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ABSTRAKT 
Skolan ska ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt. De ska både 

få uppleva och själva prova på att använda olika uttrycksformer. Detta är något som kan 

göras på många olika sätt och i olika ämnen. Syftet med denna studie är att utveckla 

kunskap om vilka uppfattningar lärare kan ha om estetiska uttrycksformers integrering i 

de traditionellt teoretiska ämnena. För att undersöka detta intervjuades totalt nio lärare. 

Fokus i studien ligger på de uttrycksformer som vanligtvis används inom ämnena bild, 

musik och slöjd, samt drama. Resultatet visar att samtliga intervjuade lärare var positiva 

till att använda estetiska uttrycksformer i olika ämnen. De såg en rad fördelar med såda-

na arbetsformer, men också en del nackdelar. Lärarna gav flera exempel på hur deras 

elever fick använda sig av estetiska uttrycksformer, samt hur läraren tänkte kring syftet 

med detta. I flera intervjuer togs upp att samarbetet kring de estetiska uttrycksformerna 

fungerade bra i arbetslaget, men att slöjdlärare och musiklärare oftast inte var delaktiga i 

något samarbete. Samtliga lärare kunde se både möjligheter och hinder för att använda 

estetiska uttrycksformer i sin undervisning. En upptäckt som gjordes var att samma fak-

torer som uppfattades som möjligheter av vissa lärare också uppgavs utgöra hinder för 

andra.  

Nyckelord: uttrycksformer, estetiska uttrycksformer, bild, musik, slöjd, drama, kreativi-

tet, samarbete, skolan, grundskola, skapande, lärare. 
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1 INTRODUKTION 

Under vår lärarutbildning har vi fått lära oss om elevers olikheter i lärandesituatio-

ner. Alla elever har olika styrkor, förmågor, möjligheter och tillvägagångssätt när vi 

approprierar kunskap. Vi har då funderat på olika metoder att tillmötesgå dessa olik-

heter för att på bästa sätt göra verklighet av det vi lärt oss under vår utbildning.  

Lärarutbildningen lägger stor vikt vid att skapa förståelse för barn och elevers olikhe-

ter när det gäller lärande och sätt att arbeta och uttrycka sig. Även skolverket lyfter i 

läroplanen för grundskolan, Lgr 11, fram behoven av en varierad undervisning: 

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksam-

het.” (Skolverket 2011, s. 10) 

Vidare skriver skolverket (2011) att en välbalanserad undervisning ska innehålla re-

surser för att eleverna ska kunna levandegöra sina kunskaper och erfarenheter. Att 

kunna utveckla det egna skapandet är också ett uttalat mål. Vi vill skapa förståelse 

för hur detta bemötande kan gå till i verksamheten tillsammans med eleverna.  

En av oss skribenter bytte efter högstadiet på en stor kommunal skola, där de estetis-

ka uttrycksformerna inte fick så stort utrymme, till en gymnasieutbildning på en 

Waldorfskola där dessa uttrycksformer istället gavs en betydande del av undervis-

ningen. Det blev inte då, men nu har det blivit en ögonöppnare för betydelsen av till-

gänglighet till olika estetiska uttrycksformer, så som bild, musik, slöjd och drama. 

Det skapades på så sätt möjlighet att utveckla ett annat tankesätt än de rent matema-

tiskt logiska och lingvistiska som har en framstående roll i skolan. I och med bety-

delsen för den stora variationen av estetiska uttrycksformer som erfors på Wal-

dorfskolan vill vi undersöka om lärare i de teoretiska ämnena skulle kunna använda 

sig av liknande uttryckssätt. Vilka tankar har lärare i grundskolan kring att arbeta 

med estetiska uttrycksformer i teoretiska ämnen? Vår önskan är att synliggöra de oli-

ka åsikter som kan finnas bland lärare. Vi vill också sprida kunskap om vilka fakto-

rer som har betydelse för lärare vid valet av de uttrycksformer elever ges möjlighet 

att använda i teoretiska ämnena. Avsikten är också att skapa en bredare förståelse för 

hur ett arbete med estetiska uttrycksformer kan se ut. Med hjälp av denna kunskap 

hoppas vi medverka till en vidare förståelse för elevers olikheter och vikten av att 

bemöta dessa.  

Syftet med studien är alltså att utveckla kunskap om vilka uppfattningar lärare kan ha 

om estetiska uttrycksformers integrering i de traditionellt teoretiska ämnena. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en presentation av, för vår studie, aktuella delar ur det socio-

kulturella perspektivet, samt en sammanfattning av Gardners syn på vilka olika intel-

ligenser människan har. Det redogörs också för vad som står i läroplanen, Lgr 11, 

angående olika uttrycksformer i skolan och vilka uttrycksformer just denna studie 

kommer att behandla. Avslutningsvis presenteras resultat från tidigare forskning i 

fältet kring användande av estetiska uttrycksformer i teoretiska ämnen. 

2.1 Teoretisk ram 

Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där Vygotskijs teorier 

utgör en central del. Här redogörs för hur man inom det sociokulturella perspektivet 

ser på barnets utveckling och lärande, samt Vygotskijs tankar kring kreativitet hos 

barn, framför allt i samband med bild och drama. Även Gardners uppfattning om 

människans olika intelligenser beskrivs.  

2.1.1 Barnets utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) skriver att Vygotskij såg människans utveckling som bestående av två 

olika nivåer, en biologisk och en kommunikativ. Från början sker utvecklingen mest 

på det biologiska planet, för att sedan bli allt mer kommunikativ och påverkas mer av 

faktorer utanför individen. Dock poängterar Bråten och Thurmann-Moe (1998) i sin 

tolkning av Vygotskijs teorier att han såg det lilla barnet som socialt redan från första 

början. Själva grunden för all utveckling blir då det sociala samspelet mellan barnet 

och dess omgivning (a.a.). Vygotskij menade att det mesta människan gör är beroen-

de av både biologiska och intellektuella förutsättningar. Det finns en tanke bakom 

det vi gör, men vi behöver också använda kroppen för att utföra handlingen. Den bio-

logiska utvecklingen handlar om hur de kroppsliga funktionerna utvecklas allt efter-

som barnet växer. Det innefattar bland annat att lära sig krypa och gå, styra armar 

och ben, samt greppa olika föremål. Den kommunikativa utvecklingen handlar om 

intellektet. Denna utvecklingsnivå är mer social, och kommunikationen med andra 

människor har stor betydelse (Säljö 2000). Det var enligt Bråten och Thurman-Moe 

(1998) främst denna intellektuella utveckling Vygotskij intresserade sig för. 

Säljö (2000) skriver att barnet enligt Vygotskij påverkas av hur människor i omgiv-

ningen kommunicerar med varandra. Det påverkas också av den kultur man växer 

upp i och de normer och värden som barnet möter. Detta ser olika ut beroende på 

vilken omgivning barnet befinner sig i, och därför utvecklas varje barn efter de förut-

sättningar som finns kring just det barnet. Detta tar också Hundeide (2006) upp i sin 

beskrivning av det sociokulturella perspektivet. Han skriver att man inom detta per-

spektiv ser till människans utveckling i samspel med andra människor och med den 

kultur som finns i omgivningen. Lärandet ses då som ett resultat av hela den situation 

människan befinner sig i. De personer som står barnet nära och som tar hand om det, 

till exempel föräldrar, kallar han omsorgspersoner. De leder barnet framåt i sin ut-

veckling. Vilken riktning utvecklingen tar påverkas av den kultur man lever i. Bar-

nets utveckling handlar alltså inte bara om avgränsade processer inom den egna indi-

viden, utan påverkas av hela den sociala och kulturella omgivning barnet lever i.  



5 

 

2.1.2 Redskap för lärande 

Medierande redskap är ett begrepp som används inom det sociokulturella perspekti-

vet för att beskriva de hjälpmedel människan använder för att förstå sin omvärld. 

Dessa redskap skiljer sig enligt Säljö (2010) åt beroende på vilken kultur man befin-

ner sig i. De kan vara antingen språkliga eller materiella. Stor vikt läggs vid språkets 

betydelse som medierande redskap. Med hjälp av ord och begrepp kan vi förstå och 

beskriva vår omvärld. Språket är dock inte bara det talade och skrivna språket. Även 

kroppsspråket är ett sätt att uttrycka sig, liksom teckenspråk, taktila språk och punkt-

skrift. Även bilder och andra uttrycksformer kan i detta sammanhang ses som språk. 

Flera olika språk, eller uttrycksformer, kan användas samtidigt och samspela med 

varandra. De språk och begrepp människan använder sig av skiljer sig åt beroende på 

var och i vilken tid man lever (a.a.). Så är det också med de fysiska redskapen, vilka 

benämns artefakter. Exempel på fysiska redskap kan vara en hävstång eller en spade 

(Säljö 2000) men också mer avancerade föremål som en handdator eller mobiltele-

fon. Sådana artefakter kan ses som tecken på den tid och den kultur de används i 

(Hundeide 2006). De språkliga och materiella redskapen hänger samman med var-

andra. För att kunna använda sig av ett fysiskt redskap måste man också ha en intel-

lektuell eller språklig förståelse för hur det ska användas eller tolkas. Eftersom de 

olika typerna av redskap är så nära bundna till varandra har man på senare tid valt att 

inte skilja på dem utan istället använda benämningen kulturella redskap om både de 

fysiska och intellektuella redskapen. Med detta markeras att de inte går att skilja på. 

Båda delarna behövs tillsammans (Säljö 2010). 

2.1.3 Lärande i samspel med andra 

Inom det sociokulturella perspektivet anses lärande vara en social företeelse, som 

sker i samspel med andra människor. När det gäller barns utveckling har föräldrar 

och viktiga andra stort inflytande. Barnet sänder ut signaler som tolkas av omgiv-

ningen. Samma signaler kan tolkas olika beroende på vem det är som tolkar dem. 

Den tolkning personerna i omgivningen gör styr också hur de svarar på barnets sig-

naler. Deras svar blir en del av den bild barnet bygger upp av sig själv. För barnets 

del innebär det att det kommer uppfatta sig själv på det sätt omgivningen uppfattar 

det. Så som omsorgspersonerna och andra viktiga personer ser på barnet kommer 

barnet också att se sig själv (Hundeide 2006).  

Inlärning av nya kunskaper är också något som sker under inflytande av omgivning-

en, både hemma och i skolan. I vardagliga situationer med familj och kamrater stöter 

barnet på vanliga begrepp och företeelser, vilka införlivas i det egna medvetande och 

ordförrådet. Barnet tar också efter det som personerna i omgivningen gör och kan. 

Att ta till sig kunskap och lära sig använda de redskap som finns för att förstå sin 

omvärld kallas inom det sociokulturella perspektivet att appropriera kunskap. Den 

kunskap barnet inte naturligt stöter på i sin omgivning kan det istället få bekanta sig 

med i skolan. Där kan det handla om mer vetenskapliga begrepp inom exempelvis 

geometri och grammatik. Barnet lär alltså genom sin omgivning och appropriering av 

kunskap sker både hemma och i skolan (Säljö 2010).  

Vygotskij tänker sig att det man lär måste vara på precis rätt nivå för att man ska ta 

det till sig. Vad som är rätt nivå för barnet beror dels på tidigare erfarenheter som 

ligger till grund för var barnet befinner sig för tillfället i sin utveckling, dels på vil-

ken utvecklingspotential barnet har. Med det menas hur långt det är möjligt för bar-

net att utvecklas för tillfället. Det område som bildas mellan den utvecklingsnivå 
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barnet just nu befinner sig på och den nivå det skulle kunna vara möjligt för barnet 

att nå upp till nu kallade Vygotskij den närmaste utvecklingszonen (Bråten & Thur-

mann-Moe 1998). Det är dock inte bara barn som utvecklas. Vygotskij ansåg att 

människan utvecklas genom hela livet och lär sig ständigt nya saker (Säljö 2010). 

När en person får hjälp och vägledning kan den klara av svårare saker än personen 

skulle klara på egen hand (Bråten & Thurmann-Moe 1998). Den som kan något väg-

leder den lärande framåt i sin utveckling. Till en början behövs mycket stöd och 

hjälp, men efterhand som man lär sig kan detta stöd avta. Till sist behövs inte stödet 

längre och då har personen lärt sig att klara det på egen hand, det vill säga nått en bit 

längre i sin utveckling (Säljö 2010).  

Hundeide (2006) har en något annorlunda syn på utvecklingszonen. Han menar att 

det i huvudsak inte är barnets egen möjliga utvecklingszon som avgör hur långt bar-

net kan nå i sin utveckling. Det som har än större betydelse är hur omsorgspersoner-

na uppfattar barnets möjliga utvecklingszon. Deras uppfattning styr hur de behandlar 

barnet. Tror de att barnet kan nå längre får det en annan stöttning och når också läng-

re än om de inte tror det. 

2.1.4 Vygotskijs syn på de estetiska uttrycksformerna  

Vygotskij (1995) såg skapande genom bilder och dramatiseringar som viktiga delar 

av barnets utveckling. Enligt honom finns det två grundläggande typer av mänsklig 

aktivitet. Den ena handlar om att avbilda eller upprepa sådant som redan finns. Den 

andra om att skapa något nytt, vara kreativ och använda sin fantasi. Just fantasin är 

särskilt viktig när det gäller möjligheten till kreativitet. Vygotskij (1995) skriver att:   

”… i själva verket är fantasin grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens 

områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. “ 

(Vygotskij 1995, s. 13-14)     

Fantasi och kreativitet kan också ses som betydelsefulla komponenter när det gäller 

estetiska uttrycksformer. Enligt Vygotskij (1995) finns kreativiteten fullt ut redan 

hos det lilla barnet. Detta kan visa sig i leken. Trots att lekarna ofta är en bearbetning 

av något som barnet varit med om, blir de aldrig exakt som det var från början. Bar-

net gör då sina egna tolkningar och utvecklar situationerna på sitt eget sätt.  

Efterhand som barnet får fler erfarenheter växer fantasin, vilket för med sig att grun-

den för det kreativa skapandet byggs ut. Behov och önskningar fungerar som driv-

krafter till den skapande verksamheten, och miljön utgör en yttre ram för den. Det 

material som finns att tillgå för själva skapandet är ett exempel på miljöns betydelse, 

men minst lika viktigt i sammanhanget är den tid och kultur vi lever i. Vi påverkas 

av det som finns omkring oss, och de tekniska uppfinningar som redan är skapade 

utgör en del av den grund som det nya skapandet kan utvecklas ur (Vygotskij 1995).  

De estetiska uttrycksformer Vygotskij (1995) särskilt lyfter fram är drama och bild. 

Leken och fantasin har redan nämnts, och det finns nära kopplingar mellan dem och 

drama. När han beskriver drama gör han det som antingen en teaterframställning el-

ler en teaterlek. I teaterleken handlar det om att uppleva saker genom leken, att låtsas 

vara med om olika händelser. Teaterframställningen påminner mycket om teaterle-

ken men här gäller det också att träna in och visa upp händelserna för en publik. När 

det gäller uppvisningen är det särskilt viktigt att barnen är delaktiga i hela processen, 

från att skapa egna texter till att konstruera rekvisita. Här ingår också andra uttrycks-



7 

 

former på ett naturligt sätt. Exempelvis behövs både slöjd- och bildkunskaper då 

rekvisitan ska tillverkas. 

Vygotskij (1995) såg bildkonsten som det främsta sättet för barn att uttrycka sig ge-

nom skapande verksamhet. Han beskriver också hur ritandet utvecklas i olika steg. 

Hur långt barnet når med sitt ritande beror dels på begåvning, dels på vilka förutsätt-

ningar som funnits för barnet att utveckla sin förmåga, både i skolan och hemma. För 

att barnet ska nå riktigt långt behövs alltså en kombination av inre och yttre förut-

sättningar. Samtidigt är det viktigt i all form av skapande att det bygger på frihet och 

frivillighet. Skapandet bör få växa fram ur barnets egna intressen, och inte vara nå-

gon påtvingad eller obligatorisk verksamhet. 

2.1.5 Lärarens roll 

De personer som finns i barnets omgivning bidrar, tillsammans med den kultur man 

befinner sig i, till att skapa referensramar för den egna identitetsutvecklingen. I alla 

möten människor emellan skapas, mer eller mindre medvetet, olika kontrakt om vem 

man är och vilka roller man tar på sig i förhållande till varandra. Detta gäller också i 

förhållandet mellan lärare och elev. Eleven tar till sig lärarens syn på vem den är och 

vad den klarar av, och kan göra den synen till sin egen (Hundeide 2006). Även Vy-

gotskij (1995) skriver om skolans betydelse för barnets utveckling. Här läggs beto-

ningen på hur kreativiteten kan utvecklas allt eftersom barnet får nya erfarenheter. 

Det blir då en viktig uppgift i skolan att erbjuda nya upplevelser. Läraren kan bidra 

till att kreativiteten ökar genom att organisera verksamheten så att barnet ges möjlig-

heter till, och känner behov av, att få skapa. Om skolans uppgift är att förbereda bar-

net för livet och framtiden är det också viktigt att det får träna sig på att vara en ska-

pande människa, då skapande i olika former också är en del av livet (a.a.). 

2.1.6 Flera intelligenser 

Människan besitter flera olika intelligenser. Enligt Garder (1994) har människan sju 

olika intelligenser, vilka han på senare tid har reviderat genom att diskutera en even-

tuell addering av ett antal intelligenser (a.a. 1999). Gardner redogör till att börja med 

för lingvistisk (språklig) intelligens som innebär en mycket god förmåga att använda 

språket, både i tal och i skrift. Den musikaliska intelligensen för med sig förmåga att 

uttrycka sig med hjälp av musik, både att själv kunna komponera och att spela in-

strument samt att uppskatta musikaliska mönster. Visuell/spatial intelligens innebär 

förmåga att med synens hjälp kunna urskilja mönster och föremål. Vidare beskrivs 

intelligensen kroppslig/kinetisk intelligens som innebär en extrem kroppskontroll 

med förmåga att både uttrycka sig och använda den för mer bestämda avsikter. 

Gardner exemplifierar denna intelligens med hjälp av en mimare som tydligt kan visa 

sina avsikter enbart med sin egen kropp. Social intelligens och självkännedom be-

skriver Gardner som personliga intelligenser med två olika perspektiv. Den sociala 

intelligensen fokuserar på sin omgivning och människorna som befinner sig i den. 

Det innebär förmåga att kunna känna av andra människors känslotillstånd och motiv 

och sedan reagera på ett optimalt sätt. Självkännedom koncentrerar sig istället på 

”jagets centrala roll” (a.a. 1994, s. 219) där jaget sätts i relation till allt runtomkring. 

Den sista av de sju intelligenserna är den logiskt-matematiska, som medför förmåga 

”att logiskt analysera problem, tillämpa matematiska beräkningar och göra veten-

skapliga undersökningar.” (a.a. 1999, s. 47).  
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De senare intelligenserna som Gardner (1999) resonerar kring är naturintelligens och 

moralisk intelligens. Han anser att naturintelligensen bottnar i evolutionshistorien där 

förmågan att kunna särskilja och identifiera medlemmar av olika arter kunde vara 

livsavgörande för att inte få i sig giftiga djur och växter. Den moraliska intelligensen 

är beroende på vilken kultur det finns att förhålla sig till, om en person medvetet om-

prövar moralen i en kultur så ses detta som en ytterligare intelligens. Gardner anser 

att alla människor besitter samtliga dessa intelligenser och att de ofta arbetar till-

sammans, till exempel skriver han att logisk-matematisk och spatial intelligens sam-

verkar fruktbart exempelvis i schack och för arkitekter. Men olika intelligenser är 

starkare hos olika individer. Det finns till exempel de som lär och förstår djupare ut-

ifrån ett musikaliskt eller ett kinetiskt perspektiv. Gardner finner det problematiskt 

att skolan till stora delar fokuserar på den lingvistiska och den logiskt-matematiska 

intelligensen och kallar det en likformig skola. Detta fokus gynnar till största del dem 

vars starkaste intelligens befinner sig i just de grupperna (a.a. 1994, 1999). 

2.2 Estetiska uttrycksformer i skolan 

Vikten av estetiska uttrycksformer i skolan är inget nytt. Även skolverket skriver att 

en variation av uttryckssätt ska förekomma i skolans undervisning, ”I skolan ska de 

intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärk-

sammas” (Skolverket 2011, s. 10). 

2.2.1 Skolverkets syn på estetiska uttrycksformer 

Läroplanen är ett viktigt styrdokument när det gäller arbetet i skolan. Den läroplan 

som nu är aktuell är Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet 2011 (Skolverket 2011). Då läraren i sin planering av undervisningen ska 

utgå från innehållet i Lgr 11, tas här upp några delar som kan vara av betydelse för 

valet att använda estetiska uttrycksformer i undervisningen.  

Alla elever är olika och har också olika förutsättningar att lära. Skolan ska ta hänsyn 

till elevernas olikheter och anpassa undervisningen så alla elever ges möjlighet att 

utvecklas och lära genom den undervisning de får (Skolverket 2011). I Lgr 11 finns 

ämne för ämne preciserat med vad som ska ingå som centrala delar i undervisningen, 

samt vilka kunskapskrav eleverna ska nå upp till. Utifrån detta tillsammans med sko-

lans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer, kan läraren välja 

lämpliga arbetssätt för sina elever. Det är alltså upp till varje enskild lärare och ar-

betslag att besluta hur man vill arbeta för att eleverna ska nå upp till kunskapskraven. 

En grundläggande tanke i läroplanen är att alla elever ska få utvecklas efter sina egna 

personliga förutsättningar. Undervisningen ska skapa nyfikenhet och lust att lära. 

Den ska också bidra till att utveckla elevernas självförtroende. Skapande verksamhet 

och utvecklande av kreativitet nämns som betydelsefulla delar.  Eleven ska ges möj-

lighet att utveckla sitt skapande på olika sätt och i olika sammanhang (Skolverket 

2011).  

I läroplanen (Skolverket 2011) står också att det finns flera sätt att visa sina kunska-

per på. Skolan ska erbjuda en variation av möjligheter för detta. Eleverna ska både få 

uppleva och själva prova på att använda sig av olika uttrycksformer. De ska få arbeta 

med flera uttrycksmedel och under varierande former. I läroplanen förespråkas också 

ett samarbete mellan lärarna. 
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2.2.2 Bild, slöjd, musik och drama 

De estetiska uttrycksformer studien intresserar sig för är de som förekommer i ämne-

na bild, slöjd och musik, samt i drama. I kursplanen för bildämnet nämns att eleverna 

ska tolka, skapa och kommunicera med bilder. Förutom att teckna och måla själva 

ska eleverna också hantera film, fotografering och olika redskap som kan användas 

för att skapa bilder. Även i slöjdämnet handlar det om att skapa, här med materialen 

trä, metall och textil. Hela processen från tanke till färdig produkt ingår i arbetet. I 

musik ingår att sjunga, spela och att skapa musik på olika sätt, men även insikt i hur 

musiken kan användas för att påverka människan. Eleverna ska också bekanta sig 

med musik från olika kulturer (Skolverket 2011). Drama är inget eget ämne i skolan, 

men kan användas som en väg att nå målen i olika ämnen. Med drama menas i denna 

studie dels teaterframställningar, dels olika former av kroppsliga övningar, lekar och 

rollspel som används i pedagogiskt syfte. 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom temat estetiska uttrycksformer i skolans undervisning har en 

mängd likheter men också en del skillnader. Dessa likheter och skillnader kommer 

här att presenteras under olika övergripande teman.  

2.3.1 Effekter av estetiska uttrycksformer i skolan. 

Forskningsresultaten har en del likheter med varandra när det gäller de estetiska ut-

trycksformernas betydelse för eleverna. De skiljer sig dock åt i vissa avseenden, 

bland annat i betydelsen av lärarens kunskap i de estetiska uttrycksformerna. 

I studier gjorda av Rabkin och Redmond (2006), Darlington (2010) och Brown 

(2007) visas att ett arbete innehållande estetiska uttrycksformer tenderar att öka ele-

vernas motivation i skolan. Darlington (2010) skriver i sin artikel om hur kunskaper-

na i naturvetenskap kan fördjupas genom att använda drama. Eleverna får då använ-

da sig av fakta för att sätta upp olika pjäser i ämnet. Detta stimulerar enligt Darling-

ton olika intelligenser hos eleverna. Resultatet av detta är också att eleverna får bättre 

förståelse för betydelsen av naturvetenskap i det egna livet. Dessutom anser hon att 

eleverna på detta sätt även utvecklar sin förmåga att vara kritiska och utvärdera in-

formation. Brown (2007) menar att ett arbete där eleverna får möjlighet att använda 

lärande i olika kontexter dessutom förbättrar elevernas samarbetsförmåga och deras 

självförtroende. Rabkin och Redmond (2006) ser de största vinsterna hos elever som 

tillhör en lägre socioekonomisk nivå.  

Ett arbete med estetiska uttrycksformer stimulerar enligt Oreck (2006) och Brown 

(2007) inte bara elevernas utveckling och kunskapande. De menar att det även finns 

vinster för lärarna. Oreck anser att lärarens kreativitet stimuleras i ett arbete där det 

krävs andra tankegångar och tillvägagångssätt. Lärarna måste vidga sina vyer. Brown 

påpekar betydelsen av ett estetiskt integrerat arbetssätt för lärarna då de delar med 

sig av erfarenheter och påbörjar samarbete.   

Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) kommer i sin studie 

fram till att lärandets objekt har blivit tydligare för lärarna när de arbetat med este-

tiska uttrycksformer. Med lärandets objekt menas kunskapsinnehållet, det stoff som 

har för avsikt att läras. Det innebär att lärarna på ett bättre sätt kan styra undervis-
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ningen, att de vet vart de ska. Lärarna har en tydligare bild av vad de vill att eleverna 

ska lära sig.   

2.3.2 Arbetssätt för att levandegöra estetiska uttrycksfor-
mer i skolan. 

Sotiropoulou-Zormpala (2012) menar i sin studie från Grekland att det finns tre olika 

sätt att arbeta med estetiska uttrycksformer i skolan. Den första modellen är ”lära 

konsten”, vilket innebär att de estetiska uttrycksformerna särskiljs från de teoretiska 

och förekommer endast för sig själva vid egna tillfällen. Den andra är ”lära genom 

konsten” som innebär ett fördjupat lärande i de teoretiska ämnena med hjälp av este-

tiska uttrycksformer. Den tredje modellen benämner hon ”estetisk undervisning” och 

menar här att det teoretiska och estetiska undervisas sida vid sida med ett dubbelt 

fokus, inte enbart det teoretiska som åsyftas i modell två. Sotiropoulou-Zormpala 

menar vidare att undervisning utifrån ”estetisk undervisning” skapar olika sätt för 

både elever och lärare att ta till sig kunskap. De olika sätt hon nämner finns också 

med bland Gardners intelligenser så som logiskt, spatialt (visuellt), musikaliskt och 

kinesiologiskt (kroppsligt). Genom att använda sig av ett antal varianter av kunska-

pande menar Sotiropoulou-Zormpala att kunskapen påverkar flera människor på flera 

plan, till exempel intellektuellt, psykiskt, emotionellt och socialt. Sotiropoulou-

Zormpala är relativt ensam i sin forskning med att förespråka denna tredje modell. 

Många talar istället om estetiska och teoretiska ämnen som skilda från varandra, men 

även här är det uppdelat. Det skiljer sig åt mellan modell ett och två, alltså mellan att 

undervisa konsten och att undervisa genom konsten.  

2.3.3 Lärarens kompetens inom estetiska uttrycksformer. 

Det råder en relativt stor enighet bland forskarna om att lärarens roll är av stor bety-

delse när det gäller huruvida ett estetiskt arbetssätt är genomförbart. Däremot skiljer 

sig synsätten när det gäller vikten av lärarens kompetens i de estetiska uttrycksfor-

merna är. Somliga menar att lärare kan arbeta med detta utan att ha någon särskild 

kunskap, bara de vill och vågar är gott nog. Andra menar att lärarens kunskap i den 

estetiska arbetsformen är av högsta vikt. Det råder även delade meningar huruvida de 

estetiska uttrycksformerna ska tillhöra enkom sitt eget ämne eller vara en arbetsme-

tod och uttrycksform i de teoretiska ämnena.  

Enligt Asplund Carlssons et. al. (2008) artikel har lärarnas specialkunskaper i de 

estetiska ämnena inte en avgörande roll för att ett användande ska kunna genomföras 

på ett fördelaktigt sätt.  De menar att det räcker med att lärarna har viss grundläggan-

de kunskap på området. Lärarnas viktigaste roll är istället att kunna rikta elevernas 

uppmärksamhet och skapa goda lärandesituationer. Inte heller Oreck (2006) anser att 

lärare med specialiserade estetiska kunskaper är att föredra. Han menar att ett mer 

generellt kunnande är bättre för användandet.   

Tvärtemot ovanstående tankar har både Brown (2007), Darlington (2010) och Rab-

kin och Redmond (2006) forskning som utgår från estetisk undervisning där lärarna 

har specialkompetenser, exempelvis är bildlärare eller musiklärare. Darlington 

(2010) menar att det är viktigt att lärarna har god kunskap om drama för att det ska 

bli bäst effekt i det naturvetenskapliga ämnet. Brown (2007) beskriver ett arbete med 

bild som estetisk uttrycksform där eleverna undervisas på ett sätt hos teoriläraren och 

får uttrycka detta hos bildläraren. Här samarbetar teoriläraren med bildläraren för att 

skapa ett tema mellan de båda ämnena. Rabkin och Redmond (2006) beskriver ett 
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annat sorts samarbete, ett samarbete mellan lärare och olika konstnärer. Där bjuder 

skolan in till möte mellan lärare och konstnärer där de planerar och skapar lektioner 

tillsammans.  

Ett arbete med estetiska uttrycksformer kan kännas ovant för lärare och ibland osä-

kert. Lärarna måste gå ifrån ett välplanerat arbete där de redan innan ”vet” vad som 

kommer hända (Asplund et.al. 2008). Vid ett utarbetat arbete med estetiska uttrycks-

former menar forskarna att eleverna bör få stort utrymme att på eget bevåg handla 

och reflektera för att kunna skapa förståelse av olika dimensioner. 

2.3.4 Villkor för användande av estetiska uttrycksformer i 
skolan. 

I ett arbete kring estetiska uttrycksformer stöter forskarna på olika villkor för lärares 

faktiska utförande av detta. Vissa forskare menar att lärare kan möta svårighet för 

undervisning av detta slag. Det handlar bland annat om marginalisering av de este-

tiska ämnena och känslor av påtryckningar från skolans ledning i jakt på snabbare 

och bättre resultat. Ledningen kan däremot också vara en sporrande faktor i samma 

arbete. 

De största hindren för ett ökat användande av estetiska uttryckssätt är den stora pres-

sen på, och misstänksamheten mot lärare från skolans ledning. Det är bland annat 

krav på snabbt förbättrade resultat och övervakning av lektioner som får lärare att 

överge de estetiska uttrycksformerna (Oreck 2006). Rabkin och Redford (2006) har 

del förslag på möjligheter för att kunna integrera estetiska uttrycksformer i skolan. 

De anser att konsten ska ses som media för att kommunicera ett innehåll, och att sko-

lor inte ska jämföras utan våga visa upp sina egna styrkor. För att kunna genomföra 

dessa tankar tror författarna att den viktigaste personen är rektor. Det är rektor som i 

slutändan avgör arbetet på skolan.  

I skolan idag tenderar de estetiska ämnena att marginaliseras (Marner 2004). Detta 

beror till viss del på att det länge har funnits svårigheter med att förklara nyttan med 

dessa ämnen. Skolans fokus har istället till stor del legat på att eleverna ska lära sig 

svenska, engelska och matte. Marner skriver om skolan som en ”treämnesskola” vil-

ket innebär ett starkt fokus på dessa tre ämnen i hopp om att detta ska skapa bättre 

resultat bland eleverna. Han förespråkar istället en ”kulturskola för alla” där de este-

tiska ämnena ska få en mer framträdande roll för att på ett bättre sätt förbereda ele-

verna på framtiden efter skolan och berika deras liv samt skapa ett vidgat lärande 

(a.a.). För att ett arbete med estetiska uttrycksformer ska kunna skapa bra resultat är 

små elevgrupper att föredra. Vid större grupper tenderar eleverna att bli uttråkade 

eftersom det blir fler röster och åsikter som ska lyssnas på (Asplund Carlsson et, al. 

2008).  

2.4 Sammanfattning  

Det sociokulturella perspektivet lägger vikten på att människan formas utifrån sin 

omgivning. Lärande sker i samspel med andra med hjälp av medierande redskap och 

inre och yttre förutsättningar. Läraren ses som en viktig person i lärandet i skolan 

genom att det är läraren som skapar klassrummets normer som påverkar lärandets 

objekt och hur det ska läras. 

Vygotskij anser att skapande, mestadels genom bilder och dramatiseringar, är viktiga 

delar i barnets utveckling. Han beskriver dessa uttrycksformer som stöd för barnet att 
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utveckla sin fantasi, vilket är ett sätt att bearbeta och uttrycka sin verklighet och sina 

kunskaper. På liknande sätt skriver Gardner om människors olika behov att lära och 

uttrycka sig. Han anser att människan har nio intelligenser. Dessa intelligenser är 

dock inte lika starka inom olika människor. Somliga lär och uttrycker sig bäst med 

matematiska uttrycksformer, andra föredrar musikaliska eller kroppsliga. Det finns 

även lingvistisk, visuell och social intelligens och självkännedom. Senare har Gard-

ner även lagt till moralisk intelligens och naturintelligens.  

Skolverket skriver i läroplanen för grundskolan att skolan inte bara ska uppmärk-

samma de intellektuella aspekterna, det är också viktigt att de praktiska, sinnliga och 

estetiska ges utrymme. Detta för att kunna möta elevers olikheter, men också för att 

alla elever sak få variation i sin undervisning och ges förutsättningar för att utvecklas 

till kulturella människor i samhället. I studien fokuseras det på de estetiska ämnena 

bild, slöjd och musik. Även drama tas med eftersom Vygotskij, med det sociokultu-

rella perspektivet skriver fram det som en viktig del. 

Den tidigare forskningen lägger stor vikt vid de estetiska uttrycksformernas betydel-

se för elevers lärande. De anser att dessa uttrycksformer påverkar bland annat ele-

vernas motivation och samarbetsförmåga. Här framkommer också tre olika sätt att 

använda sig av estetiska uttrycksformer i skolan; lära konsten, lära genom konsten 

och estetisk undervisning. 

Forskarnas syn på betydelsen för lärarnas kompetens inom de estetiska uttrycksfor-

merna skiljer sig något. De flesta är dock överens om att läraren har stor betydelse 

för huruvida dessa uttrycksformer förekommer i skolan och på vilket sätt de gör det. 

Lärarna i somliga studier kände ett stort tryck från ledning, vilket till viss del skapa-

de hinder för användande av estetiska uttrycksformer. En känsla av att de ämnen som 

utvecklade estetiska uttrycksformer, så som slöjd, bild och musik tenderade att mar-

ginaliseras i skolan riskerar också ett minskat användande. 
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om vilka uppfattningar lärare kan ha 

om estetiska uttrycksformers integrering i de traditionellt teoretiska ämnena 

För att tydliggöra detta syfte har följande frågeställningar skapats:  

 Hur uppfattar lärare att användning av estetiska uttrycksformer i de teoretiska 

ämnena påverkar lärande och undervisning? 

 Hur uppfattar lärare att estetiska uttrycksformer kan användas i teoretiska 

ämnen?  

 Vilka möjligheter respektive vilka hinder finns enligt lärare för att använda 

estetiska uttrycksformer i de teoretiska ämnena? 

Avgränsningar 

I vårt arbete valde vi att fokusera på uttrycksformer inom musik, bild och slöjd på 

grund av att de finns som ämnen i läroplanen. Vi har också valt att ha med drama 

som en uttrycksform. Det beror på att vi har det sociokulturella perspektivet som teo-

retisk ram och där tas drama upp som en betydelsefull uttrycksform.  

En ytterligare avgränsning är att vi har valt att inte undersöka syftet utifrån ämnet 

Idrott och hälsa. Detta har vi gjort för att ämnet är så pass stort att vi anser att det i 

sig självt var svårt att begränsa sig inom.  
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4 METOD 

Här redogörs för vårt metodval och vilken undersökningsmetod som använts. Vidare 

ges en kort sammanfattande beskrivning av de lärare som intervjuats och hur urvalet 

gjorts. Intervjuernas genomförande beskrivs tillsammans med de frågor som ställts. 

Även hur bearbetningen av de insamlade uppgifterna gått till tas upp, samt hur vi ta-

git hänsyn till de forskningsetiska principerna i samband med studien. Avslutnings-

vis förs en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 

Valet av undersökningsmetod ska enligt Trost (2010) göras utifrån studiens syfte. 

Den teoretiska ansatsen ska också tas i beaktande. Utifrån detta valde vi en kvalitativ 

metod. Forsberg och Wengström (2008) skriver att en kvalitativ ansats kan användas 

när det är deltagarnas upplevelser som ska undersökas. Syftet med en kvalitativ stu-

die är att få förståelse för hur omvärlden kan upplevas (a.a.), vilket också ligger i lin-

je med denna studies syfte. Det sociokulturella perspektivet fokuserar framför allt på 

individen i relation till omgivningen, varför vi ansåg metoden lämplig även ur denna 

aspekt. Stukát (2011) tar upp att viss kritik finns mot användandet av kvalitativa me-

toder, då resultaten dels blir subjektiva, dels blir svåra eller till och med omöjliga att 

generalisera utifrån. Vår önskan med studien var inte på något sätt att presentera ge-

neraliserbara resultat. Vi ville istället undersöka och visa exempel på vilka olika upp-

fattningar lärare kan ha. Vi är medvetna om att våra tidigare kunskaper och erfaren-

heter till viss del kan påverka vår tolkning av resultatet. Dock lyfter Patel och Da-

vidsson (2011) att det kan vara bra vid kvalitativa intervjuer att den som utför inter-

vjun är påläst och har vissa förkunskaper inom området. 

4.2 Undersökningsmetod 

En vanlig undersökningsmetod för kvalitativa studier är intervjun, som kan strukture-

ras på flera olika sätt. Den kan ha fasta frågor som ställs i en viss förutbestämd ord-

ning och med givna svarsalternativ, strukturerad metod, men också vara friare och 

mer ostrukturerad. I det senare fallet ges den intervjuade större utrymme att utveckla 

sina svar, och intervjuaren kan anpassa frågorna mer efter vad som är lämpligt för 

stunden, samt ställa spontana följdfrågor (Stukát 2011).  

I vår studie valde vi att använda intervjuer, då det var en metod som vi ansåg kunde 

ge intressanta resultat. Vi såg också detta som en passande modell då möjligheten att 

få djupare svar från lärarna ansågs säkrare än vad till exempel en kvantitativ metod 

med en enkätundersökning skulle gett. Dessutom var ambitionen inte att generalisera 

lärares uppfattningar, ett sådant arbete hade kunnat bli för stort och omfattande för 

vårt syfte. Vi använde halvstrukturerade intervjuer, vilket Stukát (2011) beskriver 

som en kombination av de tidigare beskrivna strukturerade och ostrukturerade inter-

vjuerna. Vi utformade en intervjuguide att använda oss av och det fanns möjlighet att 

utveckla svaren i den utsträckning den intervjuade önskade. Dessutom ställde vi 

ibland kompletterande följdfrågor för att få ett mer tydligt eller omfattande svar.  
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4.3 Urval  

Trost (2001) skriver om hur urvalet till studien kan göras på slumpmässigt eller icke-

slumpmässigt vis. Vid kvalitativa studier kan strategiska urval göras då det är önsk-

värt att få en viss variation på svaren. Det är i så fall värt att tänka på att det resultat 

som framkommer endast representerar de utvalda intervjupersonerna och inte kan 

antas vara representativa för en större population.  

För att söka svar på de frågor som formulerats utifrån denna studies syfte tillfrågade 

vi nio verksamma mellanstadielärare om de ville delta i studien. De valdes ut genom 

kontakter i samband med tidigare VFU-perioder, och samtliga var positiva till delta-

gandet. Vår strävan var att få viss geografisk spridning på skolorna, samt att inter-

vjua lärare i varierande åldrar, gärna både män och kvinnor.  

De nio intervjuade lärarna arbetade på tre olika skolor, belägna i två skilda kommu-

ner i sydöstra Sverige. Samtliga skolor var kommunala F-6-skolor, två av dem me-

delstora och en mindre. Lärarna vi intervjuade arbetade alla på mellanstadiet, vilket 

de också hade utbildning för. De var i varierande åldrar, mellan 27 och 62 år och 

med varierande tid i yrket, cirka 3-40 år. En av dem var man och övriga kvinnor.  

4.4 Genomförande  

Lärarna som skulle intervjuas fick själva välja tid och plats för intervjuerna. Trost 

(2010) skriver att det är viktigt att intervjun genomförs där den som intervjuas kän-

ner sig trygg. Det ska också vara en plats där man kan tala ostört (a.a.). Intervjuerna 

genomfördes på de skolor där de intervjuade lärarna arbetade. De valde själva också 

ut lämpliga lokaler där ingen skulle störa oss. 

De flesta lärare som deltog intervjuades enskilt. Vid ett tillfälle gjordes dock istället 

en gruppintervju, där tre lärare i ett arbetslag intervjuades tillsammans. Detta på 

grund av önskemål från dem om att helst bli intervjuade i grupp. Vid gruppintervjun 

var vi båda närvarande, medan de enskilda intervjuerna utfördes av någon av oss en-

sam. 

Enligt Patel och Davidsson (2011) bör intervjun inledas med neutrala frågor, för att 

sedan gå över till de mer specifika som intervjuaren vill ha svar på. Som avslutning 

är det lämpligt att återigen ha någon neutral fråga, och gärna ge den intervjuade ut-

rymme att lägga till något ytterligare som inte framkommit tidigare i intervjun (a.a.). 

Detta mönster strävade vi efter att följa. Våra intervjuer började med allmänna frågor 

om bland annat vilka ämnen man undervisar i och hur länge man arbetat som lärare. 

Därefter följde frågor som på olika sätt berörde deras uppfattning om estetiska ut-

trycksformer. Avslutningsvis fick de möjlighet att göra egna tillägg.  

Intervjuerna utgick från den på förhand gjorda frågeguiden. Vi började med att för-

klara att de frågor som skulle ställas handlade om estetiska uttrycksformer. Vi berät-

tade att det vi var intresserade av var de uttrycksformer som vanligtvis används inom 

bild, slöjd, musik, samt drama.  

Vi ställde öppna frågor, som vid behov följdes upp med följdfrågor för att få mer 

specifika svar. De intervjuade gavs stort utrymme att fritt berätta om sina uppfatt-

ningar, vilket ibland innebar att deras svar gled ihop med andra frågor. Därför blev 

den ordning frågorna ställdes i något olika beroende på hur den intervjuade svarat. 

Intervjuerna började med några allmänna frågor: 
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- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Vilken utbildning har du? (vilka ämnen) 

- Hur gammal är du? 

- Vilka ämnen undervisar du i för tillfället? 

- Vilken årskurs undervisar du i? 

Därefter ställdes följande frågor, som här är sorterade efter vilken forskningsfråga de 

syftade till att besvara. Utöver denna guide ställde vi också andra individuella följd-

frågor spontant, utefter vilka svar som gavs. 

Hur uppfattar lärare att användning av estetiska uttrycksformer i de teoretiska 

ämnena påverkar lärande och undervisning? 

1. Hur ser du på att använda estetiska uttrycksformer i de traditionellt teoretiska 

ämnena?  

2. Hur tänker du kring vilka eventuella fördelar det kan finnas för eleverna med 

att använda sig av estetiska uttrycksformer? Vad anser du att det beror på? 

3. Hur tänker du kring vilka eventuella nackdelar det kan finnas för eleverna 

med att använda sig av estetiska uttrycksformer? Vad anser du att det beror 

på?  

Hur uppfattar lärare att estetiska uttrycksformer kan användas i teoretiska 

ämnen?  

1. I vilken utsträckning brukar du använda dig av estetiska uttrycksformer i din 

undervisning? Vad är ditt syfte med det?  

Följdfrågor för att täcka upp samtliga områden; bild, slöjd, musik och drama! 

2. På vilket sätt arbetar du med målen för de estetiska ämnena i Lgr 11 inför en 

sådan lektion?  

3. I vilka sammanhang används oftast estetiska uttrycksformer?  Hur ofta? Hur 

skulle du vilja att det var? Hur tror du eleverna skulle vilja att det var?  

4. Hur uppfattar du samarbete med andra lärare eller annan personal när det 

gäller estetiska arbetssätt och uttrycksformer?  

Vilka möjligheter respektive vilka hinder finns enligt lärarna för att använda 

estetiska uttrycksformer i de teoretiska ämnena? 

1. Vilka möjligheter finns här på skolan för användande av estetiska uttrycks-

former i de teoretiska ämnena? (Påminna om de olika områdena; bild, slöjd, 

musik, drama) 

2. Vilka hinder finns här på skolan för användande av estetiska uttrycksformer i 

de teoretiska ämnena? (Påminna om de olika områdena; bild, slöjd, musik, 

drama) 

3. Hur uppfattar du dina egna kunskaper för användande av estetiska uttrycks-

former? Kan du berätta lite om vilka kompetenser du skulle vilja utveckla? 

Varför just dem? 
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Avslutningsvis frågade vi också de intervjuade om det fanns något annat de ville 

lägga till, som inte kommit fram tidigare i intervjun.  

4.5 Bearbetning 

Intervjuerna spelades in i sin helhet med hjälp av ljudupptagning med mobiltelefo-

ner. Samtidigt fördes enkla kompletterande anteckningar. Patel och Davidsson 

(2011) nämner att det vid kvalitativa studier är vanligt att intervjuerna spelas in, för 

att sedan skrivas ner och på så sätt underlätta bearbetningen av materialet (a.a.). Vi 

lyssnade igenom inspelningarna av intervjuerna samt transkriberade dem in-

nan en djupare bearbetning påbörjades. Svaren analyserades sedan utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Analysen inleddes med att färgmarkeringar gjordes i tex-

ten angående vilken av de tre forskningsfrågorna svaren tillhörde. Därefter placera-

des svaren in under de olika underfrågorna, vilka fick varsitt dokument med samlade 

citat. Detta gjordes för att på ett effektivt sätt hitta kategorier och teman till varje 

forskningsfråga. Både likheter och skillnader kunde uppfattas i lärarnas svar. I vissa 

frågor rådde stor samstämmighet, medan det vid andra tillfällen framkom en större 

variation av synsätt. Det vi framför allt var intresserade av var att visa vilka olika 

uppfattningar som fanns bland lärarna. Därför valde vi att ta med samtliga åsikter 

som uttalats, trots att det ibland bara var en enda lärare som uttryckt tankarna. Avsik-

ten var att låta lärarna representera den variation av uppfattningar som kan finnas 

inom området. Med utgångspunkt i de citat vi samlat till varje fråga bearbetades sva-

ren sedan ytterligare och olika teman kunde urskiljas. De svar som behandlade sam-

ma tema lades ihop under ett och samma temaområde. För att göra redovisningen av 

resultatet så tydlig som möjligt fick varje tema en egen underrubrik, där de olika 

uppfattningar som kommit fram presenteras. 

4.6 Forskningsetiska principer 

Det finns ett antal etiska överväganden att göra för den som forskar. Vetenskapsrådet 

(2002) har gett ut en skrift med några grundläggande råd att följa. De fyra huvudkra-

ven som gäller vid all forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär i korthet att den som deltar i under-

sökningen ska informeras om syftet med deltagandet och ge sitt samtycke till att 

medverka. Deltagarna ska också bli informerade om att det är frivilligt att vara med, 

samt möjligt att när som helst avbryta sin medverkan. Ingen information om delta-

garna får spridas till andra än de som utför studien. Vid redovisning av forskningsre-

sultatet ska det inte gå att identifiera deltagarna. De uppgifter som framkommer vid 

insamlandet av data får bara användas i forskningssyfte. 

Redan när vi frågade lärarna om de ville medverka i intervjuerna informerade vi ock-

så kort om syftet med studien, samt hur deras medverkan kunde vara av betydelse för 

oss. När intervjuerna skulle genomföras gav vi återigen denna information. Vi berät-

tade också att deras medverkan var helt frivillig och att de när som helst kunde välja 

att avbryta intervjuerna. Vidare informerades också om hur deras svar och person-

uppgifter skulle hanteras och att det som framkom i intervjuerna bara skulle använ-

das för bearbetning och analysering i den aktuella studien, samt redovisas i form av 

ett examensarbete. Endast vi två som utförde studien hade tillgång till deras svar i sin 

helhet. I redovisningen av det färdiga arbetet ska ingen kunna identifiera någon av 
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deltagarna. Samtliga lärare som skulle intervjuas gav sitt uttryckliga medgivande till 

att delta under dessa förutsättningar. 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Genom hela arbetet med studien har vår strävan varit att få en så hög tillförlitlighet 

och giltighet som möjligt. Enligt Stukát (2011) är det av stor betydelse att vara med-

veten om studiens reliabilitet och validitet. Reliabiliteten behandlar mätinstrumentets 

kvalitet, hur tillförlitligt det är. Frågor som tas i beaktande är då om det går att göra 

om studien igen, och om resultatet i så fall skulle bli detsamma. Validiteten innefat-

tar hur väl det valda mätinstrumentet fungerar för att mäta just det som var av intres-

se för den aktuella studien. Det är alltså inte tillräckligt att tillförlitligheten i själva 

mätningen är hög. Den måste också mäta rätt saker (a.a.).  

Våra intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide, och skulle mycket väl 

kunna göras om igen. Dock är det möjligt att lärarnas svar påverkades av händelser 

som var aktuella för dem just när intervjuerna gjordes. Vid en senare intervju skulle 

svaren kanske blivit något annorlunda, även om lärarnas uppfattningar på det stora 

hela kan tänkas vara desamma. De exempel lärarna ger i intervjuerna kan eventuellt 

skilja sig åt efter hur verksamheten ser ut vid intervjutillfället. Trots att vi försökte 

inta en så neutral hållning som möjligt till innehållet i frågorna finns ändå viss risk 

att svaren vinklades något efter vad lärarna trodde förväntades att de skulle svara.  

Vi anser ändå valet att använda intervjuer var lämpligt i denna studie, då det var lä-

rarnas uppfattningar vi var intresserade av. Att utgå från en intervjuguide istället för 

mer precisa frågor gav också mer utrymme för lärarna att fritt berätta och lyfta de 

tankar som fanns kring frågorna. Dock togs även en del saker upp av de intervjuade, 

som inte riktigt var relevant för studiens syfte. Vår uppfattning är trots allt att det var 

av stor vikt att låta dem berätta fritt utifrån deras tolkning av frågorna. 

Vid ett tillfälle intervjuades tre personer tillsammans i grupp. Detta förde med sig att 

samtliga i gruppen inte uttalade sina personliga tankar kring varje enskild fråga. Det 

kan vara möjligt att någon inte hade riktigt samma uppfattning som de andra, men 

inte var benägen att visa det för sina arbetskamrater. Dock var det lärarna själva som 

hade önskemål om att genomföra intervjun i grupp och det framkom vid intervjutill-

fället att de kände sig tryggare då de kunde få stöd av varandra. Vissa uppgifter kom 

kanske fram i denna intervju som inte skulle lyfts på samma sätt om lärarna intervju-

ats var och en för sig. Nu kunde de bland annat påminna varandra om hur de arbetat 

tidigare.  

Lantz (1993) tar upp att en intervjusituation alltid påverkas av tidigare erfarenheter, 

både för intervjuaren och för den som intervjuas. Utifrån dessa personliga erfarenhe-

ter tolkar vi frågor och svar i intervjun. Det finns alltid en risk att ord och begrepp 

som används tolkas olika av den som intervjuar och den intervjuade. Det vi säger 

påverkas också till viss del av vår uppfattning om den andre personen. Språk och 

tydlighet anpassas efter vad som uppfattas lämpligt i situationen (a.a.). Trots att vi 

under intervjuerna i denna studie frågade om vi uppfattat svaren rätt, finns ändå viss 

risk att tolkningen inte fullt ut speglar de tankar intervjupersonerna hade. Vi har dock 

gjort vårt yttersta för att få en så rättvisande bild som möjligt av deras uppfattningar, 

och vår förhoppning är att deltagarna i studien ska känna sig rätt tolkade i redovis-

ningen av resultatet.  

En ytterligare aspekt att vara medveten om är enligt Stukát (2011) hur generaliserbar 

studien är (a.a.). Då det endast var nio lärare som intervjuades kan det vara svårt att 
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veta hur representativa deras uppfattningar var. Svaren visade i vissa fall på stor 

samstämmighet, trots variationer i bland annat ålder och erfarenhet hos de intervjua-

de. De var också verksamma vid tre olika skolor, vilket innebar att deras yttre förut-

sättningar i arbetet skilde sig åt något. I de fall där svaren ändå överensstämde mel-

lan de olika lärarna skulle det kunna tänkas att liknande svar hade erhållits även vid 

ett större intervjuunderlag. I andra frågor där lärarnas svar varierade mer, kan det 

tänkas vara områden där uppfattningarna oftare skiljer sig åt mellan olika individer. 

Det är inte möjligt att göra några större generaliseringar utifrån denna studie, då in-

tervjuunderlaget i så fall skulle varit betydligt mer omfattande. Däremot kan det an-

tas att de svar som framkommit ändå är generellt förekommande bland lärare, då de 

lärare som deltagit i studien inte var utvalda för att vara experter inom området eller 

på grund av de arbetssätt och metoder de använder sig av i klassrummet. Avsikten 

var istället att låta dem representera den variation av uppfattningar som kan finnas 

inom yrkeskåren. Vi är dock medvetna om att ett större antal intervjuer eventuellt 

skulle kunna visa en större variation av uppfattningar än vad som uppvisas i denna 

studie.  
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5 RESULTAT 

För att skapa förståelse för lärares uppfattningar kring huruvida estetiska uttrycks-

former kan integreras i de teoretiska ämnena intervjuades nio stycken 4-6-lärare un-

der sju tillfällen, sex enskilda och en gruppintervju. Genom dessa intervjuer fram-

kom en mängd tankar och föreställningar kring ett sådant arbete. I resultatet presen-

teras de åsikter som lyftes om användande av estetiska uttrycksformer i traditionellt 

teoretisk ämnen. 

5.1 Lärares uppfattningar av hur användande av 
estetiska uttrycksformer i traditionellt teoretiska 
ämnen påverkar lärande och undervisning. 

En allmän uppfattning var att ett användande av de estetiska uttrycksformerna inom 

de traditionellt teoretiska ämnena är viktigt för att alla elever ska ha möjlighet att till-

skansa sig de kunskaper som de förväntas i skolan. En åsikt som framkom var att det 

teoretiska, att läsa och skriva fakta, är grunden till användandet av andra uttrycks-

former. I matematiken kunde det dock se annorlunda ut, där kunde det praktiskt este-

tiska ses som en grund till det mer abstrakta teoretiska. Överlag rådde ändå en stor 

enighet om dessa uttrycksformers positiva inverkan. Det sågs som en nödvändighet 

och som något många elever har behov av. En bred uppfattning var att det är bra att 

få med flera sinnen i undervisningen. En lärare uttryckte sig så här:  

… om man använder sig av både bild och text till exempel när man gör någonting 
så sitter det minnet kvar oerhört mycket längre än om man bara har text eller bara 

har bild. Ska du sprida budskap eller så, så är det nog jättebra att kunna jobba med 

både bilder och texter tillsammans. 

Citatet ovan visar på uppfattningen av estetiska uttrycksformer som ett arbetssätt 

som gör att eleverna minns sina kunskaper bättre än om de endast skulle få uttrycka 

sig genom de ”vanliga” uttrycksformerna, så som läs och skriv. 

5.1.1 Fördelar 

Det uppfattades att det finns fördelar med att använda estetiska uttrycksformer i tra-

ditionellt teoretiska ämnen. Det angavs att kunskapen på så sätt blev mer konkret för 

eleverna. Den blev synlig på ett annat sätt än genom att endast använda sig av tal- 

läs- och skrivuppgifter. Det sades bland annat att ett arbete med estetiska uttrycks-

former skapade flera dimensioner av kunskapen. Istället för en dimension så kan det 

bli både två- och tredimensionellt. Fokus låg också ofta på alla elevers olikheter där 

de har olika möjligheter att appropriera kunskap och att de därför är beroende av att 

få uttrycka sig på fler än ett sätt. Detta beskrevs på följande sätt: 

... fördelar med det är ju att man ser inlärning på ett mycket bredare perspektiv, att 
man inte bara har inlärning genom att sitta och lyssna (…) utan att man kan också 

visa med kroppen eller man kan visa med hantverk att jag kan, jag kan den här kun-

skapen men på ett annat sätt. Och då är vi ju olika.  

Uttalandet visar på uppfattningen om att människan är en kropp, vilken vi bör an-

vända på ett bättre sätt än vad som sker idag. 
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Ökat lärande 

Genom att eleverna fick använda sig av estetiska uttrycksformer uppfattades ett ökat 

lärande hos dem. Dock fanns det olika infallsvinklar gällande var och för vem de 

största fördelarna finns med att kunna använda estetiska uttrycksformer i traditionellt 

teoretiska ämnen. Fördelar kunde ses för alla elever när de arbetade med estetiska 

uttrycksformer, att kunna utveckla hela människan för framtiden: 

Jag tror att man kommer ihåg bättre och lär mer om man använder fler sinnen sam-

tidigt. Och jag tror också att man kanske når de barnen som inte bara är vänsterh-
järnade. (…) kan du utveckla högerhalvan också utav hjärnan med de estetiska sa-

kerna så tror jag att det blir en samverkan mellan hjärnhalvorna… Alltså jag tror att 

du vinner oerhört mycket på det.   

En ytterligare uppfattning var att vinsten av estetiska uttrycksformer ansågs störst för 

de elever som är sämre på att hantera de traditionella uttrycksformerna, så som läs, 

tal och skrift. Genom att variera uttrycksformerna så får dessa elever en bättre chans 

att visa vad de kan. Det kunde uttryckas så här: 

Alla kan inte de traditionella uttrycksformerna om man säger så, utan de kan visa 
sina kunskaper på annat sätt. Och det är ju precis lika viktigt. (…) Det är ju precis 

lika mycket kunskap det. 

Läraren uttrycker att de estetiska uttrycksformerna är lika viktiga som att tala, läsa 

och skriva. Om dessa skulle värderas lika högt skulle det vara fördelaktigt för de ele-

ver som har sin styrka i det estetiska. 

Tidsvinst 

En lärare uttryckte tidsmässiga fördelar med ett arbetssätt där de estetiska uttrycks-

formerna integreras med de teoretiska. Där kunde eleverna också visa upp en mer 

uthållig sida eftersom arbetssätten varieras:  

… det gör ju att om man bestämmer sig för det så kanske man istället kan arbeta 

längre pass med sådana saker, för någonstans blir ju uthålligheten lite längre när 
man gör lite olika saker och då kommer de ju in i sitt arbete tycker jag. (…) om 

man säger då att de kan ha både bild och svenska och då får man ju plötsligt mycket 

mer tid… 

Om tid läggs på att planera integrerade lektioner kan tid i förlängningen vinnas då en 

lektion kan innefatta två ämnen istället för att ha en lektion för varje. 

5.1.2 Nackdelar 

Medan det med lätthet upptäcktes fördelar med ett integrerat arbete mellan det teore-

tiska och estetiska i skolan, så fanns det desto mer problem att finna nackdelar med 

det samma. En spontan uppfattning var att det inte finns några nackdelar med ett så-

dant arbete. Men efter hand uppstod tankar om en del mindre tilltalande konsekven-

ser som ett arbete med estetiska uttrycksformer kunde medföra. 

Tidsbrist 

En av de nackdelar som uppfattades var att ett sådant arbete tar mycket tid att plane-

ra. På så sätt infann sig en känsla av tidsbrist. Inför ett arbete med estetiska uttrycks-
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former krävs det mycket mer av lärarens tid, vilket uttrycktes saknas. Stress och 

press uppkom i samband med bland annat nationella prov. Detta kunde hämma an-

vändandet av estetiska uttrycksformer. Det kunde till exempel uttryckas så här: 

Det tar ju otroligt mycket energi, alltså från dig, alltså det är ju enklare, om vi nu får 
säga så, att gå in och ta matteboken på sidan 23 (…) Alltså det kräver ju inte samma 

förarbete och efterarbete… 

Det påpekades även att det tar tid att hämta material som inte har möjlighet att finnas 

lättillgängligt i klassrummet, eftersom alla klasser delar på samma redskap och ut-

rustning.  

Inte för alla 

Det uttrycktes inte några generella nackdelar för eleverna. Det kunde dock ses vissa 

avigsidor för de elever som inte är bekväma i de estetiska uttrycksformerna. Det 

uppmärksammades att somliga elever drog sig för att till exempel måla eller dramati-

sera. Dessa elever ansågs ha svårt att våga bryta invanda rutiner, där de bara får sitta 

själva med papper och penna. Det kunde ses så här:  

… sen de som är väldigt hämmade i de här uttrycksformerna kan det bli väldigt 

svårt. Vi har ju dem som då är oerhört låsta i sina föreställningar, att de inte kan, 

och det är jättesvårt att få dem att känna att de liksom, att de vågar göra någonting.  

Det uppfattades att estetiska uttrycksformer är något som vissa elever känner en 

otrygghet med att använda. Eleverna tenderar att låsa sig i och med ett sådant arbets-

sätt. 

Stimmigt och rörigt 

En uppfattning som framkom var att det finns risk för att dessa lektioner kan bli röri-

ga eftersom det blir mycket fritt som eleverna kan ha svårt att hantera. Det påpekades 

också att eleverna efter ett sådant arbete kunde ha svårigheter att komma till ro, det 

var svårt att påbörja ett ”lugnare” arbete efteråt. Under ett arbete med estetiska ut-

trycksformer uppfattades eleverna som mer livliga och benägenheten att röra sig runt 

i klassrummet ökade. Detta kunde dock variera beroende på gruppen som man be-

fann sig i. Till exempel uttrycktes det så här: 

Nackdelen kan ju vara, beroende på vilken klass man har så kan det bli lite rörigt. 

Det kan bli lite mer pratigt, lite mer stimmigt. (…) Vissa elever har svårt att ändra 

de här vanliga rutinerna att man sitter på sin plats och jobbar. Så det är väl det som 

gör att lärare kanske drar sig för att gå utanför den här traditionella katederunder-
visningen.  

Den traditionella katederundervisningen anses här vara en trygghet för läraren som 

kan vara problematisk att lösgöra sig från. Med sådan undervisning tenderar lektio-

nerna bli lugnare och mer greppbara.  

5.2 Lärares uppfattningar om hur estetiska uttrycks-
former kan användas i teoretiska ämnen 

I intervjuerna framkom flera olika exempel på hur lärare arbetar med estetiska ut-

trycksformer i teoretiska ämnen, och vilka tankar som finns kring detta. Även samar-
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betet med andra lärare berördes, liksom hur man såg på sitt ansvar för att arbeta med 

de estetiska ämnenas innehåll i Lgr 11 under lektioner i teoretiska ämnen. 

5.2.1 Arbetsformer 

De estetiska uttrycksformer som uppgavs att eleverna använde mest var drama och 

bild. Slöjd förekom knappast inte alls. Musik lyssnade man på ibland för att sedan i 

skrift arbeta vidare med texten. Dock var elevernas uppgift i det fallet att översätta, 

analysera och liknande, inte att själva sjunga eller skapa musik. Därför kommer detta 

arbetssätt inte att utvecklas mer här. Istället redovisas exempel på hur eleverna får 

vara aktiva och uttrycka sig med de estetiska uttrycksformerna, samt lärarnas tankar 

om detta. 

Drama 

En vanlig uttrycksform att använda i undervisningen var drama. Det handlade då om 

att spela teater eller göra olika former av rollspel. Lärarna berättade till exempel om 

hur de låter eleverna göra rollspel i svenska och engelska. I svenska kunde det handla 

om att berätta sagor för varandra. I engelskan ville man låta eleverna träna på att 

våga tala språket. Det kunde dels handla om att spela upp de texter man arbetade 

med för tillfället, dels göra om texter och berätta något med egna ord i dialoger eller 

små teaterframställningar. Ett sätt att arbeta med dramatiseringar i engelska beskrevs 

så här: 

Som jag sa innan så, vi använder ju mycket dialoger och spelar småteatrar på eng-

elskan. De kan få fem minuter läs på, sen har de ju skapat sig en teater med lite en-

kel rekvisita. Det hinner de, de fixar det jättelätt och de tycker det är jätteroligt när 

de får lov att göra det. 

Dramatiseringarna användes i detta fall oftast spontant. Bäst vad det var så passade 

det med en teater eller ett rollspel och då gjorde man det. En uppfattning var att dra-

matiseringar i snitt användes i undervisningen en till två gånger varje vecka. 

Syftet med att dramatisera uppgavs exempelvis vara att eleverna blev modigare när 

de fick gå in i en annan roll. Det blev lättare då, särskilt för elever som var lite blyga, 

vilket förklarades med att ”Då kan man ju använda andra röster och lite så här, så 

kan man liksom, då är det inte jag utan då är det någon annan som säger det här.” 

Det visade sig också vara vanligt att använda drama i SO, framför allt i historia och 

religion. Det kunde handla om att på olika sätt gestalta historiska personer eller hän-

delser. Ett exempel var att eleverna blivit tilldelade varsin religion att spela upp. De 

skulle då hitta typiska kännetecken för den religionen att dramatisera för varandra. 

Ett annat exempel som gavs handlade om att använda drama i både historia och reli-

gion. Det beskrevs hur eleverna först läste om något och sedan spelade upp det i 

form av en liten spontan teater. Syftet i det fallet var att befästa kunskaperna.  

Ytterligare ett användningsområde för drama visade sig vara inom matematiken. I 

samband med problemlösning hade eleverna vid något tillfälle fått redovisa sina lös-

ningar i form av dramatiseringar, istället för att skriva lösningarna på tavlan. Elever-

na hade tyckt att det var annorlunda, men roligt. 
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Bild 

Det var allmänt förekommande att ta in bild i undervisningen i teoretiska ämnen. Det 

vanligaste var att eleverna fick rita bilder till sina texter. Det uppgavs också att bild 

kan användas i många olika ämnen, vilket bland annat uttrycktes på följande sätt: 

”Bilden är ju lätt att få in i de flesta ämnen. Att man ska måla någonting eller att man 

ska teckna någonting eller man ska rita och beskriva hur man tänkt och gjort så ju.”  

Eleverna fick också använda fotografier eller bilder de hämtat från internet till sina 

texter. Det kunde ses som en fördel att kombinera bildämnet med andra ämnen, där-

för att bilden då kom i ett sammanhang. Ett sätt var att kombinera bild och svenska, 
vilket en lärare uppgav sig göra ”jätteofta och jättemycket, varje vecka”, och då sam-

planerades de ämnena med varandra. Exempelvis fick eleverna under bildlektionerna 

arbeta med bildbehandling, bildredigering och powerpoint. De kunskaperna kunde de 

sedan använda sig av vid redovisningar i svenska och andra ämnen. 

I NO kunde eleverna få rita resultaten av experiment som gjordes. Då handlade det 

inte om att kombinera ämnena, utan bilderna var endast ett sätt att visa sina kunska-

per i NO, och då bedömdes inte bildkunskaperna alls i detta sammanhang. Ytterliga-

re ett sätt att arbeta var att rita för att lösa uppgifter i matematiken. I det fallet var 

bilden ett sätt att göra det abstrakta mer konkret för eleverna. Andra sätt var att an-

vända filmning i olika projekt i teoretiska ämnen: 

Till exempel i den här klassen nu så jobbar de ju med medeltiden och då ska de 

också göra en film med sina dockor om medeltiden och sedan ska de ju få in lite 

fakta. De har fått faktablad som de ska skriva ett manus av, så ska de ändå få in lite 

hur var det på medeltiden och vad gjorde man på medeltiden som barn eller som 

munk eller som nunna då. 

På så sätt kunde läraren kombinera teoretisk fakta med det estetiska ämnet bild, vil-

ket sågs som fördelaktigt. 

Musik och slöjd 

Musik och slöjd användes inte särskilt mycket i de teoretiska ämnena. Ett exempel 

som ändå gavs var att man ibland sjungit engelska sånger, men det uppgavs inte vara 

i någon större utsträckning. Musik kunde också användas när det behövdes ett av-
brott under lektionen ”… om jag märker att alla är jättetrötta under engelskalektio-

nen; – Ställ er upp så sjunger vi en sång!” 

Vid något tillfälle hade slöjd använts i samband med ett projekt i SO, där eleverna 

tillverkat pappersdockor föreställande personer som levt för länge sedan. De fick då 

göra tidsenliga kläder av tyg till sina dockor. Elever har också fått tillverka hus och 

vikingabåtar av papper i samband med historielektionerna.  

Utsträckning 

Det rådde skilda uppfattningar om i vilken utsträckning estetiska uttrycksformer kan 

användas i teoretiska ämnen. En uppfattning var att de används hela tiden i undervis-

ningen. En annan var att det passar i samband med olika projekt och inte så mycket 

däremellan. De som kontinuerligt lät eleverna uttrycka sig med estetiska uttrycks-

former gav olika exempel på hur de arbetade. Ett sådant exempel var att låta en stor 
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del av den estetiska undervisningen bestå av drama, och få in det på olika sätt i de 

flesta ämnen. Ett annat exempel var att samplanera svenska och bild och då hade 

man varje vecka något inslag av bild under svensklektionerna. Eleverna kunde också 

få göra rollspel och små teatrar en till två gånger i veckan. Ytterligare en uppfattning 

var att man alltid arbetar med bild på matematiklektionerna. 

De lärare som beskrev arbetet med estetiska uttrycksformer som något som gjordes i 

projektform talade om större områden som krävde mer planering och mer kraft från 

lärarna för att genomföra. Då behövdes också lite pauser mellan projekten:  

… man kan jobba så under några veckor och sen så jobbar man kanske mer om man 

nu får säga traditionellt då och sen kan man gå in i ett projekt igen och så jobbar 

man intensivt med det. För någonstans tror jag att elever också behöver det här att 

det blir lite omväxling, att det, det skulle bli för intensivt och för jobbigt någonstans 

för dom också att jobba så hela tiden. 

En uppfattning som rådde var att sådana större projekt hade man kanske en till två 

gånger per termin. Det framkom att eleverna ville arbeta ofta och mycket med este-

tiska uttrycksformer. Samtidigt togs det också upp att det inte passade alla elever att 

arbeta så. Det kunde till exempel finnas elever som inte tyckte att de kunde rita, eller 

som gärna ville veta exakt vad som förväntades av dem, vilket blev lättare med ett 

mer teoretiskt arbetssätt.  

5.2.2 Samarbete mellan lärarna 

En allmän uppfattning var att samarbetet kring estetiska uttrycksformer fungerade 

bra inom det egna arbetslaget. Däremot fanns det inte särskilt mycket samarbete med 

de lärare som undervisade eleverna i slöjd och musik. 

Samarbetet i arbetslaget innebar till exempel att dela med sig av erfarenheter till var-

andra. Detta skedde genom att man berättade på möten om de projekt man arbetade 

med. Då kunde andra lärare dra nytta av att veta vad som fungerat bra och vad som 

varit svårt. Man kunde också låna kompetens av varandra på skolan. När en lärare 

var särskilt bra på något kunde man byta ihop sig och ha varandras klasser under nå-

gon lektion när den kompetensen behövdes för eleverna.  Det arbetades också till-

sammans med andra lärare på skolan när det var något projekt på gång. En uppfatt-

ning var att samarbetet i arbetslaget var tätare och mer kontinuerligt än samarbetet 

med övriga lärare på skolan. Det uppgavs också att det fanns en fritidspedagog som 

var ”estetiskt lagd” och ibland kunde hjälpa till med undervisningen när det fanns 

möjlighet till det. 

Det samarbete som fanns med slöjdlärare innebar endast att låna material från slöj-

den, eller vid något enstaka tillfälle att eleverna tillverkat något i slöjden som kunde 

användas i ett annat sammanhang. Det framkom uppfattningar om att det kunde fin-

nas en ambition hos slöjdlärarna att samarbeta mer, men att tid för gemensam plane-

ring saknades. 

I samtliga intervjuer framstod samarbetet med slöjdlärarna som minimalt. I flera in-

tervjuer nämndes att bristen på tid till att träffas var en bidragande orsak till detta. En 

anledning kunde vara att slöjdlärarna endast fanns på skolan en dag i veckan och då 

hade fullt upp med sina lektioner. En situation som beskrevs var att eftersom slöjden 

fanns i en egen byggnad såg man aldrig slöjdlärarna, vilket förde med sig att det inte 
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heller uppstod några spontana möjligheter till samarbete. I det fallet deltog varken 

slöjdlärare eller musiklärare i möten tillsammans med övriga lärare. Detta beskrevs 

på följande sätt:  

Vi har inget samarbete med musikläraren eller slöjdlärarna. Och det vet man ju inte 

om de skulle önska eller så för vi träffas ju aldrig. De är ju inte med på våra konfe-

renser eller liksom, vi har ju inget utbyte alls eller så. 

Samarbetet med musiklärarna beskrevs i flera fall som obefintligt. Orsak till detta 

uppgavs vara att musiklärarna hade mycket begränsad tid till förfogande på skolan, 

eller att de befann sig i en annan byggnad. I en intervju uppgavs dock att samarbete 

fanns då musikundervisningen sköttes av en av lärarna i arbetslaget. Ingen av de in-

tervjuade beskrev något samarbete kring användandet av drama. 

5.2.3 Användning av läroplanen 

När de intervjuade lärarna låter sina elever använda estetiska uttrycksformer i teore-

tiska ämnen samplanerar de ibland med de kunskapskrav som finns för de estetiska 

ämnena. Vissa uppgav att de gör det när temaområden planeras. Då handlar det om 

att få in så många ämnen som möjligt i temat. En av dem uttryckte sig så här när det 

gäller användandet av Lgr 11: 

…det gör vi ofta när man ska lägga upp ett tema inför ett arbetsområde. När man 

skriver en sådan där LPP, då kollar ju jag i läroplanen vad det står […] för att för-

söka få med så många olika ämnen som möjligt, det vill man ju då. Så då är den ju 

ett stöd kan man ju säga.  

Det ämne som särskilt nämndes i samband med kunskapskraven i läroplanen var 

bild. I omkring hälften av intervjuerna uppgav lärarna att de utgår från Lgr 11 när de 

tar in bild i undervisningen i teoretiska ämnen. En av dem som gjorde det, och som 

också undervisar i bild, berättade om hur denna lärare först sätter sig in i kunskaps-

kraven för bildämnet. Utifrån det avgörs sedan vid vilka tillfällen det kan passa att 

kombinera bild med andra ämnen. En annan uppfattning som lyftes när det gäller an-

vändandet av bild i teoretiska ämnen var att det endast är ett sätt för eleverna att få 

visa sina kunskaper i det teoretiska ämnet. I det fallet bedöms inte bilden i sig. Det är 

andra kunskaper man vill se. 

Ingen av de intervjuade lärarna kontrollerar kraven för musik eller slöjd, när de an-

vänder det i teoretiska ämnen. En lärare var tydlig med att kursplanens krav i ämnet 

bild är intressant, eftersom läraren själv även undervisar i det. I slöjd och musik där-

emot är inte kursplanen lika viktig för denna lärare, då den inte har några egna lek-

tioner i de ämnena:  

Det är egentligen bara bild för det är det ämnet jag har. I och med att jag inte har 

slöjd så, jag har sett igenom vad de har men inte, och inte musiken heller, kan jag 

inte säga att jag har koll. 

Uppfattningen var att lärare i stor utsträckning enbart använder sig av läroplanen för 

de ämnen de själva ansvarar för undervisningen i, när de planerar lektioner med in-

slag av estetiska uttrycksformer.  
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5.3 Möjligheter och hinder för användande av este-
tiska uttrycksformer. 

För att kunna använda sig av estetiska uttrycksformer i de traditionellt teoretiska äm-

nena såg de intervjuade lärarna både möjligheter och hinder på sina skolor.   

5.3.1 Ramfaktorer 

När studien påbörjades var en ambition att kunna särskilja de uppfattade möjlighe-

terna från hindren. Under tidens gång blev detta problematiskt. Det som kom fram 

var att samma saker som skapade hinder för vissa lärare skapade i stället möjligheter 

för andra. Därför är kapitlet istället uppdelat i de kategorier där lärarna såg detta. 

Ekonomi 

En uppfattning som framkom var att ekonomin sågs som ett hinder för att kunna an-

vända sig av estetiska uttrycksformer. Det begränsade önskade inköp till skolan. Lä-

rarna upplevde att de måste ta upp eventuella inköp med resten av arbetslaget och 

komma överens sinsemellan om vad som var mest aktuellt. Detta uttrycktes bland 

annat på följande sätt:  

Men däremot så är det ju alltid pengar och budget och så som sätter stopp. Så är det 

ju alltid. 

Sen är det ju det här med att ifall man behöver skaffa någonting så kostar det ju 

pengar och då måste man ju kolla med resten av arbetslaget (…) eller så får vi, man 

ta med sig hemifrån själv. Så det är väl det som kan kännas att det tar emot, att det 

blir så mycket runt omkring. 

Kravet på att ordna med material hemifrån eller från närståendes arbetsplatser var 

också en uppfattning som framfördes av lärarna. Det sågs som ännu en svårighet som 

skapade hinder för användande av estetiska uttrycksformer. 

Material 

Materialutbudet på skolorna sågs som tillfredsställande. Trots det som uttalades som 

hinder rent ekonomiskt så såg lärarna ändå en rad möjligheter vad gällde material. 

Det som de var mest nöjda med var utbudet för musikundervisning, med instrument 

av olika slag och musikanläggningar:  

Jag tror att vi har ganska bra teknisk utrustning om man säger. (…) Och vi har bra 

med musik, vi har musikinstrument i källaren så att man kan liksom spela. 

Musik, ja, musik har vi ju också byggt upp mycket bra med instrument och liksom 
högtalaranläggning och musik och så där. 

Det framgick dock att det fanns vissa hinder när det gällde material. En uppfattning 

som uttrycktes var att ett arbete med estetiska uttrycksformer kunde bli tungrott för 

att skolan inte hade det material som arbetet krävde. Detta innebar att lärarna själva 

fick skaffa material utanför skolan och ta med sig. Lärarna upplevde det som att de 

på grund av detta inte kunde använda sig av estetiska uttrycksformer i den utsträck-

ning de önskade. 
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Lokal 

En åsikt som kom fram angående lokaler var att det saknades bildsal för att kunna 

”sväva ut” och ha allt material samlat, samt att det skulle finnas en plats för eleverna 

att visa upp sina alster. Bristen på utställningsmöjligheter gjorde att eleverna fick 

slänga det de skapat. Detta sågs som en negativ faktor som orsakade att eleverna 

ibland inte upplevde meningen med sitt skapande:  

Det skulle vara jätteroligt att ha någon bildsal (…) man skulle kunna ställa ut mer, 

för det blir ju bara klassrummet, så sätter man upp det lite på väggen, så tar man ner 
det efter ett tag. Så kanske lite begränsat med utrymme. 

De intervjuade lärarna arbetade alla på skolor som har slöjdsalarna lediga minst ett 

par dagar i veckan, vilket de skulle kunna utnyttja mer. Men problemen i detta fall är 

inte lokaler, det är istället antalet lärare. Det uttrycktes bland annat att lärarna inte 

vågar lämna en elevgrupp ensam i en slöjdsal på grund av säkerhetsmässiga skäl:  

Jag menar ofta är man ju själv så man får gå mellan olika. Men i de salarna [slöjd-

salarna] vågar man ju inte lämna. Det är grejer de pillar på och kan hitta farliga sa-

ker, så tyvärr. 

En annan uppfattning var att trots ett tillräckligt antal lärare i klassen blev det ändå 

svårt att dela upp eleverna i mindre grupper, då det inte fanns någon ledig lokal att 

vara i. Tillgången till grupprum var också begränsad då de var belägna i korridoren 

utanför klassrummet där man kunde bli störd. På en skola fanns det en barack på 

skolgården som gick att använda vilken var till för alla klasser (F-6), den användes 

dock inte för lärarna upplevde att det tog tid att ta med sig en grupp dit. 

Lärares förhållningssätt 

En stor anledning som skapade både hinder och möjligheter ansågs vara det egna 

förhållningssättet och inställningen till att använda estetiska uttrycksformer i tradi-

tionellt teoretiska ämnen. Det ansågs att det var mycket betoning på det teoretiska i 

dagens skola, men samtidigt ser man att varje lärare väljer att betona olika arbetssätt 

mer eller mindre beroende på eget intresse. En lärare beskrev sin uppfattning om att 

det kan vara inom den egna individen hindren finns, och att vissa lärare är väldigt 

traditionella medan andra vågar mer. Denna lärare berättade också att det fanns stora 

möjligheter på skolan att använda musik i undervisningen. Trots detta valdes musi-

ken bort, då läraren inte ansåg sig vara särskilt musikalisk själv. Tankar kring hur det 

egna förhållningssättet kan bli ett hinder i arbetet kunde uttryckas på följande sätt:  

Hindret är väl om man själv som lärare inte är intresserad så gör man nog inte det 

(…) alltså är man osäker, eller känner sig, tycker att någonting verkar jobbigt så 

tror jag att många lärare lägger det åt sidan så gör de på det sätt som de alltid har 
gjort. 

För den som är intresserad och vill arbeta estetiskt går det ändå alltid att hitta lös-

ningar för att kunna göra det. En lärare som själv var positiv till ett sådant arbetssätt, 

uttryckte det så här:  

… man får ju ändå göra det så gott man kan av det, med de förutsättningar som 
finns. Sen tror jag ändå att det är så, har man den viljan och ambitionen själv så då 

övervinner man de hinder som finns. 
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Betydelsen av lärarens förhållningssätt ansågs vara a och o när det gäller undervis-

ning med estetiska uttrycksformer. 

Tid 

Några av lärarna uttryckte tidsbristen som en hindrande faktor i arbetet. Bland annat 

kändes en stor press och det uppgavs att det knappt finns tid till undervisning. En an-

nan uppfattning som uttalades var rent praktiska ”här-och-nu”-tidsmässiga problem. 

Så här uttrycktes det kring tiden det kan ta att sätta sig in i ett nytt arbete: 

Det kan ta en halv dag för en att sätta sig in i någorlunda. Då kan det ju vara en tids-

faktor liksom att man känner att jag är så stressad, det är så mycket att hinna med 

(…) Och då… då kan ju det vara det som gör att man tycker det här blir en sak för 

mycket.  

Det blir på så sätt de estetiska uttrycksformerna som det dras ner på när lärarna kän-

ner av tidsbristen i sitt arbete. 

Lärarsamarbete/ ensam 

Samarbetet mellan lärarna i lärarlagen uttrycks på olika sätt som möjligheter. Det 

sågs vinster med att stötta varandra i arbetet. Lärare med olika intressen kunde på så 

sätt påverka varandra för att utvecklas. Samarbetet kunde också ses som en stimu-

lans:  

Det krävs kanske att man är två ibland, att man är två lärare som peppar igång var-

andra och hjälper varandra, och har lite samma vilja. För då känns det inte lika stort 

såhär. [Paus] Ibland känns det nästan oöverstigligt. 

I flera intervjuer togs det icke förekommande samarbetet med slöjdlärarna upp. Sko-

lorna var inte så pass stora att slöjdlärarna hade alla sina arbetsdagar på samma stäl-

le. De var där ett par, tre dagar i veckan, vilket lärarna upplevde som ett hinder för 

samarbete. Det fanns också åsikter om att det önskades möjligt samarbete både från 

klassläraren och slöjdläraren. Hindren för sådant samarbete uttrycks i följande utsa-

gor: 

Det tror jag är mycket tidsbrist, alltså att vi har.. Det är två personer till som man 
måste snacka med, och ja.. Men vi har ju mycket hjälp av slöjden (…) när de gör 

sådana där medeltida dockor eller familjer då har vi fått material av slöjden. 

Ja, det är ju att de [slöjdlärarna] inte, att de kommer en eftermiddag och de har sitt 

som de ska göra liksom. (…) De far ju på många ställen, på fyra skolor kanske, de 
har ju egentligen inte ens möjlighet en gång.  

Det uttalades dock att lärarna vid några tillfällen hade fått material av slöjdläraren till 

sina lektioner, vilket uppskattades och på så sätt skapade möjligheter till mer utveck-

lat arbete utan att läraren själv behövde ta fram tyg och dylikt. 

Ledning 

Rektors intresse för användande av estetiska uttrycksformer i traditionellt teoretiska 

ämnen uppfattades som avgörande för vad som genomförs i skolan. Det är rektor 
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som har övergripande ansvar för organisationen, om rektor har ett intresse för este-

tiska uttrycksformer så ökar det möjligheterna och tvärt om. 

Stöd från rektor och ledning var inget som någon intervjuad lärare kunde se som ett 

hinder. De uppfattade rektors syn på användande av estetiska uttrycksformer som 

positiv. Dock upplevdes inte alltid något offensivt arbete från rektor, det fick lärarna 

sköta själva: 

Hon [rektor] är ju väldigt positiv, tycker att det låter väldigt bra, men det är nog 

inget som hon pushar på eller ifrågasätter varför vi INTE använder oss av det este-

tiska mer. Men däremot tycker hon nog att det är bra att vi gör det.  

I en annan intervju uppgavs att rektorn jobbade hårt för att införliva kulturen i skolan 

och då även samarbetade med andra rektorer i kommunen. Där satsades det för att bli 

en skapande skola genom bland annat fortbildning av personal och samarbete med 

glasbruk. Så här beskrevs satsningen på fortbildning:  

De jobbar med sånt här då på skolor att fortbilda lärare (…) någonting som rektor 

då, då satsar de ändå på det att vi ska liksom det här skapande skola att vi i persona-

len också ska fortbilda oss så att vi får ju också utbildning. 

Det uppfattades att lärarnas tillgång till vidareutbildning kunde skapa möjligheter för 

ett vidare arbete med estetiska uttrycksformer. Även här sågs rektors intresse ha en 

avgörande roll. 

5.3.2 Lärares kunskap i området 

Trots att lärare har gått kurser i olika estetiska uttrycksformer , till exempel musik-

kurser, så kände de sig ibland inte trygga i att använda en sådan uttrycksform. De 

höll sig istället, som de flesta, till bild och eventuellt drama. Dessa uttrycksformer 

uppfattades som trygga och man vågade använda sig av dem i sin undervisning. Det 

uttrycktes ofta att hur bekväma lärarna var i att använda sig av olika uttrycksformer 

var mer avgörande än huruvida de hade passande utbildning eller ej. Fanns det in-

tresse och ambitioner så var det minst lika avgörande, om inte mer, än om man skulle 

gått en kurs i det samma. Det kunde uttryckas så här: 

Jag har ju hållit på en del med teater själv och då tycker inte jag att det är sån big 

deal för mig. (…) Alltså känner man sig inte bekväm i sig själv då är det säkert en 

annan femma. Men för mig känns det bara som en naturlig del av undervisningen.
  

Det upplevdes dock en oro om huruvida det skulle bli när formell kompetens ska bli 

avgörande för om de ska få sätta betyg. Det ansågs bli svårare att integrera arbetssät-

ten om man ”bara” har intresse och ambition i ämnet. Man kan då använda sig av 

uttrycksformen, men inte bedöma den ur något annat än det teoretiska perspektivet: 

Jaa, eftersom jag har hand om bilden så är det ju såhär att jag har ingen formell 

kompetens (…) bilden ingår inte i min utbildning egentligen. (…) Och det kommer 
ju bli problem längre fram nu då när de ska kräva att man har det i sin examen eller 

så för att kunna sätta betyg och så. Så där kommer man ju få läsa till i så fall för att 

ha den kompetensen. 

Lärare som tidigare haft möjlighet att undervisa i de estetiska ämnena kommer inte 

kunna göra det på samma sätt senare. Detta uppfattas som ett hinder för framtida lek-

tioner. 
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5.4 Sammanfattning  

Lärare ansåg att det var nyttigt för eleverna att få använda sig av olika uttrycksfor-

mer. Fördelar som lyfts fram var ett ökat lärande, men också att elevernas uthållighet 

förbättrades. Dock uppfattades också nackdelar. De upplevde att det fanns elever 

som hade svårt för vissa estetiska uttrycksformer, och att det lätt kunde bli stimmigt 

och rörigt i klassen. Ytterligare en nackdel var att det tog längre tid att planera och 

hämta fram material till lektionerna än vid traditionell undervisning. 

Flera exempel gavs på hur lärare kan använda estetiska uttrycksformer i de teoretiska 

ämnena. Det vanligaste var drama och bild, som kunde användas i många olika äm-

nen. Musik och slöjd användes endast i begränsad utsträckning i de teoretiska ämne-

na. Det upplevdes att samarbetet kring estetiska uttrycksformer fungerade tillfreds-

ställande i arbetslaget, men något samarbete med lärarna som undervisade i slöjd och 

musik förekom oftast inte alls. När det gäller läroplanen framkom att lärare endast 

intresserade sig för kunskapskraven i de estetiska ämnen som de själva undervisar i, 

förutom vid planering av större temaområden där flera ämnen skulle ingå. När de i 

andra fall använde estetiska uttrycksformer i teoretiska ämnen bedömdes arbetet en-

dast utifrån de krav som fanns för det teoretiska ämnet.  

De faktorer som uppgavs utgöra möjligheter eller hinder för att använda estetiska 

uttrycksformer i teoretiska ämnen var i flera fall desamma. De faktorer som hindrade 

somliga fungerade för andra som en möjlighet. Det resonerades kring ekonomi och 

material. Även tillgång eller brist på lämpliga lokaler togs upp, liksom hur man såg 

på tidsåtgången. I vissa fall uppgavs möjligheterna till samarbete med andra lärare 

vara stora, medan de i andra fall var så gott som obefintliga. Ledningens syn på vik-

ten av estetiska uttrycksformer uppfattas som en pådrivande faktor. I slutänden hand-

lade det ofta om lärarens eget förhållningssätt och vilken inställning den enskilde lä-

raren hade till att använda de estetiska uttrycksformerna.   
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6 DISKUSSION 

För att utveckla kunskap om lärares uppfattningar kring huruvida estetiska uttrycks-

former kan integreras i de traditionellt teoretiska ämnena sammanställs här de uttala-

de uppfattningarna med den teoretiska bakgrunden, som innefattar det sociokulturella 

perspektivet samt tidigare forskning inom fältet. Uppfattningarna antas vara generellt 

förekommande då lärarna är representanter i egenskap av att vara vanliga lärare. De 

är inga specialister inom området. 

6.1 Uppfattningar av integrering av estetiska ut-
trycksformer.  

Vinsten för eleverna uppfattades i vår studie vara att få använda flera olika sinnen, 

till exempel genom att de ges möjlighet att måla, teckna, dramatisera, bygga och 

sjunga. Alla elever får på så sätt mer lika förutsättningar till att appropriera kunskap i 

skolan. På liknande sätt diskuterar Gardner (1994, 1999) kring de olika intelligenser-

na. Han menar att vi har olika förutsättningar rent biologiskt att lära och förhålla oss 

till vår omgivning. De olika sinnen som vi uppfattar att lärarna anser sig ha störst 

möjligheter att använda är att måla och dramatisera, vilka är desamma som Vygotskij 

anser vara viktiga i barnets utveckling. Dessa stämmer även väl överens med Gard-

ners visuella och kroppsliga intelligens, men även hans musikaliska intelligens 

kommer fram till viss del bland lärarna. Här kommer de senare nämnda intelligen-

serna till sin rätt i ett estetiskt integrerat arbetssätt. Även skolverket trycker på vikten 

av att eleverna ska använda sig av olika uttrycksformer. Att både forskning och läro-

planen visar på samma synsätt som lärarna finner vi positivt. Det framgår på så sätt 

att skolans och lärares vilja, likaså skyldighet, att bemöta olikheter bland eleverna 

med hjälp av olika uttrycksformer är befogat.   

Det uttrycktes ett behov av att ha en teoretisk grund, som uttrycks genom tal, läs och 

skrift, innan ett arbete med estetiska uttrycksformer kan påbörjas. Tydligast visades 

detta i svenska och SO-ämnena. Detta såg vi inte på samma sätt hos den tidigare 

forskningen som fokuserade på samma ämnen. Forskningen la inte samma tyngd på 

den teoretiska grunden, vilket uppfattas som en förutsättning. I matematiken kunde 

dock det estetiska ses som en inkörsport till det mer abstrakta, följaktligen tvärt om 

mot synen i svenskan och SO-ämnena. En pedagogisk implikation kan här vara att 

två olika förhållningssätt visar att ett arbetssätt med estetiska uttrycksformer kan an-

vändas när som helst i undervisningen. Lärare kan dock ha olika uppfattningar om 

när det är bäst för just deras undervisning. 

6.2 Uppfattningar av användning av estetiska ut-
trycksformer i teoretiska ämnen 

Resultatet visar att lärare uppfattar att estetiska uttrycksformer kan vara betydelseful-

la för eleverna. Av exemplen som ges framgår dock skilda uppfattningar om hur des-

sa uttrycksformer kan användas i de traditionellt teoretiska ämnena. Ett synsätt är att 

både teoretiskt och estetiskt kan användas som olika delar i samma projekt. Ytterli-

gare ett sätt att se  på det är att använda estetiska uttrycksformer som ett redskap för 

att lära det teoretiska. Vidare finns det också lärare som samplanerar teoretiska och 

estetiska ämnen för att eleverna i samma moment ska arbeta med båda delarna. Des-

sa olika sätt att använda de estetiska uttrycksformerna kan liknas vid de tre kategori-
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er som Sotiropoulou-Zormpala (2012) redogör för i sin studie. Författaren kallar det 

då att ”lära konsten”, ”lära genom konsten” och ”estetisk undervisning”. Ytterliga-

re ett synsätt som framkom i vår studie var att de estetiska uttrycksformerna kunde 

användas till att redovisa de teoretiska kunskaper eleven har, på ett annat sätt än att 

skriva.  

Tidigare forskning visar att elevernas motivation ökar med ett estetiskt arbetssätt 

(Rabkin & Redmond 2006, Darlington 2010 och Brown 2006). Även lärare uppvisar 

dessa uppfattningar. Man uppger till och med att eleverna vill fortsätta arbeta trots att 

lektionen tagit slut. Samtidigt lyfts också att ett estetiskt arbetssätt kan innebära svå-

righeter för vissa elever, som inte tror sig behärska dessa uttrycksformer. Dock ut-

trycks ändå uppfattningen att det finns vinster även för de eleverna i att träna på att 

uttrycka sig på olika sätt. Inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010) anses 

att kunskap approprieras genom det barnet stöter på i sin omgivning (a.a.). Med detta 

synsätt blir det betydelsefullt att låta eleverna möta flera olika uttrycksformer i sko-

lan, då de kanske inte har tillgång till det hemma. Även Lgr 11 (Skolverket 2011) tar 

upp vikten av att eleverna ska komma i kontakt med olika sätt att uttrycka sig på.  

Lärares uppfattning om att det finns elever som låser sig och har mycket svårt att an-

vända vissa uttrycksformer skulle kunna ställas mot Vygotskijs (Bråten och Thur-

mann-Moe 1998) syn på hur barns utveckling sker i dess närmaste utvecklingszon. 

Barnet är då först beroende av stöd och stöttning innan det klarar att självt utföra 

uppgiften (a.a.). Med rätt stöd anpassat efter var varje elev befinner sig i sin utveck-

ling kanske även dessa elever skulle våga använda fler uttrycksformer. Samtidigt tar 

Vygotskij (1995) upp vikten av att allt skapande ska vara frivilligt, och inte tvingas 

på någon (a.a.). Detta får även medhåll från lärare, vilket eventuellt skulle kunna ses 

som en motivering till att låta elever hålla sig till de uttrycksformer de själva är be-

kväma med.  Dock står det i läroplanen (Skolverket 2011) att elever både ska få upp-

leva och själva prova att uttrycka sig på olika sätt, och att skolan ska erbjuda varie-

rande möjligheter för eleverna att visa sina kunskaper (a.a.).    

I studien uttrycks att de estetiska uttrycksformer lärare framför allt använder i sin 

undervisning är just de samma som Vygotskij (1995) också anser är särskilt betydel-

sefulla för barnets fantasi och kreativitet (a.a.), nämligen drama och bild. Det verkar 

dock inte vara något genomtänkt beslut att just dessa former skulle vara bättre än 

andra, utan det handlar mer om vad läraren känner sig mest bekväm med i klass-

rummet. 

I den tidigare forskningen (Darlington 2010) tas exempel upp på hur drama kan an-

vändas i NO-undervisningen (a.a.). I vår studie ges också flera exempel på hur drama 

används i olika ämnen. Här verkar det dock vara vanligast inom språk och SO. Något 

som också framkom var att drama även använts i matematikundervisningen. Detta 

har vi inte hittat någon tidigare forskning som behandlar.  

6.3 Möjligheter och hinder för estetiska uttrycks-
former 

Det sociokulturella perspektivet pekar på att användningen av medierande redskap är 

en förutsättning för lärande och för att kunna använda de redskap som är tillgängliga 

måste det finnas en intellektuell förståelse för hur dessa redskap ska användas. Detta 

kan vara svårt för eleven att klara på egen hand om det är långt över dennes närmaste 

utvecklingszon. Eleven behöver hjälp och vägledning för att klara av ett användande 

(Säljö 2010). Avsaknaden av material och redskap ansågs skapa hinder för att an-
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vända sig av estetiska uttrycksformer. Därmed hindras eleverna att lära sig använda 

dem och uttrycka sig. Dock behöver tillgången till material inte omedelbart resultera 

i ett användande av dessa, men det kan utgöra en känsla av möjlighet.  

Den tidigare forskningen uttrycker skilda åsikter när det kommer till betydelsen för 

lärares kunskap inom den uttrycksform som det arbetas med. Somliga menar att det 

är mycket viktigt, andra påpekar att lärarens intresse och ambition är den största av-

görande faktorn. Den senare åsikten får stöd bland lärare, de anser att huruvida lära-

ren är bekväm och har en strävan så skapar det större chans för att det ska bli av. 

Rabkin och Redmond (2006) uttrycker i sin forskning att ett samarbete med konstnä-

rer skapar stora möjligheter när det handlar om integrering av estetiska uttrycksfor-

mer. Bland de intervjuade lärarna beskrev en ett samarbete med glasbruken i kom-

munen inom ramen för en skapande skola. Att använda sig av konstnärer kan vi se 

som positivt då det både finns en gedigen kunskap och ett stort intresse för konstfor-

men. Att ha kunskapen men inget intresse, eller en avsaknad av trygghet i formen 

riskerar att resultera i att detta väljs bort. Om det då finns ett samarbete med duktiga 

konstnärer anser vi att det kan öka även lärares engagemang inom formen.  

På samma sätt delade forskare och lärare synen på att ett samarbete mellan lärare på 

en skola har förmåga att öka både den egna kunskapen och lusten att använda sig av 

olika uttrycksformer. Brown (2007) tar upp att ett estetiskt arbetssätt kan vara stimu-

lerande även för lärarna, då de samarbetar och utbyter erfarenheter med varandra. 

Detta visa hur mycket lärarlagets och andra arbetskollegor påverkar den egna synen 

uttrycksformer i skolan. Det är därför betydelsefullt att man vågar lyssna på varandra 

och vara öppen för och låta sig inspireras av andra runtomkring. 

6.4 Pedagogiska implikationer 

En tydlig uppfattning som framkommer i studien är att lärare ser det som positivt för 

eleverna att få använda sig av estetiska uttrycksformer. De anser att elever som har 

svårt att uttrycka sig i skrift blir mer synliga med andra uttrycksformer. Samtidigt 

lyfts också fördelar för samtliga elever med ett kreativt arbetssätt. De som inte är be-

kväma med estetiska yttrycksformer kan behöva mer stöttning, vägledning och ap-

proprierande redskap för att utvecklas även inom det området. Den pedagogiska im-

plikation som kan urskiljas av detta är att ett användande av estetiska uttrycksformer 

även i de teoretiska ämnena kan ge fler elever möjlighet att tillgodogöra sig kunska-

pen och nå längre i sin utveckling. Något som också bör hållas i minnet är att det 

finns många sätt att uttrycka sig på. Alla elever är olika och de har olika sätt att lära 

och att visa sina kunskaper på. 

Även uppfattningar om att samplanering av estetiska och teoretiska ämnen ger tids-

vinster för undervisningen framkommer i studien. Genom att eleverna arbetar med 

uppgifter och lektioner där flera ämnen ingår kan också delar ur olika ämnens kurs-

planer bedömas samtidigt. Dock finns uppfattningar om att tiden ibland är för knapp 

för att hinna planera tillsammans med lärare som undervisar i andra ämnen. En peda-

gogisk implikation i detta sammanhang är att om möjlighet finns att samplanera un-

dervisningen så kan lektionstid vinnas. Denna tid kan användas till ytterligare för-

djupning i ämnena eller till att hinna med att arbeta med flera olika områden. 

6.5 Vidare forskning 

Det breda samförstånd som föreligger mellan lärares uppfattningar och vad forsk-

ningens resultat visar gällande estetiska uttrycksformer, är betydelsefullt för vår stu-
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die. Det vi saknar i forskningen, som lärarna i studien visar en del goda exempel på 

är hur ett gott arbete med estetiska uttrycksformer praktiskt kan se ut. Vi är medvet-

na om att det i slutändan är lärarens ansvar att och hur det genomförs. Dock kan vi se 

att kvantitativa studier kring detta skulle kunna vara gynnsamt för framtida undervis-

ning. 

Vi är även intresserade av hur eleverna ser på ett sådant arbetssätt. Både forskare och 

lärare har en mer objektiv syn på hur det rör eleverna. Därför skulle vi vilja se en un-

dersökning där elevernas åsikter tas i beaktning. Vi är införstådda med den proble-

matik som kan råda när elever ska intervjuas, bland annat tenderar deras svar att inte 

bli så omfattande som kunde önskas. Elever kan också ge de svar som de tror att den 

vuxne vill höra. Trots detta anser vi att forskning kring elevernas uppfattningar skul-

le vara positivt i detta sammanhang. 
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