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ABSTRACT 

 

Läroplanen för grundskolan påvisar vikten av att använda olika uttryckssätt och variera 

undervisningen för att elevernas olika förutsättningar och förkunskaper ska tillgodoses. 

Undersökningens syfte är att ta reda på om de estetiska uttrycksformerna förekommer i 

svenskundervisningen. Vilka som förekommer samt hur dessa används. Användningen 

av de estetiska uttrycksformerna i svenskundervisningen är enligt många forskare ett bra 

sätt för elever att inhämta kunskap, då flera elever genom sina sinnen får stärka deras 

förkunskaper och utveckla nya inblickar i svenskundervisningen. Genom ett antal 

observationer har ämnet undersökts och har genom detta uppnått ett resultat. Resultatet i 

vår studie kunde utläsa att fyra av fem estetiska uttrycksformer förekom i 

svenskundervisningen i olika hög grad. Uttrycksformerna som arbetet tar upp är musik, 

gestaltning, bild, formgivning samt symboler. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Estetiska uttrycksformer, svenskundervisning, inlärningsprocess, teori och 

praktik  
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1 INTRODUKTION 

 

Under lärarutbildningen har intresset för de estetiska uttrycksformerna växt, då 

undervisningen utgått mycket ifrån de estetiska uttrycksformerna vilket gjorde att dessa 

förkunskaper präglat till arbetet. Lärarutbildningen för de yngre åldrarna visar vikten av 

ett varierat undervisningssätt.  Tanken var att undersöka om dessa uttrycksformer 

förekom i svenskundervisningen, eller om teorin inte genomsyrades i praktiken. Enligt 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet har 

skolan som uppdrag att göra elevens undervisning stimulerande, främjande och 

varierande så att eleven får inhämta kunskap med hjälp av skapande och kreativt arbete 

(Utbildningsdepartementet 2006). 

 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara 

inslag i skolans verksamhet (Utbildningsdepartementet 2006, s 7). 

 

Eleverna ska få möjlighet att med sina intellektuella och estetiska färdigheter få uttrycka 

sig. Man skall i skolan ta vara på elevernas olika kunskaper och lära av varandra.  

Via uttrycksformerna skall eleverna få öva sig i att uttrycka känslor och 

sinnesstämningar som de kommer i kontakt med i vardagliga sammanhang och utifrån 

dessa ska eleven utveckla ett analyserande samtal.  

 

Enligt Kursplanen i grundskolan (2000) ska man genom skolans svenskundervisning 

utveckla en självkänsla i att tala och skriva samt reflektera över sitt eget tänkande och 

uppförande. I skolan och i samhället har musiken ett stort värde i att skapa tolerans och 

en utvecklad förståelse för varandra och en utökad samhörighet. 

 

Denna studie blir intressant eftersom läroplanen och kursplanerna är något en lärare hela 

tiden ska ha i åtanke och följa i sin undervisning. Genom ovanstående text visas härmed 

att integrationen av de estetiska uttrycksformerna är till stor betydelse för 

svenskundervisningen.  

 

Frågor om vilken inriktning man har i sin utbildning har ofta uppkommit under 

lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning, vilket har utvecklat funderingar 

kring om den praktiskt lagda inriktningen är mindre värd än den teoretiska.  
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2 BAKGRUND 

 

I följande avsnitt beskrivs att de estetiska uttrycksformerna användas som ett eget språk 

där de tillsammans med svenskundervisningen som är ett teoretiskt ämne blir ett 

komplement. Med komplement menas att man med dessa uttrycksformer stärker 

svenskundervisningen som till exempel att en bild i en bok har betydelse för den som 

läser boken.  Till de estetiska uttrycksformerna räknas musik, bild, formgivning det vill 

säga trä- och textilslöjd samt gestaltning i form av drama och dans. Dessa ämnen räknas 

inom skolans värld som de praktiska ämnena, då elever får uttrycka sig genom att skapa. 

Symboler är en viktig del av estetiken vilket förtydligas i ett eget kapitel.  

 

2.1 Begreppet estetik 

Enligt Platon har varken det sköna eller fula någon betydelse i sig själv. Det som är 

viktigt och som gör något vackert är handling och hur betraktaren samt den som utför 

gärningen tolkar händelsen (Stolpe 2000).  

att dricka, sjunga, och samtala. Inget av det är skönt i sig. Men sättet som det görs på 

bestämmer hur det blir (Stolpe 2000, s. 154). 

 

Platon beskriver estetik på samma sätt som Kant men deras benämningar på ämnet är 

olika. Kant skriver om den praktiska viljan (lust och olust) och de allmänna lagarna. Alla 

har olika föreställning om ett objekt, vilket gör det personligt. En individs förstånd och 

tycke bestämmer hur objektet tillämpas och hur det ses (Linde 2004). Begreppet estetik 

härstammar från ordet aisthesis. I grekiskan betyder det ”den kunskap man får av 

sinnena” och allt det människan upplever som vackert (Paulsen 1996). Estetik anses vara 

en modern benämning av det vackra. Ordets nuvarande betydelse har inte använts i detta 

sammanhang i mer än ett par hundra år. Estetiken har olika definitioner vilka främst är 

konsten som behagar och upplevs tillfredsställande för en individ. Den andra är inom den 

pedagogiska verksamheten och är vad skolan anser som de kreativa ämnena. Hegel (1770 

– 1832, Wallenstein 2005) menar att den vetenskapliga benämningen av ordet estetik 

anser är människans sinnen, så som i grekiskans betydelse.  Begreppet estetik är en term 

på förnimmandet av handlingar eller föremål. Estetik är inte ett entydigt begrepp utan har 

i olika sammanhang olika betydelser beroende på användarens syfte och mål.  

 

2.2 Estetikens språkliga uttrycksformer  

 

Ovan beskrivs vilka de estetiska uttrycksformerna är. Dessa uttrycksformer är alla olika 

språk som uttrycker och berättar något. De kommer genom undersökningen att visa på 

en möjlig samverkan med svenskundervisningen. 
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Wiklund (2009) som forskar inom musikpedagogik menar att det finns tre olika 

språkområden, det första är modersmålet svenska språket, det andra de estetiska språken 

och det sista är flerspråkigheten (barn med annat modersmål än svenska). Wiklund anser 

att det är viktigt för eleverna att uttrycka sig genom alla sina språk även de estetiska. På 

liknande sätt menar Vygotskij att estetiken är en form av språk. Teoretikern belyser att 

språket och handlingen har en uppgift att tillsammans bilda ett sammanhang och en 

helhet. Ett barn härmar redan tidigt efter födseln ljud och jollrar fram ett ickeverbalt 

språk som liknas vid musik, där de olika ljuden har olika betydelser (Öberg Lindsten 

2001). Estetikens språk och det talade språket hänger nära samman, båda har ett budskap 

att framföra vilka bygger broar mellan de olika språkformerna (Lindqvist 2002).  

 

2.2.1 Musik  
 

Musik uppfattas på olika sätt eftersom det finns många genrer, från klassisk musik till 

hårdrock, rim och ramsor. Den förändras och utvecklas genom olika traditioner och 

epoker, mycket på grund av teknikens framsteg i samhället. Genom musik sker en 

utveckling i en människas liv från de första ljuden i fosterstadiet vilket sedan följer med 

livet ut. I många fall underlättar musik olika typer av arbeten som tillexempel läxläsning, 

gymnastik samt öppnar möjligheter för kreativitet och gemenskap (Bojner 1998). Musik 

är enligt Wiklund (2009) något som berättar, eftersom den har en handling att förmedla. 

I skolans svenskundervisning använder man sig av rim och ramsor, vilket man oftast inte 

tänker på som musik. Författaren betonar att rapp är en annan form av ramsor, där man 

kan öva språket på ett kreativt sätt. Att analysera en musiktext gör att elever förstår 

bakgrunden samt dess sensmoral. Pulsen och rytmiken ingår också i denna konstform. 

Musikens språk skapar olika känslor och främst ett lugn. Musiken har genom hela livet 

stor inverkan på individens vardag, då den ger uttryck för olika sinnestämningar.   

 

2.2.2 Gestaltning – drama och dans  
 

I gestaltning ingår kroppsspråket till 80 procent och de övriga 20 procenten utgörs av 

ord om känslor och funderingar. Rörelser, mimik, gester, tonfall samt kroppsställningar 

inkluderas i begreppet kroppsspråk (Erberth & Rasmusson 1996). Vygotskij menar att 

små barn kommunicerar på ett ordlöst sätt genom mimik, olika variationer på röstlägen 

samt genom ögonkontakt och leenden. Även då spädbarn inte kan prata, kan man trots 

detta förstå barnets behov (Öberg Lindsten 2001). Daniel Stern (Brodin & Hylander 

2005) menar likt Vygotskij att barnens kroppsspråk visar vad de vill innan de kan tala. 

Erberth och Rasmusson (1996) menar att det inte bara är skådespelare som behöver 

kunskap om de olika uttrycksmedlen utan också för andra som arbetar med människor är 

denna konstform angelägen. Om läraren säger en sak med ord men menar något annat 

med kroppsspråket blir eleven förvirrad.   

 

Via dans får eleverna en ökad kroppsuppfattning samt förmågan att uttrycka sina känslor 

(Erberth & Rasmusson 1996). Dansen finns i många former som spontana rörelser eller 

som en färdighet och utförs på alla möjliga ställen då det passar den utövande. Det sker 

exempel individuellt eller i grupp, inomhus, utomhus eller i kontrollerande form på 
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dansskola. Dans har enligt Wahlström (1979) funnits i hela människans historia och det 

finns enkla rörelser hos djuren som liknar dans. Ulvros (2004) menar att dansen är en 

medfödd livsglädje och man får en positiv kroppsuppfattning genom den. Dans kan 

skapa harmoni och ge en social samvaro. Dansen har som gestaltning många ansikten 

vilka uttrycks på olika sätt som hot, nöje och som en del av uppfostran inom andra 

kulturer och traditioner. Dansen är något som förändras och utvecklas med åren, vissa 

danser kommer och går med traditioner och popularitet.  

 

2.2.3 Bild 
 

Karlsson och Lövgren (2001) påpekar i sin bok ”Bilder i skolan” att läroböckerna i 

mellanstadiet består till 50 till 70 procent av bilder. När en bild värderas av betraktaren 

har sammanhanget en stor betydelse. Bilden leder till tankar och funderingar för den 

enskilde lika väl när man granskar den tillsammans med andra. Erfarenheter och minnen 

från bilden ger associationer till bedömaren. Bilder eller film som visas i skolan 

uppfattas inte likadant som om den visats hemma eller i television. I dagens 

kommunikationssamhälle ökar bildens överlägsenhet. Bilder genom media och datorer 

(Internet) ger elever underhållning och snabba nyheter, av vilka elever både lär och lär ut 

(Karlsson & Lövgren 2001). Elever som skriver en text ritar ofta bilder för att förtydliga 

denna, då en bild visar det man med ord inte kan skriva (Hansson red. 1982). Bilder gör 

texten mer lättsam att avkoda. Eleverna får utifrån böcker de har läst uttrycka sig genom 

att skriva och rita bilder för att lära sig av det de nyss läst (Wiklund 2009). Hansson 

(1982) och Wiklund (2009) anser att bilden förtydligar texten och att texten förtydligar 

bilden.  

 

2.2.4 Formgivning – trä och textilslöjd  
 

Begreppet slöjd har sitt ursprung från det fornnordiska ordet ”slöghp” som visar på 

kunnighet, slughet, klokhet och skicklighet (Skolutveckling 2007). Känslan av att 

formge något med sina händer väcker lust hos eleverna. En förvandling från ett material 

som utformar sig till en produkt skapar nyfikenhet och kreativitet. När en elev får forma 

ett material med hjälp av sin fantasi kan detta framkalla en önskan att vilja skapa. 

Materialen har en effekt till att åstadkomma olika känslor och frambringa liv. Genom att 

forma uttrycker man känslor som annars inte kan uttryckas, man skapar sitt innersta och 

ger uttryck av sina förnimmelser (Wiklund & Diurson 1964). I skolan är ämnet i ständig 

förändring i och med samhällets utveckling. Trots detta hämmas formgivningsämnet då 

det läggs större vikt vid teoretiska ämnen. Ett ämne som formgivning anses avkopplande 

men samtidigt oviktigt, vilket gör att man inte ser meningen med ämnet. Oftast anses 

slöjdämnet vara roligt för eleverna men irrelevant i deras kommande studier. Borg 

(1995) anser att denna uttrycksform visar på ett tydligt kulturarv samtidigt som det 

skapar lust och förståelse för vår historia. 
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2.2.5 Symboler, ett osynligt estetiskt språk 
 

I vår vardag ser man bilder och symboler av olika slag. Symboler kan vara en bokstav 

likväl en trafikskylt. Samhället är uppbyggt på symboliska koder. Under en dag har ett 

barn sett mängder av symboler i skolan, till exempel i svenskundervisningen som 

bokstäver samt bilder i böcker. På fritiden när de använder datorn, mobiltelefoner samt 

när de går till och från skolan då de ser en mängd trafikskyltar. I affärer kombineras 

symboler som bild och text för att förklara en produkt. De estetiska uttrycksformerna är 

även de uppbyggda av olika symboler precis som inom musik och bild. En bild är 

sammansatt av en mängd olika symboler som i sin tur kan bilda helheten till en annan 

symbol. I musiken måste man förstå symboler som noter och tecken för att kunna 

utveckla sin musikalitet. Symboler är till för att förtydliga och underlätta olika 

sammanhang i vardagen (Gardner 1998).  

 

Som ovan nämnts får elever under en dag intryck av symboler men även av ljud, bilder 

och tecken, som synliggörs och påverkar. Idag är media en större del av elevernas 

vardag (Imsen, 2006). Genom media har en rad nya symboler utvecklats för att man 

lättare ska kunna kommunicera med varandra via tillexempel e- post och msn 

(messenger). Msn är ett verktyg som dagligen används för att hålla kontakten med 

vänner, familj samt arbetskamrater i form av en chattsida på internet.. Smilisar har 

utvecklats för att man lättare ska förstå olika sinnesuttryck när man skriftligt talar via 

elektronik. Det här gör att man kan använda sig av ett distanserat och medvetet språk via 

den nya teknologin. Symbolerna är i sig själva meningslösa om de inte tolkas av en 

människa. Förförståelsen av symbolerna ger dem en meningsfull effekt. När en person 

kodar av en symbol och tolkar symbolen som kan finnas i böcker, bilder och musik blir 

den meningsfull och användbar (Imsen 2006).  

 

2.3 Svenskundervisning  

 

Under en tid förekom i svenskundervisningen något som kallas katedermetoden. 

Katedermetoden kan förklaras som att läraren förr stod framme vid katedern och att 

eleverna kopierade det som läraren sade. Genom denna undervisning gavs inte tillfälle 

för eleverna att själva söka kunskap. Trots det blev denna undervisningsmetod varaktig i 

svenskundervisningen. Eleverna kom till skolan för att prestera och genomföra ett bra 

resultat på proven. Eleverna vars kunskaper inte låg inom de teoretiska ämnena kom inte 

fram och kunde därmed inte visa vad de hade för kunskaper inom de praktiska ämnena 

(Lyttkens, 1993). I och med att utbildningen i skolan blev mer allmän med olika ämnen 

där eleverna visade upp sina erfarenheter och kunskaper blev även arbetsbördan för 

lärarna tyngre. Elevernas olika behov skulle tillgodoses, vilket resulterade i att 

arbetstiden för lärarna inte räckte till. En integrering av de estetiska uttrycksformerna 

kräver mycket tid, kunskap, planering, motivation och ambition vilket ställer krav på 

lärarna. Detta kan resultera i att svenskundervisningen inte blir givande för vare sig 

elever eller lärare (Gardner, 1998). Paulsen (1996) och Gardner (1998) poängterar att de 

estetiska uttrycksformerna sällan används i den dagliga undervisningen utan oftast då 

skolan arbetar med teman. Frågan som Dewey (Englund, 1999) ställer sig är varför den 



 8  

teoretiska undervisningsformen som katedermetoden är så utbredd i 

svenskundervisningen till skillnad från de icke traditionella, alltså de praktiska ämnenas 

integration i undervisningen. 

 

I svenskundervisningen har det skett förändringar genom åren då de estetiska 

uttrycksformerna blir mer synliga i undervisningen. Svenskundervisningen handlar 

enligt Imsen (2006) mycket om att eleverna ska lära sig att hantera den symbolvärld de 

lever i. I en bok finns bokstäver som är sammansatta till ord som eleverna måste lära sig 

att tolka och avkoda genom övningar och uppgifter. Genom de estetiska 

uttrycksformerna kan man sedan göra en kreativ redovisning utifrån det man i 

svenskundervisningen lärt sig (a.a.). Läraren har som uppgift att ta hänsyn till att 

eleverna i en klass inte är lika samt att de lär sig på olika sätt. Dessa olikheter kan man 

använda sig av i svenskundervisningen för att alla eleverna ska få en mångsidig 

språkutveckling. Prövande leder till en djupare förståelse. För att veta hur man ska 

använda sig av teorin behöver man koppla det till praktiken vilket man gör bäst genom 

att pröva och agera (Lindqvist 2002). 

Vi som arbetar med barn vet att barn använder sig av alla möjligheter för att lära 

känna ett stoff. Sinnen, motorik, teori, och praxis, tankar och känslor samlar kunskap 

på var sitt område, och tillsammans blir en rik helhet (Paulsen 1996, s 11). 

 

Vygotskij (1893 - 1964) (Lindqvist 1999) belyser att litteraturen i svenskundervisningen 

ger eleverna en tolkning och genom estiska uttrycksformer förstärks litteraturens syfte 

och sensmoral, vilket gör att eleverna kan koppla litteraturen till verkligheten. Poesi är 

ett sätt att skriva om känslor och att förtydliga dessa i texter.  

 

2.4 Teori i samverkan med praktik 

 

I svenskundervisning skiljer man ofta på det estetiska som praktiska ämnen och det 

teoretiska som vetenskap menar Wiklund (2009). Praktik och teori ställs mot varandra, 

vilket gör att estetiken får lägre status än de teoretiska ämnena, vilket ofta bygger på 

gamla traditioner och seder. En del lärare anser att man inte kan blanda vissa teoretiska 

ämnen med praktik utan att teori och praktik ställs var och en för sig. Wiklund (2009) 

visar på en tydlig koppling mellan praktik och teori samt betydelsen av att sammanföra 

dessa. Det läraren gör i svenskundervisningen och sedan översätter till ord blir som 

Imsen (2006) uttrycker det en praktisk teori. Lärare är som en forskare eftersom de 

ständigt använder sig av teori som de sedan måste omvandla till praktik. Eleverna ska 

förstå varför de ska lära sig en angiven uppgift, samt hur de kommer att ha nytta av 

denna teori i samhällets praktik. Praktiken i undervisningen gör det lättare för eleverna 

att koppla undervisningen till verkligheten. Författaren ser att praktik och teori 

förekommer i svenskundervisningen och integreras från båda håll. Det vill säga teori till 

praktik och praktik till teori. Stern är av samma åsikt som Imsen att man med hjälp av de 

estetiska uttrycksformerna lättare kan förklara verkligheten (Brodin & Hylander 2005). 

Estetikens uttrycksformer påstås vara den kreativa formen av teorin.  Teorin och 

estetiken ställs mot varandra men i barnens värld finns inte något som skiljer dessa åt 

(Lindqvist 2002). Dewey (1859-1952) menar om att de estetiska uttrycksformerna 
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används som rutiner som blir styrda av auktoriteter till exempel lärare för elever men 

även för en lärare som får order av rektorn, kan det få en motsatt effekt och 

uttrycksformerna fyller inte sin lärandefunktion. Eleverna kan då bli anti denna 

undervisningsform liksom läraren (Englund 1999). Karlsson och Lövgren (2001) skriver 

i sin bok ”Bilder i skolan” att teori och praktik måste finna en balans. Calissendorff 

(2005) betonar att om eleverna ska uppfatta de praktiska ämnena får inte teorin ta 

överhanden och trötta ut dessa uttrycksformer, samtidigt som de måste finnas som en 

stadig grund genom det praktiska. Platon anser att man genom en kombination av teori 

och praktik skapar den bästa förutsättningen för ett långsiktigt lärande. För att ett resultat 

ska bli tillfredställande bör både teori och praktik tillämpas, (Stolpe 2000). 

 

2.5 Inlärningsprocesser 

 

Ladberg (2000) menar att en elev från början lättast lär genom att använda sin kropp, 

men att eleven under utvecklingens gång mer och mer lär sig genom sitt intellekt. Eleven 

går från det lilla till det stora genom att från början lära via automatisering till att bli 

logiskt tänkande och reflekterande människor. I en klass finns det elever som ligger på 

olika nivåer kunskapsmässigt. Både Ladberg (2000) och Dewey (1859-1952, Engberg 

1999) är av samma åsikt att om hur elevernas olika nivåer och kunskaper utnyttjas så att 

eleverna tillsammans ska lära av varandra så skapas en bra och fungerande 

sammanhållning och undervisning i klassen.  

 

Dewey (1859-1952, Engberg 1999) menar att undervisningsformerna genom tiderna sett 

olika ut. Lärarna har olika kvalitéer som formar deras elever. Eleverna har även de olika 

erfarenheter och egenskaper som gör att de lär sig bättre i en process än en annan. De 

måste få använda alla sina sinnen. Är något hårt eller mjukt måste de känna. Detta går 

inte läsa sig till i en bok och sedan exakt veta vad som menas, om man inte upplevt det 

själv. Vissa av eleverna lär sig bäst genom att lyssna, andra genom att se eller göra. Alla 

har vi olika processer som vi lär oss lättast av, menar Dewey (Engberg, 1999).  

Calissendorff (2005) är av samma åsikt som Dewey (Engberg, 1999) när det gäller barns 

inlärning och hur de skaffar sig kunskap.  

 

Skolan ska, enligt Imsen (2006), inte bara ge eleverna kunskap utan även bidra till att 

eleverna får en bra utveckling av samt förståelse för sina egna förmågor. Författaren 

menar att det inte finns någon undervisningsform som gynnar lärandet mer än andra 

undervisningsformer, eftersom vikten ligger i att eleverna lär sig och att deras kunskap 

sedan består. Man ska använda elevernas erfarenheter och utgå från deras nivå så att 

deras utvecklingsområden ska vidgas inom skolans arbete. Enligt Borgs (1995) 

avhandling klarläggs att lärarens samarbete dåligt utnyttjas mellan kollegorna i de 

praktiska och teoretiska ämnena. De praktiska uttrycksformerna är inte av en så kallad 

vetenskaplig utgångspunkt. Trots detta menar författaren att det är viktigt för dessa 

uttrycksformer med en utvecklig så väl inom ämnenas teori. Gardner (1998) menar att 

språket är den mest dramatiska inlärningen för en människa. Genom de praktiska 

ämnena kan man uttrycka sig på ett annat sätt än i ord.  
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Läraren har som uppgift att organisera undervisningen så att eleverna får en 

möjlighet att fördjupa och få tid till förståelse och ett prövande (Wiklund, U. 2009, 

s.21) 

 

Erfarenheter, känslor och tidigare kunskaper samt så i stor utsträckning som möjligt 

tillgodogöra sig kunskapen i språket svenska och omvandla det till en helhetsbild som 

underlättar förståelse (Wiklund 2009). 

 



 11  

3 PROBLEM 

 

Avsikten med denna studie är om de estetiska uttrycksformerna förkom i 

svenskundervisningen Undersökningen gäller elever i år 4. Valet av åldersgruppen beror 

på att formgivning introduceras vid år 3. Eftersom studien grundar sig i de estetiska 

uttrycksformerna där formgivning ingår var år 4 som undersökningsgrupp ett väl 

medvetet val. 

 

Frågeställningar är grund för vår undersökning.  

 Förekommer de estetiska uttrycksformerna i svenskundervisningen? 

 Vilka estetiska uttrycksformer framkommer i svenskundervisningen? 

 Hur används de estetiska uttrycksformerna?  
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4 METOD 

 

Tanken med undersökningen är att se om det finns estetiska uttrycksformer i 

svenskundervisningen. Genom en observation av svenskundervisningen kan man på 

bästa sätt få svar på frågeställningen. Hur används dessa i undervisningen och vilka 

estetiska uttrycksformer förekommer. Undersökningen är av kvalitativt slag och nedan 

beskrivs de val som gjorts under forskningsprocessen.  

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

 

Utifrån problemformuleringen har en kvalitativ strukturerad observationsstudie 

genomförts. Undersökningen kommer även att ta upp hur och vilka av de estetiska 

uttrycksformerna som används mest i undervisningen. 

 

Innan en observation genomförs kan man arbeta fram ett observationsschema som 

tydligt visar på vad observatören vill undersöka. Denna form av observation kallas 

strukturerad eller systematisk observationsteknik (Patel & Davidsson, 2003). I bilaga 2 

finns det observationsschema som användes till denna undersökning.   

 

Genom observationer samlar man på ett vetenskapligt sätt information som är relevant 

för frågeställningen. Undersökningen kommer att visa skeenden samt olika beteenden i 

undervisning (Knudsen 1994). Undersökningsmetoden är en hermeneutisk och kvalitativ 

studie. Hermeneutik som begrepp betyder tolkningslära. Tolkningen går ut på att skapa 

ett sammanhang som förklarar handlingar som ger en djupare förståelse för det man 

granskar. En kvalitativ studie riktar sig mot det som är meningsfullt i observationen. Det 

man i en kvalitativ undersökning fokuserar på är skeenden och olika förlopp medan man 

granskar. I vardagslivet observerar och omvandlar man det man ser till fakta från 

omvärlden (Backman 1998). 

 

Olsson och Sörensen (2007) anser att fördelen med att göra en filmobservation är att 

man som observatör kan gå tillbaka till sitt material och på så vis få en mer noggrann 

undersökning. Observationsmetoden är ett sätt som, till skillnad från andra metoder, är 

relativt oberoende av individen och dess vilja att lämna ut sin information, vilket gör att 

studien inte blir färgad av den observerades tankar och värderingar.  

 

4.2 Etiskt förhållningssätt  

 

Att de observerade har rätt att skyddas samt att de har en möjlighet att själva välja om de 

önskar medverka i undersökningen anser Dancombe (2009) som mycket betydelsefullt. 

Genom en undersökning är deltagaren utsatt och det är då är viktigt att man som forskare 

tar etisk hänsyn till individerna. Vetenskapsrådet (2002) har det fyra huvudkrav på hur 

en individ ska skyddas under en undersökning. Det första är informationskravet vilket 

innebär att man som undersökare ska informera de individer som kommer att vara 
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inblandade i undersökningen. Informationen ska bland annat innehålla vad som ska 

göras med materialet samt vilka som kommer att ta del av det. När deltagarna sedan 

informerats kan de själva välja om de vill vara med i undersökningen eller inte. Ingen 

ska känna sig tvingad till att medverka. Andra huvudkravet är samtyckeskravet vilket 

betyder att en elev under 15 år måste ha sin vårdnadshavares underskrift för att få delta i 

en undersökning eftersom eleven är etiskt känslig. Uppgifterna ska enligt det tredje 

huvudkravet; konfidentialitetskravet, förvaras på en plats där obehöriga inte kan ta del 

av uppgifterna. Kravet visar vikten av att hålla sin sekretess som undersökare så att 

personliga uppgifter inte kommer ut till obehöriga. Nyttjandekravet är det fjärde och 

sista huvudkravet.  Uppgifterna får inte utnyttjas till något annat är vad som är syftet för 

informationen, alltså undersökningsstudien (a.a.). 

 

Under undersökning har det tagits hänsyn till ovan nämnda krav för att ge de deltagande 

så stor etisk säkerhet som möjligt. Detta gjordes genom att eleverna själva hade 

möjlighet att avstå från undersökningen även om missivbreven blivit undertecknade. 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

 

Det togs kontakt med tre skolor i södra Sverige genom att ringa och fråga om det gick 

bra att göra en observationsstudie för vårt examensarbete. Genom e-post förklarade vi 

sedan ytterligare för respektive lärare vad examensarbete innefattar samt bifogade 

missivbrev (bilaga 1) gällande observationsfilmningen. Föräldrarna skrev på och 

kryssade i missiv brevet för att ge oss tillstånd till filmningen. Alla missiv brev blev inte 

inlämnade till oss vilket resulterade i att dessa elever inte fick vara med på 

observationsfilmen. Vårt val av undersökningsgrupp blev tre fjärdeklasser. Tanken med 

att använda av elever i klass fyra till undersökning är att samtliga fjärdeklasser har fler 

estetiska uttrycksformer i skolundervisningen, bland annat formgivning som man oftast 

börjar med i årskurs tre. Dessa klasser valdes då dessa fanns i relativt nära regioner samt 

att kontakten med dessa skolor redan tidigare etablerats. Två av observationsklasserna 

hade manliga klasslärare och den tredje klassen hade en kvinnlig. Sammanlagt bestod 

observationsklasserna av 59 elever. I en klass var det 16 elever, tio pojkar och sex 

flickor. Den andra klassen var det 21 elever tio pojkar och tio flickor. Tredje klassen var 

det 22 elever varav sju var pojkar och 15 var flickor en flicka och två pojkar i klassen 

valde att inte vara med på undersökningsfilmerna. 

 

4.4 Genomförande   

När klartecken givits från observationsklasserna, bestämde vi oss för att dela upp 

observationerna mellan två observatörer. Första veckan besöktes två av de tre 

observationsklasserna under tre svenskundervisningstillfällen i vardera klass. Likt 

observatör ett och observatör två var de båda betraktarna kända sedan tidigare i sina 

respektive observationsklasser som filmades första veckan. Båda observatörerna kom en 

stund innan lektionens start för att genomföra en provfilmning. Lektionen tog sin början 

och betraktarna stod i bakgrunden och filmade. Ytterligare två filmningstillfällen i 

klassen fortlöpte på samma sätt. Observatör två kom till den andra observationsklassen 
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tidigt på morgonen och började med att presentera sig och berätta hur observationen 

skulle gå till väga. Efter detta inleddes filmningen. Dock blev tillfälle två annorlunda på 

grund av att den ordinarie läraren inte kunnat närvara vid observationstillfälle två, vilket 

gjorde att klassen hade vikarie. Vikarien hade av klassläraren blivit informerad om att 

observation skulle ske. Trots detta pågick den ordinarie lärarens planering som vanligt. 

Tillfälle tre i denna skola uteblev, vilket resulterade i att det endast blev två 

observationstillfällen. Sammanlagt rörde sig därför om åtta observationstillfällen istället 

för nio som tidigare beräknats. Varje observationstillfälle rörde sig mellan 35 till 45 

minuter vilket sammanlagt gav ca fem timmar och 40 minuters arbetsmaterial. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet vilket visar på om undersökningsinstrumentet förhåller 

sig pålitligt till det som undersöks. Om man i sin studie använder sig av en strukturerad 

observation anses denna ha hög grad av reliabilitet. Används en mall i undersökningen 

blir det lättare att studera det man vill observera. Genom en filmobservation lagras 

materialet och den som granskar har möjlighet att uppleva situationen än en gång och 

göra sin observation mer tillförlitlig (Hartman, 1998).  

 

Begreppet validitet innebär giltighet och om en studie är korrekt genomförd. Genom 

validitet menas även hur man i sin undersökning ska undvika felkällor och bortfall i 

olika situationer, eftersom detta gör studien mindre giltig. Hartman (1998) menar att den 

vanligaste formen av datainsamling görs via en naturlig observation alltså i en 

människas naturliga miljö. I dessa miljöer är det omöjligt, att undvika felkällor helt och 

att man måste öva de observerade inför filmningen så att situationen ska bli så normal 

som möjligt. 

 

4.6 Felkällor och bortfall 

 

Är en deltagande observatör känd sedan tidigare kan det vara svårt att vara objektiv 

under observationstillfället. Observatören bör vara så passiv som möjligt för att inte 

störa ordningen och på så vis göra observationen mindre tillförlitlig. Samtidigt kan de 

observerade känna sig mer trygga med en person de tidigare träffat än om personen för 

dem är okänd. Har man sedan tidigare inte vistats i observationsgruppen kan de 

observerade bli osäkra och därför inte agera naturligt (Patel & Davidsson 2003). Enligt 

ovanstående beskrivning var två observationsklasser kända sedan tidigare, vilket gjorde 

att det var lätt att kom in i klasserna och börja filma. Eftersom eleverna var bekanta med 

oss, blev det svårt att vara passiv på grund av att eleverna gärna ville kommentera och 

börja prata med oss. I en av observationsklass var observatören inte känd sedan tidigare 

vilket kan ha bidragit till oroligheter i klassen eftersom observatören kan ha varit ett 

störmoment i undervisningen trots en presentation och förklaring från betraktaren.  

 

Några bidragande faktorer till felkällor är att betraktare rört oss omkring i klassrummet 

vilket upplevs störande av eleverna. Av sammanlagt 62 elever valde sju av dessa att inte 
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vara med på filmen.  I en observationsklass blev en lektion ledd av en vikarie vilket kan 

resultera i att eleverna inte agerade som vanligt samt att det blev ett observationstillfälle 

mindre än planerat, detta eftersom klassläraren av olika anledningar inte kunde ta emot 

oss. I en av observationsklasserna var det under ett observationstillfälle en av skolans 

fritidspedagoger som höll i lektionen. Varannan vecka i tio veckor hade klassen 

gestaltning i svenskundervisningen under en timma. Då de så sällan träffar pedagogen 

kan detta medför oro i klassen. Eftersom undersökningen har gjort i slutet av en 

hösttermin blir undervisningen ett avslut av det som har påbörjats under terminens gång 

samt övningar till säsongsbetonande traditioner. Information via e-post till lärarna där 

syftet stod om observationen, kan ha lett till att lärarna ändrat sin planering, för att få 

tillfredställelse i observation. Enligt Olsson och Sörensen (2007) blir tolkningen ytlig 

och situationen kan därför missuppfattas. Läsaren i sin tur tolkar ännu en gång, vilket 

kan leda till en mindre pålitlig informationskälla.  

 

4.7 Databearbetning 

 

I en strukturerad observation granskas materialet medvetet efter observatörernas syfte. 

Där fokus är att finna ett resultat i studien och nå en kunskap inom området. Insamlingen 

av data innebär en större eller mindre mängd material ur vilket observatören måste 

kategorisera nödvändig fakta. En observationsmetod medför transkriberingsarbete för att 

man lättare ska kunna granska texten och få materialet mer konkret (Hartman 1998).  

 

När datainsamlingen var färdig ägnades transkribera dess material det vill säga, att 

observatörerna skriver ut och tolkar datamaterialet till en text. Observationsmallen 

(bilaga 2) skrevs ut i åtta exemplar och där kategoriserades de olika händelserna in under 

de olika rubrikerna i mallen. Dessa mallar togs och sammanställde så att 

underkategorierna hamnade på samma papper exempelvis alla musikhändelser från de 

olika mallarna sammanfördes till ett papper. På samma papper sammanställdes även de 

övriga kategorierna. Detta förarbete gjordes för att underlätta resultatdelen.   
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5 RESULTAT 

 

I följande kapitel kommer vi att utifrån frågeställningarna sammanställa resultat av 

observationerna samt få klarhet i vårt undersökningssyfte. Tanken med undersökningen 

är att få svar på problemformuleringar: se om de estetiska uttrycksformerna förekom i 

svenskundervisningen? Och om de förekom, vilka? Samt hur de förekom i 

svenskundervisningen? Undersökningen visade att estetiska uttrycksformer förekommer 

i svenskundervisningen, Dessa former gav sig i uttryck på flera sätt och vissa av 

formerna återkom under observationstillfällen. Trots att studien var relativt liten visade 

den mycket som styrker i resultatet. I observationerna visades att musik, bild, gestaltning 

samt symboler förekom i svenskundervisningen. i resultatet visades också samarbete 

mellan eleverna och detta uppträd som två och två eller i grupp. Förkortningar som L 

och E inträffar under detta kapitel och är en förkortning av lärare och elev. Estetiska 

uttrycksformer i svenskundervisning 

 

Bilder förekom i faktaböcker, arbetsböcker, i elevers bänkböcker samt när eleverna 

själva fick måla bilder i svenskundervisningens ändamål för lektionen, som att 

exempelvis måla egna bilder till sin text. Musik och gestaltning förkom då Luciasånger 

skulle övas samt i svenskundervisningen när läraren förtydligade ordklasserna för 

eleverna genom gestaltning. Symboler visades vid datoranvändning, noter under 

Luciaövningar samt symboler i såväl faktaböcker som litterära böcker i form av bilder 

och text. Däremot uppenbarade inte i observationerna att formgivning förekom.  

 

5.1.1 Musik 
 

Musiken gav sig främst i uttryck under Luciaövningar där en av klasserna skulle 

genomföra ett Luciaframträdande. Under två observationstillfällen läste de verser, och 

sjöng sånger. Klassen övade på hur de skulle nå ut med texten i verserna och sångerna 

till åskådarna.  

 
Lucia- Jag är Lucia ljusets drottning, 

Till människorna har jag kommit i vintermörkrets tyngsta tid 

Att skänka värme, ljus och glädje och förbereda julens frid.  
 

Eleverna övade på att sjunga tillsammans med sina klasskamrater samt att kunna 

sångerna utantill och inte behöva titta i noterna. Läraren satte igång eleverna genom att 

uppmana eleverna att sjunga Staffansvisan. De började sjunga på låten, Staffan 

stalledräng där sången är uppdelad så att pojkarna börjar sjunga och flickorna svarar och 

refrängen sjunger de sedan gemensamt. Ibland glömde vissa flickor bort sig och sjöng 

även de där pojkarna skulle sjunga själva. Två av pojkarna kunde inte texten vilket 

gjorde att de mest nynnade när de skulle sjunga. Under lektionen såg några av eleverna 

mer engagerade ut än andra. En elev gäspade under sången, de flesta såg lyckliga ut och 

sjöng för glatta livet det fanns även de elever som såg osäkra ut och inte såg roade ut av 

lektionstillfället.  Låten består av flera konstiga ord som de under övandets gång får 
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diskutera betydelsen kring. Ett av dessa ord var fålar. Läraren får förklara att ordet fålar 

betyder hästar. 

 

Under ett observationstillfälle visades en film där musik förekom i bakgrunden som 

stämningsmusik. Två av eleverna redovisade om deras besök i Rumänien och om deras 

upplevelser när familjen besökte ett av barnhemmen. I filmen underhöll barnhemsbarnen 

varandra genom att uppträda deras egenhändigt gjorda alster dessa i form av dans och 

sånger.  

 

5.1.2 Gestaltning  
 

Gestaltning är indelat i två kategoriseringar var av båda uttrycks med hjälp av kroppen 

och mimik, dessa kategorier är drama respektive dans. 

 

5.1.2.1 Drama 

 

En av klasserna hade, som vi tidigare nämnt, drama integrerat i svenskundervisningen 

under ett antal tillfällen. Eleverna lekte charader där de skulle lära sig att samarbeta och 

uttrycka olika känslor. De skulle inför gruppen säga något de själva tyckte att de var bra 

på, dels för att öva på sin självkänsla och för att lära sig prata inför andra. Läraren ropar 

fram en elev och frågar. 

 
L – Vad är du bra på  

E – Jag är bra på att måla. 

L – Visste alla att E är bra på att måla. 

Hela klassen instämmer med ja och nickningar.  

 

Klassen övade även Luciatåg och gestaltade detta som ett genrep där de läste sina dikter 

med stor inlevelse och skred fram i salen. Man övade här mycket på att artikulera så att 

texten tydligt hörs och för att eleverna skulle förstå att man inte behöver tala jättehögt 

bara man talar tydligt.  

 
L – Vad är ordet för det ni ska göra? 

E – Arkilera 

L – Artikulera precis, då tar vi det alla tillsammans. 

Hela klassen - artikulera  

L – Bra, då tar vi det en gång till och så artikulerar vi.  

 

I observationen var det en av lärarna som använde sig av Nalle Puh för att undervisa om 

ordklasserna och göra dessa mer konkreta för eleverna.  

 
L – Okej, då har vi en massa saker här, Nalle Puh, Nasse kompis, han är gul, röd, 

knasig, gosig, galen, slåss, gillar, kompisar, leker, pussas, sover och ligger. Varför 

tror ni att jag har skrivit ner det på tre olika ställen.  

E– Det kanske är verb.  

L – Vad sa du.  

E – Det kanske är verb. Det andra är jag vet inte vad det heter.  
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L – Bra E, men vilka är vilka. Vilka är verb och vilka är substantiv och vilka är 

adjektiv, Vilka är vilka. Vad är verb för någonting,  

E – Något man gör.  

L – Det är något man gör. Absolut, verb. Men det som står i mitten vad kan det 

vara. Ni berättade hur dan han var, vad är det för någonting. Vad kallas dom orden 

som beskriver hur någonting är. Ja E 

E- Adjektiv 

L – Adjektiv, javisst och då har vi en grupp kvar vad kan det vara. E 

E – Substantiv.  

L – Substantiv, namn på saker och ting. Visst så är det och det här ska vi repetera 

för det har vi jobbat med orden under året. Ni ska få jobba tillsammans å sen ska ni 

få veta vad det vi ska gör i förlängningen av det här. 

 

Lektionen fortsatte med att läraren delade in klassen i fyra mindre grupper. När 

uppdelning av grupperna skulle tilldelas tydliggjorde läraren genom att säga elevens 

namn och peka med hela handen och visade eleven den nya platsen. Sedan fortsätta 

lektionen med att hitta flera ordklasser på en bild, som läraren delade ut. På bilden fanns 

det olika föremål och djur, som eleverna skulle plocka ut de olika ordklasserna. 

Tillsammans med bilden fick varje grupp ett annat papper som var indelat på tre 

kolumner och överst på kolumnerna stod det adjektiv, substantiv och verb där eleverna 

ska fylla in respektive ordklass de såg ifrån bilden.  

 
E – Kanin, ska den vara här och pekar på substantiv. 

E – Springa, springa ska du skriva.  

E – Vadå springa  

E – Kaninen springer och den med.  

 

Läraren gick runt och hjälpte till och diskuterade med eleverna vad de hade kommit 

framtill. Under grupparbete arbetade de flesta grupperna flitigt men i observationsfilmen 

syntes det dock att denna form av arbete inte passade alla elever. En elev visade med sitt 

kroppsspråk och skiftande ansiktsuttryck att det inte var roligt på lektionen. Läraren fick 

ett flertal gånger be eleven om tystnad och att eleven skulle lyssna samt sitta still på sin 

plats.  Efter en kvart avbröt läraren eleverna och berättade vad nästa moment skulle gå ut 

på. Samtliga grupper skulle byta papper med varandra och utifrån kamraternas ord hitta 

på en dikt, berättelse eller om man ville dramatisera det man skrivit. Läraren gav 

eleverna möjlighet att påverka sin redovisningsform vilket i ett fall lede till en 

diskussion där eleverna stod mellan att redovisa genom drama eller en dikt. 

 
L – Vill denna grupp ha drama.  

E – Ja, det vill jag ha.  

E – Nä det vill vi inte, vi ska skriva en dikt.  

E – Kan vi inte ha drama.  

L – Ni får gå efter vad majoriteten vill. 

E – Då blir det en dikt.  

Gruppen kom genom majoritet sedan fram till att göra en dikt. Samtliga grupper fick 

sedan läsa upp sin dikt inför klassen.  

 
En dag märkte kaninen att han hade superkrafter. Det var en ond docka i skåpet och den 

hypnotiserade alla för att förstöra hela rummet, men då kom superkaninen till 

undrättning.  
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5.1.2.2 Dans 

 

I filmen som är nämnd ovan i stycke (5.1.1.) förekom dans på filmen, där ett barn hade 

dansuppvisning för de övriga barnen på barnhemmet. Dansen på filmen kallas popping 

och locking som är en version av hipp hopp med mer robotliknande karaktär. Kroppen 

rör sig stötigt men sammanhängande i speciella moment som bildar dessa rörelser till en 

effektfull dans. 

 

5.1.3 Bild 
 

Bildämnet visade sig i flera former under olika tillfällen i dessa observationer. Eleverna 

fick måla bilder om en händelse ur en av klassernas högläsningsbok. Läraren förklarar 

för eleverna att de under högläsningen ska rita en bild av vad det som hänt i boken. I 

bilderna som eleverna ritade under högläsningen förekom hjärtan, änglar och stjärnor då 

boken handlade om julen och därmed även julevangeliet. Eleverna fick genom sina 

bilder tolka berättelsen. 

 

Vid ett annat observationstillfälle fick eleverna måla bilder till juldikter de tidigare 

skrivit under svensklektioner. I stycket ovan (5.1.2.1) plockade elever ut ordklasser ur en 

given bild som läraren hade delade ut till eleverna. En elev forskade om vargen och 

letade reda på fakta i en faktabok där det fanns bilder på hur vargen såg ut, eleven fick 

sedan välja om eleven ville rita en egen bild på vargen eller hämta och skriva ut en bild 

från datorn. Vissa valde att rita en egen bild och andra valde att skriva ut en bild från 

datorn. I elevernas bänkböcker och i olika faktaböcker fanns ofta bilder som förklaringar 

till texten, eller en text som förklarar en bild. Där fanns även bilder i elevernas olika 

arbetsböcker, vilka finns till som hjälp för eleven att förstå en viss uppgift.  

 

Symboler syntes överallt t.ex. i böcker, bokstäver vid tavlan och i elevernas teckningar. 

När de ritade använde de sig av symboler som hjärtan, stjärnor och änglar, hjärtat i en av 

bilderna skulle visa känslan kärlek. Denna bild gjordes under en lektion när eleverna 

skulle förklara sin högläsningsbok i en bild se ovan (5.1.5). 

 

I undervisningen förekom symboler, inte minst när eleverna arbetade vid datorn.  

 
E - till Läraren jag sätter mig vid datorn, jag ska bara ha en bild till min dikt och 

renskriva min dikt på datorn. 

E - det funkar inte jag får inte upp min text.   

L - dubbelklicka på mappen det brukar funka.  

 

Under Luciaövningen förkom symboler i form av noter där eleverna kunde se om 

melodin gick upp eller ner i tonläge. Flera av eleverna kunde inte läsa noterna men de 

kunde ändå ta hjälp av dessa då de såg hur melodin gick i form av symboler på 

notpapperet. 
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5.2 Samarbete och inlärning genom estetiska 

uttrycksformer 

 

I observationsfilmerna urskiljs det hur eleverna samarbetade. Detta förekom när klassen 

delades in mindre grupper och samtalade om uppgiften som eleverna hade blivit 

tilldelade under lektionen. Samarbetet förekom två och två eller om en grupp med fyra 

elever där det lyssnade och samtalades.  

 

I en av observationsfilmerna satt två elever tillsammans och berättade för varandra om 

vad deras bänkböcker handlade om samt att de skulle läsa ett stycke för varandra ur 

bänkböckerna. Denna övning skulle leda till elevernas egna reflektioner över sin läsning 

samt att de skulle berätta för varandra hur de tyckte deras kamraters läsning lät. Två 

flickor sitter vid sina bänkar och läser två sidor vardera högt för varandra ur sin 

bänkbok. Sedan fick de läsa samma sidor tyst och sedan högt igen, för att jämföra när de 

tyckte att det gick bäst att läsa.  

 
E –vilket var bäst? 

E – andra gången var bäst 

E –det gick bättre när jag fick öva 

 

När eleverna fått diskutera med varandra pratade läraren med dem och frågade hur det 

kändes att göra på detta sätt och jämföra första och andra läsningen. 

 
L – Okej nu kan man undra varför ni skulle göra det här idag, ni skulle läsa fem 

minuter i er bok och då hann man olika antal sidor en del hann tre och en del hann 

två sidor. Sen skulle man läsa en bit hög för kompisen sen skulle man säga vad 

man tyckte om det. Och sen skulle ni fortsätta läsa samma sak en gång till men tyst 

för er själva det innebär att ni har läst det två gånger för er själva. Å sen skulle ni 

läsa högt.  Var det någon skillnad när man hade läst detta två gånger tyst för er 

själva innan man läste högt. Jämfört med att man bara hade läst det en gång. Vad 

säger ni.  

E – Det var lite bättre andra gången då man hade fått öva sig.  

 

Genom elevernas samarbete i övningen fick de veta hur deras klasskompisar uppfattat 

deras läsning och att de senare kunde diskutera detta för att själva kunna utveckla sin 

egen läsförmåga. Samtidigt övade de på hur texten de läste på bästa sätt skulle nå ut till 

lyssnaren. Eleverna fick i detta moment öva på att ta och ge kritik. 

 

Eleverna fick diskutera med varandra i gruppen och därmed reflektera över sitt eget 

lärande och även utveckla en förmåga att samtala och lyssna. Eleverna fick under ett 

tillfälle öva sig på att lyssna på varandra och stå inför gruppen och prata högt inför alla. 

Samma tillfälle fick eleverna reflektera över vad de under lektionen lärt sig och varför 

drama var integrerat i undervisningen. Läraren frågade eleverna vad de ansåg att de lärt 

sig under tillfället och varför det hade med svenska att göra. Eleverna gav flera olika 

svar. 

 
E - Vi har lärt oss att visa känslor. Det finns flera ord till en känsla 

E - Vad vi tycker vi är bra på 

E - Att samarbeta med sina klasskompisar 
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Detta var några av de svar som uppkom ur materialet som visade på hur eleverna 

samarbetade genom de estetiska uttrycksformerna. 
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6 DISKUSSION 

 

I avsnittet nedan kommer en sammankoppling mellan bakgrundsavsnitt och 

resultatavsnitt med funderingar och åsikter som uppkommit under arbetets gång. En 

sammanfattning och förslag på vidare forskning kommer i slutet av detta kapitel. 

 

6.1 Teori och praktik = 

Inlärning/inlärningsprocess 

 

Numera används ordet estetik som ett begrepp för allt som kan upplevas vackert även en 

situation eller en känsla. Estetiken som begrepp har breddats vilket kan bero på att 

människan insett att praktiken och teorin går hand i hand och blir en vacker helhet 

(Stolpe 2000). Under arbetes gång har det dykt upp funderingar kring hur samarbetet 

mellan teori och praktik fungerar ute på fältet. I resultatet visades att teori och praktik 

förekom i svenskundervisningen. I ovan nämnda text (5.1.2) beskrivs hur läraren 

använder sig av det teoretiska i form av ordklasserna i sin undervisning vilket läraren 

sedan omvandlar till praktik med hjälp av Nalle Puh. Läraren gör detta för att göra 

ordklasserna mer konkreta för eleverna och för att de tydligare ska förstå skillnaden 

mellan de olika ordklasserna. Teorin och praktiken skapar en balans mellan varandra 

menar Karlsson och Lövgren (2001) vilket leder till en ökad förståelse hos eleverna.  

 

6.2 Samarbete och inlärning genom estetiska 

uttrycksformer 

 

Elever lär sig på olika sätt enligt Dewey (1859-1952, Engberg 1999). Eleverna i studien 

fick pröva flera olika inlärningssätt en klass tittade på film under lektionen, en annan 

hade drama medan den tredje klassen läste tyst i sina bänkböcker. Dessa lektioner är alla 

svenskundervisning men på olika sätt. Elever behöver en varierad undervisning för att 

deras olikheter ska kunna styrkas menar Dewey (1859-1952, Engberg 1999). Det är 

viktigt att ta tillvara på varandras erfarenheter och lära av varandra. Att samverka med 

andra elever är viktigt då elever lär sig genom att imitera varandra. Calissendorf (2005) 

Resultatet visade att eleverna genom svenskundervisningen lärde sig att samarbeta och 

kommunicera med varandra. Eleverna fick arbeta i par och i grupp för att kunna 

diskutera innehållet i undervisningen med varandra samt att detta innehåll var varierat. 

De gjorde gruppuppgifter i klasserna som ledde till en bra sammanhållning i gruppen 

men även till en underhållande och trevlig lektionsstund. Lektionen där Nalle Puh 

gestaltades var en repetition av föregående lektion som sedan övergick i att eleverna fick 

samarbeta med uppgiften. Uppgifterna var inte enformig utan utvecklades under 

lektionen genom att ämnet hade olika etapper. Samarbetet mellan kollegorna på skolan 

är enligt Borg (1995) dåligt utnyttjat, vilket denna studie är för liten för att utsäga. Trots 

det kunde observationsfilmerna visade att lärarna arbetade enskilt.  Det som 

observatörerna visste var att vissa observationsklasser hade andra lärare i 

svenskundervisning och detta förekom genom att andra lärare kom in i klassen. Med 
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hjälp av detta sätt är att ge eleverna sina erfarenheter och kunskaper inom vissa specifika 

områden.  

 

6.3 De estetiska språken i samband med 

svenskundervisningen. 

 

Estetiken består av många olika språk och i resultat visar en tydlig koppling mellan de 

estetiska språken och svenskundervisningen. Musiken är ett av språken med dess olika 

genrer som alla visar någon unik känsla och framkallar olika förnimmelser samt att 

musiken har något att berätta. Bojner (1998) menar att musiken följer en människa hela 

livet ut från födelsen till människans sista dagar. Resultatet visade att under 

luciaövningarna då man med sitt Luciaspel berättar en gammal historia och för genom 

den vidare en gammal tradition genom detta fylldes svenskundervisningen av musik och 

verser. I de övriga två observationsklasserna var musiken inte en lika stor del av 

undervisningen.   

 

Gestaltning är ett annat språk som upptog en stor del av svenskundervisningen då lärarna 

använde denna uttrycksform för att konkret visa sambandet mellan teori och praktik. 

Kroppsspråk, mimik, artikulation samt dramatiseringar genomsyrade lektionstillfällena. 

Största delen av gestaltningen består, som Erberth och Rasmusson (1996) uttrycker det, 

av kroppsspråket. För barn är det mer naturligt att använda sig av kroppen än att uttrycka 

sig genom ord. Sambandet mellan gestaltningen som uttrycksform och det svenska 

språket blir till en viktig helhet då man visar med kroppen vad man menar med sina ord. 

I observationsfilmen såg man hur en elev genom sitt kroppsspråk uttryckte sitt ointresse 

av lektionen. Detta kom fram genom att elever rörde sig konstant och läraren fick 

upprepade gånger be om tystnad och att eleverna skulle lyssna. I ovan nämnda (5.1.2.1) 

beskrivs hur en lärare tydligt använder sig av kroppsspråket och med ord förklarar hur 

läraren vill ha det. Under ett annat observationstillfälle och vid lektionens slut fick 

eleverna diskutera hur svenskämnet och drama hade samverkan. Under elevernas 

diskussioner belystes många intressanta aspekter som att tala inför andra och kunna visa 

sina känslor i mer än bara ord.  

 

Bild som språk dominerade som uttrycksform. Bild är lätt att ta in i undervisningen som 

ett komplement till att förklara en text eller tvärtom förklara en bild med text. 

Författarna Hansson (1982) och Wiklund (2009) vilket också anser att bilder är en viktig 

förtydligande faktor för ett språkligt sammanhang. Observationsfilmerna visar att 

eleverna ritade bilder till sina juldikter och sina faktatexter samt under en lektion som 

läraren läste ur högläsningsboken skulle eleverna måla någon händelse ur 

högläsningsboken.  

 

Under observationerna framkom inget som kunde kopplas till formgivning. Ämnet kan 

tyckas vara svårt att integrera i svenskundervisning. De andra estetiska uttrycksformerna 

syntes tydligt i undervisningen. Hur det kommer sig att formgivning inte integreras som 

de övriga uttrycksformerna? Kanske saknas detta för att det krävs stora materiella 

resurser samt tid och kunskap för att genomföras i svenskundervisningen. Antydningar 
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som Borg (1995) menar att formgivning blivit mindre betydelsefull i skolan och att 

vikten ligger i de teoretiska ämnena, vilket är en annan fundering som har uppkommit 

och diskuteras. Wiklund och Diurson (1964) att det är viktig för elevernas fantasi och 

lärande och samtidigt skapar mening med elevernas studier. Formgivning uppmanar till 

kreativt lärande och ger en djupare förståelse för vårt kulturarv.  

 

Eleverna använde sig av datorer och filmer i undervisningen vilket tyder på mediers 

betydelser för skolans och estetikens utveckling (Paulsen 1996). Imsen (2006) förklarar 

hur datorernas symboler och bilder är användbara för språket. Under observationerna 

syntes i form av smartboard. I observationerna kunde man se sambandet mellan 

symbolerna och tekniken där en rad olika symboler underlättar vid användning av 

datorer. I ovan nämnd text beskrivs i ett citat (5.1.3) en händelse där symboler har en 

betydande roll för situationen. I en av elevernas bilder i observationsfilmerna var i form 

av hjärtan, stjärnor och änglar. Hjärtat är en tydlig och välanvänd symbol för en känsla 

men även för en kroppsdel alltså hjärtat. Symbolen har inga egentliga likheter med 

hjärtmuskeln men trots detta så förstår man vad som menas med symbolen när den sattes 

i sitt sammanhang. En symbol är oviktig så länge den står utanför sin kontext. Imsen 

(2006) anser att först när en person kodar av och tolkar en symbol som finns i böcker, 

bilder och musik blir den meningsfull i sitt samband. 

 

6.4 Avslutning 

 

Under undersökningen och genom litteratur har vikten av sambandet mellan teori och 

praktik blivit synlig. Dessa två delar behövs för att skapa en helhet som gör att eleverna 

lättare lär sig och ser sambandet mellan vardagen och skolan. De praktiska ämnena 

utvecklar elevernas sätt att tänka men samtidigt kan öka arbetets börda för lärarna. Det 

är viktigt att man som lärare utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra för att 

hjälpas åt i sin undervisning. Genom observationerna har vi tydligt sett i resultatet att de 

estetiska uttrycksformerna förkommer i svenskundervisningen i olika stor grad och att 

formgivning inte alls förekom, dök dessa funderingar upp. Kan det bero på att 

formgivningen kräver mer resurser, tid och utrymme? Läraren behöver ha 

specialkunskaper? Ordet estetik kan anses vara flummigt, kan det bero på att de inte har 

någon kunskap om ämnet. De estetiska uttrycksformerna har funnits och kommer att 

finnas så länge människor skapar något för sig själva eller för andra samt att de har olika 

betydelse för den som utnyttjar uttrycksformen. När elever skapar och de anser att det 

inte är bra kan det i andras ögon vara vackert. Som lärare kan vi stärka elevers 

självkänsla när detta förklaras vad estetik innebär. Under våra praktiker har man fått 

höra både av elever och av lärare att de skapande inte skulle bidra med något lärande.  

 

6.5 Vidare forskning 

 

Något som dök upp under undersökningen var ”varför inte formgivning förekom i 

svenskundervisningen?” Att fördjupa sig i samarbete mellan kollegorna och hur pass 

mycket av lärarnas erfarenheter och specialkunskaper som tas tillvara inom skolans 
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miljö. Ytterligare ett forskningsobjekt skulle vara att få ta reda på ”vad elever och lärare 

anser vara estetiska uttrycksformer och hur de tolkar dem” Datoranvändningen och de 

olika symbolers intresse och utbredning samt om hur mycket lärare vet vad dessa nya 

symboler betyder. Kroppsspråkets betydelse för förståelse vid inlärning i 

undervisningen. 
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utbildningsradio. 

 



   

                                                                                    BILAGA 1 

 

 

 Hej föräldrar! 

 
Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Kalmar högskola. Just nu gör vi 

vårt examensarbete om estetiska uttrycksformer förekommer i svenskundervisningen. Vi 

vill undersöka detta genom att göra observationer. Observationerna går ut på att vi ska 

filma ett antal tillfällen under svensklektioner. För att kunna genomföra denna studie 

måste vi ha ert medgivande eftersom ert barn kommer att medverka på filmerna. Filmen 

kommer inte att vara möjlig för andra att se, den kommer endast ses av oss. Kryssa i och 

skriv under, och lämna sedan till ert barns lärare så snart som möjligt 

Undrar ni något, ring (Malin) xxx (Johanna) xxx  

eller Maila (Malin) xxx (Johanna) xxx  

 

MVH/ Malin Andersson och Johanna Beermann 

 
 

 

 

 

 

 

Jag tillåter att mitt barn filmas 

 

 

 Jag tillåter INTE att mitt barn filmas    

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Barnets namn  Förälderns underskrift 

 

 



   

 

BILAGA 2 
 

Observationsmall 

 

 

Klass:   Datum:  Tillfälle: 

 

 

 
 

 

Ämnen 

Svenskundervisning 

Om Vilka Hur 

Musik    

Bild    

Formgivning    

Gestaltning    

Symboler    

 

 

 

Övrigt:  


