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Det varierade arbetssättet – så når vi alla elever 

- En studie om att möta alla elever med fokus på estetiska ämnen och IKT. 

 

The varied way to work – how to reach every pupil 

- A study about reaching every pupil with a focus on esthetical subjects and ICT. 

 

Antal sidor: 34 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om betydelsen av det vi kallar en 

specialpedagogisk grundsyn i daglig undervisning för barns och elevers lärande och utveckling. 

En grundsyn inom specialpedagogiken är att alla lär olika, därför behövs ett varierat arbetssätt. 

Studien har fokus på estetiska ämnens och IKT:s betydelse.  

     För att få en bild av synen på specialpedagogik, estetik och IKT i verksamheten använder vi 

en kvalitativ metod, och intervjuar några pedagoger kring ämnesområdet. Vi gör även en 

enkätundersökning med en elevklass om deras syn på estetiska ämnen och IKT. Vi relaterar 

tidigare forskning till vår insamlade data för att få ett resultat. 

     Vårt resultat visar att pedagogerna i studien har en positiv inställning till examensarbetets 

diskuterade ämnen och ser framgångsrika effekter av att använda dessa arbetsmetoder i daglig 

klassrumsundervisning. Däremot används inte ämnena i så stor utsträckning av 

klasspedagogerna, bland annat på grund av tids-, intresse- och kompetensbrist. 
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Bakgrund 
Specialpedagogik är ett omdiskuterat ämne som alltid finns med på agendan och en av de 

specialpedagogiska grundsynerna är att alla lär olika. Specialpedagogiken och dess syn är ofta 

något som är avgränsat för ett antal elever och de får god hjälp. Denna grundsyn är något som 

alla pedagoger borde låta genomsyra sin dagliga undervisning.  Tänk om alla barn och elever 

hade fått denna utvecklande grundsyn i sitt lärande – hur hade deras utveckling förändrats?  

      Vi har tillsammans läst en kurs i specialpedagogik och en i musik och vi har här fördjupat 

oss i våra områden och sett hur viktig specialpedagogiken är. Dessutom har vi fått en inblick i 

hur viktig musiken och andra estetiska ämnen kan vara för elevers lärande och utveckling. Vi 

anser att en specialpedagogisk syn är viktig och något som inte endast ska finnas hos 

specialpedagoger och speciallärare. Eftersom resurserna på skolorna oftast inte är goda så bör 

även klasspedagogerna ta till sig specialpedagogikens kunskaps-, barn- och elevsyn i sin 

dagliga undervisning. Detta för att få med sig alla elever så att de genom varierande arbetssätt 

och skräddarsydd utbildning kan utvecklas maximalt efter sina egna förutsättningar. Vi 

kommer lägga vår huvudfokus på arbetssätt, kunskapssyn och barnsyn som bygger på en 

specialpedagogisk syn och hur detta påverkar barn och elever.  

       Under skolans uppdrag i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94), nämns de estetiska ämnena som en del i elevernas 

kunskapstillägnande. Det skrivs att: 

 

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

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

tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Skolverket, 2009:7) 

 

Vi vill reflektera över hur stor vikt som läggs vid de estetiska ämnena i läroplan och 

kursplaner och se om detta överensstämmer med praktiken i verksamheten. Genom detta 

arbete strävar vi efter att upplysa pedagoger om vikten av att låta en specialpedagogisk syn 

genomsyra den dagliga undervisningen och även om musikens och andra estetiska ämnens, 

och tekniska hjälpmedels positiva effekter för elevers utveckling i alla typer av undervisning. 

Detta för att allt fler elever behöver extra stöd i sitt lärande, vilket ökar kraven på att använda 

varierade arbetssätt. Specialpedagog och speciallärare ska vara de som har störst kompetens 

inom området kring barn och elever i behov av särskilt stöd, men vi vill belysa att även 

klasspedagoger bör anta den specialpedagogiska grundsynen vad gäller varierat arbetssätt. 
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Begreppsdefinition 
I detta arbete kommer vi att använda oss av begreppen barn och elever. Vi använder oss av 

båda begreppen för att vi syftar på barn när det gäller förskolan och elever när det berör 

grundskolan. Dock när det gäller barn- och elevsyn skriver vi om ”barnet” och då inkluderar 

vi även elever i grundskolan eftersom vi där menar barn på ett generellt sätt och inte i relation 

till rollerna i skolan. 

     Nästa begrepp är pedagog och där inkluderar vi pedagoger och lärare som arbetar inom 

förskola och skola. Vi använder oss av pedagog som samlingsnamn för att detta har blivit ett 

mer etablerat begrepp inom pedagogisk litteratur, istället för ordet lärare. Däremot kommer vi 

att använda oss av båda begreppen specialpedagog och speciallärare, då dessa pedagoger har 

olika utbildning och inte riktigt samma uppdrag. Specialpedagogen har ett övergripande 

arbete när det gäller att diagnostisera och observera barn och elever som tros ha ett behov av 

särskilt stöd och denne fungerar som rådgivare för andra pedagoger. Specialläraren arbetar 

däremot mer direkt med eleverna inom specialundervisning.  
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Syfte  

Studiens syfte är att bidra med fördjupad kunskap om betydelsen av ett varierat arbetssätt för 

barns och elevers lärande och utveckling. Med utgångspunkt i specialpedagogikens grundsyn 

där hänsyn tas till att alla lär sig på olika sätt vill vi belysa värdet av att anta denna grundsyn i 

daglig klassrumsundervisning. Dessutom vill vi bidra med kunskap om de estetiska ämnena 

(med fokus på musik) och användning av IKT med avseende på varierade och 

individualiserade arbetssätt. 

 

Problemformuleringar  
Vi kommer att arbeta utifrån följande problemformuleringar: Hur kan ett varierat arbetssätt 

bidra till att möta alla barn och elever? Hur kan IKT och estetiska ämnen bidra till att möta 

alla barn och elever? Vilken kunskaps-, barn- och elevsyn krävs från pedagogernas sida?  
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Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare litteratur, publikationer, vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar som behandlar vårt ämnesområde. Från allmän forskning till mer specifikt 

inriktad sådan som är relevant för området som vi behandlar kommer här att presenteras för 

att sedan ligga till grund för vår empiriska studie.  

 

Specialpedagogisk syn 

När begreppet specialpedagogik diskuteras och försöker definieras finns det många olika 

perspektiv och ingen enhetlig syn. Många anser att specialpedagogiken tar vid där den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Till viss del är det så, men andra menar också att 

specialpedagogiken bör vara en integrerad del i den dagliga undervisningen. Ett samspel ska  

finnas och detta belyser Bengt Persson som är professor i specialpedagogik och har skrivit 

boken Elevers olikheter: och specialpedagogisk kunskap (2007). Han skriver att 

specialpedagogisk verksamhet bör ses i ”[…]interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i 

skolan” (2007:166). Specialpedagogik ska ses som ett verktyg för att alla ska få den bästa 

möjliga utveckling och utbildning på den nivå där de befinner sig, och inte för att kategorisera 

eleverna. Det handlar också om att hitta en balans – en jämvikt där speciallärare och 

specialpedagog fungerar som stöd för klasspedagogen när denne inte vet hur han/hon ska 

forma sin undervisning efter eleven. Ett nära samarbete mellan specialpedagogiken och den 

vanliga pedagogiken resulterar i en specialpedagogik för alla, då specialläraren kommer in i 

klassen ibland och andra gånger erbjuder enskild tid för alla elever (Persson, 2007).  

     Genom att erbjuda specialpedagogik till alla elever när de är i behov av den hjälpen så 

bidrar det ”[…]till att den naturliga variationen av elevers olikheter kan mötas i skolan” 

(Ahlberg, 2007:85). Specialpedagogik handlar mycket om att inkludera alla och möta alla i 

undervisningen och gemenskapen i skolan genom till exempel ett varierat arbetssätt. Ingen 

elev ska ses som avvikande för att specialpedagogiska metoder passar eleven bättre än den 

vanliga pedagogiken som utförs i klassrummet. Därför är just denna integration mellan 

specialpedagogik och vanlig pedagogik så viktig (Ahlberg, 2007 och Persson, 2007).  

     En förändring har skett i synen på barn och elever i behov av särskilt stöd. Det har gått från 

att professionellt handla om behandling, vård och träning av dessa till att det istället ligger 

fokus på att stödja dem i lärandet och utvecklingen i deras naturliga omgivning. ”In the 

educational context, ‘supports’ are a cornerstone of ‘good inclusion practice’” (Mortier, Van 

Hove & De Schauwer, 2010:544). Det förespråkas att barn och elever i särskilda behov bör 
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placeras i den vanliga klassen så mycket som möjligt, men ibland behöver de också enskild 

undervisning. Fördelen med att placera dessa elever i den vanliga klassrumsundervisningen är 

att det bidrar till att det finns stor potential till naturligt stöd från till exempel klasskamrater, 

pedagoger och andra stödpersoner. En svårighet med inkludering av elever i särskilda behov 

är att klassrumspedagogerna kan känna att tid och resurser inte räcker till, då fler elever än de 

som officiellt blivit tilldelade stöd är i behov av det. Pedagogerna känner sig inte tillräckligt 

förberedda för att inkludera dessa elever i klassrummet. För att inkluderingen ska realiseras 

krävs då ett nära samarbete mellan alla pedagoger. Det är viktigt att barnen och eleverna får 

chans att klara sig så mycket som möjligt utan stöd, och att stödet inte alltid fokuseras på 

endast dem utan finns som resurs i klassen (Mortier, Van Hove & De Schauwer, 2010). 

 

Lärande och kunskapssyn 

Inom den västerländska kunskapssynen har sedan tusentals år tillbaka praktiska kunskaper 

ansetts mindre värda än teoretiska, och detta har förstärkts de senaste århundradena 

och ”Huvudets förmågor har så att säga skattats högre än handens.” (Berlin & Dal, 2010:241). 

Vårt samhälle styrs alltså av en kunskapssyn som förespråkar fackligt tänkande och där 

kunskapstester ligger till grund för bedömning och sortering av elever. Istället för att se 

kunskap som en produkt av nyfikenhet och erfarenheter så priviligeras de som kan det 

böckerna säger (Uddholm, 1993). Det har skett en uppdelning mellan teoretiska och 

praktiska-estetiska ämnen. I skolan har tyngden lagts på de teoretiska ämnena, vilket har skett 

på de andra ämnenas bekostnad, så som musik (Jederlund, 2002). Denna syn bidrar till 

att ”[…]skapa begränsade människor som ska åtgärdas eller sopas undan.” (Uddholm, 

1993:29), och går hand i hand med omdömen som opraktisk, omusikalisk och obegåvad. 

Uddholm skriver att denna kunskapssyn inte ser på våra möjligheter som hela människor och 

han har uppfattningen att människans förmåga blir större om alla delförmågorna stimuleras. 

Förmågan är en förutsättning för att nå ökad kunskap (1993). Att stödja vissa intelligenser och 

kunskaper mer än andra kan leda till att barn och elever mister i kompetensbredd. Howard 

Gardner är utvecklingspsykolog vid Harvards universitet i USA och forskar om högre 

kognitiva processer med inriktning kring kreativt och konstnärligt praktiserande. Han talar om 

att människan har multipla intelligenser vilket innebär att alla har olika typer av intelligenser 

och därmed lär sig på olika sätt. Detta vidgar det rådande intelligensbegreppet (Berlin & Dal, 

2010).  

     Jederlund lägger fram forskning från år 2000 om hur denna kunskapssyn som förespråkar 

teori mer än praktik kan ha bidragit till betygsresultat. Var tionde elev blir underkänd i 
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basämnena efter årskurs nio. Han reflekterar över om dessa betygsresultat hade blivit bättre 

om eleverna fått använda sig av fler uttryckssätt och kunskapsformer. Det visas att skolor som 

prioriterar olika uttrycksformer och arbetar processinriktat får goda resultat när det gäller 

bland annat elevers språk, sociala kompetens och kritiska tänkande, utan att det går ut över de 

traditionella faktakunskaperna (Jederlund, 2002). 

     Kunskapsbegreppet utvecklas dock ständigt. Lpo94 och Lpfö98 (Läroplan för förskolan) 

genomsyras av en förändrad syn på kunskap där skolans främsta uppgift inte längre är att 

förmedla kunskap, istället ska skolan främja barns och elevers lärande. Något som betonas 

starkt är arbetssätt som bygger på bland annat skapande, lek och sociala situationer. I 

läroplanerna har undervisningsbegreppet blivit bredare och barnet ses som aktivt och 

kompetent med en lust att lära: 

 

Kunskapssyn och synen på lärande i läroplanerna innebär att de olika språkliga uttrycksformerna 

som muntligt och skriftligt språkande, drama, lek, rörelse, musik och bildgestaltande fått 

likvärdig status. (Jederlund, 2002:24) 

 

Dagens kunskapssyn är mer processinriktad och människans kommunikationsförmåga är 

viktig och grundläggande för att kunna söka och skaffa sig kunskap. I denna förmåga ingår 

både den musikaliska och talspråkliga förmågan (2002).  

 

Att se barnet – ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

”Jag tror inte på den pedagogiskt dirigerade leken, jag tror på barnen” (Nils Lindgren, I 

Jederlund, 2002:21). Hur pedagogen ser på det enskilda barnet påverkar bland annat dess 

lärande, utveckling, självbild, självkänsla och självförtroende. Därför är det viktigt att 

pedagogen är medveten om och reflekterar över sin egen barn- och elevsyn. Jenner skriver om 

just detta, då han talar om den så kallade pygmalioneffekten. Han skriver att om vi inte 

uppskattar våra elevers egenheter och ser olikheterna som en tillgång istället för ett problem, 

så riskerar vi att omedvetet skapa en självuppfyllande profetia. Genom att ha olika 

förväntningar på eleverna, höga som låga, bidrar vi omedvetet till elevernas resultat och 

beteende. Positiva förväntningar leder ofta till goda resultat medan negativa förväntningar 

leder till dåliga resultat från barnets sida. Detta betonas även då Jenner skriver att 

"[...]elevernas beteenden kan ses som avspeglingar av lärarens förväntningar och vice versa” 

(2004:10). Därför är det viktigt att upprätta en relation som präglas av trygghet, där eleven får 
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bekräftelse och blir sedd. Detta är avgörande för den enskilde individens kunskapande och 

självbild (2004). 

     I relationen mellan barn och vuxen skapas en asymmetrisk maktbalans då barn är beroende 

av vuxnas omsorg men inte tvärtom. Om den vuxne då inte har en människovänlig barn- och 

elevsyn och försöker arbeta för en jämvikt i relationen så kommer barnet att känna sig otryggt 

och osäkert. Detta leder även till att barnet inte utvecklas i sitt lärande och som person. Istället 

bör läraren ta barnets perspektiv för att förstå dess situation och därigenom jobba för att skapa 

jämvikt. Arbetar den vuxne mot detta kan också en professionell och etisk hållning uppnås 

(Jenner, 2004).  

     Von Wright skriver vidare om hur viktigt det som pedagog är att se barnet utifrån ett 

relationellt perspektiv. Pedagogen måste kunna se att de eventuella svårigheter barnet har inte 

sitter i barnet utan ofta beror på omgivning och relationer i denna. Våra olikheter framträder i 

mötet mellan människor och är inte förenade med den enskilde människan. Utifrån ett 

relationellt perspektiv sägs det inte att barnet är dyslektiker utan det har dyslexi. Problemet är 

därmed inte förbundet med barnet utan med omgivning och relationer (2002). 

     Vid införandet av Lpo94 och Lpfö98 skedde en viktig förändring i barn- och elevsynen 

som bygger på utvecklingspsykologisk forskning av små barns kommunikativa och kognitiva 

utveckling. Den nya synen innebär att barnet har en medfödd kapacitet och social delaktighet. 

Det talas om det kompetenta barnet som tänker ”[…]och relaterar till andra människor från 

första stund i livet (Jederlund, 2002:22). Barnet är socialt och kunskapssökande och det är 

förskolas och skolas uppgift att vara öppna för alla barns enskilda behov och inlärningssätt. 

Denna barn- och elevsyn bör leda till en inkluderande skola där allas individuella behov 

tillgodoses (2002). För att detta ska kunna uppnås ställs också krav på behöriga pedagoger 

inom alla ämnen. Det gäller även de estetiska ämnena, där den svenska skolan i dagsläget inte 

har några krav på behörighet bland pedagogerna (Berlin & Dal, 2010).  

 

IKT för lärande 

Informations- och kommunikationsteknik, IKT, har tagit allt mer plats i samhället och detta 

avspeglas även till viss del i skolan men inte i lika stor utsträckning. Skolan hinner inte med i 

utvecklingen och på många håll saknas vilja, resurser och kompetens.  

 

Många studier visar att skolmiljöer som är utvecklande, utforskande och förändringsvilliga 

skapar elever som utvecklas bättre och som lättare tar till sig ny kunskap. Skolledning och 
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organisation i övrigt måste dock aktivt stödja nya arbetsmetoder och pedagogiska insikter för att 

en förändring ska ske. (Myndigheten för skolutveckling, 2007:40) 

 

   Myndigheten för skolutveckling visar i Effektivt användande av IT i skolan omfattande 

undersökningar på positiva effekter av att använda IKT som ett genomsyrande arbetssätt i 

skolan. Enligt en undersökning gjord i England har IT en positiv effekt i alla ämnen för elever 

i särskilda behov. En annan studie visar dock också att det inte enbart är dessa elever som 

påverkas positivt utan även de akademiskt starka och de något svaga. Det presenteras även 

studier från Europa där fördelar med IT kopplat till lärande påvisas. Det lyfts fram fördelar 

som ”[…]en ökning av elevernas motivation och färdigheter, ökad självständighet samt 

utveckling av arbetet i grupp.” (2007:5). Dessutom sker en ökad motivation hos eleverna i 

samband med detta arbete vilket leder till elever som är mer engagerade, vilket i sin tur 

främjar lärandet. Att IT medför positiva effekter på kunskapsinlärningen och 

koncentrationsförmågan är tydligt i forskningen. En brittisk studie visar framförallt på ett 

positivt samband mellan IT och matematik, naturvetenskap och engelska. Utan kontinuerlig 

undervisning med IT som integrerat arbetssätt uteblir dock de positiva effekterna (2007). 

     Genom användandet av IT främjas även ett individualiserat lärande. Här kan elever arbeta i 

sin egen takt och självständigt utifrån sina personliga behov. För att individualiseringen ska 

bli meningsfull har pedagogens förhållningssätt stor betydelse. Pedagogen måste ha ett syfte 

med användandet av IT och även kompetens inom området. Bärbara datorer och interaktiva 

skrivtavlor är exempel på användning av IKT där individualiserat arbete är möjligt. Sådan 

mobil teknik ger valmöjligheter för eleverna eftersom de olika verktygen kan anpassas efter 

individuella lärstilar. Interaktiva skrivtavlor ger enligt studier också en långsiktig positiv 

effekt på läsning, skrivning, matematik och naturvetenskap. Pedagogen kan med tavlorna 

också förbättra sina presentationer och elevernas delaktighet genom teknik och varandra. 

Tavlorna har även ”[…]visat sig hjälpa autistiska elever att arbeta med varandra, till exempel 

under lektioner i läs- och skrivkunnighet där digitala foton används i kombination med 

interaktiva skrivtavlor för att stimulera en ökad delaktighet.” (Myndigheten för skolutveckling, 

2007:30).  

     IT ger positiva utslag inom läs- och skrivutveckling. Genom att förstärka lärandet i läs- 

och skrivinlärning med hjälp av IT kan de som haft problem med negativa attityder till 

lärandet få en positivare inställning (2007). Inom pedagogiken finns flera sätt att använda sig 

av IKT för att stödja lärande. Vestlin skriver om ett projekt på Kungsgårdens skola i 

Sandviken där eleverna skriver sig till läsning med hjälp av datorn, ljudande tangentbord och 
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talsyntes. I första klass i skolan skriver de endast på datorn och använder sig inte av penna, 

detta för att ge alla elever samma möjligheter att lyckas och för att bevara deras skrivglädje. 

Genom detta arbetssätt får alla elever tillgång till de verktyg som annars oftast används i 

specialpedagogiska sammanhang oavsett vilka förutsättningar och erfarenheter de har. På 

detta sätt kan eventuella framtida läs- och skrivsvårigheter förminskas eller elimineras. Att 

sitta med hörlurar vid datorn och lyssna till det ljudande tangentbordet och det eleven skriver 

är särskilt bra för de med koncentrationssvårigheter (Vestlin, 2009).    

     På Kungsgårdens skola arbetar de efter Tragetons teori om att elever måste utveckla 

finmotoriken i händerna innan de börjar skriva med penna. Detta för att de inte ska förlora lust, 

motivation och självförtroende när de skriver. Får eleverna vänta med handskriften leder det 

också till att den blir bättre och finare och texterna blir längre och mer innehållsrika när de väl 

börjar. Arbetet vid datorn går till så att eleverna sitter i par och samarbetar och även 

kompletterar varandra i skrivandet. Exempelvis kan det vara så att den ena eleven kan fem 

bokstäver och den andra tre, då kan de plötsligt åtta stycken tillsammans. Dialog och 

samarbete är viktiga delar i detta arbete. Eleverna kan också sitta själva vid datorn och skriva 

så kallad spökskrift vilket innebär att de använder sig av ett eget påhittat skriftspråk som de 

sedan relaterar till det korrekta skrivandet. Tanken med detta är att ha ett fritt skrivande som 

inte rättas, men eleven ska veta att texten säger någonting och denne ska kunna berätta vad de 

skrivit. Tyngdpunkten ligger på lusten att skriva och senare också läsa, vilket främjar lärandet 

genom att elevernas bristande finmotorik inte hindrar dem i skrivandet. Detta innebär att utgå 

från barnets utvecklingsnivå och att alla får samma möjligheter (Trageton, 2005). 

     Ett annat sätt att ta hjälp av IKT och internet i undervisningen är genom att använda sig av 

så kallade wikis. En wiki är en sökbar webbplats där besökarna enkelt kan redigera innehållet. 

Vestlin skriver om en skola i Nacka som arbetar med matematik med hjälp av wikis. Det går 

till så att lärarna lägger ut en matematikuppgift på wikin som eleverna gruppvis ska lösa. 

Varje elev i gruppen skriver lösningsförslag, inlägg och redigerar texten tills gruppen känner 

sig nöjd med uppgiften. På wikin sker en dialog och eleverna kan använda sig av till exempel 

bilder för att visa hur de löst uppgiften. Läraren ger kontinuerlig respons på elevernas arbete i 

wikin och hjälper dem vidare i lösningen. Wikis skapar diskussion och samarbete, och främjar 

även ett mångsidigt lärande med olika sätt att uttrycka sig på (Vestlin, 2009). Wikis öppnar 

upp skolan då de låter elever få större kontroll över lärandet som inte följer de traditionella 

undervisningsramarna där pedagogerna och böckerna styr. Här får eleverna själva bestämma 

vad som är viktigt och vad de ska välja bort. För att IKT ska ge positiva utslag i 

undervisningen krävs det att pedagogerna har en syn och inställning som tror på 
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förändringarna. Den pedagogiska synen är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt 

förändringsarbete inom undervisningsmetoder (Näslundh I Vestlin, 2009). 

     En undersökning gjord i Nederländerna visar på ett nära samband mellan IKT och 

specialpedagogiska metoder för barn i särskilda behov. Här jämförs matematikresultat mellan 

traditionella skriftprov och digitaliserade prov med till exempel ett datorprogram som 

hjälpmedel. De traditionella proven kan inte fullt ut ge information till pedagogen om vilka 

resurser som kan hjälpa eleverna att lösa ett problem, vilket leder till att deras fulla potential 

inte blir synlig. Med IKT som hjälpmedel får elever i särskilda behov större möjligheter att 

visa sin matematiska kapacitet och förståelse jämfört med traditionella metoder. IKT tar bort 

vissa av de kognitiva kraven i form av till exempel svår huvudräkning och algoritmer, och 

låter eleven fokusera på att kunna visa sin förståelse av det matematiska problemet istället. 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen där eleven utvecklas optimalt med hjälp 

av en vuxen eller någon annan som kan lite mer än denne. Ett samband kan göras mellan detta 

och IKT då digitala hjälpmedel kan fungera som stöd för eleven istället för den vuxne 

(Peltenburg, Van den Heuvel-Panhuizen, & Robitzsch, 2010).  

 

Musik och estetik för lärande  

Estetiska ämnen påverkar människan och hennes utveckling positivt, från fosterstadiet och 

genom hela livet. Ämnena erbjuder variationsmöjligheter samtidigt som de stödjer det 

ständigt pågående lärandet (Uddén 2004). 

     Människans hjärna är komplex, det finns flera nivåer som styr och påverkar olika aspekter. 

Till de lägre nivåerna i hjärnan hör att uppfatta och uttrycka sig via musisk lek – nivåerna 

styrs av automatisk rörelse och känslor. Den tredje hjärnnivån är tanke- och språkhjärnan och 

den mognar och växer genom stimulans av de lägre nivåerna. De olika delarna hör alltså ihop 

och redan det nyfödda barnet har så pass utvecklade lägre hjärnnivåer att det kan använda 

musisk lek för att stimulera den högsta hjärnnivån. En viktig del för pedagoger är då att de 

rimmar, sjunger och dansar med barnen så länge som de först och främst är talspråkliga och 

inte kan läsa andras texter och förstå dem.  Detta arbete med enkla sånglekar och rytmisk lek 

måste även ingå i den vanliga skoldagen för äldre barn, då de ”[…]fortsätter att utveckla sin 

språkliga förmåga genom att förbättra sin kroppsliga och röstmässiga balans.” (Uddén, 

2004:15). Särskilt i skolans lägre klasser är det också viktigt med täta rörelseavbrott under 

lektionens gång. Detta då mycket tid spenderas stillasittande vid till exempel räkning och 

läsning. Barn och elever klarar inte av att vara koncentrerade i längre stunder och därför är 

dessa rörelseavbrott betydelsefulla.  
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     Hjärnans delar har ett nära samband till varandra, vilket leder till att människan lär sig 

saker och minns bättre när hon rör sig och är känslomässigt berörd. Genom att ge en rytmisk 

ton till sina och andras handlingar minns och uppfattar människan bättre det hon lär sig och 

upplever (Uddén, 2004). En mängd hjärnfunktioner stimuleras och aktiveras vid kreativt 

skapande – när hjärnans delar samverkar blir människorna hela, kreativa och skapande 

individer. Ju mer engagerande upplevelserna är ju mer kunnig blir människan och 

kunskaperna blir mer bestående (Jederlund, 2002).  

     Musik och rytmik är ett beteende som kommer naturligt för barn i vardagen. I gemensam 

och ensam lek uttrycker sig barn nästan mer i sångton än i tal samtidigt som de rör sig. Ofta 

tycks de dessutom röra sig i takt till vad de säger. Musik är en grund för människans 

kommunikativa förmåga och inlärningsförmåga på grund av den medfödda förmågan att 

imitera och svara på rörliga impulser i form av ljud och rörelser. Dessutom är musik 

känslomässigt kontaktskapande och kan bidra till att skapa en trygghetskänsla mellan 

människor. Det är också så att ”Musisk pedagogik lägger grunden för den kroppsliga och 

mentala balans som är en förutsättning för att barnet ska kunna läsa med förståelse och kunna 

lära sig skriva.” (Uddén, 2004:112). Uddholm skriver också att rytm- och melodikänsla är 

bärande element för talförmåga och läsförståelse. Detta kan stimuleras genom sång. Om en 

elev har problem med uttal eller läsning är det positivt att uppmuntra denne till att sjunga 

mycket (1993). En av skollagens paragrafer innebär just att främja barns allsidiga utveckling 

på ett positivt sätt (Uddén, 2004).  Musik och andra estetiska ämnen ger möjligheter att 

variera lärandet och på så sätt bidra till detta.  

     Jederlund skriver om en undersökning gjord av Ernst Weber i Europa där utökad 

musikundervisning ledde till positiva effekter även på övrig undervisning. Effekterna som 

påvisades var en bättre utökad kreativitet, bättre utvecklad koncentrationsförmåga, stärkt 

tankeförmåga, ökad inlärningsmotivation, förbättrade skolprestationer, stärkt gruppkänsla, 

generell personlighetsutvecklig, ökad känslostabilitet och ett rikare känsloliv. En liknande 

undersökning har gjorts i Amerika av James Hanshumaker som också visar positiva effekter 

av musikundervisning. Några exempel därifrån är att musiklyssning ledde till ökad motivation 

för matematik, daglig musikundervisning gav ökad motivation och lägre frånvaro och dans 

och drama gav ökad inlärningsmotivation (Björkvold 1991, I Jederlund, 2002). Jederlund 

skriver vidare om ett flertal forskningsresultat som påvisar samma resultat, där elevers lärande 

i främst matematik och språk påverkas mycket positivt av utökad musikundervisning (2002).   
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     Eureka är en konstpedagogisk metod och ett projekt som utförts av Sotenäs kommun. Den 

grundläggande idén i Eureka är att med hjälp av estetiska ämnen bygga broar mellan konkret 

och abstrakt tänkande – praktik och teori.  

 

Några elever kanske inte hittar in i ett ämne på det traditionella sättet, utan behöver andra 

ingångar, som att dansa sig till förståelsen för multiplikationstabellen eller måla sig fram till 

känslan för division. (Berlin & Dal, 2010:10) 

 

Det är en fördel att integrera de estetiska ämnena i den dagliga undervisningen så att barnen 

och eleverna får möjlighet till många olika inlärningsstilar och uttryckssätt. Barn och elever 

har behov av att utvecklas på ett varierat sätt, vilket estetiska ämnen ger möjligheter till. De 

estetiska ämnena ger också människan tillfällen att inte bara upptäcka det synliga i tillvaron 

utan även det som är dolt. På så sätt leder även estetiska erfarenheter till kunskap: ”Allt det vi 

själva har erfarit och skapat blir på något plan till kunskap” (Berlin & Dal, 2010:238).  

 

Sammanfattning av litteraturgenomgången 
Litteraturen visar att praktiska kunskaper inte värderas lika högt i samhällets kunskapssyn 

som teoretiska, vilket också överförts till skolan. Forskning visar dock att människor har olika 

typer av intelligenser och därmed lär sig på olika sätt. En specialpedagogisk grundsyn stödjer 

denna forskning då den poängterar vikten av att som pedagog använda olika arbetssätt i 

undervisningen. Pedagogernas barnsyn och förväntningar är även avgörande för barns och 

elevers lärande och utveckling. Ett varierat arbetssätt är viktigt i skolan för att kunna möta alla 

barn och elever och inte endast de som lär sig på ett teoretiskt sätt. Exempel på varierade 

arbetssätt är användande av IKT och estetiska ämnen. Forskning visar på många positiva 

effekter på lärandet i och med inkludering av dessa arbetssätt i undervisningen. 
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Metod 
Vi valde att använda oss av hermeneutisk vetenskapstradition eftersom vi inhämtade data som 

vi sedan presenterade, tolkade och analyserade. Denna forskningstradition hör ihop med 

kvalitativ forskning som vi fokuserar på. Vi ville inte använda kvantitativa metoder då 

innehållet i forskningen var mest relevant för vårt arbete och inte mängden data (Bryman 

2002). Under arbetets gång inhämtade vi data genom enkäter med elever och intervjuer med 

en specialpedagog på en pedagogcentral, en annan specialpedagog på en grundskola, en 

universitetspedagog som har inriktning mot musik och två klasspedagoger som arbetar i 

grundskolan.  

 

Urval 

Elevenkäterna (bilaga 1) innehåller fem frågor som handlar om elevernas syn, tankar och 

erfarenheter av musik och IKT. Undersökningen genomfördes på en stadsskola i södra 

Sverige i en åldersintegrerad klass med årskurserna fyra till sex. I klassen går 23 elever varav 

tre var frånvarande vid undersökningen. Elva elever går i årskurs fyra, sju i årskurs fem och 

fem i årskurs sex. Vi valde denna klass för att vi kände till skolan sedan innan och för att de är 

i en ålder där de kan reflektera och svara mer utförligt på våra frågor än en yngre klass. Vi 

gjorde här ett bekvämlighetsurval då de personerna råkade finnas tillgängliga för oss. 

Bekvämlighetsurvalet underlättar på så sätt att det inte är särskilt tids- och kostnadskrävande. 

Målet med våra enkäter var att göra en ingående analys av elevers tankar om praktiska ämnen 

vilket också ledde till att vi använde oss av bekvämlighetsurval där ”[…]frågor om 

representativitet inte är lika viktiga som i en kvantitativ undersökning.” (Bryman, 2002:313).     

     Även intervjupersonerna valdes till viss del ut genom ett bekvämlighetsurval, och andra 

tog vi kontakt med personligen och via mejl. Vi skickade även ut mejl till ett flertal skolor 

som vi inte fick något svar på. Vid val av intervjupersoner utgick vi också ifrån att vi ville få 

olika synvinklar på ämnena vi berör och valde därför olika typer av pedagoger så som 

specialpedagog, universitetspedagog och klasspedagog. 

 

Genomförande 

Enkäten utformades på så sätt att vi tänkte över syftet med frågorna, vad vi ville få svar på 

och hur vi kunde använda denna information i vårt arbete. Vi formulerade ett antal frågor som 

vi sedan gjorde en pilotstudie på, där vi lät en testperson i samma ålder som vår målgrupp 

svara.  
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     Intervjuguiderna (bilaga 2-4) utformades semi-strukturerade. Detta innebär att forskaren 

har färdiga teman som denne vill beröra men intervjupersonen får utforma svaren som den vill 

och frågorna behöver inte komma i rätt ordning i förhållande till intervjuguiden. Nya frågor 

kan även tillkomma under intervjun. Processen är flexibel och det förs en dialog mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Bryman, 2002). Vi utformade tre olika intervjuguider, en 

till specialpedagoger, en till klasspedagoger och en till universitetspedagogen. Detta för att de 

arbetar med olika områden och vi ville få en inblick i dem och eventuella likheter och 

olikheter. Då pedagogerna inte har samma expertisområden kan de svara på olika frågor. När 

vi valde frågor till intervjuguiden utgick vi ifrån våra frågeställningar och skrev frågor som 

kunde ge relevanta svar som vi kunde använda i vår analys och diskussion kring vårt arbete.  

 

Bearbetning och analys 

Efter genomförandet bearbetade och analyserade vi vår insamlade data. Först läste vi igenom 

alla enkäter och sen delade vi upp dem i ”högar” för att hitta gemensamma svar. Utifrån 

svaren kunde vi komma fram till vad majoriteten av eleverna tycker om praktiska och 

estetiska ämnen. Därefter analyserade vi våra svar utifrån våra frågeställningar och tidigare 

teoribeskrivning. 

     När det gäller intervjuerna så läste vi efter genomförandet igenom de svar vi fått och valde 

sen ut de svar som berörde våra ämnen estetik och IKT. Vi skrev in svaren under resultat och 

reflekterade över vilka kopplingar som kunde göras till vår tidigare teori. Sen analyserade vi 

de svar vi fått under intervjuerna genom att göra relevanta anknytningar till tidigare forskning 

och våra frågeställningar. 

 

Etiska principer och kriterier 

Vid undersökningar där personer är delaktiga genom exempelvis enkäter och intervjuer är det 

viktigt att först och främst informera dem om undersökningens syfte – detta kallas för ett 

informationskrav. Personerna ska veta att det är frivilligt att delta och att de får avbryta 

deltagandet om de vill. Dessutom ska de veta vad som kommer att hända vid undersökningen. 

Forskaren måste sedan få personernas samtycke för att medverka i undersökningen – det finns 

ett samtyckeskrav. Då vi tog kontakt med de berörda personerna i vårt arbete tog vi hänsyn till 

båda dessa krav genom att vi berättade vad vårt arbete skulle handla om och frågade om de 

ville delta i undersökningen. Vi använde oss på så sätt av några av de etiska principer som 

gäller för bland annat svensk forskning. Vi använde oss också av anonymitetsprincipen då vi 

sammanställde enkäter och intervjuer. Alla involverade personer och platser är anonyma i vårt 
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arbete, då Bryman skriver om att alla som är deltagare i studier på olika sätt ska ha rätt till 

anonymitet – han kallar det för ett konfidentialitetskrav. Den information som personerna 

bidrar med ska presenteras konfidentiellt utan att avslöja något om personens privatliv. Det är 

också en förutsättning att informationen som sedan används i forskningen är sann och ger en 

rättvis bild av vad personerna som deltagit gjort och sagt. Slutligen använde vi oss endast av 

de insamlade data till vårt arbete och inte till något annat, något som kallas för 

nyttjandekravet. Bryman påpekar att detta är en viktig del av forskningens etiska principer 

(2002).  

 

Trovärdighet och äkthet 

Tack vare att vi kunde vara närvarande vid genomförandet av enkäten så kunde vi svara på 

frågor och oklarheter utan att ge ledande svar. Eftersom enkäterna inte var utformade med ja- 

och nej-frågor eller ledande frågor utan eleverna istället fick formulera sina egna svar så anser 

vi att resultatet är trovärdigt. Svaren kommer från en grupp elever som vi valde ut för att vi 

ville få en slumpmässig inblick i vad elever tycker om praktiska och estetiska ämnen. Då vi 

har varit med under hela processen, från urval till sammanställning och analys så blir 

resultatet äkta.  

     Intervjuerna anser vi också vara trovärdiga på grund av att processen var liknande som 

med enkäterna. Vi tog kontakt med intervjupersonerna och träffade dem personligen och 

kunde därför få svar på våra frågor ”öga mot öga” och samtidigt även få se den miljö och en 

del av de material personerna arbetar med vilket leder till en trovärdighet. Hade vi skickat 

frågor över till exempel mejl kunde svaren ha blivit mindre utförligt besvarade, eftersom vi då 

inte skulle ha sett personernas reaktioner och engagemang och så vidare. Att vi genomförde 

intervjuerna personligen bidrar till en äkthet gällande svaren. 

     Både enkäterna och intervjuerna ger en rättvis bild av verksamheten vi undersökt och av 

personernas åsikter och uppfattningar vilket leder till en äkthet i undersökningen. Bryman 

skriver om ett granskande synsätt i forskningen som innebär att man redogör för alla faser av 

processen – något som vi använt oss av eftersom vi redogjort för alla steg i vår undersökning. 

Detta synsätt är ett kriterium för att skapa trovärdighet i sin forskning (2002). 

 

Metodkritik 

Svaren vi fick på enkäten då vi gjorde vår pilotstudie var relevanta men vi upptäckte att en 

fråga saknades och lade då till denna inför det riktiga genomförandet. Annars gick utförandet 

av enkäterna bra och vi fick fram de svar vi var ute efter. En fördel med denna 
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enkätundersökning var att vi var närvarande under genomförandet och kunde förklara och gå 

igenom våra frågor innan eleverna började svara på enkäterna. Vi kunde även under tiden 

svara på frågor kring oklarheter. 

     Gällande intervjuerna så kom vi fram till att ett par frågor saknades då vi läst igenom vad 

vi vill reflektera över i diskussionen.  Vi insåg att vi inte skulle få några svar på frågan om 

IKT och då lade vi till lite frågor kring detta. Genomförandet av intervjuerna gick bra och var 

givande tack vare semi-strukturen, då intervjuerna blev mer som samtal istället för en 

utfrågning med fråga-svar. Det är lättare att få en djupare inblick i ämnet vid personliga 

samtal eftersom det hela tiden finns möjlighet att lägga till, ta bort och anpassa frågorna. 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten från de elevenkäter och intervjuer med 

klasspedagoger, specialpedagoger och universitetspedagogen i musik, i en kommun i södra 

Sverige som vi har gjort. Vi skriver in resultatet under två rubriker – en som behandlar IKT 

och en som behandlar musik och estetik, då vi mest har inriktat oss på de frågorna. De andra 

områdena som till exempel barn- och kunskapssyn och specialpedagogisk syn är integrerade 

under rubrikerna som finns. Då musik och estetik har störst plats i vårt arbete har vi även fått 

mest empirisk data kring detta ämne. 

 

Användande av IKT 

Här redovisar vi resultaten från enkät- och intervjufrågorna som berör IKT. Vi har delat upp 

resultaten i avsnitt efter de olika deltagarnas roll i skolan. Detta för att tydliggöra resultatet 

och underlätta läsningen. 

 

Eleverna 

Några elever skrev som svar på enkätfrågorna om datoranvändning att de tycker att en bra 

lektion är när de får titta på film och några elever svarade att skriva på datorn är en del i en 

bra lektion. I skolan angav eleverna att de använder datorn till att leta upp fakta, skriva en 

faktatext eller berättelse och gå in på Månresan – som är en internetsida som handlar om 

matematik. Hemma använder eleverna sig mest av sociala nätverk så som Facebook, Twitter, 

Bilddagboken, My Space och MSN. Många lyssnar även på musik genom Spotify, bloggar 

och spelar spel. 

 

Specialpedagogerna 

Även specialpedagogen vid pedagogcentralen ser fördelar med att använda IKT i 

undervisningen. Denne använder sig exempelvis av ritskärmar som är en elektronisk 

skrivplatta där det går att välja olika bakgrundsfärger och som barnen och eleverna ritar och 

skriver på med en särskild penna. Pedagogen använde sig också av internet genom att ladda 

ner ritprogram och få inspiration. Det finns gratis ritprogram på internet som alla pedagoger 

skulle kunna använda sig av i undervisningen oavsett vilka resurser som finns i verksamheten, 

så länge som de har tillgång till datorer. 

     En annan specialpedagog berättar även denne om positiva aspekter av IKT-användande. 

Denne säger att IKT används mycket inom specialpedagogiken och är något som eleverna 

tycker är roligt och intressant. Det finns flera bra sidor på internet och datorprogram där 
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eleverna får arbeta konkret själva och öva på exempelvis matematiska problem. 

Specialpedagogen har en arbetsgång där denne och eleven börjar konkret med kroppen och 

rummet, fortsätter till arbete vid datorn för att sen återkoppla till matematikboken och en egen 

reflektion hos eleven över vad man gjort och lärt sig. 

 

Klasspedagogerna 

En av klasspedagogerna vi har intervjuat i undersökningen berättade om hur några i klass sex 

just nu arbetar med ett filmprojekt där de producerar en dokumentärfilm tillsammans med 

några lärarstudenter som kommer till skolan några gånger i veckan en tid framöver. 

Pedagogen säger att detta är sådant man som klasspedagog inte hinner göra själv då det kräver 

för mycket planeringstid utöver den vanliga undervisningen. I klassrummet finns en clever 

board – en interaktiv skrivtavla – som mestadels används som en stor datorskärm för att till 

exempel titta på strömmande video. Pedagogen säger igen att clever board inte är något som 

hon känner sig tillräckligt säker på för att kunna bygga sin undervisning kring och att det 

dessutom tar mycket längre tid att lägga upp denna med hjälp av tekniska hjälpmedel som då 

till exempel clever boarden. Däremot använder de i klassen clever boarden för att visa och 

presentera saker som eleverna gjort. Detta kan vara allt från bloggar till foton som eleverna 

arbetat med hemma.  

      Pedagogen berättade även att eleverna visar ett stort intresse för clever boarden och 

datorerna och de vill ofta sitta vid datorn och arbeta med matteprogram, söka information, leta 

efter bilder och mycket för att skriva på den. Pedagogen ser på IKT som en viktig del i 

framtidens skolutveckling och tror med positivitet att digitala hjälpmedel kommer att 

genomsyra undervisningen. Denne menar att det finns stora fördelar med till exempel datorer, 

då dessa kan användas med stora fördelar vid processkrivning. Eleverna slipper då skriva om 

långa texter för att ändra några ord, meningar och så vidare och kan med några lätta 

knapptryck ändra sin text på ett sätt som motiverar dem och låter dem behålla lusten med att 

skriva.  

     En annan klasspedagog vi intervjuade använder sig inte så mycket av IKT i 

undervisningen, men en metod denne arbetar med är Tragetons där eleverna lär sig läsa och 

skriva med hjälp av datorer. Datorerna används också under alla skolår då eleverna skriver 

berättelser och dylikt på dem. 
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Estetiska och praktiska ämnens betydelse 

Här redovisar vi resultaten från enkät- och intervjufrågorna som berör estetik och praktiska 

ämnens betydelse i det varierande arbetssättet. Precis som under resultatet om IKT har vi delat 

upp resultaten i stycken efter de olika deltagarnas roll i skolan för att tydliggöra resultatet och 

underlätta läsningen. 

 

Eleverna 

På enkätfrågan om vilket skolämne som är roligast svarade majoriteten av eleverna att de 

tycker bäst om slöjd, idrott och bild. Några angav också musik som favoritämne, medan 

endast ett fåtal hade valt teoretiska ämnen som matematik och engelska. Här syns alltså 

tydligt att praktiska och estetiska ämnen är populärast bland eleverna. På frågan varför 

eleverna valt just de ämnena som sina favoriter svarade de flesta att praktiska och estetiska 

ämnen ger dem möjlighet att röra på sig, skapa egna saker och det finns valmöjligheter när det 

gäller arbete och utförande. Som en elev skrev:  

 

”Jag tycker bild är roligast för man får måla på sitt sätt och ingen målar lika 

dant.” 

 

De flesta eleverna uttryckte att det inte är tillräckligt med bild, musik och drama i skolan. De 

vill ha mer av dessa ämnen för att de är roliga och till exempel drama har de sällan eller inte 

alls. 

     Frågan om vad eleverna tycker om musik gav endast positiva svar. De skrev att de både 

tycker om att lyssna på musik och att praktisera den. Flera av eleverna angav att de blir glada 

av att lyssna på musik och de lyssnar ofta hemma:  

 

”Jag älskar musik. Jag lyssnar alltid på musik hemma.”  

”Jag tycker om musik. Det tycker jag för jag blir glad när jag lyssnar på det.” 

 

Några elever tycker även att en bra lektion innehåller bakgrundsmusik. Andra viktiga aspekter 

på undervisningen var att eleverna ville ha arbetsro, tydliga instruktioner av pedagogen och 

att de fick arbeta med något roligt. 
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Specialpedagogerna 

Specialpedagogen på pedagogcentralen i en kommun i södra Sverige arbetar med bild och 

skapande som specialpedagogisk metod för barn och ungdomar från åldrarna fyra till arton år, 

som är i behov av särskilt stöd. Barnen och eleverna får besöka denne specialpedagogs 

verkstad för att få sina behov tillgodosedda samtidigt som de skapar och har roligt. Pedagogen 

betonar vikten av ett lustfyllt lärande och detta är grunden i dennes kunskaps-, barn- och 

elevsyn. Undervisningen ska anpassas efter barnets utvecklingsnivå: 

 

”Man ska anpassa undervisningen till barnet, och inte barnet till 

undervisningen.” 

 

Det gäller att hitta vägen till deras optimala utvecklingsnivå och nå dem och att inte lämna 

någon på vägen dit. Specialpedagogen talar om de positiva effekter som kommer med detta 

specialpedagogiska arbetssätt. Barn och elever med sociala svårigheter, 

koncentrationssvårigheter och motoriska svårigheter får genom bild och skapande en chans att 

visa sitt lärande på ett annat sätt än det traditionella. Samtidigt får de övervinna sina 

svårigheter genom att träna dem kontinuerligt under en längre period. Till exempel öga-hand 

koordination och annan motorik tränas genom skapande. Arbetet i bildverkstaden gav enligt 

klasspedagogerna som denne specialpedagog har kontakt med också tydliga positiva effekter 

även i klassrumssituationer, barnen och eleverna visar en ökad motivation till skolarbetet och 

de får större självförtroende och bättre självkänsla. 

     Eftersom arbetet med bild visar sådana positiva effekter anser denne specialpedagog att det 

är viktigt att även klasspedagoger använder sig av dessa metoder i sin undervisning mer än i 

dagsläget. Därför har denne ibland så kallade bildcaféer dit pedagoger får anmäla sig och 

komma och lära sig hur de kan arbeta med estetiska ämnen i den dagliga undervisningen. 

Caféerna är alltid fullbokade så det verkar som att ett intresse finns hos pedagoger att lära sig 

nya metoder. Exempel på hur bild kan användas i klassrumsundervisningen är att låta barnen 

och eleverna måla stora bokstäver fritt med penslar och fingrar istället för att sitta och skriva 

dem på små rader, vilket är ett arbetssätt som inte passar alla barn. De kan också få forma 

bokstäver med lera för att känna hur bokstäverna ser ut. Även i matematiken kan bild 

fördelaktigt användas genom att barnen och eleverna får forma figurer i lera som de kan räkna 

exempelvis addition och subtraktion med. Det blir ett sätt att konkretisera undervisningen 

praktiskt. Praktiska metoder är något som specialpedagogen förespråkar och använder sig av i 
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sin undervisning i så lång utsträckning som möjligt. Denne påpekar att bild är och har alltid 

varit ett viktigt element i människans vardag ända sedan det första språket på stenåldern.  

 

”Ur en bild föds språket, och ur språket föds bilder.” 

 

Bilden är barnets första uttryckssätt och det gäller att ta tillvara på detta. Barn och elever kan 

uttrycka sina känslor genom bild och kan därigenom också prata om dem.  

     En annan specialpedagog svarar i intervjun att denne inte arbetar så mycket med estetiska 

ämnen i sin undervisning, som innehåller mest matematik. Men denne betonar vikten av att 

använda sig av estetik och har därför små inslag av estetiska moment i undervisningen. 

Inslagen kan vara till exempel att måla av sin kropp i mindre skala, göra geometriska former, 

vika och klippa en slags stjärna som involverar matematiska moment. Det är viktigt och bra 

att undersöka med alla sinnen på flera sätt. 

 

”Kan man få in många sinnen så är det bra! Det tror jag verkligen på. ” 

 

Specialpedagogen säger att det är bra om undervisningen blir lite tokig och konstig, det är 

sådant eleverna kommer ihåg. Alla pedagoger måste också tänka på att variera sina arbetssätt 

menar specialpedagogen. Man kan uttrycka kunskap på olika sätt, med exempelvis bild och 

symboler. Det är bra att konkretisera till exempel matematiken med hjälp av bilder och 

material. Specialpedagogen har inget riktigt svar på varför denne själv inte använder sig mer 

av estetiska ämnen i undervisningen. Men denne tror att en anledning till att inte fler använder 

sig av estetiska ämnen i undervisningen kan bero på att man inte tycker sig ha tid till det. Men 

denne menar att pedagogerna bör ta sig den tiden. Specialpedagogen har också hållit en kurs 

för de andra pedagogerna på skolan där hon gav konkreta tips på hur de kan arbeta 

specialpedagogiskt i klassrummet. Vid sådana tillfällen får denne chans att visa metoder som 

är bra för alla barn och elever och utveckla pedagogernas kunskaper.  

     Enligt specialpedagogen är förhållningssättet mot barnen och eleverna viktigt. 

Specialpedagogiken utgår ifrån att alla är lika viktiga och allas bidrag behövs. Pedagogen 

måste tänka på hur denne svarar eleverna så att inte svaret sänker elevens självförtroende och 

självkänsla. Istället för att säga att eleven svarat fel kan man fråga hur han eller hon tänkte 

och att vara intresserad och försöka förstå. Det är också viktigt att pedagogen vet precis vad 

denne vill med sitt arbete, annars kommer de svaga eleverna bli lidande och hänvisade till sig 

själva om man sätter dem i grupper att ta reda på saker utan att det är genomtänkt. Det är en 
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utmaning som pedagog och svårt att ha allt genomtänkt, men specialpedagogen menar att man 

åtminstone måste försöka ibland. 

 

Klasspedagogerna 

En av de klasspedagoger som vi intervjuade arbetade med bild genom att integrera detta ämne 

med de andra ämnena. Om klassen arbetade med fjällbygden inom SO så tog pedagogen 

tillfället i akt och utformade en bildlektion som kunde knyta an till deras nuvarande 

arbetsområde. Likaså gör de sina egna böcker och framsidor vid varje arbetsområde där bild 

är ett återkommande och genomsyrande inslag i den mesta undervisningen. Inom 

matematiken brukade pedagogen planera sin undervisning så att geometriska former får övas 

genom att först gå ut och leta efter dessa i naturen för att sedan måla av dem och bygga dem i 

en mindre skala. Ämnet musik har klassen tillsammans med en musikpedagog, men 

klasspedagogen pratar ofta med musikpedagogen om hur de kan koppla musiklektionerna till 

det arbetsområde som pågår i klassrummet. Denne pedagog använder sig alltså av bild och 

estetiska ämnen som en integrerad del av undervisningen och låter inga tydliga gränser 

komma emellan teoretiska och praktiska ämnen.  

     Pedagogen ansåg vidare att de estetiska och praktiska ämnena är väldigt viktiga. Denne 

pratar om att de ämnena bygger en bro mellan det abstrakta och det konkreta och låter de som 

är mindre bra i de teoretiska ämnena blomma ut i de praktiska ämnena. De estetiska ämnena 

ger även upphov till samtal mellan barnen då de arbetar antingen enskilt eller tillsammans 

med till exempel bilduppgifter – att eleverna får berätta om och presentera sitt skapande. 

Pedagogen berättade om symbolpedagogik som är en metod, som bland annat används inom 

specialpedagogiken, som låter bilden vara grunden för undervisningen. Ett exempel på att 

arbeta utifrån detta är då eleverna får en klump lera och först får skapa en huvudperson, sedan 

händelsen och så vidare. Till slut får de med hjälp av det de skapat berätta sin berättelse för att 

sedan skriva ned den. Dessutom ger ämnena och deras arbetssätt eleverna självkänsla då 

pedagogen anser att: 

 

”Varje barn får vara en del av en helhet.” 

 

Med detta menas att man genom samarbete inom de estetiska ämnena kan skapa en 

tillhörighet för varje elev då de känner att de varit med och skapat något tillsammans. Det kan 

handla om att göra en tavla tillsammans eller att bygga en liten stad tillsammans, där alla 

bidrar med något litet till den stora helheten. Klasspedagogen menar att:  
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”De estetiska ämnena har ett eget värde samtidigt som det kan förstärka det 

teoretiska vi gör.”  

 

De estetiska ämena tillåter eleverna att med hjälp av sin fantasi och sina känslor skapa något 

som tilltalar dem och motiverar dem. Pedagogen säger att man kan låta eleverna måla sina 

känslor och utifrån detta berätta om dem. Samtidigt kan till exempel skapandet av 

geometriska former skapa en mer konkret förståelse för matematiska formler. Denne menar 

att man måste anta ett barnperspektiv i sin undervisning för att skapa ett lustfyllt lärande för 

eleverna och därför är det viktigt att variera sin undervisning. Dessutom anser pedagogen att 

de yngre eleverna blir stressade av de uppnåendemål som finns och att de förstör lusten att 

lära. Denne säger även att det mer känns som att stressa fram kunskaper - kunskaper som 

likväl hade uppnåtts ur elevernas naturliga kunskapstörstande.  

      Däremot säger pedagogen att hon och många andra känner att de vill överlåta det 

specialpedagogiska arbetet till just speciallärare och specialpedagoger, eftersom de känner att 

de inte har tid för detta arbete också. Det krävs att man har tid och att man är djupt intresserad, 

så som att denna pedagog har använt sig av symbolpedagogik i sin undervisning på grund av 

det egna intresset för detta. Pedagogen menar ändå att ett användande av specialpedagogiska 

metoder, så som musik och IKT, i den dagliga klassrumsundervisningen skulle kunna hjälpa 

och stödja alla elever.  

    Ytterligare en klasspedagog i undersökningen berättar om sin syn på användande av 

estetiska ämnen i daglig undervisning. Denne anser att estetiska ämnen bör användas som en 

bas i all undervisning och att pedagogen jobbar med både drama, dans, musik och bild i olika 

former. Pedagogen säger att estetiska ämnen som musik är så pass viktig att även om man 

som pedagog tycker sig vara dålig på musik är det ändå viktigt att ha små estetiska inslag i 

undervisningen. Det stärker barns och elevers självförtroende mycket. Pedagogen menar i 

intervjun att estetiska ämnen definitivt kan vara relevanta hjälpmedel för barns och elevers 

utveckling och lärande. Denne säger att: 

 

”Hur ska vi kunna nå alla barn utan att använda alla sinnen att nå dem?” 

 

Pedagogen har under sina många år i skolan sett positiva effekter med att använda musik och 

estetiska ämnen i sin dagliga undervisning och beskriver det som att arbetet blir som ett kitt 
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mellan eleverna som hjälper till att skapa förtroende. Det är viktigt att ta lika allvarligt på 

ämnena bild och musik som svenska och SO: 

 

”Alla barn mår bra av bild och musik.” 

 

En anledning till att fler pedagoger inte använder sig av estetik i sin undervisning tror 

klasspedagogen är att de är slutna människor, som har svårt att bjuda på sig själva och öppna 

upp för barnens initiativ. De håller sig heller till vad de kan och är säkra på. En annan 

anledning menar pedagogen kan vara att friare undervisning med estetiska inslag leder till 

glada och utåtriktade barn med mycket energi, vilket tyvärr kan anses som jobbigt och 

påfrestande av pedagogerna. 

 

Universitetspedagogen 

Till sist intervjuade vi en universitetspedagog som även denne berättar om estetiska ämnens 

positiva inverkan på barn och elevers lärande och utveckling. Denne menar att bara ett barn 

hör musik triggar det igång sinnena och det första sättet det reagerar på är genom rörelse, sen 

kommer sången. Pedagogen berättar om att forskare visar på viktiga effekter i hjärnan genom 

användande av musik. Föräldrar har i århundraden lekt och dansat med barn vilket visar på 

vilken naturlig del av livet det är. Pedagogen säger att många kompetenser, som till exempel 

språklig och känslomässig, utvecklas genom musik. Dessutom stärks självförtroendet genom 

musik, vilket är mycket viktigt! Får barnen redan som små känna att musik är viktigt och att 

deras egen kropp och röst är viktiga – de kan, vill och törs – så tränas deras självförtroende 

upp. De barnen har även längre fram i livet lättare att stå i centrum och till exempel redovisa. 

Musik ligger nära alla människor. Att få använda sig av den musik man älskar som till 

exempel redovisningsmetod bidrar till individualisering då det blir väldigt personligt. 

Dessutom kan musik användas i ämnesintegrerat arbete med bland annat matematik. 

Pedagogen säger i intervjun att musik kan användas till att lära sig förstå matematik och 

teorier med kroppen. Denne tror att en anledning till varför inte fler pedagoger använder sig 

av musik och estetiska ämnen i undervisningen kan vara att de blivit hämmade och nertryckta 

i sin musikalitet redan från barndomsåren. De vågar därför inte använda sin kropp och sin röst 

som redskap i undervisningen. Det finns också en okunskap bland pedagogerna om hur 

estetiska ämnen kan användas och hur viktiga de faktiskt är för barns och elevers utveckling 

och lärande tror pedagogen. Denne påpekar också att brister finns i lärarutbildningen, där 
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estetiska ämnen nästan inte ges någon plats och framöver inte kommer att få någon plats alls i 

den nya lärarutbildningen. 
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Analys 
Här kommer vi att analysera de resultat vi fått från vår empiri och knyta an detta till teorin för 

att sedan dra slutsatser utifrån vår teoretiska och empiriska studie. Genom detta kommer vi 

också att svara på våra frågeställningar som är: Hur kan ett varierat arbetssätt bidra till att 

möta alla barn och elever? Hur kan IKT och estetiska ämnen bidra till att möta alla barn och 

elever? Vilken kunskaps-, barn- och elevsyn krävs från pedagogernas sida?  

 

Musik och estetik för lärande 

Med resultat från enkäterna och intervjuerna som bakgrund i relation till teorin vi tidigare 

skrivit om ser vi att musik och estetiska ämnen kan motivera och på så sätt hjälpa eleverna i 

sitt lärande. Både Jederlund (2002), Uddholm (1993) och Uddén (2004) skriver om många 

positiva effekter på barns och elevers lärande och utveckling då pedagogerna använder sig av 

musik och estetiska ämnen i undervisningen. De skriver om ökad motivation, 

koncentrationsförmåga, lust och personlighetsutveckling. Detta är något som också visat sig 

stämma i vår empiri genom de svar vi fått från både elever, klasspedagoger, specialpedagoger 

och universitetspedagogen. Eleverna visar ett stort intresse för praktiska och estetiska ämnen 

och specialpedagogerna berättade att specialpedagogisk undervisning med hjälp av estetiska 

metoder har en positiv effekt på barns och elevers utveckling och detta överförs även i den 

vanliga klassrumssituationen. När det gäller pedagogens arbetssätt visar elevernas svar att 

detta har betydelse för dem, då flertalet skriver att de vill ha tydliga instruktioner av 

pedagogen och lustfyllda lektioner där de får arbeta med roliga saker. Många såg just 

praktiska och estetiska ämnen som roliga och ville därför ha mer av dessa i skolan.  Även 

klasspedagogerna visade i intervjuerna en positiv inställning till att använda estetiska ämnen 

mer i undervisningen. De kunde se att barnen och eleverna blev mer motiverade, engagerade 

och mår bra av att använda exempelvis musik i sitt lärande. Jederlund bekräftar dessa 

erfarenheter genom resultaten i de undersökningar han gjort som visar på positiva effekter 

bland annat gällande kreativitet, koncentrationsförmåga, tankeförmåga, inlärningsmotivation, 

skolprestationer och känsloliv (2002). Det är viktigt att använda sig av alla sinnen i 

lärprocessen för att nå alla barn och elever menar flertalet pedagoger vi intervjuat. Ett 

arbetssätt där estetiska ämnen integreras med andra kan därför underlätta och hjälpa alla barn 

och elever i deras lärande och utveckling och inte endast de som är i behov av särskilt stöd. 

Utifrån vår teoretiska och empiriska studie kan slutsatsen dras att estetiska ämnen kan vara ett 

lustfyllt och varierat arbetssätt i den dagliga undervisningen. Den specialpedagogiska 
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grundsynen att alla lär sig på olika sätt blir därför en viktig del i pedagogerna 

förändringsarbete mot det varierade arbetssättet. 

 

IKT för lärande 

Vår tidigare teori visar att IKT kan användas som ett stort hjälpmedel inom både 

specialpedagogik och klassrumsundervisning. Pedagogerna kan använda sig mycket av 

exempelvis datorer och interaktiva skrivtavlor för att både underlätta och motivera elevernas 

lärande. Enligt Myndigheten för skolutveckling har IKT-användande positiva effekter på ett 

flertal arbetsområden så som läs- och skrivinlärning och matematik. Undersökningar visar 

också på att det inverkar positivt på elever med koncentrationssvårigheter och underlättar 

individualisering av undervisningen. Dessutom ökar motivationsgraden, 

koncentrationsförmågan och engagemanget hos eleverna då de får använda sig av IKT i 

lärandet (2007). Elevsvaren från enkäterna visar också på en positiv inställning till IKT och 

datorer då alla elever i undersökningen använder sig mycket av datorn hemma och även i 

skolan. Några av deras förslag på vad en bra lektion innehåller berörde även de IKT då 

filminslag och att få sitta vid datorn var två av önskemålen. 

     Peltenburg, Van den Heuvel-Panhuizen, & Robitzsch skriver att elever i särskilda behov 

också får större möjligheter att visa sin kapacitet och förståelse i till exempel matematik med 

hjälp av IKT och att digitala hjälpmedel kan fungera som stöd för de eleverna istället för att 

en vuxen hjälper dem (2010). En av specialpedagogerna nämner i intervjun att många 

specialpedagoger använder sig av IKT som ett kontinuerligt arbetssätt i sin undervisning och 

denne ger exempel på bland annat internetsidor och matematikprogram som eleverna ofta 

använder i sitt lärande. Den andra specialpedagogen säger även denne i intervjun att IKT är 

något positivt där man bland annat kan hämta inspiration till att kunna variera sin 

undervisning. Enligt pedagogerna vi intervjuat verkar det dock som att IKT inte används lika 

mycket i den dagliga klassrumsundervisningen. Den dagliga undervisningen kan vinna på att 

ta efter mer av de specialpedagogiska grundsynerna om varierade arbetssätt, där IKT kan vara 

en del som visar på många positiva effekter. Alltså kan slutsatsen dras utifrån vår teoretiska 

och empiriska studie att valet av arbetssätt kan underlätta och hjälpa alla barn och elever, och 

inte endast de som är i behov av särskilt stöd. IKT är något som motiverar och engagerar 

eleverna och stödjer dem i deras lärande. Teorin och empirin tyder också på att IKT bör vara 

ett kontinuerligt inslag i den dagliga undervisningen vilket ställer ett krav på pedagogens val 

av arbetssätt. Det varierade arbetssättet som till exempel användandet av IKT kan vara ett sätt 

att möta alla elever. 
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Kunskaps-, barn- och elevsyn 

Elevernas och pedagogernas svar i intervjuerna tyder också på att estetiska och praktiska 

ämnen inte har lika stor plats i skolan som de teoretiska. Till exempel universitetspedagogens 

svar om att de estetiska ämnena inte kommer att ges någon plats alls i den nya 

lärarutbildningen visar på detta. Det bekräftas också i vår litteraturgenomgång av både 

Jederlund och Berlin & Dal. Jederlund skriver att en uppdelning har skett mellan teoretiska 

och praktiska-estetiska ämnen och de senare inte får någon större plats i skolan (2002) och 

Berlin & Dal skriver att den västerländska kunskapssynen är sådan att teoretiska kunskaper 

värderas högre än praktiska (2010). En av specialpedagogerna berättade i intervjun om hur 

viktig barn- och elevsynen är och att alla är lika viktiga och allas bidrag behövs. Därför bör 

pedagogerna erbjuda olika inlärningsstilar även i den dagliga undervisningen. Pedagogerna i 

intervjuerna betonar vikten av ett lustfyllt lärande som grund i kunskaps, barn- och elevsynen 

i skolan. Det är viktigt att undervisningen anpassas till barnet och inte barnet till 

undervisningen, som en av specialpedagogerna uttryckte sig. Pedagogen säger att det är 

viktigt att alla pedagoger kan anpassa sin undervisning efter elevers individuella kunskaper 

och behov. Det gäller dessutom att hitta sätt att nå alla barn och elever och inte lämna någon 

på vägen. Jederlund betonar också han detta och skriver om att barnet är socialt och 

kunskapssökande och därför är det skolans uppgift att vara öppen för alla barns och elevers 

enskilda behov och inlärningssätt. Denna kunskaps, barn- och elevsyn som krävs av 

pedagogerna bör leda till en inkluderande skola där allas individuella behov tillgodoses 

(2002). Genom den teoretiska och empiriska studien som här presenterats kan slutsatsen dras 

att det från pedagogernas sida krävs en kunskaps, barn- och elevsyn som integrerar och 

värdesätter både teoretiska och praktiska ämnen lika högt. Studien visar också på att det krävs 

en interaktion mellan specialpedagogisk syn och traditionell undervisning, där den sistnämnda 

skulle behöva ta del av en av de specialpedagogiska grundsynerna att barn och elever lär sig 

på olika sätt. 
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Diskussion 
Under arbete med vår teori och empiri har frågor uppkommit kring det berörda området. De 

ursprungliga frågeställningarna vi haft under arbetet är: Hur kan ett varierat arbetssätt bidra 

till att möta alla barn och elever? Hur kan IKT och estetiska ämnen bidra till att möta alla barn 

och elever? Vilken kunskaps-, barn- och elevsyn krävs från pedagogernas sida? De första 

frågeställningarna har i sin tur väckt nya frågor och tankar som vi kommer att diskutera i 

följande avsnitt.  

 

Specialpedagogisk syn 

Specialpedagogik är som sagt ett omdebatterat område som hela tiden omdefinieras och har 

olika betydelse för olika pedagoger. Som vi sett ute i verksamheten så anser många skolor att 

specialpedagogik är något som bedrivs utanför ramarna av klassrummet och som inte kommer 

i kontakt med den dagliga undervisningen. De anser att de inte har tid eller kompetens för att 

låta den specialpedagogiska synen genomsyra undervisningen i sitt eget klassrum. Andra 

skolor strävar istället efter att alla elever ska inkluderas i den dagliga undervisningen och att 

även specialpedagogiska syner måste genomsyra denna. Detta leder till frågan: ”Är den 

specialpedagogiska synen att alla lär sig på olika sätt reserverad för endast specialpedagogisk 

undervisning?” I det första fallet är specialpedagogik till för vissa utvalda elever, som oftast 

har fått någon slags diagnos. Som vi har sett ute i verksamheten så får de elevera lämna 

klassrummet för att tillsammans med specialläraren arbeta med uppgifter som ofta inte är 

knutna till den vanliga klassrumsundervisningen. Det finns alltså ingen kommunikation 

mellan klasspedagog och speciallärare eftersom specialpedagogiken här är ett separat ämne 

som inte knyts samman med elevens klassrumsundervisning. I det andra fallet däremot så får 

alla elever ta del av en speciallärare som finns tillhand för hela klassen och inte endast för 

några elever – även om vissa elever behöver mer hjälp än andra. Specialläraren fungerar i 

detta fall som extrapedagog i klassen och pekar inte ut några enstaka elever som ”ovanliga” 

utan finns där för allas lärande och utveckling. Klasspedagog och speciallärare bedriver här 

ett nära samarbete och kommunicerar, vilket bidrar till att den specialpedagogiska grundsynen 

att alla lär sig på olika sätt finns även i den dagliga undervisningen. Specialläraren ger tips till 

klasspedagogen och en bredare kompetens i klassen och till alla elevers olikheter. Detta leder 

till ett varierat arbetssätt med förutsättningar att möta alla elever. 

      Varför genomsyrar då inte denna specialpedagogiska syn all undervisning – varför erbjuds 

inte alla elever dessa möjligheter till maximal utveckling och maximalt lärande? Än en gång 
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är bristande resurser en orsak till detta. Eftersom det kostar mycket att ha en specialpedagog 

ute i varje klass mer än någon timme i veckan och att köpa in fler specialpedagogiska 

hjälpmedel så som datorer så blir bilden av specialpedagogik för alla genast lite mer 

komplicerad. Dessutom så är många pedagoger inte så väl inställda till att lära sig mer om 

specialpedagogiska metoder och arbetssätt eftersom de redan har så mycket att göra. De 

hinner inte, är rädda för att misslyckas, har och många har inte viljan och intresset att 

engagera sig i den specialpedagogiska synen. Det finns alltså många orsaker till att 

specialpedagogiska metoder och arbetssätt inte erbjuds alla. För att ändra på detta anser vi att 

lärarutbildningen måste förändras och bygga mer på specialpedagogiska grunder så som 

metoder och arbetssätt. Det sägs ofta att allt fler behöver specialpedagogiskt stöd i skolan – 

kan detta bero på att de metoder och arbetssätt som använts inte är tillräckliga? Hade ett 

användande av specialpedagogiska arbetssätt och metoder från första början lett till att dessa 

elever inte hade behövt denna hjälp? Den specialpedagogiska synen erbjuder alla elever olika 

inlärningsstilar och hjälpmedel och lämnar ingen därhän. Därför anser vi att specialpedagogik 

inte är något som finns till vid sidan av klassrumsundervisningen, utan ska inkluderas i och 

genomsyra denna.  

 

Kunskaps-, barn- och elevsyn 

Länge har skolan förespråkat och till största del använt sig av de teoretiska ämnena mer än de 

praktiska. Det finns en uppdelning mellan teoretiska och praktiska ämnen där de teoretiska 

vinner eftersom de anses viktigast och riktigast. De praktiska ämnena anses inte vara lika 

viktiga i utbildningssyfte, utan är mer något som ses som ett kul avbrott i undervisningen - 

detta ser man dagligen ute i verksamheten. Men vad leder denna syn på praktiska ämnen till? 

Ämnen som till exempel slöjd, musik, bild och hemkunskap får inte lika högt värde som 

teoretiska ämnen, vilket i sin tur leder till att dessa ämnen inte får lika stort utrymme i 

undervisningen och inte tas på lika stort allvar. På så sätt stagnerar elevernas utveckling och 

deras lärande eftersom skolan endast prioriterar teoretiska ämnen. Vi vet hur viktigt det är att 

få utlopp för sin fantasi, att få koppla teori till praktik för att förstå det abstrakta, få uppleva 

ett lustfyllt lärande och så vidare. Det handlar alltså om att se till alla olika inlärningsstilar och 

variera sin undervisning, vilket inte görs med en undervisning som nästan helt och hållet 

handlar om teori. Allt fler elever får sämre betyg i bland annat matematik, vilket leder till en 

ännu större utbredning av teoretiska ämnen. Det satsas mer på dessa ämnen i 

lärarutbildningarna, vilket sker på bekostnad av de estetiska och praktiska ämnena. Är detta 

rätt sätt att möta de svårigheter eleverna har? Eller hade ett användande av praktiska och 
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estetiska metoder minskat dessa svårigheter? Det finns en dubbelmoral i samhället och från 

politikernas sida vad gäller inkluderingen av estetiska och praktiska ämnen. I läroplaner 

belyses vikten av de ämnena, men det följs inte i skolorna. Samhället i stort verkar ha en 

negativ bild av estetiska och praktiska ämnen vilken måste förändras för att skolan i sin tur 

ska kunna förändras till en skola som passar alla. 

      Idrott är däremot ett praktiskt ämne som har blivit allt viktigare även i skolan i takt med 

den hälsomedvetenhet som numera genomsyrar Sverige på många håll. Krävs det en fara för 

våra liv för att skolan ska prioritera alla ämnen lika mycket? Skolan speglar samhället och 

samhället speglar skolan – påståendet stämmer väldigt bra. Det som pågår och prioriteras i 

världen och samhället överförs till skolvärlden. Just hälsa, och även IKT, har det varit stora 

prioriteringar kring, vilket vi nu kan se i skolan – idrott och hälsa samt IKT har här blivit 

vanligare och viktigare inslag. Om kunskapen om hur viktiga de praktiska och estetiska 

ämnena är för elevernas lärande och utveckling kommer ut i samhället, kommer då även 

skolan att ge större plats för dem? De här ämnena är något som de flesta elever tycker mest 

om med skolan, så varför integrerar man inte dem med ämnen de tycker mindre om? Både 

ämnena och eleverna hade vunnit på denna integrering. Fördelarna med de praktiska och 

estetiska ämnena är många och påverkar även de teoretiska ämnena på olika sätt. Motivation, 

engagemang och lust att lära, samt bättre betygsresultat, är några av de saker som följer med 

ett större användande av de praktiska och estetiska ämnena.   

     Alla barn och elever lär sig alltså på olika sätt, vilket leder till frågan: Hur påverkar 

pedagogens barn- och elevsyn barnens och elevernas lärande och utveckling? Detta kräver att 

pedagogerna ger barnen och eleverna möjligheter att använda olika arbetssätt, som till 

exempel de praktiska och estetiska ämnena. Det gäller att pedagogerna har en öppen barn- och 

elevsyn som tillåter barnen och eleverna att vara med och bestämma och ta initiativ – de 

måste få ta plats. Om pedagogen är öppen och tar till sig elevernas initiativ leder det kanske 

till att eleverna blir självsäkra och vill och vågar lära sig. Pedagogens förhållningssätt och 

inställning påverkar eleverna. Om pedagogen är sluten och inte engagerad blir inte heller 

eleverna det. Tar pedagogen inte tillvara på vad eleverna vill visar det på en barn- och elevsyn 

som inte tror att barn kan. Detta är en barn- och elevsyn som inte borde finnas och som inte 

håller i längden, eftersom vi vet att barn faktiskt kan. 

 

IKT för lärande 

IKT har visat sig vara ett viktigt stöd för de elever som är i behov av särskilt stöd. Deras 

lärande och utveckling har blivit positivt påverkade av att arbeta med specialpedagogiska 
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hjälpmedel som ofta grundar sig i IKT. Ute i verksamheten har vi sett prov på detta då de 

elever som går till specialpedagogen ofta får arbeta vid datorn med sina skoluppgifter. Där får 

de till exempel skriva, vilket många har svårt att göra för hand – men här flyter det på bra. 

Däremot så blir man inte tilldelad specialundervisning endast på grund av att man skriver 

bättre vid datorn, vilket bidrar till frågan: Varför får inte alla ta del av den specialpedagogiska 

synen att alla lär sig olika även i den dagliga klassrumsundervisningen?  Som vi har sett det 

ute i verksamheten så är många pedagoger rädda för den nya tekniken som hela tiden 

strömmar genom vårt samhälle och lutar sig hellre tillbaka på den vanliga traditionella 

undervisningen. Detta kan vara ett skäl till att IKT används i större utsträckning endast inom 

specialpedagogiken och inte i den dagliga undervisningen. Ännu en sak som vi tror spelar in 

är bristande resurser i form av pengar. Det är mycket billigare att endast överlåta större delen 

av de tekniska hjälpmedlen till specialpedagogiken, eftersom det finns färre elever där. Skulle 

alla klasspedagoger använda sig av IKT i lika stor utsträckning som specialpedagogerna så 

skulle skolans kostnader höjas något enormt, vilket det oftast inte finns plats för i dess budget. 

Det är synd att bristande resurser i form av pengar och kompetensutbildning än en gång ska få 

vara den avgörande faktorn till att alla elever inte får samma möjligheter till lärande och 

utveckling.  

      Däremot har IKT redan fått större plats i skolan än musik och estetik – något man kan 

fråga sig varför? Beror detta på att vi värdesätter denna kompetens och kunskap mer? I dagens 

samhälle är till exempel datorer och internet viktiga inslag i allas vardag och kommer hela 

tiden att öka i sitt värde. I framtiden kommer säkerligen yrken och skola bygga mer på 

teknologiska hjälpmedel, så som datorn, vilket kan vara svaret på varför IKT fått större plats i 

skolan än de estetiska ämnena. En annan faktor till varför IKT blivit och blir ett större och 

större inslag i skolvärlden kan vara att det läggs mer vikt på kompetensutveckling inom detta 

område och att detta anses vara ett viktigare utbildningsområde enligt samhälle, skola och 

pedagoger.  

     Alltså ser vi att även klasspedagoger och inte bara specialpedagoger kan och bör använda 

sig av IKT som ett genomsyrande hjälpmedel i undervisningen. Detta eftersom eleverna visar 

ett intresse för datorer och dylikt, och det är viktigt som pedagog att ta tillvara på elevernas 

önskemål och även variera undervisningen. Återigen ser vi att pedagogens val av arbetssätt 

påverkar barns och elevers lust och motivation, och på så sätt även deras lärande och 

utveckling. Ett varierat arbetssätt är en förutsättning för att kunna möta alla elever. 
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Musik och estetik för lärande 

Kan musik och estetik stödja barns och elevers lärande och utveckling? På vilket sätt? Svaret 

är ja, vilket vi hittar både i forskning och i den praktiska verksamheten. Det finns mycket 

forskning kring hur positiv musik är för människans utveckling och välmående - kunskap som 

man förväntar sig att pedagoger ska använda sig av eftersom den är så viktig. Men används de 

estetiska ämnena verkligen tillräckligt i skolan? Svaret på denna fråga blir däremot nej, både 

enligt litteratur, våra enkäter och intervjuer och vad vi har sett ute i verksamheten. Musik ses 

ofta endast som ett ”kul avbrott” i den dagliga undervisningen ute i praktiken och inte som 

något som stödjer eller utvecklar elevers lärande. Vi har däremot själva sett och upplevt hur 

till exempel sånger och rim kan hjälpa barns och elevers utveckling. Ett exempel på detta var 

då vi har använt oss av sånger för att lära eleverna att räkna på engelska, vilket har gett ett bra 

resultat och samtidigt varit ett lustfyllt moment för eleverna. Dock har vi upplevt att 

pedagogerna i skolan oftast inte vill använda sig av musik i undervisningen eftersom de 

tycker att det är jobbigt att sjunga inför barn och andra vuxna i klassrummet. 

Musikanvändandet och de estetiska ämnenas plats i undervisningen har begränsats till roliga 

moment som står för avbrott i den dagliga undervisningen. Ofta ses de ämnena som något 

som kan tas bort utan att det spelar någon roll och de har inte lika stort värde i skolans 

ämnesvärld. De estetiska ämnena lever alltså under en långsam processutveckling som ofta 

verkar stå still.  

      Kan det bristande användandet bero på pedagogernas okunnighet och rädsla? Naturligtvis 

kan det vara så och ofta är det så. Klasspedagogens uppgift har länge varit att endast 

undervisa i de teoretiska ämnena, medan de estetiska ämnena överlåtits till andra pedagoger. 

Likaså har många lärare inte insikt och kunskap om hur viktiga de estetiska och praktiska 

ämnena är, vilket kan leda till att de är rädda för att använda sig av det och tror att de kommer 

att misslyckas. Det är då det lättare att inte använda sig av det i den dagliga undervisningen. 

Frågan är om kompetensutveckling och information om de estetiska ämnens betydelse hade 

påskyndat processen med att få in mer av de ämnena i skolans värld? Eller krävs det ett 

egenintresse för att varje klasspedagog ska anamma detta arbetssätt? Ofta är det så att ett 

egenintresse krävs för att de estetiska ämnena ska användas i större utsträckning. De 

pedagoger som vi har träffat ute i verksamheten och som har använt sig av estetiska ämnen i 

sin dagliga undervisning har oftast ett genuint egenintresse för detta och vill arbeta utifrån och 

med ämnena. 
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       Vidare så har de estetiska och praktiska ämnena inte haft lika stort värde i skolans värld 

som de teoretiska ämnena. Att de praktiska ämnena endast ses som roliga avbrott höjer inte 

värdet hos dem som viktiga för elevernas utveckling och lärande. Kan detta även vara orsaken 

till varför det finns så många obehöriga och outbildade lärare inom just musikämnet och andra 

estetiska ämnen? Det kan vara så att eftersom de ämnena inte anses lika viktiga som andra 

ämnen så är det heller inte lika viktigt med vem som har musikämnet. Detta leder i sin tur till 

att musik endast förblir ett roligt avbrott och inte kan användas i den dagliga 

klassrumsundervisningen för att stödja och hjälpa eleverna i sitt lärande. Skolan behöver 

utbildade ”experter” även inom de estetiska ämnena och inte endast inom de teoretiska. För 

att höja värdet hos de estetiska ämnena så tror vi att detta är grunden – kompetensutveckling 

och mod, vilja, intresse och engagemang att våga lära sig att använda sig av de ämnena och på 

så sätt ha ett varierat arbetssätt för att också kunna möta alla elever.  

 

Vidare forskningsområde  

Under arbetets gång har nya frågor väckts. Detta har lett till tankar om att vidare forskning 

kan göras kring frågan: Hur kan specialpedagogikens arbetssätt, metoder, kunskapssyn och 

barnsyn påverka elevernas utveckling på ett mer positivt sätt än pedagogers vanliga arbetssätt? 

En jämförelse kring detta kan göras med stora fördelar genom att kartlägga hur de olika 

arbetssätten påverkar eleverna.  
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Bilaga 1 
 

Enkät till eleverna 

 

1. Vilket skolämne tycker du är roligast och varför?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________                                                                                            

 

2. Vad är en bra lektion för dig? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

3. Tycker du att det är tillräckligt med musik, bild och drama i 

skolan? Varför/varför inte?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



 

 

4. Vad tycker du om musik? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Vad använder du datorn till i skolan och/eller hemma? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide till specialpedagoger 

 
 

1. Anser du att klasslärarna skulle kunna underlätta undervisningen 

med hjälp av specialpedagogiska metoder och estetiska ämnen? 

 

2. Är IKT ett stort stöd och hjälpmedel inom specialpedagogiken? På 

vilket sätt kan det underlätta för eleverna?  

 

3. Använder man sig av musik och estetik inom specialpedagogiken? 

Hur? 

 

4. Mest praktiska eller teoretiska metoder? Varför? 

 

 

5.  Hur tror du att pedagogens barnsyn påverkar barnens utveckling och 

lärande?  



 

 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide till klasspedagog 

 

1. Om/Hur arbetar du med de estetiska ämnena och IKT? 

 

2. Tycker du/tycker du inte att detta är viktiga områden att använda sig 

av i undervisningen? Varför/varför inte? 

 

3. Hur tror du att detta kan vara relevanta hjälpmedel för barns 

utveckling och lärande? 

 

4. Skulle du vilja lära dig mer om specialpedagogiska metoder som du 

kan använda dig av i din dagliga undervisning? Varför/Varför inte? 

 

5. Hur tror du att pedagogens barnsyn påverkar barnens utveckling och 

lärande?  

 

 



 

 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide universitetspedagog 

 

1. Tycker du att musiken är viktig för barns utveckling och lärande? På 

vilket sätt och varför? 

 

2. Bör man som lärare använda sig av musiken i sin dagliga 

undervisning? Varför, och hur kan detta underlätta individualisering?  

 

3. Tror du att kopplingar kan göras till specialpedagogiken? (Att musik 

kan underlätta för barn i särskilda behov) 

 

4. Har du uppfattningen om att det används mycket musik och estetik i 

skolorna? Varför eller varför inte är det så? 

 

 

 


