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ABSTRACT 
 
Therese Eklund & Erik Moberg 
 
Estetläraren – en ”gubbe i lådan”? 
En studie av ämnesintegrerat arbete med estetik i en skola med estetisk profil. 

 
The aesthetic teacher – a “Jack-in-the-box”? 
A study about subject integrated work with aesthetics in a school with aesthetic profile. 
 

                                                                                          Antal sidor: 28 
 
Syftet med vårt arbete är att belysa hur lärare på en grundskola med estetisk profil arbetar 
med estetiska uttryck i sin ämnesundervisning. Vi visar även vilka för- och nackdelar samt 
vilka möjligheter och hinder som de ser med ett sådant arbetssätt. Vi tar likaså upp vilken 
estetisk bakgrund lärarna har. Genom kvalitativa intervjuer av tre lärare besvarar vi våra 
frågeställningar. Till grund för vår analys och diskussion ligger det empiriska materialet 
tillsammans med de litteraturstudier som vi har genomfört. Samtliga lärare ansåg att estetiska 
lärprocesser och ämnesintegrering kan fylla en stor funktion om undervisningen bedrivs på ett 
didaktiskt medvetet sätt. De var eniga om att det finns stora möjligheter med ett sådant 
arbetssätt. De hinder som nämndes handlade om bristen på planeringstid. I sin undervisning 
använder sig lärarna bland annat av ämnesintegrerande teman och musikmatte. De använder 
även sig av en mängd uttrycksformer såsom musik, bild och drama för att främja estetiska 
lärprocesser. Alla lärarna har en estetisk bakgrund och ett gediget intresse men ingen estetisk 
akademisk utbildning.  
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1. INLEDNING 
Vi har på vår lärarutbildning läst en estetisk inriktning med bild och musik som verktyg som 
riktar sig mot grundskolans tidigare år. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 
kommit i kontakt med olika lärare och fått ta del av deras undervisning. Överlag är vår 
allmänna uppfattning att ambitionerna beträffande estetiska inslag i undervisningen kunde 
komma till uttryck i högre utsträckning än vad vi har sett att det gör. Enligt läroplanen ska de 
estetiska aspekterna uppmärksammas och ha en given plats i skolans ämnesundervisning, men 
detta förutsätter att lärarna ska kunna, vilja och våga integrera estetiska uttrycksformer på ett 
didaktiskt medvetet sätt för att förmedla kunskaperna och på så sätt undvika att de estetiska 
inslagen bara blir något roligt för stunden. De gånger vi kommit i kontakt med estetiska 
moment har vi uppfattat det mer som en lustfylld stund för eleverna än som en 
lärandesituation genom estetik. Problemet kan säkert ligga i att lärarna känner en viss 
osäkerhet kring hur de estetiska ämnena skulle kunna användas för att bidra till ett ökat 
lärande. Vi anser detta problematiskt och ställer oss frågande till det vi upplevt. Vi menar att 
det är viktigt att den estetiska verksamheten i skolan bedrivs på ett didaktiskt medvetet sätt så 
det estetiska inkluderas i ämnesundervisningen. Vi har därför valt att undersöka hur lärare på 
en estetiskt profilerad grundskola arbetar ämnesintegrerat med estetik. Vår förhoppning med 
det här arbetet är att bidra till en ökad förståelse för hur man kan arbeta med estetiska inslag i 
de olika ämnen som förekommer i grundskolans tidigare år.  
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1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att belysa hur lärare på en grundskola med estetisk profil 
arbetar med estetiska uttryck i sin ämnesundervisning. 
 

1.2 Frågeställningar 
* Hur arbetar lärare i matematik, svenska och samhällsorienterade ämnen med estetiska 
lärprocesser? 
* Vilka för- och nackdelar ser de med att använda estetiska uttryck i sin undervisning? 
* Hur upplever och hanterar lärarna eventuella tids- och samarbetshinder vid 
ämnesintegrering? 
* Vilken estetiskt bakgrund har lärarna och hur relaterar de den till arbetet med att inkludera 
estetiska uttrycksformer i ämnesundervisningen?  
 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att genomföra en intervjustudie på ovan nämnda skola. 
Vi fördjupar oss i hur lärarna arbetar just på en estetprofilerad skola och då vi fokuserar på en 
enstaka skola valde vi att genomföra en intervjustudie. I sin tur leder det till att vårt empiriska 
material begränsas. Därför kommer vi att tolka och försöka bilda oss en förståelse genom en 
kvalitativ ansats. Som metod för att genomföra detta använder vi oss av intervjuer.  
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel sammanfattar vi en del av den forskning som berör estetik i skolan. 
Inledningsvis ges en kort bakgrund och förtydligande av begreppet ”estetik”. Vi redogör även 
för vad läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
säger. 
 

2.1 Estetik 
Enligt Nationalencyklopedin är estetik en term sprungen ur grekiskans aisthesis som innehar 
flera olika betydelser varav de vanligaste är förnimmelsekunskap och läran om det sköna 
(Nationalencyklopedin, 2010a). Vi väljer att använda begreppet estetik på det vis som Aulin-
Gråhamn och Thavenius (2003) beskriver det eftersom de utgår ifrån ett mer renodlat 
skolperspektiv. De beskriver estetik utifrån ett antal aspekter, nämligen ”estetik som sinnlig 
kunskap”, ”verkligheten sedd genom estetiska uttryck och intryck”, ”formens 
betydelseskapande” samt ”estetiken som social form” (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 
2003:130).  
 
Den första aspekten som Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) tar upp angående estetik, 
berör den sinnliga kunskapen och handlar om ett lärande som sker då alla sinnen hos eleven är 
aktiva. Det kan till exempel vara lärande genom dans och musicerande. Detta kan man knyta 
till filosofen och pedagogen John Dewey som grundade en aktivitetspedagogik där eleven lär 
genom handling (Nationalencyklopedin, 2010b). Den andra aspekten som Aulin-Gråhamn och 
Thavenius (2003) tar upp handlar mer om mötet med verkligheten och alla de uttryck den kan 
ta. Många av dessa kan vara komplexa och svåra att handskas med. Genom att använda sig av 
estetik kan man utifrån sig själv och i möte med andra tolka och bearbeta de möjligheter, 
problem och frågor som verkligheten kan föra med sig. Exempelvis kan ett ämne som döden 
vara svårhanterbart men genom att använda estetiska former såsom till exempel bild och 
musik kan man skapa egna uttryck. Den tredje aspekten handlar om formens 
betydelseskapande. Enligt författarna har allting en form och genom att bli medveten om 
dessa former förstår man sakers betydelse enklare. Estetiken handlar om att ”lyfta 
medvetenheten ett snäpp högre och se och tolka de mönster som kanske inte är omedelbart 
synliga” (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003:134).  
 
Den sista aspekten berör estetiken som social form och handlar bland annat om hur vi vill att 
skolan som social miljö ska vara. Skolan bör vara en plats som är öppen för kritisk dialog där 
eleverna ska ha rätt att använda sig av de uttrycksmedel som de själva väljer. Med hjälp av 
estetiken kan man vrida och vända på problem och bryta mot traditionella normer och på så 
sätt få nya perspektiv på lärande (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). 
 

2.1.1 Modest estetik 
Aulin-Gråhamn med flera (2004), författare till boken Skolan och den radikala estetiken, 
menar att de estetiska verksamheterna i skolan ofta har en lågprioriterad ställning i jämförelse 
med exempelvis de mer teorietiska ämnena. De anser att det sällan har höjs några röster för att 
ge estetiken en mer betydelsefull plats i skolan. Anledningen till detta, menar författarna, är 
att estetik ofta kopplas till lek och därmed uppfattningen att de estetiska inslagen i skolan är 
på låtsas, onyttiga och inte intellektuella. De här inslagen ses ofta som något lustfyllt som 
antingen kan användas som belöning eller som morot för att motivera eleverna i det teoretiska 
arbetet. Sällan görs tydliga kopplingar till lärande. Motsatsen till denna ”lek” är allvar, saker 
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som är på riktigt, viktiga och intellektuella verksamheter. ”Kort sagt är det en utbredd 
uppfattning att det estetiska är lek, inte något riktigt seriöst, något som ligger utanför ämnena, 
basfärdigheterna och det centrala stoffet” (Thavenius, 2004a:72).  
Nationalencyklopedins definition av begreppet modest lyder som följer: ”mode´st, som har 
små anspråk (för egen del)” (Nationalencyklopedin, 2010c). Kopplar man då ihop modest 
med estetik blir betydelsen således en estetik som tar liten plats och är anspråkslös. 
 

Modest är skolans estetik därför att den är: Marginaliserad i skolan, den kämpar 
för ett eget litet rum i stället för att kräva att få vara med överallt som ett 
grundläggande perspektiv i all undervisning. Hämmad när det gäller att förhålla 
sig aktivt och skapande till nya former av konst och estetik. Tämligen 
ointresserad av innehållet och därmed av den estetiska formen som en del av 
meningsskapandet. I didaktiska termer sysslar den med ett innehåll som tas för 
givet och som man inte frågar varför man sysslar med. (Thavenius, 2004b:115) 

 
Thavenius (2004a) refererar till rapporten Kultur i skolan. Lek eller allvar (utan årtal) skriven 
av Annika Åstrand där hon redovisar resultat från en studie gjord på grundskolor i Arvika 
kommun. Hon hävdar att inte en enda lärare i hennes studie använder sig utav estetiska 
lärprocesser. De maskerar aktiviteter såsom ”Roliga timmen”, shower och museibesök med 
fina uttryck som ”estetiska uttryck integrerade i undervisningen”, ”kulturgestaltning och 
kreativa uttryck” samt ”kulturkonsumtion” men Thavenius vill inte kalla detta för estetiska 
lärprocesser då det inte sker något för- och efterarbete (2004a:71). Vidare talar Åstrand om de 
tydliga tveksamheter hon märkt bland lärarna när det gäller att arbeta i teman, projekt eller 
ämnesintegrerat. Dessutom visar hennes studie att det fria skapandet är väl utbrett i 
klassrummet och att lärarna inte är delaktiga i vad eller hur barnen skapar. Thavenius ställer 
sig frågande till ifall det i så fall sker något lärande över huvud taget. Han kritiserar detta 
modesta sätt att bedriva estetisk undervisning i verksamheten och menar att en förändring 
skulle kunna vara möjlig genom ”en diskurs, ett sätt att tala och tänka om kultur, estetik och 
skola, som lämnar de här motsättningarna […]” (Thavenius, 2004a:69). Detta skulle kunna 
leda till en mer radikal estetik i skolan (ibid.). 
 

2.1.2 Radikal estetik 
Thavenius (2004b) kritiserar inte bara de estetiska inslagen i skolverksamheten utan hela 
skolkulturen. Han menar att i dagens skola ryms det inte tillräckliga många perspektiv och sätt 
att se och beskriva verkligheten. För att göra detta anser han att man måste ge eleverna fler 
verktyg som leder till att eleverna får en större förståelse för den värld de lever i och kan på så 
sätt påverka den. Som det är idag har elever ingen sann yttrandefrihet utan eleverna begränsas 
och får inte ge uttryck för sina tankar och känslor. Detta beror enligt Thavenius på att man i 
skolan ofta har en svartvit och endimensionell syn på vad som är bra och fin kultur. Eleverna i 
dagens skola har mer gemensamt med den nya populärkulturen än ”den gamla goda” kulturen 
men ändå är det just populärkulturen som blir motarbetad medan den gamla kulturen försvaras 
av skolan. Thavenius (2004b) menar att elevernas erfarenheter spelar väldigt liten roll i 
dagens skola. Han menar att skolan istället borde kunna ta tillvara på elevernas tidigare 
erfarenheter så att de utifrån sig själva med hjälp av rätt verktyg, såsom konst, kan lära sig att 
beskriva och tolka sin verklighet och på så sätt tillämpa den nya kunskapen och få en större 
förståelse. En så kallad estetisk lärprocess (Thavenius, 2004b). Ett sådant synsätt går att finna 
i den radikala estetiken. 
 
Ordet radikal har enligt Nationalencyklopedin betydelsen ”en förändring som är stor och 
genomgripande” (Nationalencyklopedin, 2010d). Radikal estetik är således en estetik som har 

http://www.ne.se/sok/modest?type=NE
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förmågan att bidra till förändring. Thavenius menar att ett sådant arbetssätt skulle lära 
eleverna att se saker i ett konkret sammanhang till skillnad från dagens skola där eleverna 
endast lär sig att hantera fragmentariska moment från sitt sammanhang (ibid.). I 
Vetenskapsrådets rapportserie Uttryck, intryck, avtryck (2006) kan man finna en figur som 
beskriver elevers lärande ytterligare i termer av känsla, upplevelse och tillämpning/förståelse 
(analys). 
 
følelse   →  oplevelse  ←   analyse 
førsymbolsk erkendelse       symbolsk formidlet erkendelse  diskursivt formidlet erkendelse 
(2006:83) 
Vad författaren menar är att eleverna ska få möjlighet att använda alla sinnen, att känna och 
uppleva vilket i sin tur leder till en djupare förståelse och lärande. 
Thavenius förespråkar den radikala estetiken eftersom den lyckas sätta ord på sådant som 
annars är komplext och kan gestalta världen på ett personligt mänskligt sätt till skillnad från 
opersonliga skolböcker. Medan den modesta estetiken skiljer på handens och hjärnans arbete 
och ser dem som två av varandra oberoende krafter så ser den radikala estetiken istället till 
dess samspel och menar att skolan borde lägga fokus på ett sådant synsätt (Thavenius, 2004b).  
 

2.2 Ämnesintegrering 
Att arbeta ämnesintegrerat i skolan innebär att fokus tas ”från ett strikt ämnestänkande till 
förmån för ett mer tvärvetenskapligt” (Sandström, 2005:62). Man kan tala om att det finns två 
läger vad gäller ämnesintegrering. Det finns de som förespråkar ett rent ämnestänkande och 
de som är mer öppna för att skolämnena integreras med varandra samt det omgivande 
samhället (Sandström, 2005). Ett hinder för ämnesintegrering som Sandström (2005) nämner 
är tidsaspekten. Många lärare anser att det inte finns tid för att frångå sin egen undervisning 
och planera gemensamma lektionstillfällen. En annan aspekt kan vara frågan om utbytet 
ämneslärare sinsemellan. En lärare i svenska kan till exempel ha svårigheter med att se vilka 
estetiska inslag en musiklärare kan bidra med i ämnesundervisningen i svenska (Sandström, 
2005).  
 
Berlin och Dal (2010), författarna till boken Eureka – konstarterna i skolans vardag hävdar 
att det finns undersökningar som visar att elever ibland misslyckas med att lösa uppgifter i ett 
visst ämne trots att kunskapen egentligen finns där, vilket tydligt visar sig när de lyckas med 
att lösa uppgifter då de förekommer i ett annat ämne. Detta menar författarna kan bero på att 
elevens självbild är svagare i vissa ämnen än i andra. De menar även att det kan bero på 
ämnets och undervisningens utformning och öppnar därför dörrarna för ett mer lekfullt och 
estetiskt tillvägagångssätt. De menar att det estetiska ska fungera likt en bro mellan det 
konkreta och det abstrakta (ibid.).  
 
Estetik handlar som tidigare nämnts om det sinnliga lärandet och detta är något som Dahlin, 
Ingelman och Dahlin (2002) belyser. De poängterar i sin bok Besjälat lärande att de praktiska 
och estetiska ämnena inte tilldelas lika mycket tid och resurser i skolan som de mer teoretiska 
ämnena. De menar därför att det är extra viktigt att lärare i mer teoretiska ämnen reflekterar 
över vilka sinnen de kan engagera hos barnen i sin undervisning. Uppfattningen om att 
sinnliga, estetiska upplevelser är viktiga för lärandet är ingen ny tanke (Dahlin, Ingelman & 
Dahlin, 2002). Paulsen (1996) skriver att psykologen och pedagogen Jean Piaget under 1900-
talet drivit frågan om att barn lär sig med hjälp av att använda sinnena, att se, att höra och att 
göra (ibid.).  
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Som tidigare nämnts finns det alltså en uppdelning i skolan mellan de som förespråkar 
ämnesintegrering och de som ställer sig mer tvekande inför den. Den ryske psykologen Lev 
Vygotskij, med stort intresse för barns utveckling och lärande, anser att den teoretiska 
reproduktiva delen av skolans undervisning är viktig för tänkandet eftersom det hör ihop med 
minnet. Samtidigt hävdar han att den kreativa aktiviteten behövs för att möjliggöra skapandet 
av något nytt. 
 

Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare 
erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och 
skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur dessa tidigare 
erfarenheter.[…]Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en 
framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid 
(Vygotskij, 1995:13). 

 
 Han menar alltså att känsla och förnuft hör ihop, det estetiskt sinnliga och det vetenskapligt 
teoretiska, dessa skapar en helhetssyn (Vygotskij, 1995).     
 

2.3 Vad säger läroplanen? 
De riktlinjer som lärare är skyldiga att rätta sig efter i läraryrket är förutom skollagen även 
läroplan och kursplaner. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) står följande om estetik i skolans verksamhet.  

 
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. (Skolverket, 2006:6)  
 

Skolan och lärarna ska försöka att möta varje elevs behov, därför bör så många olika 
uttrycksformer och perspektiv på lärprocesser som möjligt finnas tillgängliga. Alla perspektiv 
är av samma vikt och inget skall således åsidosättas. Vidare kan man läsa om olika 
uttrycksformer som eleverna i verksamheten skall få ta del av.  

 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i 
skolans verksamhet. (Skolverket, 2006:7) 

 
Citatet visar att estetiska uttrycksformer ska erbjudas som inslag i skolans verksamhet. 
Exempel på detta går att finna i kursplanen för matematik där det går att läsa följande om 
utbildningen: ”den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i 
matematiska mönster, former och samband […]” (Skolverket, 2011). 
 

2.4 Tidigare forskning 
Monica Lindgren (2006) behandlar i sin avhandling Att skapa ordning för det estetiska i 
skolan fem olika diskurser om estetiska verksamheter. Den första diskursen kallar hon 
kompensation. De lärare hon varit i kontakt med berättar att elever med svårigheter i de 
teoretiska ämnena i skolan blir kompenserade genom estetiska verksamheter. Vidare 
behandlar hon diskursen balans och helhet som i korthet innebär att den estetiska 
verksamheten fungerar för att balansera upp de teoretiska ämnena. Lustfylld aktivitet är 
diskurs tre och grundar sig på tanken att estetisk verksamhet är rolig medan teoretisk är tråkig. 
Den estetiska verksamheten ska fungera som ett lustfyllt komplement och skapa en bra 
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helhetsmiljö. På denna verksamhet ställs inga kunskapskrav eftersom kompetens är oviktigt. 
Det lustfyllda är alltså i fokus och kunnandet anses således oviktigt. Fostransdiskursen syftar 
till att stödja utvecklandet av en fri människa, med gott självförtroende, genom estetisk 
verksamhet, eftersom den anses god i sig. Slutligen handlar diskursen förstärkning om att 
genom ämnesintegration stärka elevers lärande inom alla ämnen (2006). Angående 
uppfattningen att estetisk verksamhet ska fungera som en lustfylld aktivitet och vilka 
konsekvenser det får för den estetiska verksamheten i skolan, går det att finna en koppling till 
Vetenskapsrådets rapportserie Nordic visual arts education in transition (2008). 
 

For a long time, conceptions of art as being decorative and creative expression 
as being essentially spontaneous came to dominate the way in which art 
education was thought of, at least in the earlier years of education. This 
conception the group calls “the modest aesthetics”, since its modest claims have 
probably contributed to the marginalisation of aesthetic elements and 
perspectives in school. (2008:60) 

 
I citatet ovan belyser författarna begreppet modest estetik vilket även går att koppla till boken 
Skolan och den radikala estetiken där Aulin-Gråhamn med flera (2004) menar att ”estetiska 
verksamheter har haft en undanskymd ställning i skolan” och att ”blygsamma anspråk och 
små möjligheter att påverka skolans undervisning har varit utmärkande för skolans estetik” 
(2004:67). Girod med flera (2010) är inne på samma linje och menar att ämneskompetens och 
en strikt pragmatisk syn ofta är i fokus i undervisningen. Enligt författarna bör man inte vända 
ryggen till de estetiska aspekterna. 
 

We must not turn our backs on loftier goals for schooling—to be genuinely 
transformative and to modify irrevocably our habitual ways of thinking, feeling, 
and perceiving—to undergo transformative, aesthetic experience. (2010:804)  

 
För att återkoppla till Lindgrens avhandling går det där att läsa att estetisk verksamhet tycks 
fungera på ett modest vis, som andningshål åt de teoretiska ämnena. Att teoretiska ämnen 
prioriteras framför de så kallade estetiska ämnena är något som även Lindgren (2006) belyser.  
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3. METOD 
I följande avsnitt kommer vi argumentera för den metod och ansats som vi valt att använda 
oss av i vår undersökning och varför de är relevanta för oss. Vi kommer även att beskriva hur 
vi har gått tillväga vid insamlandet av data och hur vi har valt våra respondenter. Vi kommer 
även beskriva utformandet av vår intervjuguide och slutligen belysa de forskningsetiska 
principer som vi har grundat vår undersökning på.  
 

3.1 Metodval 
Vi har som syfte att med hjälp av kvalitativa intervjuer skildra hur tre hur lärare på en estetiskt 
profilerad skola arbetar med estetiska uttryck i sin ämnesundervisning. De fördelar man kan 
se med en kvalitativ intervjustudie är bland annat att den är ett sätt att få detaljerad, subtil och 
nyanserad information. Dock finns det vissa nackdelar som till exempel att generaliseringar 
utifrån små kvalitativa studier ofta får kritik för bristande trovärdighet, det förekommer 
svårigheter med att avgränsa fallet samt att den här sortens studier inte uppfyller deras krav på 
mätbara resultat (Eliasson, 2002). Då vår studie kommer att bygga på en begränsad mängd 
insamlad data, har vi valt en kvalitativ ansats där förståelse och tolkning av vår insamlade 
data kommer stå i fokus. En kvantitativ ansats hade krävt stora mängder data (Patel & 
Davidsson, 2003). En enkätundersökning hade inte gett samma utrymme för tolkning och 
förståelse.  
 

3.2 Kvalitativ forskning 
Begreppet kvalitativ forskning är ett komplext begrepp och går inte att enkelt definiera. Ely 
med flera (1991) gör ändå ett försök att konkretisera begreppet. De skriver att det finns vissa 
kännetecken för den kvalitativa forskningen och att de bland annat handlar om att för att 
kunna förstå en händelse måste den ses i ett sammanhang. Det ska även ske ett samspel 
mellan forskare och deltagare där svaren baseras på deltagarnas egna ord och inte utifrån 
någon given mall. Det finns ingen allmängiltig kvalitativ metod utan den varierar beroende på 
sammanhang (ibid.).  
 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun och menar att den 
utgår ifrån undersökningspersonernas synvinkel, utvecklar mening ur deras erfarenheter och 
försöker förstå världen därefter. Det är informantens perspektiv som är i fokus och det är 
ämnen hämtade ur informantens värld som ska förstås. Patel och Davidsson (2003) menar att 
själva syftet med en kvalitativ intervju är att utforska och bestämma egenskaperna som 
karakteriserar den intervjuades livsvärld. En intervju kan ha olika karaktärer som beror på ett 
mer eller mindre strukturerat upplägg (Bryman, 2000).  
 
I en kvalitativ intervju där den som intervjuar vill ha öppna svar bör intervjun vara utformad 
så att informanten har möjlighet att ge sådana, men ändå med en viss struktur så svaren inte 
riskerar att bli irrelevanta (ibid.). För att säkerställa att vi får svar på det vi efterfrågar samt för 
att ge respondenterna utrymme att utveckla sina svar ytterligare har vi valt att fokusera på den 
semi-strukturerade intervjun. Denna innebär att den som intervjuar måste vara flexibel då det 
är öppna frågor som föranleder öppna svar. Intervjun behöver inte följa en viss mall men det 
är däremot vanligt med någon form av manus som ser till att intervjun följer en viss struktur. 
Detta erbjuder stor frihet både för den som intervjuar, som kan hålla sig till sitt manus men 
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dessutom ställa fristående frågor, och även för informanten som kan utforma svaren med sina 
egna ord. På detta sätt får den som intervjuar relevanta svar men som ändå är utformade från 
informantens perspektiv. Denna intervjuform skiljer sig från den ostrukturerade intervjun som 
inte använder sig av någon mall och mer liknar ett vanligt samtal än en intervju (ibid.).  
 
Vår intervju använder sig av vad Patel och Davidsson (2003) menar är en hög grad av 
standardisering samt låg grad av strukturering. Det innebär att alla respondenter får samma 
frågor och att de får ett stort svarsutrymme. Som intervjuform har vi valt att använda oss av 
datorstödda intervjuer. Den här sortens intervju kan utföras via e-post eller chatt (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  
 

3.3 Genomförandet 
Vi utformade vår intervjuguide (se bilaga 2) utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 
använde oss av ett antal förberedande frågor för att skapa inledande kontakt. Vi gick sedan 
över till frågor kring ämnesintegrering och estetiska lärprocesser. Avslutningsvis berörde vi 
frågor om kompetens i estetiska ämnen samt gav respondenterna möjlighet att ta upp övriga 
aspekter som de fann relevanta.  
 

3.4 Miljöbeskrivning och urval 
Skolan vi valde att genomföra våra intervjuer på är en estetprofilerad grundskola som vi 
kommit i kontakt med tidigare under vår utbildning. Vi fann våra respondenter genom att vi 
tog kontakt med rektorn på skolan. Vi förklarade vad vårt arbete går ut på och att vi ville 
genomföra intervjuer med lärare i de tidigare åldrarna med inriktning på svenska, matematik 
och samhällsorienterade ämnen. Genom rektorn kom vi i kontakt med dessa lärare och via 
mail informerade vi dem närmare om vår uppgift (se bilaga 1).  
 
Skolan som de arbetar på är en kommunal grundskola, F-9, med estetisk profil. Den är 
centralt belägen i en medelstor stad i södra Sverige. Lärarna som medverkar i vår 
undersökning är tre kvinnor och vi kommer hänvisa till dem som Camilla, Ulrika och Hanna 
(fingerade namn).  
 
Camilla är utbildad för årskurs 1-7 och tog examen 2003 som Ma/NO/Id-lärare och undervisar 
nu i Ma, NO och i ”tema” (på skolan har de ämnesintegrerade teman som löper över hela 
läsåret). Hon har ett intresse för framförallt drama och teater. Ulrika tog förskollärarexamen 
1994 och sedan grundskollärarexamen 2002. Hon undervisar i Ma/NO/Id men är även 
utbildad lärare i engelska. Hennes estetiska bakgrund sträcker sig långt tillbaka och innefattar 
teater och sång. Hanna tog sin examen 1975 och undervisade länge i alla ämnen på 
”lågstadiet” men undervisar nu i Sv/SO/Eng. Hon har alltid ägnat sig åt sång, drama och bild.   
 

3.5 Forskningsetiska principer 
När man genomför en intervju i forskningssyfte finns det vissa etiska principer eller krav som 
forskaren måste förhålla sig till (Bryman, 2000). Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra sådana 
krav och de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. De innefattar att man som forskare ska informera deltagare om deras uppgift 
i arbetet och vilka villkor som gäller för dem. De ska vara medvetna om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Deltagarna ska samtycka till 
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intervjun och i vissa fall sker det genom vårdnadstagare, ifall deltagaren är under 15 år. 
Vidare ska alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och inte vara tillgängliga för någon 
obehörig. Slutligen ska de uppgifter som samlas in endast nyttjas i forskningssyfte (ibid.). De 
här etiska principerna är något som vi har beaktat och våra respondenter har därför fått 
förhandsinformation via ett brev (se bilaga 1). Vidare har vi behandlat alla personuppgifter 
med största möjliga konfidentialitet. 
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4. RESULTAT 
Vi kommer i följande avsnitt att presentera resultatet av de intervjuer som vi har genomfört 
med våra tre respondenter. Resultatet presenteras temavis i enlighet med den intervjuguide 
som låg till grund för de frågor som vi tilldelade respondenterna. Det redovisade materialet är 
vad vi funnit vara mest relevant utifrån våra frågeställningar.  
 

4.1 Ämnesintegrering 
När lärarna talar om ämnesintegrering med de estetiska ämnena så är det tydligt att alla 
använder sig av detta arbetssätt i sin undervisning. Det handlar främst om att integrera 
matematik och musik i så kallad ”musikmatte”. Camilla säger att hon använder detta 
arbetssätt två lektioner i veckan tillsammans med musikläraren på skolan. Lärarna beskriver 
även hur de använder sig av ett vidgat textbegrepp i undervisningen. Camilla säger att hon, 
främst i matematiken, brukar använda mycket konkret material och övningar där eleverna får 
använda kroppen samt beskriva vad de gör med hjälp av bilder. Men även Ulrika brukar 
använda sig av bild och filmer i sin undervisning och säger att det förekommer i alla ämnen, 
inte bara i matematiken. Hon menar att det är ett utmärkt sätt att arbeta för att nå alla barn. 
Vidare berättar Hanna att skolan arbetar med ämnesintegrerade teman som löper över hela 
läsåret: 
 

Då arbetar vi med svenska, SO, NO, slöjd, bild och teknik i huvudsak. Vi 
använder ett vidgat textbegrepp, så texter kan ju även vara bilder, drama, musik 
med mera. Vi försöker att avsluta varje temakurs med någon form av redovisning 
med estetiska ämnen inbegripna (Hanna). 
 

När det rör sig om de för- och nackdelar eller möjligheter och hinder som lärarna ser med 
detta arbetssätt är det främst tidsaspekten som lärarna tar upp. Just den gemensamma 
planeringstiden med kollegorna i de andra ämnena kan vara svår att få till, eftersom de arbetar 
mycket med teman och då är det minst två lärare som har ansvaret och som ska planera 
tillsammans. Dock säger Hanna att dessa tillfällen försöker de få till på raster eller andra korta 
stunder som inte innebär undervisning, möten eller ämneskonferenser. Men utöver detta ser 
lärarna inga andra hinder utan ser bara möjligheterna och tror att i och med den nya 
läroplanen, LGR11, så kommer det bli än mer tydligt hur viktigt det är med ämnesintegrering. 
Dessutom anser Hanna att ämnesintegrering är enkelt att genomföra eftersom kunskaper och 
arbeten sällan är knutna till ett speciellt ämne. Dock betonar hon vikten av att vara medvetna 
om vilka mål de vill att barnen ska uppnå, men att det är något som de bestämmer innan temat 
börjar. I de ämnen där ämnesintegreringen har svårare att slå igenom förekommer dock 
estetiska lärprocesser.  
 

4.2 Estetiska lärprocesser 
Även här är det tydligt att samtliga lärare inkluderar estetiska uttrycksformer i sin 
undervisning och de anser att de estetiska inslagen fyller en mycket stor funktion både i 
allmänhet och just deras ämnen. Exempelvis berättar Ulrika att hon inkluderar estetiska 
uttrycksformer hela tiden i sina ämnen och bild, musik, rörelse och film är bestående inslag i 
undervisningen: 
 

På matten har jag alltid plockmaterial framme, vi sjunger sånger, spelar spel, 
jobbar med våra kroppar, ritar till mattetal med mera. I NO jobbar vi med bild, 
tittar på film, laborerar, samtalar och forskar (Ulrika).  
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Hanna anser även att drama och bild fyller stora funktioner och använder ofta dessa 
uttrycksformer, bland annat i svenskan. Hon anser att dramaövningar förstärker mycket av 
språkinlärning och språkutveckling eftersom de ofta leder till ökad muntlig kommunikation, 
ökad sensibilitet och kreativitet. Hon tycker således att just dramaövningar är det estetiska 
innehåll som lämpar sig bäst i hennes ämne. Även Camilla är inne på samma linje och menar 
att drama i svenskundervisningen, framförallt i kombination med läsning är väldigt 
fördelaktigt. Hon tycker även att bild och musik lämpar sig bra för matematik medan det i 
idrottsundervisningen mest blir musik, i och med dans. Hanna gav med sina svar sin syn på 
vad en estetisk lärprocess innebär för henne: 
 

Med estetiska lärprocesser menar vi bland annat att eleven är medskapare på olika 
sätt, och att vi pedagoger mer handleder och slussar eleverna vidare i deras eget 
sökande efter kunskap. Att ställa öppna frågor som de undersöker på olika sätt 
med vidgat textbegrepp är estetiska lärprocesser för mig (Hanna). 

 
Genom att arbeta på det här sättet tvingas inte eleverna till ett visst uttryck utan ges frihet att 
välja det som passar dem bäst. Det är ett arbetssätt som ger stora möjligheter och även Ulrika 
menar att det är ett bra sätt för att nå alla elevers individuella behov.  
 
 

4.3 Lärarnas estetiska bakgrund 
På frågan om vilken estetisk bakgrund lärarna har, om de har någon akademisk eller praktiskt 
bakgrund, lät svaren bland annat som följer: 
 

Under gymnasiet ägnade jag mig mycket åt drama/teater, annars har jag ingen 
estetisk bakgrund. Jag har inte läst något estetiskt ämne på universitet (Camilla) 

 
Gemensamt för de tre lärarna är att ingen av dem har någon akademisk estetisk utbildning 
men de delar alla ett intresse för framför allt drama men även andra estetiska uttryck såsom 
bild, musik och slöjd. På frågan om vad man behöver som lärare för att arbeta med estetiska 
lärprocesser skiljer sig lärarnas åsikter åt en aning. Camilla anser att hålla sig väl förtrogen 
med läroplan och kursplaner räcker en lång väg, samtidigt som det är viktigt att ha bra 
kollegor som är villiga att arbeta ämnesintegrerat och som kan hjälpa till ifall man kör fast på 
något. Ulrika och Hanna däremot är mer inne på linjen att man som lärare ska ha ett öppet 
sinne och våga släppa på den traditionella lärarrollen och inte låta sig låsas fast i det gamla.  
 
Alla tre lärarna är väldigt ödmjuka i sin lärarroll och exempelvis menar Hanna, som tog 
examen redan 1975, att hon ser fram emot att fortsätta lära sig. 
 

Jag känner mig aldrig fullärd. Det är intressant att lära sig mer om hur barn lär sig, 
och att våga släppa på den traditionella lärarrollen, och då krävs mer studier om 
forskning och resultat av denna forskning (Hanna)  

 
Ulrika är inne på samma linje och menar även hon man som lärare alltid kan bli bättre, och i 
det här fallet då det gäller användandet av estetiska lärprocesser. Hon är medveten om att det 
som lärare är lätt att falla in i de ”traditionella undervisningsmetoderna” och jobbar därför för 
att öka sin kunskap och samla på sig material att använda i alla ämnen. Hon känner dock sig 
bekväm och trygg i det hon gör och menar att hennes arbete för henne på rätt väg. Även 
Camilla känner sig säker i sin lärarroll även om hon skulle önska läsa mer bild som 
fortbildning. Hon menar även att hon finner sin trygghet i läroplanen och nämner flera gånger 
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den kommande LGR11 samt att det är viktigt att ha kollegor som hjälper en, som tidigare 
nämnt.  
 
Hanna berättar att hon och hennes kollegor ibland uppfattar att estetlärare på andra skolor 
brukar få dyka upp för att förgylla tillvaron för eleverna och att deras ”estiska inslag” bara blir 
något ”roligt för att orka med”. Hanna beskriver hur hon och de andra lärarna på skolan menar 
att estiska lärprocesser istället handlar om ett förhållningssätt gentemot barnen och 
kunskapen. Hon säger att estetlärarna inte ska fungera som en liten ”gubbe i lådan” utan ska 
besitta den kompetens som krävs för att bidra till ett gott lärande, genom estetiska 
lärprocesser.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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5. ANALYS 
I följande avsnitt kommer vi att analysera vår resultatdel utifrån vår bakgrund och våra 
frågeställningar.  
 

5.1 Ämnesintegrering viktig men… 
Respondenterna beskriver sin syn på ämnesintegrering och anser att den är viktig. Förutom 
genom temaarbeten nämner de också hur bland annat ämnena musik och matematik kan 
integreras. ”Musikmatten” har en given plats på schemat och bedrivs flera gånger i veckan. 
Sandström (2005) beskriver det här som ett tvärvetenskapligt arbetssätt där fokus tas från ett 
strikt ämnestänkande. Samspelet mellan hand och hjärna är något som Thavenius (2004b) 
belyser vikten av och att en sådan radikal estetik är något som skolan borde lägga mer fokus 
på. 
 
En av respondenterna förespråkar användandet av dramaövningar i svenskundervisningen 
eftersom blandningen av teori och praktik leder till ökad muntligt kommunikation, sensibilitet 
och kreativitet. Lev Vygotskij (1995) berör det estetiskt sinnliga och det vetenskapligt 
teoretiska och anser att dessa tillsammans skapar en helhetssyn. Han anser att den teoretiska 
reproduktiva delen av skolans undervisning är viktig för tänkande eftersom det hör ihop med 
minnet. Samtidigt beskriver han hur den kreativa aktiviteten behövs för att möjliggöra 
skapandet av något nytt. Han menar alltså att känsla och förnuft hör ihop.   
 
Respondenterna beskriver de hinder som kan uppstå vid arbete med ämnesintegrering och 
nämner framför allt tidsaspekten. Eftersom det inte finns någon schemalagd tid för gemensam 
planering lärare sinsemellan, sker det istället under raster eller andra lediga stunder. Just 
tidsaspekten är något som Sandström (2005) tar upp. Hon menar att många lärare inte finner 
tiden för att planera gemensamma lektionstillfällen. Hon tar även upp en aspekt kring 
samarbete och menar att ämneslärare ibland har svårigheter att se vilket utbyte som en annan 
lärare kan bidra med. De lärare vi talat med ser dock inga hinder med detta utan välkomnar 
samarbete och ser endast möjligheter.  
 
Genom att arbeta ämnesintegrerat menar respondenterna att eleverna får större möjligheter att 
finna just det arbetssätt som fungerar bäst för dem och en av lärarna menar att kunskap sällan 
är knutet till ett visst ämne. Detta går i linje med vad Berlin och Dal (2010) beskriver om hur 
elever kan misslyckas med att lösa en viss uppgift i ett ämne men då den istället återfinns i ett 
annat ämne och i ett annat sammanhang så lyckas eleven utan svårigheter. Även Lindgren 
(2006) belyser användandet av ämnesintegrering som en förstärkning som syftar till att stärka 
elevers lärande inom alla ämnen.  
 
Ett sätt att finna vilket arbetssätt som fungerar bäst för olika elever kan vara att arbeta i teman, 
vilket är något som alla respondenter nämner. Genom detta arbetssätt får lärarna in många 
olika estetiska uttrycksformer såsom, musik, bild, drama och dans. Dessa uttrycksformer står 
angivna i Lpo 94 som något som ska vara inslag i skolans verksamhet (Skolverket, 2006). 
Thavenius (2004b) menar att de här uttrycksformerna ofta saknas i dagens skola men att de är 
nödvändiga eftersom de bland annat är de verktyg som kan hjälpa eleverna att få en större 
förståelse för sin omvärld och således ges möjlighet att påverka den. Aulin-Gråhamn och 
Thavenius (2003) beskriver mötet med verkligheten som någonting komplext och svårt att 
handskas med. Men genom användandet av estetik kan man utifrån sig själv och i möte med 
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andra tolka och bearbeta de möjligheter, problem och frågor som verkligheten kan föra med 
sig.  
 

5.2 Att bryta mot traditionella normer  
En av respondenterna beskriver sin syn på estetiska lärprocesser där eleven är medskapare och 
läraren fungerar som handledare. Genom att ställa öppna frågor och ge eleverna friheten att 
själva välja metod att producera svaret på öppnar det för estetiska lärprocesser. Thavenius 
(2004b) ser positivt på undervisning som tar till vara på elevernas tidigare erfarenheter. Han 
menar att genom att utnyttja deras erfarenheter och ge dem rätt verktyg så blir det enklare för 
eleverna att tillämpa sig ny kunskap och få en större förståelse.  
 
En annan av respondenterna menar att genom estetiska lärprocesser där flera olika 
uttrycksformer kommer till användning kan man på så sätt möta alla elevers olika 
lärandebehov. Ytterligare en uppfattning bland respondenterna är att estetiska läroprocesser 
kan uppstå när man använder den egna kroppen och annat konkret material. Att eleverna ska 
ha rätt att använda sig av de uttrycksmedel som de själv väljer skriver Aulin-Gråhamn och 
Thavenius (2003) om och menar att en skola som är öppen för kritisk dialog är att föredra. 
Med hjälp av estetiska lärprocesser kan man få nya perspektiv på lärande genom att vända och 
vrida på problem och bryta traditionella normer.  
 
Thavenius (2004) menar att det finns många lärare som påstår att de använder estetiska 
lärprocesser i sin undervisning, men att de i själva verket missbrukar uttrycket då det inte sker 
något för- och efterarbete. En av respondenterna menar att estetiska lärprocesser handlar om 
ett förhållningssätt till eleverna och kunskapen. Hon upplever att estetiska inslag i traditionell 
undervisning oftast bara innebär att eleverna ska få illustrera, ha lite roligt för att orka med 
och att estetlärarna mest finns till för att förgylla tillvaron för eleverna.  
 
Alla respondenterna är eniga om att estetiska inslag i undervisningen fyller en mycket stor 
funktion, om de utförs rätt. Aulin-Gråhamn med flera (2004) beskriver estetikens plats i 
skolan och menar att de estetiska inslagen ofta ses som något lustfyllt som ska fungera som 
antingen belöning eller morot för att eleverna ska bli mer motiverade i det teoretiska arbetet. 
Sällan höjs det några röster som argumenterar för att ge estetiken en mer betydelsefull plats i 
skola och sällan görs kopplingar till lärande.  
 

 5.3 Utbildning och intresse 
Alla respondenterna har ett gediget intresse för estetiska aktiviteter. Dock saknar de en 
estetisk akademisk utbildning. Respondenterna visar ett intresse av att lära sig mer angående 
arbetet med estetiska lärprocesser och en av dem har en önskan att vidareutbilda sig inom 
bildämnet. Tankar om att man som lärare aldrig är fullärd förekommer och forskning kring 
barns lärande och nya undervisningsmetoder lockar. Andra uppfattningar bland 
respondenterna är att ifall man är väl förtrogen med läroplan och kursplan samt arbetar med 
kunniga kollegor så räcker det en lång väg.  
 
En aspekt av undervisning som en av respondenterna tar upp handlar om att på många skolor 
bedrivs den estetiska verksamheten på ett sådant sätt att estetläraren får fungera likt en ”gubbe 
i lådan” som dyker upp och bidrar med en lustfylld stund för eleverna, oavsett hur bra läraren 
än är. Men det kan även vara åt det andra hållet att läraren visar tydliga tveksamheter när det 
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gäller att arbeta i teman, projekt eller ämnesintegrerat på en skola där detta arbetssätt 
förespråkas (Thavenius 2004a).  
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6. DISKUSSION 
I följande del förs en diskussion kring vårt metodval samt en diskussion kring vår analys som 
utgår ifrån arbetets syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras tankar kring 
framtida forskning inom ämnet.  
 

6.1 Metod 
Vi valde en kvalitativ ansats med datorstödd intervju för att få svar på våra frågor. I och med 
att våra intervjuer skulle genomföras under tiden fram till jul, som är en allmänt stressig tid, 
valde vi den här metoden för att underlätta för lärarna tidsmässigt. Vår uppfattning var att det 
skulle bli svårare att hinna ta sig tiden för en timmes intervju än att under en veckas tid svara 
skriftligt på ett antal intervjufrågor. Tanken var även att de skrivna svaren skulle kompletteras 
med hjälp av följdfrågor, som antingen skulle ställas via telefon eller mail.  
 
Problemet med den metod vi valt var att på grund av olika omständigheter så drog svaren ut 
på tiden vilket i sin tur ledde till att det inte fanns tillräckligt med tid för att ställa eventuella 
följdfrågor. I och med metodvalet lämnade vi ifrån oss ansvaret och kunde således inte styra 
över vår situation själva. En annan tanke vi fått under arbetes är att vi kanske hade fått ett 
annat resultat om vi hade valt att observera lärarna i undervisningssituationer. Dock känner vi 
ändå att det resultat vi fick ut från intervjuerna täcker det här arbetets frågeställningar och 
syfte, alltså har vi lyckats undersöka det som vi ämnade undersöka och således har arbetet en 
hög validitet (Bryman, 2000). Men vi är av uppfattningen att en annan intervjumetod kunde 
gett oss mer djupgående data att analysera. Våra respondenters svar var tämligen entydiga och 
visar att lärarna är samspelta För att förstärka trovärdigheten i vårt arbete, skulle vi kunnat 
genomföra fler intervjuer för att få fler lärares perspektiv. En positiv aspekt av den 
datorstödda intervjun är att den gav oss möjlighet att direkt börja analysera resultatet. Då vi 
fick intervjuerna skriftligt direkt behövdes ingen transkribering. Analysen gick till så att vi 
skrev ut de tre intervjuerna och började sedan göra jämförelser av respondenternas svar. Vi 
letade likheter och olikheter i deras svar för att kunna dra slutsatser och göra en analys. Vi 
utgick från delar i intervjuerna för att kunna skapa oss en helhet.  
 
Våra respondenter fick ta del av en intervju med hög standardisering och låg strukturering. 
Samma frågor ställdes således till alla respondenterna men då det handlade om stora frågor 
och med tanke på respondenternas olika erfarenheter fick vi ändå en stor bredd och variation 
på svaren.  
 
Urvalet av respondenter var delvis slumpmässigt. Vi ville intervjua lärare med behörighet i 
specifika ämnen och tog kontakt med en lärare på skolan som sedan förmedlade våra 
önskemål till sina kollegor varpå tre lärare visade intresse. De var positiva till att medverka i 
intervjun och hade en hjälpsam inställning. Respondenterna var okända för oss. Bristen på 
tidigare relation till lärarna tror vi gav oss en större möjlighet att tolka deras svar på ett 
oberoende sätt.  
 

6.2 Resultat 
I resultatdiskussionen har vi valt att återkoppla till tidigare rubriker för att bibehålla en 
struktur och röd tråd. Sammantaget för hela resultatet är att vi kanske borde gett våra 
respondenter en definition av begreppen ämnesintegrering och estetiska lärprocesser. Vi har 
nämligen märkt efter att ha analyserat deras svar att begreppen ofta flyter samman vilket kan 
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ha påverkat vårt resultat. Det faktum att respondenterna i skrivandes stund ännu inte hunnit 
godkänna att intervjuerna blivit korrekt återgivna försämrar arbetes tillförlitlighet.  
 

6.2.1 Ämnesintegrering 
På respondenternas skola har ämnesintegrering en stor plats vilket visar sig genom att 
integreringen av musik och matematik har fått en egen plats på schemat under namnet 
musikmatte. Lev Vygotskij (1995) belyser just vikten av att sammanföra det praktiska med 
det teoretiska, där kropp och hjärna samverkar. Vi är eniga med det Vygotskij säger och våra 
erfarenheter från dels vår verksamhetsförlagda utbildning, dels vår egen skolgång stärker 
detta. Det är i sådana sammanhang vi upplever att vi lärt oss mest och att kunskapen har 
förankrats djupare. Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) menar att de praktiska och estetiska 
ämnena överlag inte får lika mycket tid och resurser i skolan som de teoretiska. Därför är det 
positivt, just det faktum, att musikmatten på vår undersökta skola har fått schematid som visar 
att estetiken tilldelas stort utrymme och anses betydelsefull. 
 
Även om musikmatten förekommer frekvent i undervisningen är arbetet med 
ämnesintegrerande teman det som präglar skolan mest. Här integreras de flesta ämnen, bland 
annat svenska, SO, NO, slöjd och teknik. De estetiska inslagen består av bild, musik och 
drama. De teman som skolan arbetar med sträcker sig över ett läsår och avslutas med en 
redovisning där estetiska ämnen är inbegripna. Sandström (2005) beskriver hur det finns två 
läger ute i skolorna angående ämnesintegrering. De som förespråkar ett rent ämnestänkande 
och de som är mer öppna för integrering ämnena emellan. Hon menar även att 
ämnesintegrerat arbete innebär ett mer tvärvetenskapligt tänkande. Våra respondenter tillhör 
det läger som förespråkar ämnesintegrering. Vi anser att ämnesintegrering i grunden är ett bra 
koncept. Så länge det inte sker på bekostnad av något av ämnena som integreras, till exempel 
om svenska och musik integreras så får inte svenskinnehållet försämras bara för att musiken 
ska få sin plats.  
 
På frågan om vilka för- och nackdelar respondenterna finner med ämnesintegration nämns 
mest fördelar. De nackdelar som dock nämns stämmer väl överens med de hinder som 
Sandström (2005) tar upp, speciellt tidshindret. Planeringen av de gemensamma 
lektionstillfällena ges ingen enskild tid utan får planeras på lediga stunder eller raster. Vi 
ställer oss frågande till detta. Om skolan har som ambition att arbeta på ett visst sätt, såsom 
ämnesintegrerat, borde tid till detta ges. Vi tror att risken finns att lärarna annars tröttnar på att 
använda just sin lediga tid eller raster för att planera lektioner, vilket i sin tur kan leda till att 
kvalitén på undervisningen sjunker.  
 
Däremot tycks de tveksamheter kring teman och ämnesintegrerande arbeten, som Thavenius 
(2004a) tar upp ur Åstrands (utan årtal) rapport, inte vara befogade just på den här skolan. Vi 
funderar på om det är på grund av en allmän attityd som råder på skolan eller ifall den 
estetiska profilen har något med saken att göra. Den här positiva inställningen till 
ämnesintegrering har vi nämligen inte varit i kontakt med tidigare under den 
verksamhetsförlagda utbildning som vi varit med om. Istället verkar de intervjuade lärarna 
finna stora möjligheter med att arbeta i teman och ser det som en tillgång till undervisningen. 
Ämnesintegrering är ett utmärkt sätt att möta den enskilde individens behov menar en 
respondent medan en annan säger att kunskaper sällan är bundna till ett speciellt ämne. Vilket 
kan stärkas av Berlin och Dal (2010) som menar att elever kan ha enklare att lösa en uppgift i 
ett annat ämne än dess ursprungliga.    
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6.2.2 Estetiska lärprocesser 
Respondenternas gemensamma uppfattning kring estetiska lärprocesser är att de fyller en 
mycket stor funktion, dels i allmänhet dels i deras ämnen. Vi tror att det är en vanlig 
uppfattning bland lärare på profilerade skolor att de förespråkar skolans arbetssätt. Hade de 
inte ansett att arbetsätten är funktionella hade de förmodligen inte sökts sig dit. Sammantaget 
kan vi konstatera att samtliga lärare har ett förhållningssätt till lärande som skiljer sig från den 
traditionella läroboksundervisningen i och med att de inte drar sig för att använda många olika 
uttrycksformer. De tycker att det är viktigt att kunna bryta sig loss från de traditionella 
undervisningsmetoderna och visa på fler aspekter av lärande. I och med att de inte ser några 
problem med att få in estetiska inslag i alla ämnen visar de på en tydlig radikal estetik i sin 
undervisning. Det är således ingen lågmäld estetik som bedrivs (Nationalencyklopedin, 
2010c) utan en estetik som tar plats och som har möjlighet att förändra 
(Nationalencyklopedin, 2010d).  
 
Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) menar att estetik kan bidra till hur skolan fungerar. 
Genom att vara öppen för kritisk dialog och att använda sig av de uttrycksmedel som eleverna 
själva väljer kan det bidra till hur skolans sociala miljö verkar. De här uttrycksmedlen kan 
även bidra till att eleverna ökar sin förståelse för världen de lever i och kan på så sätt vara 
med och förändra den (Thavenius, 2004b). Vi tror att estetik i allmänhet och estetiska 
lärprocesser i synnerhet kan främja elevers lärande. Bland annat anser vi att mängden 
uttrycksmedel kan bidra till att den enskilde individen kan finna just sitt uttryck och därmed 
stärka sin självkänsla och sitt lärande.  
 
Estetiska lärprocesser är som tidigare nämnt ett komplext begrepp och i en av intervjuerna tar 
vår respondent upp denna aspekt. Hon berättar att hon upplever ett visst missbruk av 
begreppet, att många lärare säger sig använda estetiska lärprocesser men att hon inte håller 
med om det. Hennes uppfattning om vad som är en estetisk lärprocess innebär mer än att bara 
illustrera bilder eller ha lite roligt för att orka med. Vår grundsyn när vi påbörjade det här 
arbetet handlade just om det som respondenten nämner. Vår erfarenhet från den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är att den estetiska undervisningen inte alltid 
bedrivs på ett didaktiskt medvetet sätt. Precis som Thavenius (2004a) beskriver utifrån 
Åstrands (utan årtal) rapport får man uppfattningen att det förekommer maskering av de 
estetiska inslagen i skolan. 
  
En av respondenterna beskriver hur hon arbetar med estetiska lärprocesser i sina ämnen. Hon 
berättar att hon integrerar bild, musik, rörelse och film i sina ämnen men också att hon i NO 
brukar jobba med laborationer, samtal och forskning. Vår uppfattning gällande estetiska 
lärprocesser är att det är ett komplext begrepp. Respondenten anser att laborationer, samtal 
och forskning i sig är estetiska lärprocesser medan vi ställer oss tveksamma till estetiken i det 
här fallet. Vi håller däremot med om att det sker en lärprocess.  
 
I enlighet med Thavenius (2004b) beskrivning av en estetisk lärprocess tar vår respondent 
tillvara på elevernas tidigare erfarenheter och ger dem verktyg för att utveckla ny kunskap och 
större förståelse. I respondentens definition av estetiska lärprocesser saknar vi dock de 
aspekter av estetik som Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) tar upp, exempelvis det 
sinnliga lärandet. Vi kan emellertid se vissa estetiska inslag i exempelvis laborationer då hand 
och hjärna arbetar tillsammans, men vi saknar ändå ett mer utbrett sinnligt lärande. Vi anser 
att det är frågan om en distinktion mellan begreppet lärprocess och estetisk lärprocess.  
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6.2.3 Lärarnas estetiska bakgrund 
Inför vårt arbete med den här uppsatsen var vi intresserade av att ta reda på vilken estetisk 
utbildning lärarna på en estetisk profilerad skola har. Det visade sig att alla respondenterna 
hade ett starkt intresse för estetik men ingen akademisk estetisk utbildning. På frågan om de 
ändå kände sig säkra med att arbeta med estetiska lärprocesser var det övervägande positiva 
svar. Deras uppfattning var att då de kände sig osäkra på något moment så finns det alltid 
kunskap att tillgå såsom andra kollegor. Intervjuerna visade på att respondenterna har en 
öppen attityd gentemot kunskap och lärande. De visade på en vilja att vidareutbilda sig och 
erhålla den eventuella kompetens som de saknar. Uppfattningen om att man som lärare aldrig 
är fullärd fanns också bland respondenterna.  
 
Vi tycker att en sådan uppfattning är att föredra då läraryrket är dynamiskt till sin karaktär och 
där forskning kring lärande ständigt pågår och utvecklas. Vi uppfattade respondenternas svar 
som positiva då vi har haft erfarenheter av det motsatta slaget. En del av de lärare vi mött ute 
på vår verksamhetsförlagda utbildning visar ingen ambition att ta till sig ny kunskap. 
Angående estetisk akademisk kompetens anser våra respondenter att en sådan inte alltid är 
nödvändig för att kunna använda sig av estetiska lärprocesser i sin undervisning. Däremot har 
vi förstått att ett gediget intresse för estetik och barns lärande i allmänhet väger tungt i den här 
diskussionen. Att hålla sig öppen för olika undervisningsmetoder och uttryckssätt och att 
alltid ha elevernas bästa för ögonen är ytterst väsentligt.  
 

6.3 Slutord 
Vi har i vårt arbete beskrivit en estetisk profilerad grundskolas arbete med estetiska 
lärprocesser utifrån en fallstudie. Den litteraturstudie samt den empiriska studie vi har 
genomfört har gett oss svar på de frågeställningar som vi baserade vårt arbete på. Vi har fått 
en inblick i lärarnas arbete och bildat oss en förståelse för hur det går till. Vi kan dra 
slutsatsen att i och med vårt kommande läraryrke har vi en spännande framtid att gå tillmötes, 
där utvecklingen om barns lärande och möjligheterna till kreativa uttryckssätt är våra att 
utforska.  
 

6.4 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång dök en idé om fortsatt forskning inom vårt ämnesområde upp. Vi har i 
det här arbetet undersökt hur lärarna på en estetiskt profilerad grundskola arbetar med 
ämnesintegrering och estetiska lärprocesser. Det skulle vara intressant att se hur de står sig 
resultatmässigt gentemot skolor utan estetisk profil. Visar sig de för- och nackdelar som finns 
med skolans arbetssätt i resultaten?  
 

6.5 Tack 
Vi vill tacka de lärare som ställde upp och medverkade i våra intervjuer. Utan er hade det här 
arbetet varit omöjligt att genomföra. Vi vill även tacka våra opponenter på arbete, Ana och 
Johanna, för bra och konstruktiv kritik. Slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare 
Barbro Gustafsson för all hjälp och stöttning under arbetet med vår studie.   
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Bilaga 1 – Brev till respondenterna 
 
Linnéuniversitetet 
Lärarutbildningen 
Therese Eklund, Erik Moberg 
E-mail: tekds07@student.lnu.se; emokl04@student.lnu.se 
 
Information inför intervjun  
 
Vi läser sista terminen på lärarutbildningen med estetisk inriktning och i vårt examensarbete 
har vi kommit att intressera oss för de estetiska inslagen i undervisningen. Vårt syfte är att 
genomföra en fallstudie för att beskriva hur lärare på en grundskola med estetisk profil arbetar 
med estetiska uttryck i sin ämnesundervisning.  
 
Vi är särskilt intresserade av att undersöka hur man kan arbeta ämnesintegrerande med 
estetiska inslag samt vilka möjligheter och hinder lärare finner i ett sådant arbetssätt.  
 
I vår undersökning kommer vi att genomföra fyra intervjuer med lärare inom svenska, 
matematik och de samhällsorienterade ämnena. Intervjuerna kommer genomföras skriftligt för 
att sedan följas upp med följdfrågor.  
 
Enligt de etikregler som gäller för forskning i Sverige deltar du som informant frivilligt och 
har rätt att avbryta när helst du känner för det. Du som deltagare har rätt att känna till att alla 
moment som ingår samt att de uppgifter som framkommer i intervjuerna endast kommer 
användas i forskningssyfte. Vidare kommer vi att behandla alla namn, både på personer och 
på skolan, konfidentiellt och vi kommer i vårt arbete att byta ut och använda fiktiva namn.  
 
Vårt arbete beräknas vara färdigt i januari 2011.  
 
Therese Eklund och Erik Moberg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tekds07@student.lnu.se
mailto:emokl04@student.lnu.se
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Bilaga 2 – Intervjumall och frågor 
 
Intervjufrågor 
 
1. Inledande frågor 
 
- Hur länge har du varit lärare? Examensår? 
 
- Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 
 
2. Ämnesintegrering 
 
- Använder du dig av ämnesintegrering med de estetiska ämnena? Och hur i så fall? 
 
- Vilka för- och nackdelar/möjligheter och hinder ser du med att arbeta ämnesintegrerat? 
(Exempelvis frågor om tid och samarbete?)  
 
3. Estetiska lärprocesser 
 
- Inkluderar du estetiska uttrycksformer i ditt ämne och din undervisning? Hur? 
 
- Finns det något estetiskt innehåll som lämpar sig bättre i just ditt ämne och varför? 
 
- Vilken funktion tycker du att de estetiska inslagen fyller i skolan i allmänhet och i ditt 
ämne? 
 
4. Kompetens 
 
- Har du någon estetisk bakgrund, exempelvis akademisk eller praktisk? 
 
- Vad behöver man som lärare, tycker du, för att arbeta med estetiska lärprocesser? 
 
- Känner du dig säker vad det gäller att arbeta med estetiska lärprocesser eller känner du att 
något saknas? Vad i så fall? 
 
5. Övrigt 
 
- Finns det något speciellt du vill framhålla som inte fått plats vid ovanstående frågor? 
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