prioriteras bort till förmån för andra teoretiska ämnen.   

Resultatet i vår studie visar att lärarnas egen trygghet och kunskap är det som påverkar 

undervisningen. Andra faktorer som påverkar arbetssätt som innefattar estetiska 

uttrycksformer är tillgång på material och lokaler.  
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1. Inledning och problemområde 

Vi behöver få uttrycka oss på olika sätt. En del uttrycker sig genom att 

skriva och tala och en del måste göra det med kroppen. Och det tycker 

jag de estetiska ämnena är väldigt bra för. För dem som inte har det här 

typiskt skoliga, som att skriva, läsa, räkna. Så det är väl det jag tänker. 

Det blir som ett komplement, som en dimension till det vi gör (Ylva). 

I skolan finns olika föreställningar om de estetiska uttrycksformerna. Den uppfattning som 

framställs av en av informanterna i studien, Ylva, är den föreställning som vi till största del 

har erfarenhet av. Men hur upplevs arbetet med estetiska uttrycksformer i skolan och vad 

innebär estetiska uttrycksformer för verksamma lärare? Antagligen upplevs såväl arbetet som 

innebörden olika, men begrepp som intresse, säkerhet och tid kommer säkerligen att nämnas. 

Vår studie vänder sig till blivande och verksamma pedagoger som vill ha en bild över hur 

estetiska uttrycksformer uppfattas av lärare i skolan samt hur de uppfattar de estetiska 

uttrycksformernas betydelse för och praktiska användning i undervisningen .   

Vårt intresse för det estetiska fältet väcktes under kursen Kultur och kommunikation under det 

första året på Lärarprogrammet i Norrköping. Intresset utvecklades sedan av de föreläsningar 

och verkstäder som vi deltog i under den estetiska inriktningen. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har vi sedan fått möjligheten att på egen hand uppleva hur 

lärarna praktiserar de estetiska uttrycksformerna i skolans verksamhet. Enligt Aulin-Gårhamn 

(2004) innefattar de estetiska uttrycksformerna i skolan främst de praktiskt inriktade ämnena 

bild, musik och slöjd. Hon menar vidare att den föreställning människor har om de estetiska 

uttrycksformerna som något speciellt och lite bredvid skolans egentliga uppdrag fortfarande 

lever kvar.  

Enligt vår upplevelse ses det estetiska området i skolan i ett större perspektiv och involverar 

fler uttrycksformer än de tre som Aulin-Gråhamn (2004) räknar upp. Med grund i detta har vi 

i vår studie valt att undersöka lärares uppfattningar om de estetiska uttrycksformerna i skolans 

verksamhet.   
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Skolverket (2011) behandlar enligt vår tolkning begreppet estetik ur ett perspektiv där 

eleverna i skolarbetet ska uppmärksammas på de … intellektuella såväl som de praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekterna (s.10). Detta menar Skolverket ska uppnås genom … en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer (s.10). Skolan ska 

dessutom utgöra en plats där eleverna skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 

en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet (Skolverket, 2011 s.10). Enligt 

vår mening är de estetiska uttrycksformerna en viktig del i den varierade uppbyggnaden av 

kunskaps- och arbetsformer som Skolverket framhåller.    

Studiens titel är ett citat hämtat från intervjun med Anna. Vi anser att citatet på ett tydligt sätt 

beskriver en allmän uppfattning av de estetiska uttrycksformerna.   

 

1.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att samla kunskap om lärares uppfattningar om och värdering av 

estetiska uttrycksformer i undervisningen.   

 

1.2  Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har lärare om de estetiska uttrycksformerna? 

 Hur beskriver lärare arbetet med de estetiska uttrycksformerna i skolan? 

 Hur upplever lärare betydelsen av de estetiska uttrycksformerna för eleverna?  
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2. Teoretiskt perspektiv 

Under denna rubrik kommer den teoretiska bakgrunden beskrivas. Studien inspireras av 

Vygotskijs syn på det sociokulturella perspektivet. Utgångspunkterna i det sociokulturella 

perspektivet är att människor lär i samspel med varandra samt att alla människor lär olika 

beroende av kontexten. En faktor till valet av sociokulturellt perspektiv är dess inflytande på 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.  

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs (1896-1934) syn på 

kunskap med grund i psykologin och han är en av förgrundsfigurerna vad gäller den moderna 

pedagogiken och utvecklingsteorin. Vygotskij skapade en teori som innefattar en pedagogik 

som tar hänsyn till processen som sker i interaktion mellan människor (Strandberg, 2006).           

Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är att de sociokulturella tillgångarna skapas 

genom kommunikation och det är genom kommunikation mellan människor som de skickas 

vidare. När människan får insikt och kan verka i omgivningen förfogar hon över såväl 

språkliga som fysiska tillgångar (Säljö, 2010; Vygotskij, 2001). Säljö (2010) förklarar det 

sociokulturella utifrån begreppen progression, lärande och återskapande av förmågor. Vi kan 

inte undfly lärandet utan vi lär oss något i olika situationer i olika sociala sammanhang, 

lärandet sker i ett samspel mellan människor.      

I det sociokulturella perspektivet har begreppen verktyg och redskap en viktig betydelse. När 

människan innehar kunskaper och agerar i omvärlden har de möjlighet till både intellektuella 

och fysiska tillgångar. Lärandet utgår därmed ifrån hur vi tillskriver oss de tillgångar som 

finns i vår omgivning (Säljö, 2010). Här har språket en central social funktion i samspelet 

mellan människor (Vygotskij, 2001). Säljö (2010) anser att språket är en tillgång som används 

för att uttrycka kunskaper och förståelse på olika nivåer. För att sedan tillgodogöra kunskapen 

finns ett behov av interaktion och samspel med andra människor för att sortera erfarenheterna.  
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Det är i interaktionen med andra människor som lärandet sker. I inlärningsprocessen blir 

barnet en del av omgivningen och det är i samspel med andra som barnet tillgodogör sig 

erfarenheter. I samspelet kan barnet vara delaktigt och dela med sig av förmågor och 

färdigheter som de sedan kan använda som sina egna (Säljö, 2010; Vygotskij, 2001). Det 

sociokulturella perspektivet bygger på att människor är individer, ofta som en del av en grupp 

eller andra sociala samhörigheter. Därmed spelar den grupp du befinner dig i en stor roll 

enligt det sociokulturella perspektivet. Människor är en del av den grupp de finns i. Individen 

påverkas av gruppen samtidigt som gruppen påverkas av individen (Säljö, 2010). 

Vidare anser Vygotskij (1995) att alla människor besitter en kreativitet och en kreativ förmåga 

som kopplas samman med minnet. Det är människans kreativitet som ger dem möjlighet att 

frambringa något nytt, det vill säga att kunskapen tillgodogörs genom kreativa händelser. 

Vygotskij ser på det estetiska utifrån en helhetssyn, en process där förnuft och känsla hör 

samman, och det är utifrån sina tolkningar av omvärlden som människan skapar sig vetskap 

om den. 
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3. Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras begreppet estetik samt hur det tolkats över tid. Avslutningsvis 

beskrivs och problematiseras den syn på estetiska uttrycksformer som finns i den rådande 

läroplanen, Lgr 11.  

3.1 Begreppet estetik  

Thavenius (2004) beskriver att estetik är ett begrepp med många meningar. Författaren 

presenterar fem olika betydelser av begreppet. Det första kopplar han till ordets grekiska 

betydelse som den sinnliga och emotionella relationen till världen. Den andra betydelsen har 

gjorts skarpare och där fokuseras istället på det som utmärker det sköna i konsten, vilket då 

kallas för estetik. De två första betydelserna menar Thavenius är de som dagligen har bestämt 

synen på det estetiska i skolan.  

Den tredje betydelsen av estetik menar Thavenius (2004) har gjort begreppet estetik till en del 

av kulturen, den har använts som en kulturell företeelse i stärkandet av populärkulturen. Den 

fjärde betydelsen riktar sig till det moderna samhälle där upplevelsen står i centrum, och det 

estetiska har fått en större betydelse inom bland annat massmedia, ekonomi och kulturer. Den 

femte och sista betydelsen har givit estetiken en bredare innebörd. Den har blivit mer 

självständig och har dessutom blivit en del av samhällets sociala kontexter (Thavenius, 2004).       

Thavenius (2004) menar att skolans verksamhet ofta förknippar estetiken med konsten och 

ofta talas det om konsten och det estetiska som kultur. I dagens samhälle har estetiken fått en 

större roll i de rikare delarna av världen där media har stort inflytande. Estetiken påverkar 

människors föreställningar och det finns i och med det mycket pengar att tjäna på estetik. 

Avslutningsvis menar Thavenius (2004) att skolans stora utmaning är att utveckla de 

lustfyllda tillfällen som estetiska uttrycksformer ofta innebär och göra dessa mer utformade 

till att förena estetikens och intellektets kunskaper.   
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Att hitta en vedertagen definition av begreppet estetik kan vara svårt. Thorgersen (2007) 

beskriver i sin studie att han i samtal med lärare i många fall upplever att de har ett behov av 

att hitta en definition av begreppet estetik. Thorgersen tolkar det som att då en sådan 

definition inte finns är lärarna angelägna om att på egen hand skapa egna. Märkbart är att 

lärarna i flera fall använde estetiskt liktydigt med praktiskt.  

3.2 Läroplan 
Enligt Skolverket (2011) ska skolan arbeta för att främja elevernas utveckling genom att 

erbjuda dem ett varierat och stimulerande undervisningsinnehåll där alla former av kunskap är 

en del av en helhet. Skolverket menar vidare att eleverna i skolans arbete ska göras 

uppmärksamma på såväl de intellektuella som de praktiska och estetiska perspektiven.  

I skolan ska eleverna även få möjligheten att undersöka och tillägna sig olika uttrycksformer. 

Genom dessa uttrycksformer ska eleverna stimuleras till att skapa sig nya förmågor och 

erfarenheter. Skolan ansvarar för att alla elever efter grundskolans slut ska kunna använda 

sina förmågor i det estetiska kunskapsområdet samt kunna nyttja och tillgodogöra sig 

estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2011).  

Enligt Skolverket (2011) ska eleverna i skolan … få pröva och utveckla olika uttrycksformer 

och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 

text och form ska vara inslag i skolans verksamhet (s.10). Slöjd, musik, idrott och hälsa samt 

bild finns med som egna ämnen med egna mål och syften i läroplanen medan drama, rytmik 

och dans beskrivs som inslag i skolans verksamhet. Med utgångspunkt i detta har vi i studien 

valt att använda begreppet estetiska uttrycksformer i syfte att förtydliga för läsaren att det som 

avses är hela det estetiska fältet snarare än enbart de delar med egen plats i läroplanen. 
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4. Litteratur 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning samt relevant litteratur inom studiens 

område. Kombinerat med aktuella forskningsresultat redovisas även andra perspektiv på 

ämnesområdet utifrån studiens syfte.  

4.1 Estetiska uttrycksformer i skolan  

4.1.1 Estetik och lärande 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) beskriver 

svårigheter med att göra de estetiska uttrycksformerna till lärobjekt. De menar att de estetiska 

uttrycksformerna inte bedöms utifrån begreppen förmågor och förståelse utan att det istället är 

görandet som blir det centrala. Nackdelen med att enbart fokusera på görandet grundar sig i 

att görandet ofta inte har någon reflekterande progression som kan kopplas samman med 

elevernas utveckling. Istället framställs lärandet i begrepp som inte tillhör estetiken, 

exempelvis används social kompetens istället för estetisk kompetens (Pramling Samuelsson 

m.fl., 2008).    

Estetiken i skolan förknippas med att eleverna får uttrycka sig praktiskt. De estetiska ämnena 

fungerar ofta som ett alternativt sätt att arbeta när eleverna ska lära sig stoffet i de mer 

traditionella teoretiska ämnena (Thorgersen 2007; Pramling Samuelsson m.fl. 2008). Lärarna i 

Thorgersens (2007) studie menar att det finns två skäl till att estetiken förtjänar sin plats i 

skolan. För det första som ett ämne, bortsett från drama, med sina egna villkor och det andra 

som ett verktyg för att ta till sig sig teoretiska kunskaper. Vidare finner Thorgersen i sin studie 

att lärarna presenterar en konsekvent men samtidigt varierande förståelse och syn av estetik. 

Lärarna framställer estetik som något dynamiskt och mångsidigt där förståelsen och synen 

involverar flera olika infallsvinklar.  

I sin studie tar Pramling Samuelsson m.fl. (2008) upp tre olika perspektiv på estetik och 

lärande. De har framställt, som ses i tabell 1 nedan, att det finns tre föreställningar och 

traditioner inom det estetiska fältet.  
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Tabell 1. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) tre perspektiv på estetik och lärande 

Estetik som medel för 
att utveckla andra 
förmågor (sociala, 
personliga, etc.) 

Utveckla inom – 
estetiskt kunnande – 
läraren har en viktig roll 

Individens personliga 
uttryck – läraren har 
ingen pedagogisk roll 

    (Pramling Samuelsson m.fl., 2008 s.142)  

 
Till vänster i tabellen beskrivs vad författarna menar är en vanlig föreställning av de estetiska 

uttrycksformerna i skolan. De menar att estetiken används som ett redskap för att nå upp till 

mål vid sidan av det estetiska området. Främst är det elevernas personliga och sociala 

utveckling som sker genom användande av estetiska uttrycksformer.  

Den högra delen av tabellen menar Pramling Samuelsson m.fl. (2008) är ytterligare en vanlig 

föreställning som rör estetiken. I detta synsätt är det eleven själv som på egen hand ska ges 

möjlighet att ge uttryck för det estetiska utan inblandning från läraren. 

I den mittersta delen av tabellen redovisar Pramling Samuelsson m.fl. (2008) det perspektiv 

av det estetiska som de själva arbetat fram. Utifrån författarnas perspektiv läggs en stor vikt 

vid att läraren i sin undervisning betonar elevernas kunnande inom och om de estetiska 

uttrycksformerna. De anser vidare att det estetiska inte enbart är ett verktyg utan även ett mål i 

sig i elevernas utvecklingsprocess. Med sitt egna perspektiv vill Pramling Samuelsson m.fl. 

utmana de två andra föreställningarna genom att framhålla lärarens betydelse för elevernas 

estetiska utveckling samt accentuera vikten av att arbeta med de estetiska förmågorna.   

Aulin-Gråhamn (2004) anser att det i lärarkollegier ofta finns föreställningar om vi-mot-dom, 

de teoretiska mot de estetiska. Författaren menar att det inte finns något som säger att alla 

teoretiska eller estetiska lärare har samma arbetssätt. Lärare inom såväl de teoretiska som de 

estetiska ämnena kan ha helt olika synsätt och perspektiv på samma ämne. 

4.1.2 Estetiska uttrycksformers legitimering i skolan 

Thorgersen (2007) menar att lärare upplever att de estetiska ämnena har en försvagad roll i 

skolan. Det menar författaren påverkar ämnenas möjlighet till positionering negativt när det 

handlar om prioriteringsfrågor.  Thorgersen finner vidare i sin studie att lärare upplever att det 

i skolan inte finns någon tydlig diskurs gällande estetik. Lärarna menar att det förs få 
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diskussioner om estetiken och därmed upplever de att det inte finns någon större motivation 

för att öka statusen. De menar vidare att estetiken i skolan inte har några direkta motståndare 

och att det därmed inte finns någon att kritisera (Thorgersen, 2007).   

En viktig del i legitimeringen av de estetiska uttrycksformerna menar Lindgren (2006) är att 

de innehåller delar som betonar nödvändigheten med ett mer praktiskt inriktat arbetssätt. 

Lindgren beskriver vidare bristen på skolans integration mellan de teoretiska och de praktiska 

ämnena. Författaren tar vidare upp åsikter kring att de estetiska uttrycksformerna kan 

uppfattas som mindre ansträngande och mer rogivande jämfört med skolans övriga 

undervisning. I och med denna tolkning återges den övriga skolverksamheten som mindre 

rogivande för eleverna. En stor del av legitimeringen av de estetiska uttrycksformerna bygger 

på en uppdelning mellan estetiska uttrycksformer och teoretiska ämnen. Ämnena som inte 

tillhör de estetiska anses vara mer ansträngande (Lindgren, 2006).  

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) beskriver att det estetiska området och dess uttrycksformer 

och innehåll kan upplevas ha en undanskymd plats. Det är de teoretiska ämnena, främst 

läsning, skrivning och räkning, som de tidiga åren inriktas på medan de estetiska ämnena i 

detta fall ofta får rollen av en hjälp för dessa moment samt att de ofta upplevs som 

avkopplande och lustigt. Bild är den uttrycksform som fått mest genomslag inom det estetiska 

området, flera forskningsstudier visar att bild byggt upp det skapande fältet i skolans yngre 

åldrar (Pramling Samuelsson m.fl. 2008).    

4.1.3 Elevernas lärande 

Enligt Lindgren (2006) behöver en del elever i större utsträckning estetisk verksamhet för att 

lyckas i sin utbildning. Främst beror detta på att eleverna genom de estetiska uttrycksformerna 

kan ges möjlighet att uppväga svagheter inom andra delar av skolans verksamhet. Den 

estetiska verksamheten ses som mindre arbetsam samt mer rogivande än de övriga av skolans 

ämnen. Eleverna har en större chans att utvecklas om de ges möjlighet att använda både hand 

och tanke under skoldagen (Lindgren, 2006). Lindgren beskriver vidare att de estetiska 

uttrycksformerna i skolan ligger närmare verkligheten utanför skolan jämfört med de 

teoretiska. Den beskrivna verkligheten anses främst innehålla praktiskt arbete medan det 

teoretiska arbetet upplevs som mindre verklighetsnära.  



Fredrik Gustavsson & Tobias Johansson 
fregu938@student.liu.se 
tobjo964@student.liu.se 

Examensarbete 

 

 

10 

 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar att samspelet mellan elever har en betydande del i 

lärandet. I skapandet har eleverna möjlighet att skapa tillsammans samt att utmana, kritisera 

och stimulera varandra på ett sätt som aldrig kan uppnås av läraren. I Thorgersens (2007) 

studie framkommer att kommunikationen är det elementära i elevers utveckling och att det är 

i samspel med andra som eleven kan definiera sig. I och med det kan eleven bli någon i 

jämförelsen med andra. Thorgersen menar att lärande med hela kroppen medför att den 

kunskap samlas in varar längre jämfört med det mera traditionella lärandet, det som ofta sker 

genom att lyssna, läsa och skriva. 

I arbetet med estetiska uttrycksformer kan eleverna stärkas till att få en bättre självkänsla. 

Eleverna kan i den estetiska verksamheten utvecklas på ett personligt plan. I den estetiska 

verksamheten anses det vara nödvändigt att eleverna fostras utifrån kraven på öppenhet, god 

självkänsla samt förmågan att samarbeta som samhället ställer (Lindgren, 2006).      

Lindgren (2006) menar att elever med svårigheter i lärandet kan använda de estetiska 

uttrycksformerna som en form av specialpedagogisk undervisning och anses därmed ha ett 

behov av estetisk verksamhet. Exempelvis kan extra tid för de estetiska uttrycksformerna 

fungera som en belöning för dessa elever. Att använda den estetiska verksamheten som en 

alternativ undervisningsform där elever med särskilda behov ska få möjligheten att uppväga 

svagheter menar Lindgren är ett effektivt sätt att ge den estetiska verksamheten i skolan ett 

större utrymme. Författaren menar vidare att elever med behov av stöd som ges mer tid till 

arbete med estetiska uttrycksformer ges en större möjlighet att anpassa sig socialt till skolans 

verksamhet. Elever med behov av stöd kan genom de estetiska uttrycksformerna ges en högre 

status bland sina kamrater genom att de får visa sina starka sidor (Lindgren, 2006).  

4.2 Estetiska uttrycksformer i praktiken 

Thorgersen (2007) menar att det estetiska arbetssättet har en viktig plats i undervisningen för 

att göra den varierad samt att ett estetiskt arbetssätt leder till en positiv stämning i 

klassrummet. Thorgersen beskriver vidare att alla lärare i studien är överrens om viktigheten i 

att få en ökad estetisk undervisning. Detta motsägs dock av lärarna då de i studien även 

berättar att de själva använder sig av denna typ av undervisning i mycket liten utsträckning.   
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Skolans verksamhet menar Lindgren (2006) strävar efter att hitta en jämvikt och en helhet. 

Det menar hon innebär att arbetet med de teoretiska ämnena kopplas samman med praktiskt 

eller estetiskt arbete. Lindgren beskriver att elever behöver estetisk verksamhet och en 

skolverksamhet som de upplever som lustfylld. Målet med den estetiska undervisningen kan 

däremot variera mellan estetiska samt icke-estetiska mål. Exempelvis kan ett icke-estetiskt 

mål vara att eleverna ska skapa en trygghet i att våga göra saker för varandra genom lustfyllda 

aktiviteter. Att ha roligt är något som ofta kopplas samman och resoneras kring då den 

estetiska verksamheten ska förklaras (Lindgren, 2006).  

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) anser att det i den estetiska verksamheten ofta finns brister 

i den del av lärandet där eleverna behöver fundera och kommunicera kring arbetets innebörd. 

Författarna menar att det istället är genomförandet som får stor vikt. Diskussionerna som rör 

de didaktiska frågorna vad, hur och varför glöms i många fall bort. Lindgren (2006) beskriver 

att en god balans mellan ämnena är viktigt då eleverna inte anses ha den ork som krävs för att 

arbeta med samma område under en längre tid. Att hitta balansen mellan ämnen i lagom långa 

pass ses därmed som nödvändigt. Dessutom menar Lindgren att integrering mellan ämnen kan 

leda till ett fördjupat lärande.  

I sin studie skriver Thorgersen (2007)  att de metoder som lärare anger som estetiska i de 

flesta fall ses som arbetssätt där eleverna blir mer mottagliga för att ta till sig kunskap. 

Thorgersen skriver vidare att det eleverna lär sig ofta är teoretisk kunskap som inte är bunden 

till de estetiska uttrycksformerna. Därmed försvinner den estetiska kunskapen då estetiken 

främst används som motivation och avkoppling.  

Colnerud och Granström (2002) anser att lärares samarbeten vad gäller planering och 

ämnesområden ofta sker utanför klassrummet. Undervisningen däremot bedrivs mestadels av 

enskilda lärare. Möjligheten att i samråd med kollegor diskutera lektions fortsatta upplägg går 

därmed förlorad och lärarna måste utveckla sin yrkesroll på egen hand (Colnerud & 

Granström, 2002). I den australiensiska grundskolan är det vanligaste att en och samma 

pedagog håller i undervisningen av klassen. Detta gäller för både undervisningen i de 

teoretiska som de estetiska ämnena (Alter, Hays & O´hara, 2009). 
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Ett ämnesöverskridande arbete beskriver Lindgren (2006) ger skoldagen en helhet och det 

uppfattas dessutom som ett verklighetsnära arbetssätt.  Författaren beskriver vidare att en 

skola med stor fokus på de teoretiska ämnena kan ha svårigheter i helhetstänkandet. Balans 

mellan teoretiska och praktiska uttrycksformer är en fråga som rör sig över ämnes- och 

verksamhetsgränserna. Skolan anses vara alltför teoretiskt inriktad, därför krävs mer praktisk 

verksamhet. Eleverna behöver få en jämvikt mellan teori och praktik, mellan 

verklighetsbaserade och pragmatiska uppgifter (Lindgren 2006).  

4.2.1 Påverkande faktorer 

Thorgersen (2007) beskriver en situation i skolans verksamhet med en ökad konkurrens och 

en prioritering av ekonomin. Lärarna i hans studie upplever dessutom att de ämnen de själva 

undervisar och intresserar sig för marginaliseras vilket leder till att ämnenas status förhindrar 

några större investeringar. Lärarna menar bland annat att den ekonomiska aspekten påverkar 

exempelvis inköp av utrustning för de estetiska uttrycksformerna (Thorgersen, 2007).    

Enligt Alter, Hays & O´hara (2009) upplever var fjärde lärare att den läroplan de arbetar 

utifrån är överlastad. Lärarna känner sig tyngda av de höga krav som ställs och de känner att 

tiden inte räcker till. Det ämnesområde som utgörs av de estetiska uttrycksformerna upplevs 

av lärarna vara så omfattande att det är svårt för den enskilde läraren att behärska samtliga 

delar som innefattas (Alter, Hays & O´hara, 2009). 

Lärare har enligt Colnerud och Granström (2002) en tradition av stor personlig frihet att 

utforma sin undervisning. Lärarna bestämmer därmed över kärnan i sin yrkesverksamhet, det 

vill säga arbetets utformning i klassrummet. Trots detta menar Colnerud och Granström att 

det de kallar för den professionella friheten fortfarande inte är särskilt stor. Med det menar de 

att det är staten och läromedelsföretagen som i stor utsträckning styr de arbetssätt och metoder 

som lärarna bör använda. Detta sker genom utformningen av läro- och timplaner samt genom 

läromedel. 

Thorgersen (2007) skriver att skolan behöver en större variation för att skapa en möjlighet att 

tillgodose varje enskild elevs personliga utveckling. Lärarna medger samtidigt att de varken 

har eller tar sig tid till att finna lösningar på dessa problem då problemen ofta är på en nivå 

högre än den läraren själv kan påverka (Thorgersen, 2007).  
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4.2.2 Lärares kunskaper 

En svårighet som finns för lärande i de estetiska uttrycksformerna menar Alter, Hays & 

O´hara (2009) är bristen på trygghet hos lärarna. Det kan i sin tur skapa en känsla hos lärarna 

att de saknar fallenhet för estetiskt arbete. Författarna menar vidare att en svårighet som finns 

är att lärarnas förmåga att tillgodogöra sig kunskaper i de estetiska uttrycksformerna påverkas 

av deras tidigare upplevelser i dessa områden. Negativa erfarenheter drar ner mängden 

förvärvade kunskaper vilket återspeglas i lärarnas egen upplevda skicklighet i de estetiska 

uttrycksformerna (Alter, Hays & O´hara, 2009). 

Colnerud och Granström (2002) menar att lärarens uppgift är att ge eleverna möjlighet att 

tillgodogöra sig kunskaper. En förutsättning för att lyckas med detta är att lärarna har goda 

kunskaper inom sina undervisningsområden. Författarna menar vidare att lärarna även bör ha 

färdigheter att strukturera innehåll och arbetssätt samt kunna bedöma elevers kunskapsnivåer 

och bemöta elever med svårigheter.   
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5. Metod 

Under denna rubrik redovisas och problematiseras metoden som använts i arbetet med 

studien. Avslutningsvis behandlas de forskningsetiska principer som följts samt frågan om 

studiens validitet och reliabilitet. 

5.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskning utgår enligt Bryman (2002) ifrån ett material bestående av deltagares 

egna upplevelser och uppfattningar av ett fenomen som sedan tolkas utifrån en kontextuell 

förståelse av forskarna.  

5.1.1 Fenomenografi som inspiration 

Det centrala i fenomenografin är beskrivningen och analysen av individens uppfattning och 

förståelse av en företeelse, ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Den inspiration som vi 

hämtat ur fenomenografin är att vi har sökt kvalitativa skiftningar i informanternas svar och 

på så sätt få kunskap om variationen av lärarnas olika uppfattningar av de estetiska 

uttrycksformerna. Målet har inte varit att hitta några slutgiltiga svar, utan att förmedla en 

mångfacetterad bild av informanternas uppfattning av de estetiska uttrycksformerna. 

5.1.2 Kvalitativ forskningsprocess  

Arbetsgången i studien har följt den beskrivning som Bryman (2002) gör av en kvalitativ 

forskningsprocess. Det första steget i arbetsprocessen är att ringa in den huvudsakliga del av 

ämnesområdet som ska undersökas med frågeställningar (Bryman, 2002). Detta har skett i 

utformandet av studiens frågeställningar som utgått från det avgränsade problemområdet. För 

att få in material med relevans för studien måste undersökningen ske inom de områden som 

anknyter till detta (Bryman, 2002). Studien är inriktad på lärare verksamma på lågstadiet och 

därför har vi valt att söka informanter inom denna grupp. Insamlandet av data har skett med 

metoder som har en kvalitativ utgångspunkt (Bryman, 2002). Metoden grundas i 

fenomenografin och insamlingsmetoden har varit semistrukturerade intervjuer.  
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I tolkningen av insamlad data synliggörs teman i materialet och en bild av det studerade 

fenomenet tar form (Bryman, 2002). Detta har skett i analysarbetet av materialet där vi 

tematiserat, grupperat och sökt kopplingar för att skapa en helhet. Det sista steget innebär en 

sammanställning av de viktigaste och mest framträdande delarna av det analyserade 

materialet. Bryman poängterar vikten av att slutsatserna presenteras på ett sådant vis att de 

uppfattas som trovärdiga och betydelsefulla av läsarna (Bryman, 2002). I resultat- och 

analysdelen relateras intervjusvaren till litteratur och tidigare forskning. 

5.2 Insamlingsmetod 

För att få in material till studien har intervju använts som insamlingsmetod. Genom intervjuer 

framkommer individernas upplevelser, inte deras praktik, vilket ingår i ett fenomenografiskt 

förhållningssätt (Dahlgren & Johansson, 2009).  

5.2.1 Urval 

Urvalet har utgått från att informanterna undervisar på lågstadiet och ansvarar för en egen 

klass. Informanterna har inte behövt ha behörighet inom de estetiska uttrycksformerna. Ingen 

vikt har lagts vid informanternas ålder eller kön. 

Urvalet har skett genom ett kombinerat sannolikhets- och bekvämlighetsurval. Enligt Bryman 

(2002) är ett sannolikhetsurval en urvalsprocess där samtliga som ingår i den helhet som 

urvalsgruppen utgör har lika stor chans att väljas ut (Bryman, 2002). I studien har det 

inneburit att samtliga lärare som undervisar i årskurs ett till tre i kommunen, där vi valt att 

genomföra vår studie, via e-post fick en intresseförfrågan om att delta i studien. 

Förhoppningen var att ur de inkomna positiva svaren skulle informanterna bestämmas genom 

lottdragning. Den förfrågan som skickades ut till sjuttio lärare besvarades med totalt åtta svar 

varav fem positiva. De informanter som angav att de ville delta i studien har intervjuats. 

Då vi ansåg att svarsfrekvensen var för låg kände vi att det var nödvändigt att fylla på antalet 

informanter. Detta medförde att vi har gjort ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

beskrivs som ett urval där valet görs med lättillgängligheten som grund (Bryman, 2002). I vårt 
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fall utgörs lättillgängligheten av att vi med hjälp av tidigare kontakter på en skola har lätt att 

finna ytterligare informanter där.  

När vi slutligen funnit åtta informanter till studien bestämdes i samråd med dem tid och plats 

för intervju. De lärare som har deltagit i studien arbetar inom den kommunala skolan i samma 

medelstora stad i mellersta Sverige och de representerar sex stycken skolor. Informanterna har 

i studien de fingerade namnen Anna, Elin, Jana, Lena, Maja, Sara, Tina och Ylva. 

5.2.2 Utformande av intervjuguide  

De intervjuer som genomförts har varit semistrukturerade. I en semistrukturerad intervju utgår 

intervjuaren ifrån en intervjuguide med förberedda frågor. Intervjuaren är inte begränsad till 

dessa frågor utan är fri att ställa följdfrågor och följa upp sidospår som uppkommer i 

intervjusituationen (Stukat, 2011). Denna metod har valts för att få ett material som täcker det 

område som undersökts och samtidigt medge utrymme att finna ytterligare material som kan 

innehålla givande information. 

Intervjuguiden (Bilaga 1) har utgått ifrån studiens frågeställningar och informanternas 

perspektiv. Intervjufrågorna har kategoriserats i större delar som tillsammans täcker 

problemområdet. Dessa delar är personlig syn, kollegor, undervisning, ämnesspecifik 

undervisning, ämnesintegrerad undervisning, arbetsätt samt faktorer. Kategorisering av 

intervjufrågorna gör intervjustrukturen tydligare. Att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer i kvalitativ forskning möjliggör en öppnare intervju och på samma gång underlättas 

tematisering av resultaten då intervjusvaren rör samma områden (Bryman, 2002). 

5.2.3 Genomförande av intervju 

De intervjuer som genomförts har varit fältintervjuer, det vill säga intervjuer där informanten 

söks upp. Sju av intervjuerna har genomförts på informanternas arbetsplats och en intervju 

genomfördes i informantens hem. En bidragande orsak till att få ett givande intervjuresultat är 

att informanten känner sig trygg i intervjusituationen (Kihlström, 2006; Stukat, 2011).  
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Under intervjuerna har teknikerna probing samt icke-verbal probing använts för att få en rik 

insamling av data. Probing innebär att intervjuaren kommer med uppföljande frågor för att få 

informanten att utveckla sina svar ytterligare. Med icke-verbal probing menas att intervjuaren 

nickar medhållande och på så sätt visar intresse för det informanten berättar (Dahlgren & 

Johansson, 2009).  

Vi har båda varit närvarande vid samtliga intervjuer. Vi har turats om och intervjuat fyra 

informanter var. Tillvägagångssättet har varit att en av oss har varit intervjuare och den andre 

bisittare, intervjuaren har suttit mittemot informanten och bisittaren på sidan mellan de två 

eller på informantens sida av bordet.  Detta har gjorts för att informanten inte ska känna att 

denne är i en utsatt position. 

Intervjuerna har spelats in (endast ljudinspelning) och inspelningarna har därefter 

transkriberas. Att spela in intervjun medför att intervjuaren slipper föra omfattande 

anteckningar vid intervjutillfället utan istället kan koncentrera sig på intervjusamtalet med 

informanten (Bryman, 2002; Kihlström, 2006).  

5.2.4 Efterarbete 

Transkriberingen har utförts samma dag som intervjuerna genomförts. Detta för att 

fortfarande ha intervjun färskt i minnet vilket underlättar vid transkriberingen. Under 

transkriberingsarbetet togs upprepningar och ofullständigt tal bort för att öka läsbarheten då 

dessa inte har betydelse för intervjuns innehåll. Vi har inte använt oss av någon speciell 

transkriptionsnyckel. 

Inför tematiseringen lästes det transkriberade materialet igenom, för att aktualisera innehållet 

för oss själva. Under tematiseringen har följande huvudteman utkristalliserats; Lärarnas 

uppfattning av de estetiska uttrycksformerna, Lärarnas användning av estetiska 

uttrycksformer samt Faktorer som påverkar undervisningen. Informanternas svar markerades 

med olika färger och sorterades under de olika temarubrikerna. Värt att notera är att 

informanternas svar inte alltid anknöt direkt till intervjufrågan utan ibland gav material till 

andra områden.  
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5.2.5 Metoddiskussion 

Vid utformandet av intervjuguiden har begreppet estetiska ämnen använts, vilket i 

föreliggande studie skulle använts för att täcka in hela det estetiska fältet. Under arbetets gång 

ersattes begreppet estetiska ämnen med begreppet estetiska uttrycksformer för att tydliggöra 

att det som avses är hela det estetiska fältet snarare än enbart ämnen med egen plats i 

läroplanen. Detta har medfört en svaghet med intervjuguiden då drama, rytmik och dans, som 

enbart finns som inslag i skolans verksamhet, har likställts med de estetiska ämnena bild, 

musik, slöjd samt idrott och hälsa som styrs av läroplanen. Intervjufrågornas utformning kan 

ha haft en påverkan på lärarna och fått informanterna att liksom oss felaktigt använda 

begreppet estetiska ämnen för alla estetiska uttrycksformer.  

 

5.3 Forskningsetik 

Vi har i vår studie, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav, tagit hänsyn till de 

principer och regler som finns vid arbetet med humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning. Forskningskravet innebär att den kunskap som finns kan vidareutvecklas samt att 

metoderna förbättras, detta för att forskningen ska innehålla betydelsefulla frågor samt hålla 

en hög kvalité. De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram i 

syfte att skapa riktlinjer för samspelet mellan forskare och informant har fyra huvudkrav som 

är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 

I ett första skede kontaktades de tilltänkta informanterna med en intresseförfrågan via e-post. 

Intresseförfrågan innehöll kortfattad information kring studiens utformning, kontaktuppgifter 

till oss författare samt studiens syfte och insamlingsmetod. De lärare som sedan visade 

intresse fick ytterligare information rörande studien samt information kring de 

forskningsetiska kraven i ett missiv (Bilaga 2) inför varje intervju. Eftersom informanterna i 

studien intervjuas anses det vara nödvändigt med förhandsinformation. Det innebär att de som 

berörs av forskningen ska informeras om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Förhandsinformationen finns i intresseförfrågan samt missivet och därmed uppfylls 

Vetenskapsrådets informationskrav. 
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identiteter skyddas samt förvaras oöverkomligt 

för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). I missivet förklarades att intervjuerna kommer att 

ljudinspelas och att det insamlade materialet endast kommer att behandlas av oss författare 

samt förvaras oåtkomligt för utomstående. Dessutom informerades informanterna om att de i 

studien kommer att vara anonyma.  I och med dessa upplysningar i missivet uppfylls 

konfidentialitetskravet.  

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in till studien enbart används till 

forskningens syften (Vetenskapsrådet, 2002). Det material som samlades in kommer att ligga 

till grund för studien och detta informerades deltagarna om i missivet.   

Det krav som kallas samtyckeskravet innebär att i studier där informanterna deltar aktivt har 

de själva rätten att bestämma över villkoren för sin medverkan och ger därmed samtycke till 

sitt deltagande. Således kan de även när som helst under studien välja att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I missivet samt muntligt i samband med 

intervjutillfällena informerades deltagarna om samtyckeskravets innebörd. Vid det faktum att 

någon av deltagarna väljer att avbryta sin medverkan i studien kommer deras intervjuer att 

lyftas bort från insamlingsmaterialet. 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Grunden i frågan om studies validitet ligger i huruvida dess undersökningsmetoder verkligen 

ger svar på det som undersökningsmetoderna avser att mäta (Bryman, 2002). Studiens syfte är 

att samla kunskap om lärares uppfattningar om och värdering av estetiska uttrycksformer i 

undervisningen. Intervjuguiden har utgått från studiens syfte och frågeställningar vilket gör att 

vi anser att studien har en hög validitet. 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en studie är (Bryman, 2002). De aspekter av 

tillförlitligheten vi anser är mest aktuella är i vilken mån studien kan replikeras samt hur det 

insamlade materialet kan kopplas till studiens resultat. Det som talar emot oss är det 

bekvämlighetsurval som vi gjort vilket vi är medvetna om och varit tydliga med.  
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6. Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer de resultat som framkommit i intervjusvaren behandlas och 

tolkas. I resultatet kommer intervjusvaren att presenteras utifrån tre huvudteman med 

tillhörande underrubriker. Dessa huvudteman är Lärares uppfattning av de estetiska 

uttrycksformerna, Lärarnas användning av estetiska uttrycksformer samt Faktorer som 

påverkar undervisningen. Efter varje tematisk del kommer resultatet att analyseras, diskuteras 

och problematiseras med utgångspunkt i styrdokument, tidigare forskning och relevant 

litteratur för området. Resultatet kommer även att diskuteras utifrån våra åsikter och studiens 

syfte och teoretiska perspektiv. 

6.1 Lärarnas uppfattning av de estetiska uttrycksformerna 

Huvudtemat Lärarnas uppfattning av de estetiska uttrycksformerna presenteras utifrån tre 

aspekter; Lärarnas tolkning, Lärarnas upplevelse av de estetiska uttrycksformernas status 

samt Betydelsen för elevernas lärande. 

6.1.1 Lärarnas tolkning  

I de frågor där lärarna ombads att beskriva vilka ämnen de personligen anser ingår i det 

estetiska fältet var ett återkommande svar, främst bild och musik. Flertalet av pedagogerna 

räknar även in ämnet slöjd och uttrycksformen drama efter lite betänketid. Detta kan man 

tydligt urskilja i Janas svar som menar att rent estetiska tycker jag är bild och musik ... Ja, och 

slöjd såklart. Slöjd också. Även Lena: Ja, jag tänker ju på bild i så fall, och på musik … Sen 

kan jag tänka att kanske slöjd är estetiskt. och Sara menar detta: Musik, bild och drama tycker 

jag är estetiska. Några av lärarna vill dessutom i viss mån räkna in idrott som ett estetiskt 

ämne. Ylva uttrycker också detta synsätt i sitt svar: Det är ju drama och sen bild, musik. Sen 

tycker jag även idrott är med där.  

Begreppet estetiska ämnen har i stort liknande innebörd för lärarna. Jana menar att … det 

innebär ett uttryckssätt. Att komma åt saker från en annan vinkel. Att befästa saker med hjälp 

av andra sinnen. Sen innebär det ofta glädje. Detta lyfts också av Elin som ser på det estetiska 

som … uttrycksformer. Ett annat sätt att ta till sig kunskap, men också att visa vad man har 

lärt sig med annat än skrift och tal. De estetiska uttrycksformerna ses alltså som ett sätt att 
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manifestera kunskaper med varierade former och något av en motvikt till att bara läsa och 

skriva i skolbänken. Ylva uttrycker att de estetiska uttrycksformerna är … någonting som 

kompletterar de andra ämnena. Vi behöver få uttrycka oss på olika sätt. En del uttrycker sig 

genom att skriva och tala och så och en del måste göra det med kroppen. Det blir som ett 

komplement, som en dimension till det vi gör. Denna uppfattning är tydlig även hos Anna: 

Man försöker knyta an till det ämnet man arbetar med. Dels för att förstärka budskapet för 

det är det man vill att barnen ska lära sig. Det ska vara roligt, det ska vara variation. Man 

blir glad av musik och bild och så vidare.  

Sammantaget innebär de estetiska uttrycksformerna både en möjlighet för alternativa uttryck 

och till viss del och ett sätt att göra undervisningen mer lustfylld. Elin uppger också att vi på 

låg måste hela tiden variera det här för de här barnen är små och behöver få olika 

uttrycksformer och bryta med som paus i det de håller på med för att orka, vilket är 

ytterligare en aspekt av innebörden. De estetiska uttrycksformerna går från att vara ett 

tillbehör till en nödvändighet. 

6.1.2 Lärarnas upplevelse av de estetiska uttrycksformernas status 

Lärarna framställer i sina intervjusvar en bred syn på upplevelsen av de estetiska 

uttrycksformernas status i skolan. Sara upplever statusen på följande sätt: Nej, jag tycker att 

de har samma status som de andra ämnena. Ylva i sin tur menar … att de har sin plats men 

det är ingenting som liksom som har något speciellt. Jana lägger fram ytterligare en 

uppfattning av statusen: Man är lite hemmablind tror jag eftersom de har så hög status hos 

mig. Fast jag vet att de inte har så hög status annars.  

En gemensam uppfattning är att de estetiska uttrycksformernas status sjunkit genom att de 

prioriteras bort till förmån för andra ämnen. Det går att avläsa i Lenas svar … den är nog 

ganska låg. När man går i ettan och trean då är det ju mest att läsa och skriva och så, och 

Majas svar … då så har man matten och svenskan liksom, det här ska vi kunna när vi slutar 

trean. Då blir det gärna att man plockar bort någonting. På frågan om vilken anledning ett 

skapande rum tagits bort säger Tina: Ja, det beror helt enkelt på att speciallärarna behövde 

någonstans att vara sen har det nu blivit en klass till där. Det har helt enkelt blivit 

bortprioriterat.  
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En annan uppfattning som uppkommer är att lärarna inte har den utbildning eller kunskap som 

krävs och att de estetiska uttrycksformerna till följd av detta väljs bort. Anna är en av lärarna 

som resonerar kring detta; Alltså jag tror att de nog inte har så hög status. De plockas gärna 

bort. Och många drar sig för att ha musik och bild till exempel för de säger: jag kan inte. 

Även Sara menar detta: På den här skolan är det ju många som inte har musik i sin 

utbildning. Då struntade (((citationstecken i luften))) man i musiken i början. Elins 

uppfattning är att det estetiska ses som nödvändigt i skolan men även hon upplever att det 

väljs bort på grund av rädsla eller okunskap … de flesta som arbetar inom skolan är ju 

ganska, upplever jag, enade om att det behövs och är uppskattat. Sen är det många som är 

rädda att undervisa i det som de inte har utbildning för, eller intresse för, eller kunskap om. 

6.1.3 Betydelse för elevernas lärande 

Det finns en tydlig uppfattning hos lärarna om att de estetiska uttrycksformerna har en styrka 

som drivkraft för att stärka inlärningen i andra ämnen. Elin exemplifierar … jag ser att de tar 

till sig det otroligt väl genom musik. Ylva är inne på samma spår … det blir ju fler sinnen som 

du får använda desto bättre tror jag inlärningen blir. Så det inte bara blir det här att sitta och 

titta och lyssna … det är ju forskning på det som säger att ju fler sinnen du använder desto 

bättre lär du. Liksom Anna som säger: Jag tror de kommer ihåg bättre. Det gör absolut att de 

minns vad de har jobbat med. 

Något som lyfts av lärarna är möjligheten för eleverna att med hjälp av de estetiska 

uttrycksformerna få visa nya starka sidor av sig själva. Sara menar att … vissa elever har ju 

jättesvårt med att läsa och skriva till exempel. Här kan ju de få briljera lite. Så det här kan ju 

vara saker som de är duktiga på. Lena menar att … Alla är ju inte jättebra på att skriva till 

exempel. Man kan plocka in andra sätt, i likhet med Anna som … tänker på dem som kanske 

har det jobbigt med inlärning på ett eller annat sätt. Då kanske de får känna sig väldigt 

duktiga i de här ämnena, till exempel. 

De estetiska uttrycksformerna kopplas ofta till glädje hos eleverna. Ylva berättar att … för de 

flesta är ju slöjdlektionerna en av veckans höjdpunkter. Det är ju speciellt också för att man 

bara har det i trean i lågstadiet så det blir ju liksom någonting de längtar till redan i ettan, att 
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de ska få det. Denna typ av längtan är något också Tina beskriver: De tycker det är jättekul. 

Mina saknar ju bild. I tvåan så har man ju inte bild i timplanen och det saknar ju de. De 

tjatar hela tiden, de vill ju jättegärna ha bild. 

Sammantaget menar lärarna att de estetiska uttrycksformerna har en viktig roll. Både som 

egna ämnen, men också som en källa till glädje och en väg till lärande i andra ämnen. Tina 

säger: Jag tycker att det är viktigt att ha de ämnena. Jag tror att barnen kan ta till sig och 

lära sig mycket som de inte tror där. Alltså de får svenska och matte och sånt på köpet. 

6.1.4 Analys och diskussion av lärarnas uppfattning av estetiska uttrycksformer  

Det finns flera föreställningar om det estetiska området i skolan. Den förklaring som ofta 

kopplas ihop med den estetiska verksamheten grundar sig i tanken att ha roligt (Lindgren, 

2006). Detta förhållningssätt, om att det ska vara roligt, är en del av de tre perspektiv på 

estetik och lärande som Pramling Samuelsson m.fl. (2008) beskriver. De perspektiv som 

redogörs för är till att börja med att estetiken är ett verktyg för att uppnå mål utanför det 

estetiska fältet. Vidare beskriver författarna ett perspektiv som innebär att eleven självständigt 

utvecklar ett estetiskt uttryck, utan lärarnas medverkan. Avslutningsvis beskriver författarna 

ett perspektiv där läraren ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskap i de estetiska ämnena 

där läraren har en betydande roll för elevernas utveckling. Vi har sett drag av dessa tre 

perspektiv i vår studie. Vårt resultat visar att en gemensam uppfattning hos lärarna är att de 

estetiska uttrycksformerna har en central roll i undervisningen. Lärarna framställer de 

estetiska uttrycksformerna dels som egna ämnen med sina egna mål och syften, dels som ett 

rogivande och lustfyllt moment och slutligen som ett redskap för inlärningen i andra ämnen.  

Vår tolkning är att de uppfattningar om estetiska uttrycksformer som framkommit i vår studie 

har olika stor plats i undervisningen. Den uppfattning där de estetiska uttrycksformerna ses 

som egna ämnen finns enligt vår tolkning i mindre utsträckning jämfört med de andra två 

uppfattningarna. Vi ser fördelar med att se uttrycksformerna som rogivande och som en 

drivkraft i andra ämnen genom att de estetiska uttrycksformerna då bidrar till ett lustfyllt 

lärande. Enligt Lindgren (2006) är estetisk verksamhet en del av skolan som eleverna 

upplever som lustfylld, där ett mål med undervisningen kan vara att eleverna ska skapa 
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säkerhet i att våga göra saker inför varandra. Flera av lärarna menar att de estetiska 

uttrycksformerna har en viktig del i att göra undervisningen mer varierad och lustfylld. Det 

ses även som en möjlighet för eleverna att få kunskap på ett annorlunda sätt. Alla elever bör 

få möjligheten att uttrycka sig på flera sätt.  

Enligt Skolverket (2011) har skolan som uppgift att skapa en verksamhet där eleverna får en 

varierad undervisning. Thorgersen (2007) anser att den estetiska verksamheten gör att 

undervisningen blir mer varierad. Han menar vidare att det estetiska fältet ses som 

mångsidigt. Även Lindgren (2006) betonar behovet av en varierad undervisning då detta gör 

att elever får ett fördjupat lärande samt variation för att eleverna ska orka med arbetet i 

skolan. Att eleverna ska orka är även en aspekt som lärarna i vår studie tar upp som en del av 

undervisningen i de yngre årskurserna av grundskolan. 

Resultatet visar att lärarna har en gemensam åsikt om att de estetiska uttrycksformerna i 

många fall prioriteras bort till förmån för andra ämnen. Pramling Samuelsson m.fl. (2008)  

menar att det estetiska fältet har en undangömd plats. Istället är det teoretiska delar som 

läsning, skrivning och räkning som är de som prioriteras. De estetiska uttrycksformerna får 

istället en roll som hjälp till de teoretiska ämnena. Thorgersen (2007) i sin tur menar att 

estetiken tjänar sin roll i skolan på grund av två anledningar. För det första bör den ses som ett 

område med sina egna premisser. För det andra menar författaren att den kan ses som ett 

redskap för att tillgodogöra sig teoretiska färdigheter. Främst är det enligt lärarna matematik 

och svenska prioriteras, ofta på de estetiska uttrycksformernas bekostnad, vilket lett till att de 

estetikens plats i undervisningen försvagats. Att prioritera bort de estetiska uttrycksformerna 

menar Lindgren (2006) kan leda till att eleverna får minskade möjligheter att utveckla god 

självkänsla och samarbetsförmåga.  

Vi menar att en lägre status gör att de estetiska uttrycksformerna även blir mindre aktuella 

vilket gör att diskussioner kring området försvinner. Thorgersen (2007) menar att få 

diskussioner kring estetiska uttrycksformer är tecken på låg motivation att öka 

uttrycksformernas status. Det menar vi, utifrån studiens resultat, gör att de estetiska 

uttrycksformerna även fortsättningsvis kommer att ha en undanskymd roll i undervisningen.  
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Våra intervjusvar visar att lärarna har en varierad upplevelse av de estetiska 

uttrycksformernas status i skolan. Däremot menar Thorgersen (2007) att synen på de estetiska 

uttrycksformerna som lågstatusämnen medför en negativ påverkan när det kommer till 

prioriteringar i verksamheten. Lindgren (2006) anser att en betydelsefull del i att stärka de 

estetiska uttrycksformerna är att framhålla behovet av ett praktiskt orienterat arbetssätt. 

Lindgren förklarar vidare att en stor del av legitimeringen beror på att det finns en uppdelning 

mellan teoretiska och estetiska ämnen. Aulin-Gråhamn (2004) diskuterar vidare och menar att 

det i lärarkollegier ofta finns föreställningar om vi-mot-dom, de teoretiska mot de estetiska.  

Studiens resultat visar på en uppfattning hos lärarna om att det finns en koppling mellan 

arbetsformer som involverar estetiska uttrycksformer och bestående lärande hos eleverna. 

Thorgersen (2007) finner i sin studie likartade strukturer, den kunskap som eleven tar till sig 

under denna typ av undervisning är mer varaktig. Estetiska uttrycksformer ses hos lärarna 

som en typ av motor i lärandet, undervisningen görs mer lockande och väcker intresse hos 

eleverna som blir mer engagerade. Däremot menar vi att det kan bli ett problem om man bara 

ser de estetiska uttrycksformerna som rekreation och motor då eleverna går miste om 

uttrycksformernas egna kvaliteter, det vill säga kunskaper i respektive estetisk uttrycksform. 

Exempelvis bildämnets färglära samt musikämnets symboler och tecken. 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) betonar vikten av interaktion mellan eleverna. Genom att 

kommunicera och interagera på sin egen nivå fås en stimulans som annars är omöjlig för 

lärarena att framkalla. Detta menar Thorgersen (2007) är essentiellt då det är samspelet 

mellan individer som driver deras utveckling framåt. Inom det sociokulturella perspektivet 

skapas kunskaper i kommunikationen mellan människor. För att människor ska kunna 

tillgodogöra sig kunskap krävs att de i interaktionen med varandra ges en möjlighet att sortera 

upplevelserna (Säljö, 2010). Lärarna framhåller i intervjusvaren förtjänster med arbetssätt 

som inkluderar estetiska uttrycksformer. Arbetsformerna kan verka som en drivkraft för de 

elever som har olika typer av svårigheter i skolarbetet, som exempel läs- och skrivsvårigheter. 

Lindgren (2006) menar att detta förhållningssätt gynnar eleverna, det kan vara i form av 

belöning för eleverna efter utfört arbete eller genom att ge eleverna tillfälle att visa sina 

starkare sidor genom estetiskt arbete.  
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6.2 Lärarnas användning av estetiska uttrycksformer 

Vår studie visar att en stor del av användandet av de estetiska uttrycksformerna sker i form av 

ämnesintegrerad undervisning. Vanligt är att ämnet bild används vilket Anna ger ett exempel 

på: Vi har ju till exempel jobbat med fåglar väldigt mycket nu och då har de fått välja en fågel 

sen som de fått rita av, själva på egen hand. Tina menar att det är bra. I svenska ritar vi när 

vi skriver sagor. De får gestalta sina berättelser ibland. Även Sara lyfter ämnet bild som 

exempel när hon säger: Sen har vi ju bild. Fast jag säger ju inte att nu har vi bild utan det blir 

ju ihop med någonting annat. 

Lärarnas upplevelse är att bild är förhållandevis enkelt att integrera. Ylva menar att bild är ju 

det ämne som jag tycker är enklast att integrera i det andra. Musik och bild är ju det som jag 

känner, det får man in i engelska och andra ämnen så, svenska, SO, NO. Detta 

förhållningssätt medför enligt en del av lärarna att användandet blir standardiserat. Maja 

berättar… bara att göra ett arbete om bondgårdsdjuren, så är det ju lätt att bara rita en ko, 

så gör man det … Man skulle kanske kunna skriva en bondgårdslåt eller så, men det gör man 

nog inte i samma utsträckning. Lena menar att … det där med bild är ju lite, om man ska 

räkna att man har integrerat det med ett annat ämne då kan det ju vara väldigt intensivt 

ibland. 

En annan aspekt är att bildelementet inte blir tydligt på samma sätt som vid ren 

ämnesundervisning. Sara berättar att … då så kanske det inte blir så seriös undervisning 

heller. Man kanske bara säger rita en bild med de här kritorna. Det är inte så att du säger 

varför du gör det eller vilken teknik vi går igenom. Tina beskriver den rena 

bildundervisningen som att … då kan man lägga mer fokus på själva bildämnet och få med 

större delar av det som står i det målet. För om jag då integrerar det i svenskan då måste jag 

ändå ha svenskans mål som huvudfokus. Bildens mål ses som något viktigt och lyfts bland 

annat av Anna som menar att sen kan man ha lite mer teoretisk bild längre fram i trean, då 

man får ha bild på riktigt. 
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Musik är inte en lika vanlig uttrycksform att använda vid integrering, men det förekommer. 

Elin beskriver att hon … använder det framförallt i lågstadiet för att se lite av de nya ämnena. 

… När man lärt sig läsa så finns det bra sånger, man övar takten och stavelserna med hjälp 

av trummor och att klappa. Integreringen med musik uppfattas ibland som enformig. Maja 

beskriver att musik blir just nu väldigt mycket sjunga och då blir det ju de här traditionella 

visorna, man följer liksom lite årstiderna … det blir väldigt mycket sång hela tiden. 

Lärarna tillskriver ämnesintegrationen goda egenskaper, vilket Jana beskriver: Alltså 

integrerat med alla ämnen så är ju fördelarna att det blir mer på elevernas nivå, det blir 

kreativt och entreprenöriellt. Det är lättare att få ett ämne lite roligt och lite lättsamt när man 

lägger in det estetiska. Även Elin är inne på samma linje: Jag tror att det är viktigt att variera 

sin undervisning och då tror jag att det är till stor hjälp att använda sig av de estetiska 

ämnena. Tina säger om den ämnesintegrerade undervisningen: Alltså vi försöker ju göra 

praktiskt hela tiden. Jag tror att de lär sig bättre. Elin poängterar att utöver den planerade 

ämnesintegreringen finns de estetiska uttrycksformerna med i undervisningen ändå för att … 

sen använder du det ju jättemycket i samtliga ämnen … även om man inte är medveten så 

använder man det ju i väldigt många av de övriga ämnena.  

6.2.1 Analys och diskussion av lärarnas användning av estetiska uttrycksformer 

Den ämnesintegrerade undervisningen har i vår studie visat sig utgöra en stor del av de 

estetiska uttrycksformernas praktik då estetiken i skolan ofta förknippas med att eleverna får 

använda sig av ett praktiskt arbetssätt. De estetiska uttrycksformerna fungerar ofta som ett 

alternativt sätt att arbeta när eleverna ska lära sig stoffet i de mer traditionella teoretiska 

ämnena (Thorgersen 2007; Pramling Samuelssons m.fl. 2008). Enligt Lindgren (2006) är det 

viktigt att eleverna i sitt skolarbete har möjlighet att få varva teoretiskt och praktiskt arbete. 

Vidare anser författaren att den beskrivna typen av undervisning bidrar till att skapa ett 

helhetstänkande som gynnar eleven. Vi har en positiv inställning till det ämnesintegrerade 

arbetssättet och ser det som en metod att ge utrymme för estetiska uttrycksformer. 

Problematiken menar vi ligger i att ämnesintegreringen inte får ut de estetiska 

uttrycksformernas fulla potential.  
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Integreringen med de estetiska uttrycksformerna syftar till att främja inlärningen samt att det 

ger elever möjlighet att ta till sig kunskap med hjälp av flera sinnen samt att det ger elever 

möjlighet att visa sina flera sidor av sig själva. Något som lärarna beskriver som en 

fungerande metod. De beskriver att ämnesintegreringen gör att undervisningen blir mer 

lättsam, vilket är ett förhållningssätt som det finns fler aspekter av. Lindgren (2006) menar att 

elever i behov av stöd som ges mer tid i de estetiska ämnena kan skapa sig en högre status i 

klassrummet. Lindgren förklarar vidare att ett ämnesintegrerat arbetssätt kan leda till ett 

fördjupat lärande samtidigt som eleverna har större utvecklingsmöjligheter om de under 

skoldagen får arbeta såväl praktiskt som teoretiskt. 

I sin studie beskriver Thorgersen (2007) att metoden att använda estetiska uttrycksformer som 

en morot fungerar då inlärningen stärks, men att det till största delen endast är teoretisk 

kunskap som fastnar och en mindre del kunskap i de estetiska uttrycksformerna (Thorgersen, 

2007). Vår tolkning av det som framkommer i intervjusvaren är att det finns ett 

avvägningstänkande. När estetiska uttrycksformer används i ämnesintegration upplevs det 

som något som gör undervisningen mer rogivande, men också något som medför att de 

estetiska ämnena till viss del tjatas ut. Lindgren (2006) menar att estetisk verksamhet behövs i 

skolan och att den kan användas i olika syften då målet med arbetet med estetiska 

uttrycksformer kan skifta mellan estetiskt och teoretiskt. 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar att det är bild som fått det största genomslaget inom 

det estetiska området. Flertalet forskningsstudier visar att bild är den estetiska uttrycksform 

som byggt upp hela det skapande fältet i skolans tidigare år. Detta går att utläsa i vår studie 

där lärarna i intervjusvaren beskriver hur bild ofta används för att få en skoluppgift att bli mer 

lockande. Det finns en tendens att det går slentrian i det vilket missgynnar ämnet bild i stort. 

Vi har utifrån resultaten tolkat det som att man i verksamheten illustrerar snarare än använder 

ämnet bild. Att genomförande av estetiskt arbete sker på rutin kan medföra att uppgiftens 

syfte blir otydligt (Pramling Samuelsson m.fl., 2008). Thorgersen (2007) i sin tur menar att ett 

arbete som involverar kroppen leder till ett lärande som varar längre än det mer teoretiska 

lärandet.  



Fredrik Gustavsson & Tobias Johansson 
fregu938@student.liu.se 
tobjo964@student.liu.se 

Examensarbete 

 

 

29 

 

En svaghet med den ämnesintegrerade undervisningen menar Pramling Samuelsson m.fl. 

(2008) är att undervisningen i hög grad fokuserar på görandet i de estetiska ämnena. 

Därigenom saknas det reflekterande stadiet av lärandet som författarna menar bidrar till 

elevernas utveckling.  

I vår studie framgår att undervisningen av de estetiska uttrycksformerna till stor del sköts av 

klasslärarna själva, undantagen är slöjd och till viss del musik. Detta går att jämföra med den 

australienska skolan där det är vanligt att samma lärare ansvarar för all undervisning. Det 

avser undervisningen i såväl de teoretiska som de estetiska ämnena (Alter, Hays & O´hara, 

2009). I vår studie framkommer det dessutom att det i främst i ämnet musik finns tillgång till 

vad lärarna kallar kompanjonlärare eller hjälp från den kommunala musikskolan. Med grund i 

detta ställer vi oss frågan varför detta bara finns inom musiken. Om möjligheten fanns till 

liknande tillvägagångssätt i övriga estetiska uttrycksformer, skulle den då användas eller 

skulle det bli en ekonomisk fråga? Är det ekonomiskt möjligt att ha utbildade lärare i alla 

estetiska uttrycksformer? Vår åsikt är att detta skulle uppskattas av skolans personal och att 

det säkerligen skulle vara genomförbart om möjligheten uppkom.    

Vidare vill vi problematisera frågan kring att det är lärarna själva som bedriver det mesta av 

undervisningen i klassrummet på egen hand. Colnerud och Granström (2002) beskriver att 

lärares samarbeten i att planera ämnen mestadels sker utanför klassrummet och att 

undervisningen genomförs av en enskild lärare. Möjligheten att i samråd med kollegor 

diskutera lektions fortsatta upplägg går därmed förlorad och lärarna måste utveckla sin 

yrkesroll på egen hand (Colnerud & Granström, 2002). Flera lärare menar i vår studie att lägre 

kunskap kan leda till att lärarna inte kan utveckla sin undervisning. I likhet med vårt resultat 

samt författarnas tankar ser vi ett problem med att den mesta undervisningen i klassrummet 

sker på egen hand. Vi menar att det innebär svårigheter i hur undervisningen kvalitetssäkras.  
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6.3 Faktorer som påverkar undervisningen 

Här kommer huvudtemat faktorer att presenteras utifrån tre aspekter; Behörighet hos 

personal, Trygghet i ämnet samt Lokaler och material. 

6.3.1 Behörighet hos personal 

Tillgången till behörig personal i de estetiska ämnena är liknande på alla skolor i studien. 

Hälften av lärarna beskriver att de har tillgång till slöjdlärare. Tina menar att de i slöjden har 

en textilslöjdslärare och en trä- och metallslöjdslärare. Även Maja sen är det ju trä-metall- 

och textilslöjd, där finns det ju lärare som jag skickar iväg till, och Ylva medger detta: Jag 

kom på ett ämne till som jag glömde bort, slöjd… Det har vi ju också ämneslärare för.  

På frågan om vilka det är som undervisar i de estetiska ämnena är ett återkommande svar att 

det främst är klasslärarna är själva som gör detta, frånsett slöjden. Det framkommer tydligt i 

Tinas svar att det gör klasslärarna själva. I första hand är det bild och musik som lärarna har 

själva. Det framhålls av såväl Elin: På lågstadiet så sköter vi det på egen hand. Jag har musik 

i ettan och tvåan, sen är det andra som har bild i min grupp istället, Maja: Bild och musik har 

ju jag samt Jana: Vi i två-trean, jag har bild själv och i andra klassen har hon bild själv. En 

av lärarna betonar fördelarna av att ha utbildade lärare i skolans verksamhet. Ylva ser helt 

klart fördelar med att precis som man har idrottslärare, att man har musiklärare och 

bildlärare också. Som liksom har den utbildningen. 

Musik är den uttrycksform där tillgången på behöriga lärare varierar mest. Lärarna framhåller 

att de antingen har musik själva, en egen musiklärare, kompanjonlärare eller ett samarbete 

med den kommunala musikskolan. Sara beskriver att … vi har i årskurs två så kommer det en 

musiklärare från Musikskolan och har… I de andra årskurserna så är det klassläraren. Även 

Jana framställer ett liknande arbetssätt: Sen har vi musiklärare och det har ju även två-tre, 

men ettorna har musik själva. Två andra lärare beskriver upplägget med kompanjonlärare.  

Anna beskriver det att vi har en musiklärare till exempel och i klass 3, när det gäller musik, 

så har man en kompanjonlärare. Då är man både klasslärare och musiklärare tillsammans. 

Ylva förklarar hur de arbetar med musik i årskurs tre så har vi ju kompanjonlärare, då har vi 

en tjej från musikskolan som kommer hit och driver musiklektionerna. 



Fredrik Gustavsson & Tobias Johansson 
fregu938@student.liu.se 
tobjo964@student.liu.se 

Examensarbete 

 

 

31 

 

Vad gäller arbetet med drama framhåller några lärare att användandet av uttrycksformen 

försvann när dramaläraren gick i pension: Tidigare hade vi en som hade dramalektioner som 

eleverna gick iväg till. Men när hon gick i pension så slutade vi med drama. Men det dog ju ut 

med henne (Maja). Även Ylva menar att vi har ju faktiskt haft en dramalärare på skolan för 

ett par år sedan som har gått i pension nu… Så det saknar vi faktiskt, att hon inte är kvar. En 

lärare menar emellertid att de arbetar väldigt mycket med drama: Vi har haft jättemycket 

drama, fast då är det ju inte jag som har haft det utan Karina, hon är ju resurslärare och hon 

brinner för det här med drama (Anna). 

6.3.2 Trygghet 

En faktor som har en stor inverkan på lärarnas undervisning är vilken trygghet de känner i den 

uttrycksform de ska undervisa i. Flera av lärarna menar att det är otillräckliga kunskaper som 

gör att de väljer bort vissa av de estetiska uttrycksformerna. Tina beskriver att hon inte är … 

så himla duktig i musik så jag slipper gärna det. På frågan om det finns några svårigheter att 

använda de estetiska uttrycksformerna i undervisningen framhåller Lena ja, för att jag inte är 

bra på det. Några av lärarna utvecklar resonemanget och menar att en anledning till att lärare 

väljer bort vissa uttrycksformer beror på en rädsla tror jag det handlar om, rädsla för att inte 

vet jag, för att utöva det där inför andra... Eller så tycker de att de inte kan (Anna). Jana 

upplever även hon att det är rädslan som fungerar som ett hinder och att det i sin tur påverkar 

undervisningen: Det handlar så mycket om den där rädslan tror jag då och då blir det ju 

svårigheter om man inte har det naturligt själv. För då ska det till lite till för att man ska 

plocka upp det i klassrummet och se möjligheterna. Hon utvecklar det vidare: om man inte är 

så bra på det själv så är man rädd för de estetiska ämnena. 

En gemensam syn är att det ofta är den uttrycksform där lärarna känner att de har störst 

intresse eller kunskap som de främst väljer att arbeta med. Ylva anser att en del tycker det är 

kul med musik och då blir det mer musik. Och en del kanske är jätteintresserade av bild och 

måla och då blir det… och förklarar det ytterligare … just vad det är man är bra på, det styr 

nog ganska mycket vad det blir fokus på. 
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Att ha trygghet i den undervisningsform som ska genomföras är något lärarna ser som en 

förutsättning för att undervisningen ska uppnå sitt mål. Enligt Elin behöver man känna sig 

hemma i det som man använder som uttrycksmedel, det är en förutsättning för att det ska bli 

bra. Flera lärare menar dessutom att en lägre kunskap kan leda till att lärarna inte kan 

utveckla sin undervisning. I mitt fall blir det väl lite så att eftersom att jag inte har så mycket 

kunskap om bild så har jag svårt att bygga upp någon slags progression i hur man ska lära 

sig saker (Maja). Hon förklarar vidare att, där känner jag att jag inte har någon kunskap i. 

Och det gör ju kanske att det kommer lite i längre ner på prioritetsordningen. En annan lärare 

lägger till ytterligare en aspekt och menar att det främst är lärarnas kunnande och inte 

materialet som avgör undervisningens kvalité, … för mig då som inte känner mig så hemma i 

bild så spelar det ingen roll om jag har massa bra material om jag inte har uppslag och idéer 

och kunskap själv om det att förmedla det vidare (Elin). 

6.3.3 Lokaler och material 

Lärarna har en delad syn vad gäller upplevelsen av tillgången till lokaler i undervisningen av 

de estetiska uttrycksformerna. Flertalet av lärarna menar att ett hinder i verksamheten är 

bristen på lokaler. Elin menar att de i deras skola är … lite trångbodda som det är nu och det 

har påverkat hur vår verksamhet har utformats. Anna upplever att lokaltillgången på hennes 

skola är god: Vi har väldigt bra lokaler. Vi har ju tillgång till en musiksal, och vi kan använda 

idrottssalen nästan som vi vill när den inte är upptagen förstås. Så vi har tillgång på lokaler. 

Så det är inget problem på vår skola.   

Vilka lokaler lärarna har tillgång till varierar mellan skolorna. De flesta av lärarna påpekar att 

de ofta får bedriva bild, drama och i viss mån musiklektioner i sina egna klassrum. Tina 

betonar i sin intervju att när det gäller lokaler … har vi ju bara våra klassrum. Att endast ha 

tillgång till sina klassrum är något som Sara anser begränsar henne: Vi har våra klassrum ... 

Men vi har ju bild här, i vårat klassrum. Och det är också begränsande. De flesta av lärarna 

menar att det i skolorna finns tillgång till musik- och slöjdsalar. Både Maja … vi har ju en 

musiksal och till det finns det ett musikförråd och Tina … musiksal finns det, och slöjdsalar 

finns det, framhåller detta i sina intervjuer.  
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De faktorer som lärarna anger har en stor påverkan på undervisningen är tillgången på 

material och tid. Detta tydliggör Maja som menar att det är väl vilket material jag har tillgång 

till … så det är väl det, materialet och tiden. Tina har följande inställning till svårigheten i att 

hitta material: Det är klart att det kan vara svårt att få tag i material men man gör det bästa 

av det man har helt enkelt. En av lärarna menar att tidsbristen till stor del beror på … att det 

är ett stort stoff man ska, om man tittar på det centrala innehållet så är det ju väldigt mycket 

som ska hinnas med. Hon anser att detta leder till att … det ofta blir att man studsar mellan 

saker för att det är så himla mycket som ska med (Ylva). 

Flera av lärarna menar att bristen på material kan ses som ett störande moment i 

undervisningen. Jana beskriver ett störningsmoment hon har upplevt … vi målade Picasso 

och då skulle de måla på staffli, och då fick jag jaga runt hela skolan först för att få ihop till 

stafflier. En av lärarna beskriver också att hon upplever en avsaknad av material och lägger 

dessutom till ytterligare en faktor som påverkar, kostnaden att köpa in material: Material 

tycker jag ... Ja nu är ju inte jag så duktig på att spela instrument, men vi har ju inte mycket… 

gitarrer och allt sånt där. Och även bildmaterial. Vi satsar inte så mycket på det, för det är 

dyrt (Sara).  Även Jana resonerar kring ekonomins inflytande i vad hon kan eller inte kan 

göra: Ibland sådär med dålig ekonomi kan det ju vara att, får vi köpa in det här eller, det där 

skulle vara kul att göra, men då måste vi köpa in det här eller så.  

6.3.4 Analys och diskussion av faktorer som påverkar undervisningen 

En åsikt som återkommer i resultatet är bristen på tid. Lärarna framhåller att tidsbristen ofta 

upplevs utifrån det stora innehåll som skolan är uppbyggd på. Alter, Hays & O´hara (2009) 

menar att lärare känner sig besvärade över de höga krav som ställs och att det därmed 

upplever att tiden inte är tillräcklig. Det estetiska fältet upplevs stort och det är svårt för 

enskilda lärare att behärska alla fältets delar.  

Colnerud och Granström (2002) anser att den professionella friheten minskar och att lärarnas 

upplägg och metoder styrs av tim- och kursplaner vilket påverkar lärarnas frihet i att utforma 

sin egen undervisning. Thorgersen (2007) menar att lärarnas upplevda tidsbrist även kan 

påverka deras möjlighet att hitta lösningar på problem som är kopplade till att tillgodose alla 

elevers enskilda utveckling. Det i sin tur, att ha insikt om att bemöta och bedöma elevers 
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kunskaper samt att ge struktur åt innehållet, är något som Colnerud och Granström (2002)  ser 

som lärarens centrala uppgifter.  

Resultatet i det ovanstående temat visar på att flera av lärarna upplever det ekonomiska som 

en faktor som kan begränsa undervisningen. Det framkommer att lärarna väljer att prioritera 

bort inköp av material på grund av höga kostnader. Enligt Thorgersen (2007) är skolan idag 

en plats där konkurrensen ökar vilket gör att det måste göras prioriteringar i ekonomin. Han 

menar vidare att marginalisering av de estetiska uttrycksformerna kan förhindra inköp av 

utrustning. Vi ställer oss frågan om huruvida samma resonemang skulle uppkomma vid inköp 

av läromedel i svenska och matematik? Troligen inte, men med frågan vill vi lyfta tanken på 

hur olika uttrycksformer prioriteras. 

Våra intervjusvar visar att tryggheten lärarna känner i de uttrycksformer de ska undervisa i är 

en central faktor. En viktig förutsättning för att ge eleverna möjlighet att tillgodogöra sig 

kunskaper är lärarnas kunskap och trygghet i ämnet. Colnerud och Granström (2002) menar 

att en betydande del i elevernas kunskapsutveckling är att läraren besitter goda ämnesmässiga 

kunskaper. Flertalet av lärarna anser att det främst är bristfälliga kunskaper som gör att de 

väljer bort de estetiska uttrycksformerna i sin undervisning. Alter, Hays & O´hara (2009) 

menar att ett av de grundläggande problem som finns vid undervisning med estetiska 

uttrycksformer, är att lärarna saknar trygghet i det de ska undervisa i. Vi anser att trygghet i 

undervisningen är en förutsättning för att eleverna ska ha möjlighet att uppnå målen. Enligt 

Skolverket (2011) är det skolans skyldighet att se till att eleverna erbjuds kunniga lärare i de 

ämnen som ingår i läroplanen. Det kan ifrågasättas om denna anledning till bortprioritering av 

de estetiska uttrycksformerna är yrkesmässigt försvarbart.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet är det en viktig del av inlärningsprocessen att eleverna 

får möjlighet att vistas i en omgivning där de kan tillgodogöra sig kunskaper i ett samspel 

med andra. Det är i interaktion med andra som eleverna tillgodogör sig färdigheter och 

förmågor. Vid diskvalifikation av vissa ämnen får eleverna inte möjlighet till interaktionen 

och därmed kan inlärningen hämmas om de inte kommer i kontakt med denna kunskap (Säljö, 

2010; Vygotskij, 2001).   
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I våra intervjusvar kan man avläsa att vissa lärare framhåller att de har en rädsla att undervisa 

i de estetiska uttrycksformerna och att det kan påverka hur mycket tid som läggs på dem. 

Alter, Hays & O´hara (2009) menar att lärarnas egen förmåga att tillgodogöra sig estetiska 

kunskaper påverkas av egna intressen och erfarenheter i de samma. Negativa erfarenheter 

hämmar insamlandet av kunskaper och det kan i sin tur påverka lärarnas egna upplevelser av 

att ha kunskaper i ämnet. Vår studie visar att den estetiska uttrycksform som läraren känner 

sig mest trygg i också är den som läraren är mest benägen att berätta om samt inkludera i 

undervisningen. Dels som egen del av undervisningen, men också som del av den 

ämnesintegrerade undervisningen. Alter, Hays & O´hara (2009) finner i sin studie att 

intervjuerna med lärarna till störst del kretsade kring de delar av de estetiska ämnen som de 

själva anser sig vara mest kunniga inom. 

Studiens resultat visar att det finns delade meningar kring vilken grad av inverkan tillgång till 

lokaler och resurser påverkar undervisningen inom estetiska uttrycksformerna. Den kanske 

självklara uppfattningen är att tillgång till lokaler ger bättre förutsättningar för en 

stimulerande undervisning. Att lokaler och material finns tillgängliga menar vi är en 

förutsättning men ingen garanti för en god undervisning i de estetiska uttrycksformerna. Även 

om såväl lokaler som material finns anser vi att det krävs någon med kunskap inom området 

som leder undervisningen för att föra kunskapen vidare. 
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7. Slutord  

Syftet med denna studie är att samla kunskap om lärares uppfattningar om och värdering av 

estetiska uttrycksformer i undervisningen. I studiens resultat kan vi utläsa att lärarnas 

uppfattning om de estetiska uttrycksformerna är att de ses som något stärkande och 

glädjefyllt. Med estetiska uttrycksformer som verktyg menar lärarna i vår studie att 

undervisningen bli mer lockande och eleverna bli mer engagerade i arbetet. Enligt Skolverket 

(2011) ska eleverna i skolan ges möjlighet att utveckla nya förmågor och färdigheter. En 

metod för detta är att undervisningen ska inkludera estetiska uttrycksformer. 

En gemensam syn hos lärarna är att de estetiska uttrycksformerna prioriteras bort och andra 

mer teoretiska ämnen upplevs få en större plats. Flera lärare menar att det finns en koppling 

mellan estetiska uttrycksformer i undervisningen och ett varaktigt lärande hos eleverna.     

Estetiska uttrycksformer används i stor utsträckning som verktyg i ämnesintegrering med 

syfte att främja lärande i andra ämnen. Den estetiska uttrycksform som lärarna upplever är 

enklast att integrera och som de använder mest i sin undervisning är ämnet bild. Vår tolkning 

är att eleverna främst illustrerar och inte har specifik ämnesundervisning. Därmed går man 

miste om de estetiska uttrycksformernas egna kvaliteter. Musikundervisningen sker mestadels 

med flera lärare, antingen genom att det kommer personer från den lokala musikskolan, att det 

finns musiklärare på skolan eller att lärarna undervisar tillsammans med en kompanjonlärare. 

Ämnena idrott och hälsa samt slöjd har i de flesta fall egna behöriga lärare.  

En faktor med stor påverkan på undervisningen är lärarnas trygghet i undervisningen av de 

estetiska uttrycksformerna. Dessutom menar lärarna att material och lokaler påverkar 

undervisningen men att det inte är en garanti för en god undervisning. Det måste finnas 

kunskap i ämnet för att det ska ges möjlighet till lärande.      

Att arbeta med de estetiska uttrycksformerna anses ha inverkan på elevernas utveckling. 

Lärarna framhåller att de estetiska uttrycksformerna ger eleverna möjlighet att visa nya starka 

sidor hos sig själva samtidigt som de estetiska uttrycksformerna ofta kan kopplas till något 

glädjefyllt hos eleverna. Lärarna menar vidare att estetiska uttrycksformer kan ge elever med 

svårigheter i skolarbetet möjlighet att visa sig duktiga. 
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8. Vidare forskning  

Vi är medvetna om studiens begränsningar och med grund i detta vore det därför intressant 

med ytterligare studier som går in djupare eller undersöker området från ett större perspektiv. 

Det menar vi skulle kunna uppnås genom ett större antal informanter och skolor eller genom 

en liknande studie över längre tid.  

I studien har fokus varit riktat mot lärarnas uppfattningar om och värdering av estetiska 

uttrycksformer i undervisningen. Då materialet i studien utgått helt ifrån lärarnas egna 

berättelser om sina upplevelser av estetiska uttrycksformer i undervisningen anser vi att det 

vore relevant att undersöka hur lärarnas praktik ser ut. Detta skulle kunna ske genom att utöka 

denna studies material med en serie observationer hur undervisningen sker i praktiken hos de i 

studien intervjuade lärarna. Det skulle också vara en möjlighet att utöka studien med fler 

informanter för att kunna skapa en bild av uppfattningar om och värdering av estetiska 

uttrycksformer i undervisningen, här sett ur ett större perspektiv. Möjliga informanter skulle 

kunna vara kommunpolitiker, skolledning, rektorer och elever.  

Skolan har nyligen fått en ny läroplan, Lgr11. Vi ser här en möjlighet att undersöka huruvida 

arbetet med de estetiska uttrycksformerna förändrats med de nya styrdokumenten. En 

intresseväckande utgångspunkt för att utvidga studie skulle vara att undersöka arbetet med 

estetiska uttrycksformer samt hur lärares uppfattningar om och värdering av estetiska 

uttrycksformer inom olika pedagogiska inriktningar ser ut, som exempel Montessori- och 

Waldorfpedagogik.  

I studien tas tryggheten i de estetiska uttrycksformerna upp som en faktor som gör att lärare 

väljer bort eller minskar ner på estetisk verksamhet i undervisningen. Vi upplever att de 

estetiska delarna av lärarutbildningen har varit en viktig del i vår utveckling av att leda och 

våga uttrycka sig inför en grupp, moment som vi ser är elementära delar av läraryrket. En 

fundering som uppkommit hos oss är därför att det vore intressant att undersöka vilken 

inverkan lärarutbildningen har på utvecklandet av estetisk kompetens hos blivande lärare. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

Introduktion 

När examinerades du?  

Vilken inriktning har din lärarutbildning? (Vad undervisar du i för ämnen?)  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vilken/vilka åldersgrupper undervisar du i? 

Hade du några estetiska ämnen i din utbildning? 

Är det något estetiskt ämne du har något eget intresse i? 

 

Personlig syn 

Berätta vad estetiska ämnen innebär för dig? 

Beskriv din inställning till de estetiska ämnena? 

Vilka ämnen anser du ingår?  

Vilken status upplever du att de estetiska ämnena har i skolan? 

 

Kollegor 

Vilka är det som undervisar i de estetiska ämnena? (du själv, drama/bild/musiklärare, 

fritidspersonal?) 

Beskriv samarbetet med andra pedagoger i arbetet med de estetiska ämnena? 
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Undervisning 

Elevernas lärande 

Beskriv vilken betydelse du anser att estetiska ämnen har för eleverna? 

Vad upplever du att eleverna tycker om de estetiska ämnena?  

  

Ämnesspecifik undervisning 

Beskriv hur du arbetar med de estetiska ämnena? 

Har de estetiska ämnena egna platser på schemat eller integreras de främst med andra ämnen? 

Varför/varför inte? Vilka faktorer avgör detta? 

Vilket estetiskt ämne används mest? Vad anser du det beror på? 

Vilket estetiskt ämne används minst? Vad anser du det beror på? 

Upplever du några hinder i undervisningen i de estetiska ämnena? 

 

Ämnesintegrerad undervisning 

Använder du dig av ämnesintegrering med estetiska ämnen i din undervisning?  

Beskriv några konkreta exempel?/ Varför inte? 

Vilka fördelar och nackdelar upplever du finns med ämnesintegrerat arbete?  

Ser du svårigheter med att integrera estetiska ämnen i undervisningen?  

Anser du att några elever främjas av en ämnesintegrerad undervisning? 

Vad menar du att det beror på? 
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Arbetssätt  

Arbetar alla på skolan på samma sätt med de estetiska ämnena? 

Kan du beskriva några arbetsformer som finns på enheten? 

Vem beslutar om vilket arbetssätt ni ska arbeta efter?  

Var hittar du/ni inspiration till din/ert arbetssätt? 

 

Faktorer 

Beskriv de faktorer som styr planeringen? 

Var hittar du inspiration till din planering? 

Finns det schemalagda lektioner för de estetiska ämnena? 

Är det alltid samma dag och tid eller varierar det? Beskriv vilka faktorer styr detta? 

Beskriv var arbetet med de estetiska ämnena sker? 

Vilka resurser finns att tillgå? (Lokaler, utomhus?) 

 

Finns möjlighet till kompetensutveckling? Vem tar initiativ och vem utbildas? 

 

Finns det något mer som du vill berätta som rör de estetiska ämnena, ämnesintegrering eller din 

undervisning? 
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Bilaga 2 – Missiv 

Hej! 

Vi är två studenter på Lärarprogrammet vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.  Vi håller 
nu på att skriva vårt examensarbete om hur olika lärare ser på de estetiska ämnenas status och 
användande i lågstadiet, årskurs 1-3. För att samla in material för denna studie skulle vi vilja 
intervjua ett antal lärare. Intervjun beräknas att ta 30 minuter och under intervjun kommer det att 
göras en ljudinspelning.  

Vi kommer genom hela arbetet med studien samt vid insamlandet av material att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska krav;  

 Med detta missiv kommer vi att berätta om intervjuns syfte samt att deltagandet är frivilligt, 
detta i enlighet med informationskravet. 

 Det material som samlas in kommer endast att användas i arbetet med studien, detta enligt 
nyttjandekravet.  

 Det är du som informant som har bestämmer huruvida ni vill deltaga eller inte, i enlighet 
med samtyckeskravet.  

 Den information som du lämnar kommer att ske anonymt samt att den kommer att hållas 
oåtkomligt för utomstående, enligt Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav.   

 

Har ni några frågor vad gäller intervju eller studien i allmänhet kontakta oss eller vår handledare på 
Linköpings universitet, Lotta Holmgren Lind. 

 

Vi vore tacksamma om ni ville ställa upp och hjälpa oss med detta. 

 

Vänliga hälsningar 

Tobias Johansson & Fredrik Gustavsson 

 

Tobias Johansson Fredrik Gustavsson Lotta Holmgren Lind 
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