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ABSTRAKT 

I denna studie undersöks hur den estetiska verksamheten kan gynna ett barns utveckling. 

Studien har genomförts på en skola i Småland som har en estetisk profil som grund i sitt 

arbete. Genom vår studie får man en bild av de fyra estetiska ämnena (musik, bild, dram 

och dans) och vad läroplanen (Lgr11) lyfter fram, vad en skola för alla står för och vad 

läxor innebär för elevernas utveckling. Undersökningen är en intervjustudie bland både 

rektor, lärare och elever på skolan, ett fåtal observationer på verksamheten har även 

gjorts. Valet av metod har utgått ifrån att vi ville få en så bred studie som möjligt så 

detta kändes som det bästa sättet. Det resultat vi fått visar att skolan arbetar på ett 

integrerat sätt med estetiska lärprocesser som en grund. Alla arbetar som ett arbetslag 

och att arbeta bakom stängda dörrar är förbjudet. Skolans verksamhet är uppbyggd för 

att eleverna ska klara av en godkänd nivå i skolan så läxor finns inte, om det förkommer 

någonting är det hemuppgifter av anledning att eleven missat något viktigt. I studien har 

man dock kommit fram till att skolan inte är en för alla då lokalerna inte är anpassade 

för de barn som har särskilda behov. Annars har den estetiska profilen visat sig vara ett 

bra arbetssätt för att stimulerar deras lärande. 

 

Nyckelord: Estetisk profil, integrerad verksamhet, läxor, mattemusik  
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1 INTRODUKTION 

Under våra år på lärarutbildningen har vi läst två olika utbildningar, estetisk 

verksamhet mot förskola och förskoleklass och grundskolans tidigare år med svenska 

och matematik som inriktning. Vi båda har fått en känsla av att skolan idag saknar en 

integrering i sin verksamhet och arbetet sker mer ämnesindelat.  

I Läroplanen (Lgr11) står det att syftet med skolan är att den ska vara till för alla. Då 

alla barn är olika krävs det olika inlärningsmetoder och därför känner vi att en 

variation i undervisningen behövs. Lundin (2003) skriver att genom att inkludera 

estetisk verksamhet kan lärandet kännas mer spännande och intresseväckande.  

Skolan som undersökts arbetar aktivt med en estetisk profil och på ett integrerat sätt. 

Allt utgår ifrån Läroplanen (Lgr11) och de estetiska lärprocesserna. Lärarna arbetar 

ständigt tillsammans som en enhet och en integrering av skolämnena sker dagligen. 

Pedagogerna på skolan har ett väldigt fritt spelrum att integrera ämnena på, de flesta 

tankarna och idéflödet börjar i fikarummet och prövas sedan i praktiken. All 

integrering är en process som har arbetats fram genom flera olika försök. Idag 

befinner sig elever, lärare, rektor och övrig personal i en verksamhet som fungerar.  

Förutom arbetet kring den estetiska profilen och lärarsamarbetet, så förekommer det 

inte några läxor på denna skola. Detta är något som rektorn bestämde, med 

anledningen att alla elever inte har samma möjligheter i hemmet att göra läxor och 

förutsättningarna i hemmet ska inte påverka skolgången.  
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2 BAKGRUND 

 

I följande avsnitt beskrivs den estetiska verksamheten i skolan, och dess innebörd 

kopplat till Läroplanen för grundskolan (Lgr11). En förklaring på vad integrerad 

verksamhet står för och kopplingar till den estetiska verksamheten kommer även att 

redogöras för. I studien har det fokuserats på ämnena musik, dans, drama och bild 

som estetisk verksamhet. Det kommer även ske en presentation för vad en skola för 

alla innebär och om läxornas betydelse med dess för- och nackdelar.  

2.1 Perspektiv 

Studien har utgått ifrån ett pragmatiskt och ett sociokulturellt perspektiv. 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv  

I ett sociokulturellt perspektiv talas det om att barnen ska lära om sig själva och sin 

omgivning, påpekar Hundeide (2006). Enligt Phillips och Soltis (2010) anser 

Vygotskij att ett barns utveckling lättast sker i kontakt med vuxna och äldre barn, 

Vygotskij ansåg att barnet lär sig bäst av folk i sin omgivning. Även om två barn kan 

ligga på samma nivå i utvecklingen kan de sitta på olika möjligheter för fortsatt 

utveckling. Hundeide (2006) menar att det är den vuxne som ska ta tillvara på 

barnens egna initiativ, möta dem och kunna anpassa sig efter det för en bra 

utveckling. Författaren fortsätter att förklara, att det är viktigt att barnen ses som 

personer och medmänniskor och inte som ting. Samtidigt måste barnen uppleva 

utmaningar och få känna att det finns någon som tror på dem. Kärlek och empati är 

en viktig del i det sociokulturella perspektivet, menar Hundeide (2006). Phillips och 

Soltis (2010) anser att det enligt Vygotskij är de psykologiska verktygen som är 

bland det viktigaste att lära sig. Med det menas att barnet öppnar nya möjligheter, 

som till exempel när de lär sig att tala, minnet blir mer omfattande och språket är det 

största verktyget vi människor besitter. Barnens omsorgspersoners uppfattning och 

definitioner om barnet kan påverka barnet positivt eller negativt, därför bör det 

läggas stor vikt på att få omsorgspersonerna att möta barnens initiativ på ett positivt 

sätt, förklarar Hundeide (2006). Lärandet av varandra är det viktiga enligt det 

sociokulturella perspektivet.  

2.1.2 Pragmatiskt perspektiv 

Pedagogiken som finns har sin grund i ett flertal filosofer som verkat genom tiderna. 

En av dem är pedagogen John Dewey. Enligt Phillips och Soltis (2010) visade han en 

stark känsla för det sociala lärandet och ansåg att skolan ska vara en gemenskap. 

Tyvärr ansåg Dewey att flertalet pedagoger försummade det när de lät eleverna 

isolera sig med individuella uppgifter, påpekar Phillips och Soltis (2010).  Men det 

John Dewey är mest känd för är uttrycket ”Learning by doing” då han ansåg att 

skolan skulle byggas på barnets lust att lära. Med detta menar han att lärandet ligger i 

det konkreta arbetet i den integrerade verksamheten, och att du genom samarbete och 

kommunikation kommer längre i lärandet, lyfter Philips och Soltis (2010). Enligt 

Sundin (2003) ansåg Dewey bland annat att de estetiska ämnena har en stor inverkan 

i en människas personliga utveckling på många plan. Till exempel genom att få 

uttrycka sig kroppsligt och känslomässigt.  
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2.2 Estetisk verksamhet  

Enligt Rasmusson och Erbert (2009) kommer ordet estetik från grekiskan med 

betydelsen sinnesförnimmelse eller sinneskunskap. Men det var först under 1700-

talet estetiken började sammankopplas med konstnärlighet och läran om det sköna 

anser de. I skolans verksamhet innefattar den estetiska verksamheten den kreativa 

delen med musik, dans, drama och bild. Den estetiska lärprocessen kan göra att barns 

lärande ger sig till känna genom att de visar känslor, till exempel genom deras 

livserfarenheter. Ser du dig runt om på olika skolor i landet kommer du stöta på att 

användningen av estetisk verksamhet ter sig väldigt olika, menar Rasmusson och 

Erbert (2009) i sin studie. 

 

I lärarutbildningsreformen från 1999 har det påpekats att lärare och pedagoger som 

sitter på estetiska kunskaper har en betydelsefull kunskap i sitt läraryrke. Skolan ska 

kunna erbjuda alla elever möjligheten att växa in i sitt arbete. I Lgr11 står det att i 

arbetet skall en variation infinnas och eleverna ska få en chans att upptäcka olika 

lärosätt. Då lärarutbildningskommittén anser att en lärare måste inneha en viss 

kompetens för att ha en bra grund i sitt yrke, är det också viktigt att dela med sig av 

kompetensen för att kunna utvecklas, både personligt och för verksamheten 

(Utbildningsdepartementet 1999).  

 

I samband med att samhället utvecklas, ändras även elevers intresseområden och 

enligt lärarutbildningsreformen (1999) har intresset för den estetiska verksamheten 

idag blivit mycket större än tidigare. Den kreativitet som barn och ungdomar sitter på 

måste tas tillvara och detta går att göra genom skapande verksamhet. Enligt Lindgren 

(2006) kan den estetiska verksamheten vid vissa tillfällen anses vara till behov för en 

del barn som behöver stöd för att stimuleras i skolans verksamhet. Det kan handla 

om barn som har ett socialt problem, koncentrationssvårigheter, ett flyktingbarn eller 

ett barn som har det svårt i skolans kärnämnen. Författaren beskriver även att alla 

barn sitter på olika talanger, precis som vi vuxna. Vissa elever kanske har lättare för 

matematik och har svårt för musik, medan andra elever kan ha lätt för sig i musik 

men svårare i historia.  

 

Lindgren (2006)  har i sin studie genomfört ett flertal intervjuer på olika skolor om 

just den estetiska verksamheten. I en av dem intervjuar hon Sara som arbetar på 

Byskolan som talar om matematikens lärande genom musiken. Sara berättar att 

ämnet musik har en lägre status i skolan än vad till exempel matematik och svenska 

har, i detta instämmer även Hargreaves (1998) och förklarar att de estetiska ämnena 

har en lägre status än skolans kärnämnen och det läggs mindre tid på de estetiska 

ämnena. Sara anser att musiken kan vara en förstärkning utav andra ämnen utanför 

det estetiska.  

”Intervjuare: Vad menar du med att musik är en förutsättning för 

de andra?  

Sara: Jag menar att musiken är ju väldigt viktigt för inlärningen. 

Det är ju det som jag jobbar för, bara det motoriska, att öva upp 

motoriken med olika sånger och klapplekar… det är ju sånt man 

kan på förskolan, sen kan man det inte längre. I 1:an ska dom sitta 

stilla på sin bänk …” (Lindgren 2006, sid. 117-118). 
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2.2.1 Musik 

Musik som ämne har olika betydelser för oss alla. Den finns i alla kulturer och berör 

oss ofta på ett känslobetonat sätt då du genom musiken får uppleva någonting, 

påpekar Wiklund (2009). De musikmål som står i Lgr11 betonar att musiken kan 

inneha olika funktioner, bland annat kan musiken finna ett samband människor 

emellan och vara en del av deras identitet. Enligt Bojner (1998) är musiken en del av 

ett barns utveckling redan från det första ljudet, som även följer dem resten av livet. 

Författaren anser att musiken är ett ämne som ständigt ligger under utveckling 

eftersom människan stöter på den så tidigt. Bojner (1998) förklarar att detta är på 

grund av att människan ständigt förändras och genom att det finns ett flertal genrer 

inom musiken, allt från hårdrock till klassisk musik, där det sker stora förändringar 

genom olika generationer och till följd av samhällets utveckling. Enligt musikmålen 

i Lgr11 möter vår tids musik idag andra kulturer genom att den syns i nya 

formuleringar. För flertalet är musiken en underlättning i arbetet och är en källa till 

kreativitet och gemenskap. Enligt Wiklund (2009) finner många ett lugn i musiken 

då människor ofta kan koppla den till sina känslor och till sin egen vardag. 

2.2.2 Bild 

Bild kan nog vara det estetiska ämne som syns mest i skolan. Det står inte bara som 

ett självständigt ämne på schemat, utan integreras även inom svenskan och delvis 

matten. Ett mål i Lgr11 är att inom svenskämnet ska elever bland annat kunna skapa 

texter där texten samspelar med bilder. På liknande sätt går det att finna vissa spår av 

bilden inom matematiken, bland annat när det pratas om skalor och de geometriska 

formerna, i och med att eleverna ska ha kunskap i detta och kunna rita dem, vilket 

också är ett mål i Lgr11. 

2.2.3 Drama och gestaltning 

Ordet drama kan kopplas till det grekiska ordet handling, som är den stora delen i 

vad drama innebär.  Enligt Rasmusson och Erberth (2009) dramatiserar du någonting 

genom att gestalta en handling via olika roller. Redan på Martin Luthers tid ansåg 

han att lärare borde låta sina elever dramatisera då de tränar upp sina minnen, skriver 

Rasmusson och Erberg (2009), då eleverna också får en chans att påverka sina sinnen 

och uttryck genom dramatisering. Ett arbete med dramaövningar, olika rollspel och 

improvisationer kan enligt Rasmusson och Erberth (2009) stärka elevers utveckling i 

kommunikation, samspel med andra, förverkliga sina fantasier och få uttrycka sig. 

Även Nordin och Omnéus (2002) påpekar, att drama kan vara till hjälp i lärandet. 

Genom att läraren inkluderar drama i sitt arbete, kan eleverna finna en egen identitet 

och bli tvingade till ett samarbete då de måste lyssna på vad andra tycker och blanda 

sina idéer. Läraren kan även använda drama för att blanda in andra konstformer 

genom scenografi, mask och kostym. Drama är inget eget ämne i skolan, istället 

räknas det som en verksamhet som ska förekomma i svenskundervisningen, enligt de 

svenska målen i Lgr11.  

2.2.4 Dans  

I likhet med drama så är även dans integrerat i skolans andra ämnen och räknas inte 

som ett självständigt ämne utan som en verksamhet. Inom idrotten ska eleverna få 

lära sig olika danser, visar målen i Lgr11. Dock räknas inte dansen som en estetisk 

verksamhet inom idrotten, utan Lindqvist (2010) poängterar istället att dansen mest 
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ses utifrån sin fysiska karaktär. Dans ska dock inte bara ses som en del i idrotten utan 

genom dans, så tränas koordinationsförmågan upp och med en god 

koordinationsförmåga, så får eleverna även lättare för sig att tala, läsa och skriva. 

Med andra ord så hjälper även dansen till inom skolans språkämnen, förklarar 

Jederlund (2002). Många elever har en positiv syn på dans, då det blir en kontrast till 

den stillasittande undervisningen som sker i skolan. Genom dansen så får elever en 

lustfylld upplevelse, betonar Lindqvist (2010) och menar att synen på lärande blir 

mer positiv och eleverna blir mer engagerade. Skoning (2008) lägger vikt vid hur 

dansen kan göra att lärandet blir lättare för eleverna. Att använda dans och kreativa 

rörelser i klassrummet som ett pedagogiskt verktyg gör att det blir en bättre 

inlärningsmiljö i klassrummet och en ökad elevförståelse, anser Skoning (2008). 

Författaren går även in på att dans kan stimulera barn med särskilda behov och 

hänvisar bland annat till Dewey som har sagt att all typ av rörelse kan stimulera barn 

och deras lärande.  

2.3 Läxor  

Att eleverna ska få läxor i skolan kan kännas rätt självklart i vissas ögon, dock står 

det ingenting i Lgr 11 om att läxor ska vara obligatoriskt. Varför ger läraren då läxor 

till sina elever? Hellsten (1997) har i sin forskning kommit fram till att läxor ska 

kunna ses som något som förbereder eleverna för de olika stadierna som förekommer 

i skolan. Författaren tar även upp att läxor skapar ett band mellan skola och hem, då 

läxorna visar vad eleverna håller på med i skolan. Hellsten (1997) anser att med hjälp 

av läxor kan även bandet mellan elev och förälder stärkas, detta sker då föräldern 

hjälper sitt barn med läxan och det uppstår ett slags samarbete. Westlund (2004) 

anser dock att läxor inte alls gynnar situationen i hemmet utan sätter istället en 

negativ press. Författaren förklarar att alla elever har olika hemsituationer, det finns 

de elever som har föräldrar som alltid kan hjälpa till med läxan, men det finns även 

de elever som inte kan få denna hjälp av sina föräldrar. Trots att Hellsten (1997) 

anser att läxor kan stärka bandet mellan förälder och barn, så håller även han med om 

detta. Läxan tar även tid ifrån elevernas fritid och detta kan ge en mindre motivation 

till skolan, påpekar Westlund (2004). Läxans betydelse borde diskuteras och 

ifrågasättas mer, är den verkligen nödvändig för undervisningen, menar Hellsten 

(1997) och får medhåll av Westlund (2004). De båda författarna tror dock att läxan 

inte kommer kunna uteslutas från skolans verksamhet, detta på grund av att de flesta 

vuxna och forskare anser att läxor är gynnsamt för barn och ungdomars lärande. 

2.4 En skola för alla  

Skolans arbete ska ständigt utgå från att eleverna klarar av de mål som krävs. 

Karlsudd (2002) påpekar att lärare alltid ska utgå från att göra skolan till en plats för 

alla. Lärare ska se varje individ och anpassa sin undervisning så att alla elever har 

samma möjlighet till att utvecklas. I en integrerad verksamhet ska alla vara 

inräknade, även de elever som är i behov av särskilt stöd, förklarar Karlsudd (2002). 

Många gånger blir de elever som behöver extra stöd flyttade till en segregerad miljö 

och bort från integreringen.  För att eleverna ska få det stöd som krävs i sitt lärande 

ska en individuell utvecklingsplan finnas, enligt skolverkets allmänna råd (2008). I 

en utvecklingsplan ska det stå om elevens utveckling med omdömen och planering 

för hur eleven ska nå terminens mål. I Skolverkets allmänna råd (2008) står det att 

varje skola sitter på en skyldighet att ge eleven det stöd som krävs för att klara av sin 

skolgång och detta genom att bland annat skriva ett åtgärdsprogram, om det finns 
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behov av det. Varje skola måste ha ett åtgärdsprogram som lärarna ska kunna ha som 

grund i planeringen för de barn som är i behov av stöd (Skolverket, 2008). Så fort du 

som lärare märker av att en elev inte klarar av de kunskapskrav som finns måste det 

startas en utredning, anser Karlsudd (2002). Författaren säger också att det krävs 

mycket för att ett åtgärdsprogram ska inrättas av anledning att det inte ska bli några 

fel. När ett sådant program sedan har påbörjats ska det med jämna mellanrum ske en 

översikt, så att målen uppnås. Därför är det även viktigt att samverkan mellan skolan 

och hemmet infinner sig. Har varje lärare en god kontakt med sina elevers föräldrar, 

blir det lättare att planera elevens utveckling, anser Juul och Jensen (2003). Det är 

viktigt att alla parter får medverka i det som är barnets bästa. 
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3 PROBLEM OCH SYFTE 

Syftet är att undersöka en skola som arbetar aktivt med en estetisk profil. Vi vill ta 

reda på hur verksamheten ser ut och belysa för- och nackdelar kring den. Då det 

framkom att det inte finns några läxor på skolan så känns det viktigt att belysa hur 

skolan samverkar med hemmet. Vi vill även få en inblick om en estetisk profil på en 

integrerat sätt kan gynna alla elever då det i teorin låter bra, men fungerar det i 

praktiken?  

 

Frågeställningarna i studien: 

 Hur arbetar lärarna med den estetiska verksamheten?  

 Hur ser samarbetet mellan skolämnena ut?  

 Hur jobbar skolan med en integrerad verksamhet så det gynnar ett barns 

utveckling?  
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4 METOD 

 

Denna uppsats baseras på både observationer samt intervjuer och detta kapitel 

kommer beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in detta material. Vi kommer 

även beskriva varför vi valt att använda den metod som vi har gjort.  

4.1 Kvalitativ metod 

En undersökning kan grundas på två olika sätt, antingen av en kvalitativ 

undersökning eller av en kvantitativ undersökning. En kvantitativ undersökning 

utformas i enkäter, siffror och statistik och dess resultat är med andra ord mätbart 

och ses som ytlig, påpekar Hartman (2004). Då den kvantitativa metoden handlar om 

att mäta svaret i tabeller och statistik så känns det inte som att den metoden passar till 

vår undersökning. Istället kommer vi använda oss av en kvalitativ metod som består 

av intervjuer och ger oss en mer djupare förståelse. Den kvalitativa intervjun ger oss 

inte bara ett mer djup i ämnet, utan även en inblick i hur personen som intervjuas 

tänker och ger oss en känslomässig förståelse i det som intervjun handlar om, 

förklarar Lantz (2007). 

Patel och Davidsson (2003)  betonar att den kvalitativa metoden är mer ostrukturerad 

än vad den kvantitativa metoden är, eftersom intervjupersonen får chansen att svara 

på frågorna som ställs med egna ord och tankar, istället för att kryssa i alltid, ibland 

eller aldrig. Den kvalitativa intervjun ger oss även nya bilder och nya förståelser i 

ämnet (i vårt fall estisk verksamhet) och detta gör att vi kan förklara ämnet utefter 

olika synsätt, lyfter Lantz (2007) fram. Vi kommer intervjua en mindre skara av 

personer och då är en öppnare intervju att föredra, det vill säga en kvalitativ intervju, 

hänvisar Lantz (2007).  Om våra undersökningsgrupper hade bestått av större 

grupper, så hade intervjuer varit för tidskrävande och då hade det varit mer praktiskt 

att dela ut enkäter (Lantz 2007; Patel & Davidsson 2003; Einarsson & Hammar 

Chirlac 2002). 

4.2 Insamling av material  

4.2.1 Observation 

En kvalitativ metod kan bestå i antingen intervjuer eller observationer eller att de 

båda samspelar med varandra. Observationer bruka skiljas på två olika sätt, antingen 

deltar observatören och observerar inifrån deltagandet eller så är observatören icke 

deltagande och observerar gruppen utifrån, påpekar Patel och Davidsson (2003). 

Författarna förklarar även att observatören antingen är känd eller okänd, det vill säga 

att gruppen vet om att de observeras eller inte. Patel och Davidsson (2003) förklarar 

vidare att när observatören är känd, så är det viktigt att den inte ska tilldelas en viss 

grupp, utan ska på ett professionellt sätt vara opartisk. En nackdel med denna typ av 

observation är att gruppens annars naturliga beteende, kan kännas stelt och onaturligt 

och en felaktig bild ges. Eller så kan det vara tvärtom, att en grupp som annars 

kämpar med orättvisor och bråk, plötsligt visar en positiv sida, bara för att de vet att 

de observeras och vill inte att det ska skrivas något negativt, klarlägger Patel och 

Davidsson (2003). En okänd observatör påverkar inte gruppens beteende på samma 

sätt, dock kan observatören få problem med att få informationen till sig, påpekar 

författarna. Det finns även information som inte nämns och enligt Patel och 

Davidsson (2003) kan observatören inte heller fråga efter det, då syftet är att gruppen 
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inte ska veta att de observeras, vilket även Einarsson och Hammar Chirlac (2002) 

menar.  

Då vi deltar under ett lektionspass väljer vi att använda oss av observationer. Vi är 

kända observatörer som är deltagande. Dock kommer vi mestadels utgå från 

intervjuerna men observationerna kan ge oss ett mer djup i förståelsen om 

verksamheten. Likafullt är vi medvetna om att intervjuer kan ge en ”falsk” bild av 

verkligheten, då intervjupersonen kan säga det den tror vi vill höra. 

4.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Tanken med våra intervjuer är att få information om intervjupersonens tankar, idéer 

och synpunkter och enligt Lantz (2007) är en kvalitativ intervju då att föredra. Patel 

och Davidsson (2003) instämmer i detta och menar att avsikten med en kvalitativ 

intervju är att se och känna igen egenskaper och karaktär hos något, vilket bland 

annat kan vara hur intervjupersonen uppfattar saker och ting. Författarna förklarar att 

det därför inte går att planera och formulera några specifika svarsalternativ då det 

endast är intervjupersonen som vet sina egna svar. Patel och Davidsson (2003) 

klargör att en kvalitativ intervju har en låg standardisering vilket betyder att 

intervjupersonen får möjlighet att svara på frågorna med egna ord och sina egna 

tankar. Trost (2005) tillägger också att intervjuaren formulerar sig efter 

intervjupersonens sätt att tala och använda språket. Författaren poängterar även att 

den intervjuade kan få bestämma i vilken följd frågorna ska komma och menar att 

genom detta, så är variationsmöjligheterna i en intervju med låg standardisering 

stora. 

I en kvalitativ intervju finns det ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson 

och meningen är att en dialog ska skapas mellan de olika parterna, förklarar Trost 

(2005). Rollerna är dock olika då intervjuaren styr samtalet med sina frågor och 

intervjupersonen ska svara på dessa, understryker Patel och Davidsson (2003).  

4.2.3 Intervjuns struktur  

En intervju kan vara konstruerad på olika sätt, antingen så kan den vara strukturerad 

eller ostrukturerad. När en intervju är strukturerad så är frågorna inte öppna och 

intervjupersonens eget utrymme för svar finns knappt, då det oftast redan finns svar 

att välja mellan.  En ostrukturerad intervju kännetecknas istället av sin öppenhet och 

intervjuperson har det största möjliga utrymmet att svara på frågorna (Patel & 

Davidsson 2003; Lantz 2007; Trost 2005).  

4.2.4 Semistrukturerad intervju med låg standardisering  

Stukát (2005) lägger även till semistrukturerad intervju som en metod och förklarar 

att det innebär att intervjuaren har en lista med specifika teman som ska tas upp 

under intervjun. Författaren förklarar att teman och frågor inte behöver ställas i den 

ordningen som de står i utan att de faller sig naturligt under intervjuns gång. Här 

finns det också utrymme för intervjuaren att kunna ställa följdfrågor till 

intervjupersonen. 

 

Då vi vill ha en så öppen dialog som möjligt och ge de intervjuade en chans att 

förklara på sitt sätt och ge svar på frågorna med sina tankar, har vi valt att använda 

en semistrukturerad intervju med låg standardisering. Den intervjuade kan då själv 

bestämma vilken riktning intervjun ska ha men samtidig hålla den väsentlig för de 
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teman vi har. Stukát (2005) lägger fram att denna form av intervju gör att vi får en 

djupare bild av de teman vi pratar om.  När en sådan här intervju ska ske så är det 

viktigt att tänka på att det inte finns några ja och nej-frågor, anser Patel och 

Davidsson (2003). Anledningen är att det blir styrda frågor och ger inget utrymme 

för längre svar. En annan anledning till att vi väljer bort den strukturerade 

intervjumetoden är att vi vill gå in mer på djupet och få en större förklaring och det 

känns inte som att det skulle kunna ske med en strukturerad metod. Anledningen till 

att vi utesluter den ostrukturerade intervjun är att det finns risk att komma från ämnet 

och det kan ge oss svårigheter att besvara vårt syfte med denna uppsats.  

4.3 Urval 

Vi har valt att intervjua lärare och elever på en skola i Småland. 

Skolan  

Denna skola ligger i södra Småland och startade år 2000 helt från grunden med en 

estetisk profil. På denna skola arbetar lärare från Kulturskolan och lärare som har 

behörighet i de teoretiska ämnena. Eleverna som går på skolan är ifrån trakten men 

har fått söka sig in till skolan.  

Informanter 

Rektorn: Är grundare till skolan. Han har tidigare arbetat som lärare inom 

skolverksamhet och på Kulturskolan.  

Lärare 1: Är musiklärare på skolan och arbetade på Kulturskolan tidigare. Har skrivit 

en metodbok tillsammans med matteläraren. 

Lärare 2: Är lärare i matematik. När han kom till skolan var han nyutbildad och ny i 

arbetssättet. Han har skrivit en metodbok tillsammans med musikläraren. Det ska 

tilläggas att vi inte har intervjuat lärare 2, men han finns med i en viktig del av 

skolans uppbyggnad.  

Lärare 3: Är lärare i engelska. Han är väl insatt i verksamheten. 

Elev 1: Elev på skolan. Åtta år gammal.  

Elev 2: Elev på skolan. Började på skolan hösten 2012. Nio år gammal. 

Elev 3: Elev på skolan. Nio år gammal. 

4.4 Genomförande  

Vi kontaktade rektorn på skolan för att kolla om det fanns intresse att ställa upp i 

studien. Vi fick positiva svar och blev inbjudna till en studiedag tillsammans med 

andra lärarstudenter. I och med att vi ville genomföra intervjuer med både rektorn, 

lärare och elever, tog rektorn på sig ansvaret för att kolla om det var okej och fanns 

ett intresse.  

Alla intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Trost (2001) påpekar att 

detta är ett säkert sätt att både få med all information och gör den mer trovärdig. 

Efter vårt besök kände vi att vi saknade material för att fortsätta studien. Vi 

kontaktade rektorn igen och fick en telefonintervju med honom, denna spelades dock 

inte ner utan sammanfattades efter intervjun. 
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Intervjuerna med lärare och rektor skedde enskilt i en ostörd miljö, vilket enligt Trost 

(2001) är viktigt för att intervjun inte ska bli störd av yttre faktorer. Intervjun med 

eleverna skedde dock i en grupp men i ett ostört klassrum.  

4.5 Käll- och metodkritik.  

Från början var tanken att studien skulle genomförts på flera skolor, men tyvärr var 

det ett flertal som inte ens svarade oss och de som svarade hade inte tid för tillfället. 

Därför har vi genomgått en lång process innan det syftet som används nu kom till. 

Men i slutändan fungerade arbetet bra och mycket är tack vare att skolan, som vi 

valde att utgå hela studien ifrån, har varit så hjälpsamma.   

Såhär i slutändan önskar vi att tiden inte hade varit så knapp då vi önskat hinna med 

fler intervjuer med både lärare och elever, som ändå var tanken från början. Det hade 

underlättat i arbetet då vi hade fått ett bredare resultat och även fått en starkare 

inblick i samarbetet på skolan. Någon mer observation hade inte heller skadat då vi 

fortfarande är nyfikna på att få delta i någon mer integrerad verksamhet än det vi 

fick. 

En viktig sak att påpeka är att denna undersökning har skett på endast en skola som 

arbetar med estetisk profil, det går därför inte att säga att alla skolor som jobbar med 

en estetisk profil ser ut så här. 

4.6 Databerarbetning  

För att samla in allt material har vi utgått från böcker, artiklar, intervjuer och 

observationer. Från början hade vi ett stort utbud på material som fått bearbetas och 

smalnats ner till det som känts mest relevant till studien. Utifrån intervjuerna som 

genomfördes sorterade vi ut det som svarade på våra syftesfrågor. På så sätt fick vi 

fram vårt resultat.   

4.7 Etiska aspekter 

De personer som har intervjuats i denna studie kommer att vara anonyma, det vill 

säga att det inte kommer skrivas ut några namn, åldrar eller vilken stad de bor i. 

Även skolan kommer få vara anonym vilket Vetenskapsrådet (2011) påpekar. Vi har 

även informerat om syftet med denna studie till de intervjuade och klarlagt att den 

information som vi har fått till oss inte kommer användas i något annat syfte i enhet 

med Vetenskapsrådet (2011).  
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5 RESULTAT 

 

5.1 Verksamheten 

Skolan som har undersökts är en F-9-skola som startades upp helt från grunden, med 

uppdrag från politikerna, år 2000. Rektorn som fick uppdraget hade en tanke om att 

starta en skola med estetisk profil. Han kollade därför runt i kommunen om det fanns 

intresse från föräldrar att låta sitt barn gå på en sådan skola, och fick positiva 

reaktioner. Därför har skolan en inriktning med estetisk profil. 

Arbetet med uppbyggnaden av verksamheten har tagit lång tid. Idén 

fanns ju från början men det gäller att låta lärarna finna ett äktenskap dem 

emellan för att få till den verksamheten jag eftersträvade. (Rektorn). 

 

Då han tidigare arbetat på kommunens kulturskola tog han med sig några av de bästa 

lärarna därifrån och anställde sedan lärare med behörighet i de teoretiska ämnena. 

Meningen var att lärarna från Kulturskolan ihop med de teoretiska lärarna skulle 

samarbeta och föra ihop ämnena till en helhet. Rektorn säger att:  

Lärarna och pedagogerna som anställdes var inte tvungna att ha 

erfarenhet av estetiska verksamheten. Men de var tvungna att ha viljan 

att arbeta på detta sätt, det vill säga med en integrerad verksamhet för 

att få en anställning på skolan. Jag har noga valt ut de jag känner kan 

medföra någonting till verksamheten.  

 

Skolan har även som mål att eleverna ska få lära sig att ta eget ansvar redan i tidig 

ålder. Därför är det viktigt att låta eleverna vara med och planera sitt eget arbete.  

5.1.1 Inga läxor 

Skolans verksamhet är uppbyggd på de styrdokument som finns men själva arbetet 

utgår ifrån de estetiska lärprocesserna. I detta ingår att utveckla sin tankeförmåga, 

sina känslor och få utveckla sig både på ett teoretiskt och praktiskt sätt. Rektorn har i 

sin uppstart av skolan även varit mycket bestämd i frågan om läxor. Det ska inte 

förekomma några läxor på skolan, med undantag när eleverna ska träna inför ett 

prov. Han anser att läxorna ska uteslutas då alla elever inte har samma 

förutsättningar hemma. Rektorn förklarar att:  

Läxor bryter mot skolans syfte. Då skolan ska vara en rättvis plats, ska 

inte förutsättningarna i hemmet påverka elevernas skolgång och betyg. 
 

Skolans arbete ska utgå från att eleverna får den behörighet som krävs för att klara ett 

godkänt under skoltid. Önskar eleverna ett högre betyg får de lägga ner mer tid på 

studierna, den studietiden får läggas hemma. Lärare 3 säger: 

Det kan förekomma hemuppgifter. Hemuppgiften finns i de fall då en 

elev har missat någonting vid sjukdom eller på grund av andra orsaker. 

Fast det är fortfarande viktigt att påpeka att det inte är någon läxa.  

 



15 

Trots att uteslutningen av läxor skulle ses som en avlastning för föräldrarna, så var de 

inte riktigt nöjda med detta koncept från början. De kände att de inte fick vara med i 

sina barns skolgång och de var oroliga hur resultaten på de nationella proven skulle 

se ut. De kände även att läxor skulle hjälpa deras barn att bli ansvarstagande och 

förbereda dem för högre studier och arbetslivet. När resultaten från de nationella 

proven presenterades så visade det sig att skolan var en av de i kommunen som fått 

det bästa resultatet. Föräldrarna började då känna ett lugn och har idag fått en bra syn 

på uteslutningen av läxor. Rektorn förklarar: 

Det är väl alltid så när man inte är van vid någonting. Som förälder ska 

man vara orolig och det är för oss att bevisa att detta fungerar. Vi låter 

föräldrarna ta del av alla kurser, och vad det är eleverna gör i skolan, på 

en hemsida som kallas för moodle. Där kan de följa och ta del av 

verksamheten när de vill och det är mycket populärt.  

5.1.2 Eget material 

En av de viktiga ståndpunkterna i skolans verksamhet är även att läroboken är 

förbjuden. Som lärare på skolan ska du skapa ditt eget material, vilket gör 

integreringen mellan ämnena lättare. Tiden är en svår faktor i arbetet med eget 

material, men nu när verksamheten har pågått i några år har samarbetet blivit allt 

lättare då lärarna har arbetat ihop sig. Arbetet blir mycket friare anser rektorn, i och 

med att lärarna gör sitt eget undervisningsmaterial utifrån läroplanen och inte 

läroböckerna. 

Lärare 3: Det blir så mycket lättare att samarbeta när det inte finns några 

läroböcker. Idéerna flödar till nya integreringar och det görs ständigt nya 

försök. Självklart är det inte alltid det funkar, men det är en del i det 

roliga.  

5.1.3 Svensk språkutveckling  

I svenskundervisningen arbetas det aktivt med en språkutveckling redan från att 

eleverna går i förskoleklass. I förskoleklassen får eleverna lära sig att göra 

tankekartor och muntliga texter där läraren fokuserar på att det finns sammanhang 

och en ordföljd. Tankekartorna och texterna utvecklas ju äldre eleverna blir, genom 

att de istället får skriva ner texterna till berättelser och faktatexter. Från och med 

årskurs sex skriver eleverna sina egna rapporter. Detta är ett sätt att förbereda 

eleverna till examensarbete och rapporter på gymnasiet och senare högskolan.   

5.1.4 Tidig engelskundervisning    

Det arbetas även med det engelska språket tidigt. Det innebär att arbetet med det 

engelska språket redan börjar i förskoleklassen, genom att ha engelsklektioner enbart 

på engelska. Engelskan är även ett av de ämnena som kombineras med den estetiska 

verksamheten. Rektorn tror att barn som börjar tala språket tidigt blir mer självsäkra i 

språket och även att prata det. Han tror även att resultaten på de nationella proven 

blir bättre.   

5.1.5 En fungerande skola 

Rektorns mål är att driva en av landets bästa skolor. Den tidiga språkutvecklingen 

och den ämnesintegrerade verksamheten, ska ses som en hjälp till att eleverna uppnår 

ett gott slutbetyg i årskurs nio och att alla elever får en chans att göra bra ifrån sig på 
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de nationella proven. När resultaten på de nationella proven har presenterats, har 

skolan fått en bekräftelse på att deras verksamhet fungerar. Detta då skolan har legat 

bland de bästa skolorna i länet de senaste åren. Rektorn berättar också att skolan inte 

fick några anmärkningar när Skolinspektionen var där år 2011. 

Att veta att din skola är en utav de tre skolor som inte fått en 

anmärkning känns mycket bra.   

Rektorn påpekar även att denna respons kändes speciellt skön att få, då han ofta har 

fått höra att det är en ”flumskola” som han har byggt upp.  

5.1.6 Samverkan med hemmet  

I en verksamhet är kommunikationen med hemmet en viktig del i ett barns 

utveckling framåt. Som tidigare nämnts använder skolan sig av en hemsida där 

föräldrarna kan följa sina barn genom att läraren lägger ut allt material som arbetas 

med under varje kurs. Även de arbeten barnen gjort läggs in på sidan. Under varje 

kurs kan föräldern även läsa vilka kunskapskraven är, syften med arbetet som 

genomförs och planeringen runt ämnet.  

Det är upp till var och en som klasslärare att använda sig av kommunikationsmedel i 

övriga fall. De yngsta barnen, förskoleklassen och årskurs ett, skriver tillexempel på 

en blogg eftersom det inte förkommer lika mycket arbeten i skolan som under de 

senare åren, berättar rektorn. Varje terminsuppstart infinner det sig ett så kallat 

pedagogiskt föräldramöte där föräldrarna bland annat får ta del av information kring 

hur en undervisning ser ut. Det är upp till varje klasslärare att hålla i ett klassmöte 

per termin där både föräldrar och elever medverkar. Rektorn berättar även om det 

föräldraråd han är med och håller i. Där är det en representant bland föräldrarna per 

klass och det hålls en gång i månaden. Han berättar att dessa möten är mycket 

populära då föräldrarna får vara delaktiga i vad som händer på skolan och diskutera 

när det till exempel är problem som uppstått.  

5.2 Estetisk verksamhet 

På skolan finns det en musiklärare, en bildlärare och en dramapedagog som är 

anställda. Däremot finns det ingen danslärare utan detta hyrs in vid behov. Rektorn 

talar om att lärandet kan ske genom flera språk. Med detta menar han att du genom 

den estetiska verksamheten kan få uttrycka dig och få visa att det går att ta till sig 

kunskapen på andra sätt än just det traditionella. Han förklarar att det finns en 

mening med det du lär dig när du får använda alla sinnena och du får chansen att lära 

dig med andra ögon. Att lära sig någonting innebär att du ska kunna berätta vad det 

är du lär dig, genom att arbeta med estetiska lärprocesser skapar du en annan typ av 

mening åt din kunskap.  Musikläraren (Lärare 1) på skolan, tycker att alla ska ha rätt 

till estetiska uttryck och det är fel att ta bort det estetiska språket för barnen. Hon 

menar att man kapar av ett barn och dess olika sätt att lära sig. Trots att den estetiska 

verksamheten ska förekomma på alla skolor, så ser hon att den försvinner mer och 

mer och tycker det är skrämmande. Hon anser att den traditionella skolan inte längre 

går framåt utan att den tar steg tillbaka i utvecklingen. Lärare 1 tycker att konceptet 

med verksamheten är ett positivt sätt att arbeta på. Det som har tagit tid på skolan är 

att bygga upp en fungerande integrerad verksamhet, men nu när material finns är det 

inga hinder och planeringstid tar lika lång tid som på en traditionell kommunal skola. 

Skolan har arbetat med verksamheten ett tag vilket bidragit till att de fått arbeta ihop 

sig till ett team och vet hur de ska handla. 
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5.2.1 Temaarbete  

Skolan har ett tematiskt arbetssätt, vilket innebär att skolan under varje läsår arbetar 

aktivt med ett tema. Precis innan sommarlovet får elever och lärare en liten tjuvkik 

på temat inför nästa läsår.  Uppstarten sker sedan första dagen på höstterminen i 

augusti med en föreställning. Läsåret som pågår nu har ett tema ”Sanning eller 

Bullshit” och uppstarten skedde utan att eleverna visste om det. Hela dagen var ett 

skådespeleri från en teatergrupp som var inhyrd. Både elever och lärare blev riktigt 

lurade eftersom inte ens lärarna hade någon aning om hur temat skulle hanteras när 

terminen började. Temat är sedan indelat i olika delkurser och exakt hur alla 

delkurser ska se ut bestämmer sedan lärare och elever tillsammans. Tanken är att 

försöka få in alla ämnena i temat och försöka få in så många moment från läroplanen 

som möjligt. Detta redovisas sedan innan sommarlovet med en föreställning där alla 

på skolan medverkar på ett eller annat sätt.  

5.3 Integrering 

En viktig del på skolan är att alla lärare ska arbeta tillsammans, att stänga in sig i ett 

klassrum är förbjudet enligt rektorn. Ett av hans mål när han startade skolan var just 

att integrera alla lärare och ha ett välfungerande samarbete. Han anser att det inte ska 

gå att säga ”på min skola” utan ”på vår skola.” Genom att arbeta med en 

flerstämmighet blir allas tankar integrerade. Som tidigare nämnt så finns det inga 

läroböcker på skolan. Istället är det läroplanen som ska styra lektionsundervisningen 

och lärarna ska utifrån läroplanen göra sitt egna material. Därför är det viktigt att ha 

ett gott samarbete på skolan så det går att ge och få idéer, säger han. Rektorn 

förklarar också, att som ny lärare på skolan är det svårt att just släppa läroboken och 

att det är lätt att bli stressad, men eftersom alla lärarna är ett och samma lärarlag så 

stöttar de upp varandra. Lärare 1 har upplevt att folk tror att genom en 

ämnesintegrering uppmärksammas ett ämne mer än det andra, men hon upplever att 

de tar upp lika mycket tid och att eleverna får ut mer av det. När hon får frågan om 

hur samarbetet har sett ut på de andra skolor som hon har jobbat på, så svarar hon: 

Viljan finns alltid, men på något sätt blir det alltid mycket krångligare. 

Det kanske beror på att man är van att jobba var för sig på en 

traditionell skola. Men det är kul att en vilja finns i alla fall, det visar att 

vi har kommit ett steg på vägen i skolans utveckling.  

 

5.3.1 Mattemusik 

Mattemusik är en arbetsmetod som används på skolan från förskolan upp till 

högstadiet. Denna metod är utformad av Lärare 1 och matematikläraren (Lärare 2). I 

intervjun med Lärare 1 säger hon, genom att arbeta med matematik och musik 

tillsammans så får eleverna chansen att utveckla sina sinnen. Hon förklarar hur 

eleverna bland annat kan lära sig multiplikationstabellen på ett roligt och lekfullt sätt. 

När eleverna sjunger och dansar till mattelåtarna får de känna hur en dans är 

uppbyggd i takter. Detta kan till exempel vara en vals som är uppbyggd i en tre-takt. 

Samtidigt som de dansar valsen repeterar de treans gångertabell. Lärare 1 menar att 

syftet med denna metod är att det ska kännas lättare för eleverna att förstå matte och 

det ska vara lättare att minnas mattekunskapen, genom att använda hela kroppen för 

att få kunskapen. Mattemusiken kan ses som en stor hjälp för de barn som har svårt 

att koncentrera sig under den stillasittande matematiklektionen. Fast även för de 



18 

elever som har lätt för matte så kan mattemusiken vara till en hjälp, förklarar hon. 

Mattemusiken kan ses som en hjälp till ett socialt samspel eller bara som en 

avkoppling. Lärare 1 anser att mattemusiken kan ses som en vinst för alla, då den når 

eleverna på ett eller annat sätt.  

Jag ser att de barn som annars har svårt för matten klarar sig väldigt bra 

på musiken, ibland klarar de sig till och med bättre än de elever som har 

lätt för sig i matten. Jag tror detta kan bero på att de inte tänker på att 

det är matte, utan de lär sig ändå. Det finns alltså ett automatiserande 

lärande.  

Lärare 1 berättar att det ständigt är matematikens innehåll som styr hela planeringen 

men samtidigt finns mål i musiken som också genomförs. Så efter en lektion ska 

både Lärare 2 och Lärare 1 kunna koppla ihop olika mål till sina ämnen i kursplanen.  

 

Frågor ställdes även till eleverna om vad de tycker om mattemusik. 

Elev 1: Det är roligt, jag tycker matte kan vara svårt och tråkigt men på 

mattemusiken känns det mycket lättare och roligare. Jag tycker det är 

tråkigt att bara sitta vid sin bänk och det behöver vi inte göra här.  

Elev 2: Jag tycker det är roligt men jag lär mig inte så mycket nytt, men 

jag tycker om matte och tycker det är roligt att räkna.  

Elev 3: Jag tycker det är långtråkigt, för vi måste sitta still så mycket 

och lyssna. Jag tycker vi sjunger samma låtar hela tiden.  

Elev 1: Vi gör nästan samma sak på matten och mattemusiken, 

skillnaden är att vi sjunger om det vi lär oss på mattemusiken. Nu håller 

vi på med gångertabellen och sjunger mycket om den.  

 

Det går att se att elevernas åsikter om mattemusiken är olika. Medan en elev känner 

att mattemusiken verkligen hjälper dess lärande, så känner den andra att den inte 

skulle behöva mattemusiken som hjälp.  Elev 3 tycker även att det är för mycket 

stillasittande på musikmatten medan elev 1 tycker att de får vara uppe och röra på sig 

till skillnad från den vanliga matematiklektionen.  

 

5.3.1.1 Samarbetets uppkomst  

 

När lärare 2 började arbeta på skolan var han nyexaminerad och 

fick en chock när han fick reda på att de inte använde sig av några 

läroböcker. Han tog kontakt med lärare 1 för att kolla om hon var 

intresserad av ett samarbete vilket hon var. 

Jag var trött på att endast jobba med musikarrangemang 

och kände mig rätt ensam som musiklärare. Jag ville testa 

på något nytt. Nu jobbar jag inte för att visa upp längre, 

utan jag jobbar för att få in det. Jag jobbar för att bygga 

upp en förståelse.  

 
Lärare 2 fick sedan en chans att skriva ett arbete om matematik och 

integrering, detta gjorde att samarbetet utvecklades mer och mer 

och till sist blev det även en bok. 
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5.3.1.2 Observation  

 

Observationen skedde på en mattemusiklektion som var 40 minuter 

lång, närvarande var lärare 1 samt åtta elever. Syftet med lektionen 

var att eleverna genom musik och rytmik skulle lära sig klockan. 

Lektionen började med att eleverna och lärare 1 sjöng en sång om 

timmar, minuter, sekunder, dagar, veckor och månader. Efter 

sången diskuterade de vad låten handlade om och eleverna förstod 

att de skulle jobba med klockan under detta lektionspass.  Läraren 

lade sedan fram sex stycken hopprep i en hög. Eleverna fick i 

uppgift att ta tag i varsin ända av hopprepen och tillsammans skulle 

de samarbeta för att reda ut högen. När de hade rett ut trasslet så 

hamnade de ståendes mittemot en av sina klasskompisar som höll i 

andra ändan av repet. Eleverna fick lägga ner repen på golvet och 

såg att repen bildade en klocka (se bilaga 2), därefter fick eleverna 

samsas om vilken punkt på klockan som skulle symbolisera när 

klockan var hel. Ännu en låt sjöngs som handlade om de olika 

klockslagen (hel, fem över, tio över, kvart över osv.). Efter det 

hämtade de varsin trumma och sjöng samma sång, om de satt med 

sin trumma på kvart över skulle de spela på trumman när de sjöng 

om sitt klockslag. Lektionen avslutades med en lek där alla 

fortsatte stå kvar på sitt klockslag men höll i en ände på ett stort 

skynke, som även hade olika färger för varje femminutersslag, så 

det var tydligt. Alla lyfte upp skynket och läraren skrek två olika 

klockslag som skulle byta plats innan skynket hade sjunkit, så det 

gällde att eleverna hade koll på sitt klockslag.  

 

5.3.2 Engelsk språkutveckling och bild 

I den engelska språkutvecklingen finns en integration med sång, drama och bild. 

Detta sker genom att eleverna diskuterar olika frågor på engelska, till exempel ”vad 

är kommunikation?” och ”vad är ordlös kommunikation?”. Ett exempel på ett 

samarbete mellan engelskan och den estetiska verksamheten, var när eleverna i 

årskurs sju skulle skriva manus till en stumfilm, som de skulle spela in. Filmen skulle 

sedan klippas ihop med musik och effekter.  

 

5.3.2.1 Samarbetets uppkomst 

 

Enligt Lärare 3 har samarbetet uppkommit i fikarummet. Det är där 

det sker mest bollande av tankar och idéer mellan lärarna och även 

de bästa idéerna kommer på tals där, säger han.  

 
Det tar ett tag att komma in i rätt tänk för att ens komma 

in i den verksamheten vi vill genomföra. Vi har en bra 

rektor som vet vad han vill och det är inspirerande. Det 

finns gemensamma nämnare alla ämnen emellan, det 

gäller att bara bolla friskt så finner du en integrering. 
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5.3.3 Samhällskunskap, hemkunskap och bild 

Ett av de integreringsområdena som finns är mellan samhällskunskapen, 

hemkunskapen och bilden. I årskurs sex spelar eleverna in en film som till exempel 

kunde handla om laxen, odling eller miljöpåverkan. Filmen är uppbyggd på så sätt att 

eleverna tar reda på fakta inom sitt område, skriver ihop ett manus som de sedan 

målar bilder till. Det är bilderna som filmas till elevernas berättande om sitt 

undersökningsområde.  

5.3.3.1 Samarbetets uppkomst 

Enligt rektorn har samarbetet här uppkommit av en slump. Lärare 

har suttit och diskuterat de olika ämnena och vad de har för 

gemensamma nämnare. Han säger att alla sina lärare har ett väldigt 

fritt spelområde och uppmanar till försök, detta är ett försök som 

verkligen har fungerat. Rektorn säger: 

Eleverna lär sig väldigt mycket inom flera områden 

genom att arbeta på detta sätt. Responsen är väldigt 

positiv. Filmerna som gjort läggs även ut på moodle 

så att föräldrarna kan få se dessa.  

 

5.4 Barn i behov av särskilt stöd  

I skolans verksamhet finns det elever som har olika typer av behov. Alla barn är 

välkomna på skolan, dock är inte denna skola byggd för att kunna ta hand om alla 

elever. Det är en stor skola med många klassrum och mycket trappor att ta sig upp 

och ner för. Eleverna håller inte till i samma klassrum jämt på grund av den profil 

som skolan har och det gör det svårt för vissa elever. En del av eleverna kan även 

känna en viss otrygghet i att byta lärare så ofta som de gör och rektorn säger att dessa 

elever skulle må bättre av att ha en och samma lärare. Han skulle gärna vilja att 

skolan hade en bättre lokalanvändning så den inte behövde bli så flexibel, för då 

hade det varit lättare för dessa elever att passa in i skolan. Dock är skolan en gammal 

byggnad och det är svårt att få lokalerna att räcka till. Han säger även att eleverna 

med trippeldiagnoser inte är så integrerade i övriga klassen. Trots detta berättar 

Lärare 1 att eleverna som har en särskild diagnos fungerar bra på mattemusiken och 

även under de övriga lektionerna då de arbetar med dramaövningar.  

 

Både rektorn och Lärare 1 berättar om en flicka som är elev på skolan och som kom 

till Sverige för cirka fem månader sen. De har sett att flickan har gjort stora framsteg 

i sin språkförstålse och speciellt på mattemusiken. Rektorn tror att det är rytmiken 

och rörelserna som sker på mattemusiken som har gjort det lättare för flickan att 

förstå. Denna flicka var med under den observation som skedde och det syntes att 

hon verkligen förstod vad det var de höll på med. 

Rektorn berättar även i intervjun att i kommunen där studien genomförts finns det 

inte några krav på att ha en specialpedagog i arbetet, därför finns det ingen sådan på 

skolan. Däremot finns det en kurator som blev ett krav att ha från och med detta 



21 

hösten 2012. Kuratorn har inget krav på att arbeta med estetisk profil utan genomför 

sitt arbete som hon föredrar. 

 

5.5 Elevernas syn på skolan  

Eleverna som går på skolan ses som resurser, som ger lärarna och pedagogerna på 

skolan många nya idéer och nya tankar. Rektorn säger: 

Det är eleverna som ger oss möjlighet att utveckla vårt sätt att arbeta här 

på skolan. Vi ser inte deras fritidsintressen som en konkurrent utan mer 

som en möjlighet att komma på nya sätt att samarbeta.  

 

På frågan om hur mycket eleverna får vara med och påverka lektionerna är åsikterna 

spridda. Några av eleverna anser att de får vara med och tycka till under arbetets 

gång medan några anser att de endast får vara med och bestämma hur de ska redovisa 

sina arbeten 

Elev 1: Ibland kan vi få bestämma hur vi vill att arbetet ska gå till, om vi 

vill ha redovisning eller något annat.  

Elev 2: Vi brukar få tycka till om hur vi tycker något på skolan kan bli 

bättre.  

Elev 3: Jag tror att vi får vara med och bestämma mer när vi är äldre. Min 

storasyster går i högstadiet och hon får bestämma lite om vad hon vill 

skriva om och så. 

Elev1: Fast jag tycker det är bra att vi får tycka vad vill och ge förslag om 

det.  

 

En annan fråga som ställdes var ifall eleverna hade gått på en annan skola tidigare 

och ifall det fanns någon skillnad.  

Elev 3: Jag har gått på denna skola hela tiden.  

Elev 1: Jag började här när jag gick i förskolan. 

Elev 2: Jag gick på en annan skola innan.  

Elev 1: Ja, du flyttade precis till denna skola. 

Elev 2: Ja, fast jag flyttade inte, utan ville inte gå på den skolan jag gick, 

utan ville byta och då kunde jag börja här. Det är inte så stor skillnad på 

denna skola med min förra. Eller vi hade läxor på min gamla skola och 

läxböcker, det har vi inte här. Det är rätt skönt att inte ha läxor, då kan jag 

leka när jag är hemma. 

Elev 3: Jag tycker också om att slippa läxor, när jag kommer hem från 

skolan så vill jag kunna göra vad jag vill.  

Elev 1: Ja, det är bra att inte ha läxor. 

Elev 2: Det fanns ingen mattemusik på min gamla skola heller.  
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Eftersom skolan har en estetisk profil, så känns det även viktigt att belysa hur mycket 

av de estetiska ämnena och hur mycket estetisk verksamhet som egentligen finns på 

skolan.  

Elev 2: Vi har mycket musik, först har vi mattemusik och sen har vi 

vanlig musik två gånger i veckan. De andra ämnena har vi en gång i 

veckan. Fast jag gillar musik, så jag tycker det är bra. 

Elev 3: Jag skulle vilja ha mer bild och teater, det tycker jag är roligt.  

Elev 1: Jag gillar också musik. Det är roligt att få sjunga och spela olika 

instrument. Sen får vi lära oss vad de olika instrumenten heter, det är 

intressant.  

Elev 3: Ja, och sen har vi ju mattemusik med. Då får vi ju lära oss matte.  

Elev 2: Vi har väldigt lite dans, det är lite tråkigt.  

Elev 1: Men det kanske vi får ha mer när vi är äldre och går i en annan 

klass. 

Elev 1: Jag tycker om när vi har dramaövningar och spelar teater. Jag 

tycker om att stå på scenen, det är roligt.  

Elev 3: Jag målar mycket på fritiden och spelar teater, så därför tycker jag 

det är så roligt med bild och teater i skolan.  

Elev 2: Jag spelar piano, det är roligt.  

Generellt går det att se att den årskurs som dessa elever går i arbetar mycket med 

musik. Rektorn meddelar dock att varje år så sker det en stor föreställning på skolan 

med alla eleverna och musik, drama, bild och dans samspelar.  

5.6 Sammanfattning  

Undersökningen har genomförts på en skola som startades upp år 2000 med en tanke 

att arbeta utifrån en estetisk profil. Rektorn som startade skolan har tidigare arbetat 

på Kulturskolan i kommunen där han tog med sig några av de bästa estetlärarna och 

sammankopplade dem med lärare i de teoretiska ämnena. Kravet var att all 

verksamhet ska vara integrerad, att stänga in sig och arbeta en och en är förbjudet. 

En av grundtankarna med skolan är att den ska vara fri från läxor och eleverna ska 

lära sig det som krävs för ett godkänt i skolan och läroböcker ska inte styra 

verksamheten, därför är även de förbjudna. Ståndpunkten finns i läroplanen och inte i 

läroböckerna och allt material ska skapas av lärarna själva vilket gör integreringen 

mycket enklare. På grund av att skolan helt startades upp från grunden och 

verksamheten inte var given från början har det tagit tid att få den fungerande. Idag 

kan skolan visa att arbetssättet fungerar genom att ligga bland de högsta i kommunen 

på resultaten från de nationella proven och de rapporter som gjorts från Skolverket 

visar enbart åt det positiva. För de barn som är i behov av särskilt stöd erkänner 

rektorn att skolan inte är tillräckligt anpassad. Lokalerna är svåra då det är mycket 

trappor och verksamheten är lagd i flera klassrum per dag vilket gör det svårt för 

vissa elever. Samtidigt är en verksamhet med flera uttrycksformer positiv för barn 

som har behov av en varierad verksamhet för att stimulera sitt lärande. 
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6 DISKUSSION 

Här kommer vi diskutera det resultat som framkommit och koppla ihop det med egna 

tankar och den tidigare forskning som redovisats tidigare i arbetet. Vi har valt att 

dela in vårt resultat i fyra huvud teman för att göra diskussionen mer tydlig och sist 

redovisar vi vad tyckt vore intressant att forskar vidare på.  

6.1 En skola med estetisk profil och inga läxor 

I avsnittet nedan diskuteras skolans estetiska profil och om lärandet ständigt måste 

ske i en skolbänk. Vi diskuterar även innebörden med läxor i skolan och hur 

föräldrarna påverkar sina barn med deras inställning till exempel att göra läxorna 

med sina barn.  

6.1.1 Estetisk profil 

Att arbeta med en estetisk profil har från första början varit grundtanken med hela 

skolan. Musik, dans, drama och bild ville rektorn lyfta och arbeta aktivt med genom 

att integrera de i andra ämnen. Han anser att barn ska ha en rolig och lärorik 

skolgång och för att ett barn ska lära sig någonting måste det finnas en lust i arbetet, 

finnas någonting som lockar till ett lärande. I intervjun talade han om att ett lärande 

kan ske på många olika språk. Med det menade han att alla ämnen är sitt eget språk, 

matematik är ett språk men du behöver inte alltid lära dig matematik på ett 

traditionellt sätt utan även med hjälp av ett annat språk, som till exempel musik. Han 

vill med sin verksamhet visa att lärandet kan ske på andra sätt än de traditionella. När 

vi satt i intervjun så kändes allt det här glasklart. Varför måste allt lärande ske genom 

att sitta i en bänk och räkna tal eller skriva en berättelse när du kan bygga på den 

verksamheten med flera ”språk”? Som Nordin och Omnéus (2002) skrev kan dramat 

till exempel vara till en stor hjälp i lärandet genom att eleven kan hitta sin identitet. 

De skriver också att drama kan tvinga eleverna till ett samarbete som kanske inte 

annars hade uppkommit under en traditionell lektion.  

Med tanke på att rektorn gick ut i kommunen för att se vilken respons han skulle få 

vid en uppstart av en sådan skola känns det som han verkligen ville starta någonting 

som föräldrar tyckte lockade. Han berättade i intervjun att skolan har blivit väldigt 

populär med tiden både från lärare som vill arbeta där till föräldrar som vill placera 

sina barn där. Det som upplevts som en nackdel var att föräldrarna inte riktigt litade 

på verksamheten, från början kände de att arbetet inte skulle gynna deras barns 

utveckling utan mer var till för en roligare skolgång. Hundeide (2006) anser att 

föräldrarna påverkar sina barn genom sina uppfattningar både positivt och negativt, 

därför krävs det att rektor och lärare har en god kontakt med hemmen. Skolan i fråga 

har verkligen bevisat för både föräldrar och Skolverket att eleverna gynnas i sin 

utveckling av ett arbete på detta sätt. Skolan har fått så goda resultat på både de 

nationella proven och de rapporter som finns från Skolverket. Vi ser tydligt i studien 

att skolan har bevisat för folk runtom att verksamheten fungerar och detta på ett 

positivt sätt. 

Att arbeta med estetisk verksamhet har sedan länge stått med i läroplanen men hur 

skolorna arbetar med det skiljer sig enormt från skola till skola, enligt Rasmusson 

och Erbert (2009). Detta påpekade även Lärare 1 i den intervju som gjorts. Hon har 

arbetat på flera skolor tidigare och hennes status som musiklärare har aldrig varit så 

hög och uppskattad som den är just nu på denna skola. Utifrån våra egna erfarenheter 
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under skolgång och den VFU som genomförts under lärarutbildningen har även vi 

upplevt att skolverksamheten vi praktiserat i skiljer sig enormt, vilket även 

Hargreaves (1998) påpekar i sin studie. Statusen på estetlärare är mycket lägre än att 

vara lärare i ett kärnämne. Att vi då har fått se en verksamhet som tar tillvara på alla 

lärare och elever och ser dem med liknande ögon kändes mycket bra. Vi kände att 

det inte bara var någonting som sades, vilket vi tidigare enbart har sett i teorin men 

inte upplevt i praktiken. Det kan vara mycket snack och liten verkstad. Men en fråga 

som då kan ställas är varför det ska vara sådan statusskillnad mellan ämnena i 

skolan? Har inte alla ämnen lika stor betydelse, egentligen? Då 

lärarutbildningsreformen (1999) menar att du som lärare ska se till varje barns 

utveckling och kunna ge alla barn en möjlighet att kunna växa, därför upplever vi att 

det känns viktigt att kunna variera sin verksamhet. Alla ämnen i Lgr11 är viktiga på 

sitt sätt och kan bidra till varandra för ett bättre resultat i arbetet. Lärare 3 talade i 

intervjun om att det är tack vare att rektorn gjort det klart och tydligt att alla ska 

samarbeta som det blir så lätt att integrera de olika ämnena. Han anser sig själv se 

alla ämnen med andra ögon då han inte bara prioriterar sitt eget ämne i 

verksamheten. Lärare 3 anser också att arbetet blir mycket roligare när alla 

samarbetar. Det finns alltid negativa delar i en verksamhet och det påpekar både 

Rektor, Lärare 1 och 3. I dagens skola handlar det om tiden. Tiden räcker aldrig 

riktigt till och det har även vi under utbildningen både fått höra och känna på under 

olika verksamheter i den VFU som genomförts. 

6.1.2 Inga läxor 

Rektorn på den undersökta skolan bestämde redan innan skolan startade upp att läxor 

skulle uteslutas. Westlund (2004) och Hellsten (1997) har i sina forskningar kommit 

fram till att läxor kan sätta en orättvis prägel på skolan och menar att de elever som 

har det bättre ställt hemma klarar av läxorna lättare, än de elever som har de sämre 

ställt. En annan positiv aspekt är att eleverna får sin ledighet efter skolan och slipper 

tänka mer på den och detta kan minska stressfaktorn. Då skolan ser till alla elevers 

behov så anser vi att det är en fin tanke bakom att utesluta läxor. Alla elever blir 

genom detta sedda på samma sätt och varken elever eller föräldrar behöver känna en 

press hemma.  

Att utesluta läxorna på detta sätt är ovanligt för en skola, under vår skolgång hade vi 

alltid läxor och även under våra VFU-tider har läxorna alltid funnits med. Det kan i 

elevernas ögon vara en idyll att slippa läxorna när de kommer hem men precis som 

det finns positiva sidor så finns det även negativa konsekvenser. Det vi har i åtanke 

är hur dessa elever reagerar på gymnasiet där läxor är ett faktum. Kommer dessa 

elever känna av mer stress eller kommer de kunna acceptera läxorna? Att ta bort 

läxor för eleverna kan göra att de tappar den studieteknik som både gymnasiet, 

högskola och universitet kräver. 

Vi känner dock att läxor för med sig mer negativa aspekter än positiva. När skolan är 

slut för dagen så ska den också vara det. Eleverna ska inte behöva ta med sig arbete 

hem, bara för att visa vad de jobbar med i skolan. Läxor kan gynna elevernas lärande 

men lika gärna stjälpa om de inte får den hjälp de behöver hemma. Ett exempel på 

detta kan vara när eleverna får hem en matteläxa och föräldrarna är vana att räkna på 

ett annat sätt, än det som sker idag och kan därför ha svårt att hjälpa sina barn med 

matteläxan. En till anledning är det som Hundeide (2006) menar med att 

omsorgspersonerna måste möta barnens lärande på ett positivt sätt annars finns det 

risk att deras lärande istället hämmas. Vilket vi ser som en positiv anledning till att 
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inte sätta ansvaret med läxor på hemmet då alla inte får samma positiva syn som 

krävs hemifrån. Uteslutningen av läxor kan även stöttas upp av Dewey, menar 

Phillips och Soltis (2010), då han anser att lärarna försummar sina elever genom att 

låta dem ha läxor.    

Vi anser att inställningen som infinner sig både från lärare och i hemmet är en viktig 

punkt för allas utveckling framåt. Med detta menar  

 Viktigt för framgång i lärandet är den inställning som infinner sig redan från 

grunden även för en vidare utveckling.  

Vi kan även känna att precis som att vi vuxna inte vill ha med oss massa arbete hem 

efter jobbet (vilket kanske kan ses som en omöjlighet i vissa fall), så vill inte 

eleverna det heller. Eleverna är fortfarande barn och barnen ska ha rätt till sin fritid. 

Genom resultatet går det att ställa frågan om läxor verkligen är nödvändiga? Eller 

kan det bara varit en slump att en skola utan läxor blir en av de bästa i sin stad? 

 

6.2 En ämnesintegrering  

Rektorn startade skolan med en förhoppning om att den integrerade verksamheten 

skulle vara ett positivt lyft i barnens skolgång. I alla intervjuer som genomförts har 

det funnits en enighet kring frågan om integrerad verksamhet, det är ett lärorikt sätt 

att arbeta på både för lärare och elever. Det infinner sig en annan typ av mångfald i 

lärandet när det sker ett samarbete mellan de olika ämnena. Detta förklarar även 

Phillips och Soltis (2010) genom Deweys perspektiv då han menar att en 

ämnesintegrering kan gynna lärandet genom samarbete och kommunikation. Då de 

lärare som anställts var tvungna att arbeta på detta sätt har rektorn gett sina anställda 

fria tyglar. Allt har handlat och handlar fortfarande om att testa sig fram till en 

verksamhet som fungerar. Det han gjorde var att ta estetlärare och satte ihop dem 

med lärare i kärnämnena och sa till dem att finna gemensamma nämnare dem mellan, 

då han menar att det finns.   

6.2.1 Att samarbeta är ett krav  

Som vi redan har nämnt är det ett krav att ha ett ständigt samarbete på skolan. 

Genom samarbetet stöttar lärarna varandra och ett ständigt utbyte mellan varandras 

tankar och idéer byggs upp. Rektorn berättade att det kan vara stressigt att kunna 

komma på nytt material till sin undervisning. Genom samarbetet kan stressen minska 

i och med att lärarna tar hjälp av varandra.  

För att ett självständigt samarbete ska uppnås krävs det att det är en god stämning i 

lärarlaget och att alla får komma till tals. Det går med andra ord inte att gå sin egen 

väg, utan det krävs att lärarna lyssnar på varandra och tar till sig varandras åsikter. 

Därför är det viktigt att alla är med på att ha ett samarbete och en gemenskap.  

Vi anser att det är positivt att eftersträva ett samarbete på en skola då det stärker 

gemenskapen och lärandet. Ett samarbete kan även göra att eleverna får en bra syn 

på att vilja samarbeta, vilket är något som de kommer stöta på i livet. Vi kan trots 

detta se en negativ sida i att det är ett krav på att samarbeta och det är att lärarna 

samarbetar bara för att det just är ett krav och själva syftet försvinner. Det kan även 

göra att stressen ökar istället för minskar, då lärarna har svårt att komma fram till ett 
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nytt samarbete. Vi vet dock inte hur stressen på den undersökta skolan såg ut men det 

vi upplevde var att det fanns ett fungerande samarbete. 

6.2.2 Mattemusik 

Mattemusik är ett exempel på hur ett samarbete på skolan kan se ut och även hur 

lärarna arbetar med den estetiska verksamheten. Wiklund (2009) talar i sin studie om 

hur människor finner ett lugn i musik. Detta ser vi som intressant i just 

kombinationen som gjorts på skolan mellan matematik och musik. Vi båda har 

upplevt att matematik är ett stressigt ämne, kapittel och tal som ska hinnas med och 

blir ett måste istället för ett lärande. Därför tycker vi att mattemusik är ett bra sätt att 

lära ut på i och med att både musik och dans vävs in i lektionen och enligt Phillips 

och Soltis (2010) ansåg Dewey att barns lärande stimuleras med hjälp av att få 

använda kroppen. Även Skoning (2008) menar att använda dans och rörelser i 

klassrummet gör att inlärningsmiljön blir bättre och blir en ökad elevförståelse.  

Lärare 1 har sett att de elever som har svårt för matematik i vanliga fall, visar goda 

resultat och en förståelse för mattematik på mattemusiken. De intervjuade barnen 

som har svårt för mattematik, berättade själva att de tyckte det gick mycket lättare 

under mattemusiken och de tyckte att mattematik var roligt då. Dock berättade de 

elever som har lätt för mattematik att de inte uppskattade mattemusiken på samma 

sätt, utan de ansåg att de inte lärde sig något nytt och tyckte det var rätt tjatigt och 

upprepande. Lärare 1 påpekade dock att mattemusiken inte bara innebär mattematik 

utan det finns även socialt samspel att lära sig, så som att samarbeta, lyssna och 

koncentrera sig. Hon tror dock att eleverna är för unga för att förstå detta.  

Trots att dessa elever tränas i sin sociala förmåga, anser vi att det är viktigt att de får 

stimuleras i matten, annars finns det en risk att deras motivation försvinner. 

Förhoppningsvis får dessa elever chansen att stimuleras under den teoretiska 

matteundervisningen och får utmanas med nya uppgifter.  

Slutligen vill vi säga att det är positivt att det finns två olika sätt att lära ut matten på. 

Alla elever är olika och har olika sätt att lära sig på. Det finns de elever som måste 

göra lärandet till något praktiskt för att få en förståelse och det finns elever som lär 

sig bättre av att enbart sitta och räkna.  Därför är det bra att detta samarbete uppkom, 

då det ger en chans att stimulera och nå ut till flera elever.  

6.3 En skola för många men inte för alla  

Under våra tre och ett halvt år på lärarutbildningen har vi ständigt fått höra att skolan 

ska vara till för alla. Detta innebär att verksamheten ska anpassas till alla barn och 

även de barn som är i behov av extra stöd. Många gånger får vi känslan av att skolan 

säger saker bara för att det ska låta bra och inte är riktigt ärliga. Är verkligen skolan 

alltid anpassad efter alla elever? 

6.3.1 Den estetiska verksamheten hjälper  

Vi har i denna studie sett att den estetiska verksamheten kan hjälpa de elever som har 

svårigheter i vissa ämnen. Enligt Phillips och Soltis (2010) har Dewey i sin forskning 

kommit fram till att du har lättare att lära dig något om du gör det, ”leraning by 

doing”, och det är vad skolan som har undersökts gör. Lärare 1 sa att hon tyckte det 

var viktigt att låta eleverna lära sig på olika sätt, på så sätt ges chansen att alla elever 

kan får lära sig på sitt sätt. Medan andra elever känner att de klarar att få in 
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kunskapen genom att sitta i sin skolbänk, så finns det de elever som måste ha en 

praktisk inlärningsmetod för att nå kunskapen.  

Det har redan nämnts att vi blev väldigt förvånade när vi fick veta om flickan som 

kom till Sverige för mindre än ett halvår sedan. Trots att hon var väldigt tystlåten 

under det observerade lektionspasset, såg vi verkligen att hon förstod allt, i vissa fall 

till och med bättre än sina klasskompisar. Det är svårt för oss att säga att det är den 

estetiska verksamheten som hjälpt henne förstå det svenska språket, så bra som hon 

gör, kanske hon helt enkelt har lätt för språk? Lindgren (2006) anser dock att med 

hjälp av de estetiska ämnena och den estetiska verksamheten så går det att bygga upp 

en stimulans och förståelse. Även Jederlund (2002) styrker det genom att förklara i 

sin studie att den kordinationsförmåga som byggs upp genom dans och rörelse gör 

det lättare för att samtala, läsa och skriva.   

I vår intervju med Lärare 1 berättade hon att hon tyvärr märker att den estetiska 

verksamheten försvinner allt mer och mer. Hon anser att den estetiska verksamheten 

inte anses vara lika viktigt som alla andra ämnen idag, med detta menar hon att det är 

just vad den är. Estetik verksamhet är ett viktigt element i ett barns utveckling. Som 

tidigare nämnts anses de estetiska ämnena ha lägre status än andra ämnen, vilket 

även Hargreaves (1998) påpekar i sin studie. I en vanlig skola är dramat inbakat i 

svenskundervisningen och dans ska förekomma under idrotten, enligt Lgr11. Detta 

har även vi uppmärksammat under lärarutbildningen då det bara är just dessa lärare 

som läser någon form av estetisk verksamhet, om du inte har valt till estetisk 

verksamhet som specialisering, eller läser till musik- eller bildlärare. Detta kan 

tyckas vara lite underligt då mångfalden av lärande är ett aktivt diskussionsämne 

idag. För att finna alla elever anser vi att det behövs ett brett utbildningsområde och 

nu har vi verkligen fått se hur den estetiska verksamheten kan vara till nytta i andra 

ämnen. Integrationen kan vara väldigt nyttig i många sammanhang. Både i 

samarbetet mellan lärare och ämnen, men också för barnets bästa. Alla barn är inte 

likadana och behöver olika typer av lärosätt. Det talar också Lärare 1 om många barn 

kan vara jättebra på matematik medan vissa inte är det, men under mattemusiken 

som hon håller i blossar vissa upp och i den undervisningen förstår de precis vad det 

handlar om.  

6.3.2 Barn i särskilda behov har det svårt 

Lindgren (2006) anser att den estetiska verksamheten kan vara till stöd för ett barn 

som är i behov av stöd för att stimuleras i skolan. När rektorn fick frågan om hur 

barn med särskilda behov klarade av denna typ av verksamhet, blev vi först 

förvånade över hans svar. Han berättade att elever med diagnoser hade svårt för 

denna typ av skola. Detta gick helt emot det vi hade läst, att en estetisk verksamhet 

ska vara till hjälp för barn som har svårigheter. Rektorn förklarade dock att det inte 

var ämnena i sig som eleverna har svårt för, utan tvärtom. Det som de har svårt för är 

den flexibla lokalanvändningen som finns. De får aldrig chansen att känna sig 

hemma i ett och samma klassrum och har då svårt att finna en trygghet. Det ständiga 

samarbetet mellan lärarna gör det också svårt för dessa elever att känna en trygghet. 

Rektorn själv menar att elever som har en viss typ av diagnos hade mått bättre av att 

ha en och samma lärare. Den integrering som sker på skolan är därför inget att 

rekommendera för barn med diagnoser. Däremot är det föräldrarna som söker till 

skolan, så de har valt att låta sitt barn gå där. Redan innan vet de om att skolan inte är 

anpassad för vissa behov.  



28 

En annan nackdel är att det inte finns någon specialpedagog på skolan. Detta kan 

försumma de elever som har svårigheter i skolämnena och som egentligen behöver 

gå hos en specialpedagog.  

I och med att skolans verksamhet och byggnad inte är gynnsam för elever i särskilda 

behov och det inte finns en specialpedagog, går det inte att säga att det är en skola för 

alla. Detta anser vi är en stor brist i den undersökta skolan då meningen med en skola 

är att den ska vara till för alla oavsett diagnoser och behov, menar Karlsudd(2002). 

Författaren menar att om en skola ska ses som integrerad ska alla vara inräknade och 

i många fall blir de elever som behöver ett extra stöd flyttade till en segregerad miljö. 

Rektorn berättade att detta tyvärr skedde på skolan, då de elever som har en 

trippeldiagnos inte är integrerade i sin klass.  

Pågrund av dessa brister ställer vi oss frågan om det går att säga på vår skola? (Vilket 

rektorn har som strävan). Då det finns elever som inte är integrerade och på så vis 

inte inräknade i skolans verksamhet på samma sätt som sina skolkamrater.  

 

6.4 Kommunikation via internet  

Då skolan bland annat inte har några läxor har föräldrarna känt sig utanför sina barns 

skolgång och inte haft ordentlig koll på vad som egentligen sker på skolan. Därför 

var de tvungna att finna ett bra och smidigt sätt att kommunicera på. Då internet är 

ett användbart medel idag, då de flesta föräldrar på ett eller annat sätt sitter vid en 

dator, har skolan tagit användning av en sida som heter moodle. Som förälder loggar 

du då in med ett användarnamn och lösenord som du fått. Inne på sidan finns alla 

kurser som deras barn läser och under varje kurs står det exakt vad som arbetas med 

och vad som komma skall. Uppgifter och arbeten som gjorts läggs även in här så att 

du som förälder enkelt ska kunna följa med. För barnen i de lägre åldrarna, 

förskoleklassen och årskurs ett, är uppgifterna och arbetena inte lika många som i de 

lite äldre åldrarna. Därför har de valt att skriva på en blogg där föräldrarna kan följa 

vad de gör dagligen.  

6.4.1 Fördelar  

Både rektorn och lärare 3 ansåg att internet nu mera är det kommunikationssätt som 

känns mest användbart. Att låta eleverna ta hem lappar ansåg de båda lärare och 

rektor inte alltid fungerar då det är elevernas ansvar att ge dem vidare när de kommer 

hem, vissa föräldrar läser inte alltid heller lapparna. På moodle kan föräldrarna gå in 

när de vill och kolla på alla kurser som deras barn läser och följa vad de arbetar med 

just nu. Alla uppgifter och arbeten läggs in på sidan och det är väldigt smidigt för 

lärarna att arbeta på detta sätt. Till stora delar anser föräldrarna att det fungerar 

utmärkt då det är upp till dem själva att gå in och följa sina barn. Men samtidigt 

säger de båda att det självklart förekommer en och annan lapp ibland om det är 

någon viktigt information som behöver uppmärksammas direkt.  

Vi kan tycka att internet är ett mycket bra sätt att hålla kontakten med föräldrarna på, 

ibland annat då det följer dagens samhällsutveckling. De flesta hem har minst en 

dator idag och du sparar in på miljön med att undvika pappren. Som lärare känns det 

positivt att ha allt samlat på ett och samma ställe då du kan använda moodle när du 

ska skriva dina bedömningar. 
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6.4.2 Nackdelar 

En stor nackdel är att det faktiskt finns familjer som inte har någon dator eller 

internet i hemmet. Det kan vara familjer som precis anlänt till Sverige eller familjer 

som inte har samma tillgångar som andra. Hemsidan är inte heller på något annat 

språk så det behöver översättas för de som inte kan det svenska språket. Självklart 

hoppas vi att skolan då löser detta på annat sätt, men det var någonting vi inte tog 

reda på vid intervjutillfällena.  

Vi har under vår tid på universitetet också arbetat utifrån moodle och det är en rätt 

krånglig sida innan du förstått hur den är uppbyggd, vilket vi anser kan vara negativt. 

Genom att använda sig av internet försvinner den muntliga kommunikationen, 

kanske inte helt men du förlorar en nära kontakt med föräldrarna. En nära och god 

kontakt anser vi vara en viktig del för en gemenskap. Vi kan tycka det är viktigt att 

känna sina elevers föräldrar vilket förloras i detta fall. Juul och Jensen (2003) menar 

även att gemenskapen med föräldrarna gynnar elevernas utveckling. Både rektorn, 

lärare 1 och 3 talade om att tiden är det svåra att hinna med i en verksamhet. 

Hargreaves (1998) förklarar att idag har lärarna ont om tid i arbetet och vi kan då 

tycka att tiden det tar tid att lägga upp allt material på sidan ibland kan läggas på 

annat.  

6.5 Vidare forskning  

Ifall vi skulle göra en vidare forskning hade det varit intressant att intervjua föräldrar 

till barn som är i särskilda behov och har svårt att klara av den verksamheten som 

skolan har att erbjuda. Varför sökte de till skolan och varför låter de sina barn gå där 

trots att det har svårt att stimuleras? Är frågor som hade varit intressant att få svar på.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att jämföra skolor som jobbar med estetisk 

profil med varandra. Jobbar alla på samma sätt? Utesluter alla dessa skolor läxor och 

läroböcker? Har elever i särskilda behov lika svårt att anpassa sig på andra skolor 

med estetisk profil?  

Det hade även varit intressant att jämföra skolor som har en estetisk profil med 

traditionella skolor. Hur skiljer sig åsikterna åt om hur en skolverksamhet ska drivas? 

Hur ser synen ut på de estetiska ämnena i de traditionella skolorna?  
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BILAGA 1 

Intervjutillfälle 1 

Intervjufrågor till lärarna/rektor 

1. Hur länge har ni arbetat med er estetiska profil? 

2. Varför har ni valt att integrera verksamheten? 

3. Tar denna typ av verksamhet extra planeringstid? På vilket sätt? 

4. Integrerar ni alla estetiska ämnena i matematikundervisningen?  

5. Hur ser ert upplägg ut på skolan?  

6. Eleverna som går här, har de fått söka sig en plats i er inriktning eller är det 

barn från områdena här omkring?  

7. Eleverna som går profilen, hur tycker de det är, från er synvinkel? Ser ni 

skillnad på en kommunal skola och er skola?  

8. Vad betyder den estetiska verksamheten för dig?  

9. Hur ser du på olika typer av läranden?  

 

Intervjufrågor till barnen  

Skolan 

1. Vad gör man i en skola? 

2. Vilket är ert favoritämne? (Av huvudämnena)  

3. Vilket av de estetiska ämnena är roligast?   

4. Arbetar ni mest med musik, bild, drama, dans? 

5. Hur ser en mattelektion ut? Vad gör ni på den?  

6. Känner ni att den estetiska verksamheten hjälper er att förstå matten? På 

vilket sätt?  

 

Skillnad på skolor 

7. Har någon av er gått på en annan skola innan? (Hur skiljde sig då skolan från 

denna?)  

8. (Om ingen har gått på en annan skola) Hur tror ni er skola skiljer sig från 

andra? 

 

Påverkan 

9.   Hur kommer det sig att ni går på denna skola? Blev ni tipsade? Föräldrarna som 

tyckte det eller ni själva som ville gå? 

10. Får ni vara med och bestämma mycket på lektionerna? På vilket sätt? 
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11.  Får ni välja vilket estetsikt ämne ni vill jobba med? På vilket sätt? 

Fritid 

12.  Spelar ni musik, dansar, målar, spelar teater på fritiden? 

13.  Är någon i familjen intresserad av dans, drama, musik, bild? Vem och av vad? 

 

Intervjutillfälle 2  

Rektorn 

1. Hur får ni till den estetiska profilen? Hur ser egentligen arbetet ut? 

2. Hur får ni tiden att räcka till? 

3. Hur ser elevernas timplan ut? 

4. I och med att ni inte har några läxor så undrar vi hur samverkan med hemmet 

ser ut? Läxor brukar ju visa lite om vad eleverna jobbar med i skolan, så hur visar ni 

detta? 

5. Hur kommunicerar ni med föräldrarna? Har ni fler föräldramöten?  
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Bilaga 2 
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