
 

 

 

Självständigt arbete, 15hp 

Estetiska lärprocesser i skolan 
Aesthetic learning in school 
 

Författare: Lina Jönsson & Ida 

Skoglund 

Handledare: Ingeborg Moqvist-

Lindberg 
Examinator: Håkan Jenner 

Termin: HT-13 

Ämne: Allmän didaktisk pedagogik 
Nivå: Grundnivå 

Kurskod: GO2963 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Syftet med detta arbete är att bidra till en fördjupad förståelse för vad estetiska 

lärprocesser är och hur de används i den pedagogiska verksamheten. Fokus ligger på 

varför man bör använda sig av estetiska lärprocesser i undervisningen och hur de kan 

användas och vad man gör ute i verksamheten. Med utgångspunkt i att estetiska 

lärprocesser är bra dels för att främja elevernas inlärningen och dels för den variation de 

ger, kan processerna ses som en hjälp för lärare att nå ut till fler elever med mera.     

 

I rapporten intervjuas fyra verksamma grundskollärare från tre olika skolor. Två av 

intervjupersonerna kommer från en skola med estetisk profil och de andra två kommer 

från skolor utan estetisk profil. Litteraturundersökningar genomförs i områdena kring 

estetik, estetiska lärprocesser och lärande i allmänhet. Utgångspunkten är John Deweys 

tankar kring att lära genom att göra. 

 

Resultatet visar att det finns ett behov av estetiska lärprocesser i undervisningen och att 

det är en hjälp för lärare att använda sig av dessa processer. Det blir tydligt i 

litteraturgenomgången att det är viktigt med estetiska lärprocesser och att det medför 

många fördelar att använda sig av dessa. Av det som kommit fram genom intervjuerna 

används inte estetiska lärprocesser i så stor utstäckning på de skolor utan estetiska 

profil. 

 

Antal sidor: 27 

 

Nyckelord 
Estetiska lärprocesser, ämnesintegrering, varierat lärande, lärande och kultur. 

 

 

Tack 
 

Vi vill tacka de lärare som ställt upp på våra intervjuer, för deras öppenhjärtliga svar på 

våra frågor och det välkomnade vi kände. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare som hjälpt oss att strukturera upp alla våra tankar och sett till att dessa 

tankar nu finns med i arbetet. Tack till vår egen korrekturläsare Robert som hjälpt och 

stöttat oss på vägen. Vi vill också passa på att tacka våra handledare och alla de elever 

som inspirerat oss under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Utan inspirationen 

från dem hade vi inte vetat vad vi skulle skriva om. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Under vår utbildning till grundskollärare har vi kommit i kontakt med olika former av 

lärande och tankar kring hur man skapar lustfyllda lärandesituationer. Detta är något 

som intresserar oss och vi brinner för att i vår kommande profession göra vår egen 

undervisning intressant och varierande för eleverna. Undervisningen ska syfta till att 

vara varierande så att den passar alla individer i klassen men också hela elevgruppen.  

 

Vi har valt att fördjupa oss kring estetiska lärprocesser i skolan. Detta ämne är något 

som vi känner att vi kan dra nytta av för att uppnå den form av undervisning som 

tilltalar oss. Det är något som vi själva vill kunna implementera i vår kommande 

profession. Vi tror att de estetiska lärprocesserna ofta ses som något som inte är 

greppbart och därför blir det svårt att ta sig an och använda sig av dessa i sin 

undervisning. Detta är något som vi upplever i allmänhet och som vi stött på under vår 

praktik. Vi anser att många med estetiska lärprocesser syftar bara just till de estetiska 

ämnena i skolan vilket inte behöver vara fallet, det är så mycket mer. Därför vill vi ta 

reda på om man kan tillämpa estetiska lärprocesser i de teoretiska ämnena.  

 

Redan på tidigt 1900-tal lyfter filosofen John Dewey vikten av att lära på olika sätt 

genom sina tankar kring ”learning by doing”. Han menar att elever ska vara delaktiga i 

lärandet och inte bara passiva mottagare. Utbildningen ska syfta till att förbereda 

eleverna för livet och tillåta deras fulla förmåga att använda alla sinnen i lärandet. 

Lärare ska enligt Dewey alltid i sin planering utgå ifrån elevernas intresse och tidigare 

erfarenheter för att kunna motivera och engagera dem i lärandet (Dewey, 2004).   

 

Läroplanen knyter an till Deweys tankar och idéer om utveckling och hur lärande bör 

organiseras i verksamheten. I kapitel 1 i läroplanen står det att ”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 verksamhet.” (Skolverket, 2011:10). Att använda 

sig av ett estetiskt perspektiv i sin undervisning genomsyrar alla delar i läroplanen för 

grundskolan. Detta tyder på att regeringen värdesätter estetiskt lärande i undervisningen 

högt.  

 

Regeringen strävar också efter att få in kultur och estetiskt lärande i skolan. År 2008 

inleddes projektet ”skapande skola” som ska stärka skolans kvalitetsarbete genom 

kulturellt och pedagogiskt mervärde. Utgångspunkten i projektet ”skapande skola” är att 

genom kreativitet och estetik skapa ett större intresse och en lust att lära hos eleverna 

(regeringen.se [2013-11-29]). 

 

Forskaren Ulla Wiklund (2009) är den som främst inspirerat oss inom ämnet. Hon 

menar att ett estetiskt arbetssätt är en del av förutsättningarna för god 

kunskapsutveckling. Hon anser att estetiska lärprocesser främjar elevens förmåga att 

kunna sätta samman upplevelser, kunskaper, erfarenheter och känslor till en helhet som 

skapar en djupare förståelse. Att låta eleverna använda alla sina språk anser Wiklund 

vara viktigt och menar att det inte bara handlar om tal- och skriftspråk utan även de 

estetiska språken. 

 

Med detta arbete vill vi undersöka om det är möjligt att arbeta med estetiska 

lärprocesser i de teoretiska ämnena. Vi tror att detta är möjligt och att man genom att 

arbeta på detta sätt uppnår den variation läroplanen tar upp.  
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1.1 Estetiska perspektiv i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 
 

För många av de frågorna som tas upp i skolan är det estetiska perspektivet av 

betydelse. Detta perspektiv ska enligt läroplanen ge form till verksamheten och ligga till 

grund för elevernas personliga ställningstagande (Skolverket, 2011). Marner & Örtegren 

(2003) tar upp att man i skolan fokuserar på görandet istället för lärandet i de estetiska 

ämnena bild, musik och slöjd. Man menar att fokus ligger på det traditionella hantverket 

och att man inte ser det som ett perspektiv som kan ha relevans för  identiteten, 

samhället och mediering (Marner & Örtegren, 2003). Tittar man närmare på läroplanens 

tre olika delar kan man härleda att estetiska perspektiv genomsyrar undervisningen i den 

svenska skolan.   

 

Tittar man närmare på kapitel 1 i Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag står det att 

väsentliga delar för att eleverna ska tillägna sig kunskap är skapande arbete och lek, 

därför ska skolan kunna erbjuda eleverna fysiska aktiviteter. Skolan ska också stimulera 

nyfikenhet, självförtroende och kreativitet för att eleverna ska få lusten till att lära. 

Eleverna ska ges möjligheten att utveckla förmågan att arbeta enskilt eller i grupp, de 

ska också ha möjligheten till att pröva och utveckla olika uttrycksformer för att kunna 

uppleva känslor och stämningar.  Skapande i bild, form och text ska vara inslag i den 

dagliga verksamheten. Drama, musik, rytmik och dans ska också erbjudas eleverna. 

Förmågan att tillägna sig kunskap genom eget skapande är en viktig del för elevernas 

lärande. På detta sätt blir estetiska lärprocesser en narturlig del av elevernas lärande och 

inhämtning av kunskap (Skolverket, 2011). 

 

I Kapitel 2: Övergripande mål och riktlinjer ska skolan ansvara för att eleverna i 

slutet av grundskolan ska kunna använda det svenska språket i både tal och skrift på ett 

korrekt och nyanserat sätt. Med detta menas att man genom till exempel arbete med det 

vidgade textbegreppet kan uppnå detta mål. De ska också kunna ta del av olika 

uttrycksformer och med det menar man bland annat bild, musik, drama, dans och språk 

som olika medium för att uttrycka sig (Skolverket, 2011).  

 

I Kapitel 3: Kursplaner kan man titta närmare på kursplanen i svenska och 

kursplanerna i de samhällsorienterade ämnena: geografi, historia, religion och 

samhällskunskap som vi valt att fokusera på i vårt arbete. 

 

I kursplanen för svenska ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 

och förmågor för att bearbeta och skapa texter individuellt eller i grupp, samt att söka 

och kritiskt granska källor. De ska genom estetiska uttrycksformer stimuleras till att 

uttrycka sig och på så sätt formulera egna åsikter och tankar. I undervisningen i geografi 

ska eleverna tillägna sig kunskaper om olika geografiska förhållanden samt utveckla en 

form av geografisk referensram. Eleverna ska bli förtrogna med att växla mellan olika 

tids- och rumsaspekter. Undervisningen ska ge eleverna kunskap genom sånger, 

litteratur och filmer om skildringar av livet förr och nu, samt vad närområdet kan berätta 

om människors olika levnadsvillkor. Eleverna ska också få kunskap om hur kartor är 

uppbyggda med olika symboler, skalor och färger. 

 

Inom ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar för att tolka olika tidsperioder, 

gestalter, händelser och kulturmöten. Undervisningen inom både historia och religion 

ska syfta till att ge eleverna kunskap om högtider, symboler samt kännedom om olika 



  
 

6 

religiösa berättelser från Islam, Judendom och Kristendom. Berättelser från antiken och 

från nordisk mytologi som handlar om gudar och hjältar, hur man kan se forntiden i vår 

tid genom spår i natur och språkliga uttryck är något som tas upp inom 

religionsundervisningen. Undervisningen ska också belysa den betydelse kristendomen 

har för kultur och värderingar i vårt samhälle nu och förr samt hur livsfrågor kan 

skildras i populärkulturen. I det centrala innehållet för samhällskunskap tar man upp att 

undervisningen ska innehålla och ge eleverna kunskap om hur könsroller och sexualitet 

framställs av olika medier och i populärkultur. Man ska också utveckla förståelse om 

mediernas roll som underhållare, informationsspridare samt hur olika medier är 

uppbyggda och vilket innehåll de har och hur detta kan påverka människans bild av 

omvärlden (Skolverket, 2011).  

 

Genom att titta närmre på läroplanen Lgr 11 kan man se att det estetiska perspektivet 

ska finnas med och finns med i de olika ämnenas kursplaner. Trots detta så har inte den 

kreativa eller kulturella verksamheten en uttrycklig roll i skolan (Marner, 2004). Lärare 

idag är eniga om att de estetiska ämnena kan underlätta elevernas inlärning och 

förståelse när de samspelar med de teoretiska ämnena. Dock används inte detta samspel 

i den utsträckning som är möjlig. Det man bör ta i beaktande är att de estetiska ämnena 

inte enbart ska användas som hjälpredskap för andra ämnen utan det är viktigt att de 

estetiska ämnena också får ha ett eget innehåll och vara egna ämnen. Trots detta 

fokuserar skolan fortfarande på tre-ämnesskolan, där ämnena svenska, matematik och 

engelska är överordnade i verksamheten. Med detta i åtanke är det fortfarande viktigt att 

man bedriver forskning som kan påvisa att det finns en bro mellan de estetiska ämnena 

och elevers studieresultat (Einarsson, 2013). 

 

 

1.2 Skapande skola 
 

2008 inledde Sveriges regering en satsning för att stärka arbetet med att få in mer kultur 

i skolan, en så kallad skapande skola. Idag omfattar skapande skola kommunala 

grundskolor samt fristående skolor. Genom samverkan mellan kulturlivet och 

integration av kulturella samt konstnärliga uttryck i verksamhetens dagliga arbete tror 

man att eleverna lättare ska kunna uppnå kunskapsmålen. I det tydliga kulturuppdraget 

som angivits i läroplanen för grundskolan står det angivet att ett estetiskt perspektiv är 

något som bör genomsyra skolans arbete. Satsningen skapande skola är förankrad i 

skolans verksamhet genom det kulturuppdrag som läroplanen innehåller.  

 

Många skolor arbetar med estetiska lärprocesser, kultur och skapande arbete. I 

läroplanen står det att skapande arbete är en viktig del i lärandeprocessen och att detta 

främjar elevernas förmåga till kreativitet och på så sätt väcks ett intresse av det 

kulturutbud som samhället kan erbjuda. Skapande skola ska ge ett kulturellt och 

pedagogiskt mervärde i skolans arbete vilket är något som ska stärka skolans 

kvalitetsarbete. Tanken är att den estetiska och kreativa behörighet som skolan redan 

har bättre ska tas tillvara på och vara en del i skolans kvalitets- och 

kompetensutveckling. Kreativitet och estetik ska skapa nya vägar för att generera 

intresse, lust samt ge förståelse och skapa mening (Regeringen.se [2013-11-29]).  

 

Det finns ett behov av ytterligare kunskap om hur man kan integrera kultur med den 

dagliga verksamheten inom skolan. Liknande behov finns inom det konstnärliga fältet, 

man behöver mer kunskap om skolans olika uppdrag och villkor. Skapande skola är 

konstruerat för att stärka samverkan mellan skolan och kulturlivet. Målet är att ge 
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eleverna tillgång till kulturen och dess uttrycksformer samt utveckla deras möjligheter 

till eget skapande. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte med detta arbete är att bidra till en fördjupad förståelse för estetiska 

lärprocesser. Vi vill undersöka vad verksamma lärare har för uppfattning och erfarenhet 

av olika estetiska lärprocesser. Om de använder och i så fall hur de utnyttjar dessa 

processer i sin undervisning är också något vi undersöker. Tanken är att belysa och 

problematisera estetiska lärprocessers funktion i de teoretiska ämnena. Vår vision med 

detta arbete är att för oss själva och för andra pedagoger också ta reda på genom olika 

teorier om det är möjligt att använda estetiska lärprocesser i de teoretiska ämnena. Vi 

kommer att kartlägga hur några verksamma pedagoger arbetar med estetiska 

lärprocesser för att få fram vad de har för kunskaper kring detta ämne. Intervjuerna 

kommer att ge oss en bild av hur det ser ut i verkligheten och litteraturen ger oss 

kunskaper om hur idealet bör vara. Genom att koppla samman verklighet och teori 

hoppas vi att detta kan bidra till en bild om hur verkligheten stämmer överens med 

idealet. 

 

 

1.4 Frågeställning 

 

Vad talar för att estetiska lärprocesser bör användas i skolan? 

- Denna fråga besvaras genom både intervjuer och litteratur. 

 

Hur tillämpas estetiska lärprocesser idag och hur ser lärare ute i verksamheten på dessa? 

- Denna fråga besvaras främst genom intervjuerna. 

 

 

1.5 Avgränsingar 
 

Vi har valt att fokusera på de tidigare åren i grundskolan och avgränsa oss till våra 

gemensamma två huvudämnen som är svenska och de samhällsorienterade ämnena. 

Med tanke på vår avgränsning kommer vi intervjua lärare som undervisar i just dessa 

ämnen.    
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2 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning som vi anser relevant för detta arbete. Vi 

har tittat på avhandlingar, artiklar och andra texter som berör forskning kring fenomenet 

estetik och estetiska lärprocesser. Vi har hittat forskare som har fokuserat på enskilda 

estetiska ämnen och vikten av att implementera dem i undervisningen, dessa författare 

har gett oss praktiska tips på hur man kan arbeta med de olika estetiska ämnena. Dock 

anser vi inte att dessa varit relevanta som grund för vår egen forskning eftersom vi vill 

belysa varför och inte hur. Vi har valt två forskare som vi anser underbygger vår 

forskning kring ämnet estetiska lärprocesser. Tarja Häikiö (2007) är en forskare som är 

verksam vid Göteborgs universitet, hon har inspirerats av Reggio Emilias filosofi och 

gjort en avhandling kring vikten av bildskapandet i kunskapsutvecklingen. P. Bruce 

Uhrmacher (2009) är en amerikansk forskare som är verksam vid Denvers universitet 

och arbetar inom institutet för estetiskt lärande. Hans forskning tar sin utgångspunkt i 

estetiskt lärande som en helhet och inte som ett enskilt ämne.  

 

 

2.1 Barns estetiska lärprocesser genom bildskapande 
 

Med sin avhandling ”Barns estetiska läroprocesser” har Häikiö (2007) undersökt barns 

lärprocesser genom framförallt bildskapande med inspiration från Reggio Emilias 

pedagogiska synsätt. Häikiö har använt bland annat deltagande observationer och 

intervjuer för att inhämta underlag för sin forskning. Avhandlingen är främst en 

fältstudie som syftar till att granska och beskriva hur metoder och förhållningssätt ser ut 

i ett bildpedagogiskt arbete. Fältstudien har gjorts i Sverige och sedan jämförts med 

likvärdiga verksamheter i Finland och i området Reggio Emilia i Italien. Häikiö (2007) 

utgår från konst- och bildvetenskap och beskriver utifrån det estetiska lärprocesser hos 

barn, som i sin tur kan ses utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. Den teoretiska 

basen i avhandlingen bygger på Vygotskijs fantasibegrepp och Häikiö synliggör fantasi 

som en viktig del av utvecklingen hos barn.  

 

Häikiö lyfter i sin avhandling att faser i barns kognitiva utveckling överensstämmer 

med konstnärliga processer. Det är här viktigt att man som lärare ser till samspelet 

mellan minnesbilder och tidigare erfarenheter vid lärande. I de kreativa processerna 

skapar eleverna egna bildscheman när de interagerar med sitt visuella skapande. Det är 

både intryck och uttryck som påverkar kunskapsinlärningen. Häikiö tar upp fantasin 

som en viktig del i elevernas utveckling av ett vidgat kunskap- och språkbegrepp. 

Meningsskapande är också en viktig del av estetiska lärprocesser eftersom det enligt 

Häikiö är viktigt att man utgår ifrån elevers intresse. Hon har tagit fram två stycken 

trestegsmodeller som beskriver estetiska lärprocesser, dessa är: se-uppleva-återskapa 

och leva-skapa-medvetandegöra. Modellerna syftar till att eleverna ska använda synen i 

lärandet och utveckla sina kunskaper genom varseblivningsprocesserna. Man strävar 

också efter att utveckla elevernas metakognitiva förmåga för livslångt lärande det vill 

säga att eleverna ska lära sig tänka om sitt eget lärande. 

 

Häikiö påvisar i sin slutsats att man kan uppnå ett fördjupat lärande hos eleverna genom 

estetiska lärprocesser. Det estetiska möjliggör att kombinera kognitiva, konstnärliga och 

metakognitiva processer. Lärprocessen kan också främjas genom samspel och dialog 

med andra vilket skapar gemensamma upplevelser. Elevernas kreativa förmåga är 
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central men hon menar dock att det är viktigt att vara välplanerad och se till kontexten 

och innehållet i undervisningen för att få ut bästa möjliga lärandesituation. Genom att 

använda sig av estetiska lärprocesser i början av ett arbetsområde kan man väcka 

elevernas intresse och detta kan ge stora möjligheter till fördjupad kunskap hos eleven. 

Estetiska lärprocesser möjliggör och erbjuder olika metoder för integrering av ämnen 

och tematiska arbetsområden i undervisningen.  

 

Häikiö (2009) betraktar att bildskapandet är som ett verktyg för att beskriva både de 

inre- och yttre verkligheterna. Hon menar att elevers tänkande styrs i samverkan med 

mentala bilder och ett inre tal. Genom bildskapande får eleverna möjlighet att utveckla 

andra kunskapsdimensioner. Häikiö belyser den kraft som konsten har hos 

kunskapsutvecklingen hos eleverna men menar att man idag lägger fokus på individuellt 

lärandet och glömmer bort gruppens styrka i de kollektiva processerna. Det är genom 

gruppen som individen blir stark och därför är det viktigt att ha ett tillåtande 

klassrumsklimat där interaktion mellan eleverna står i fokus. 

 

 

2.2 Estetiskt lärande i klassrummet 
 

Vi har också tittat närmare på Uhrmachers (2009) forskning kring estetiska 

lärandeupplevelser från hans artikel ”Toward a Theory of Aesthetic Learning 

Experiences”. Syftet med Uhrmachers forskning är att påvisa olika sätt och möjligheter 

kring elevers engagemang och upplevelser av estetiskt lärande. Grunden för forskningen 

ligger i idéer från John Deweys (1934) verk ”Art as experience”. Uhrmacher presenterar 

sex olika teman som man som lärare kan använda sig av i sin undervisning för att uppnå 

ett större engagemang hos eleverna. Han är engagerad i AEIC (Aesthetic Education 

Institute of Colorado) som är ett institut som utbildar lärare i grundskolan genom 

konstnärer. Forskningen bygger på observationer och utvärderingar av denna institution 

där Uhrmacher studerat cirka 90 konstnärer som undervisar lärare i dans, drama, 

bildkonst, musik och poesi. Uhrmacher är övertygad om att lärare med hjälp av 

konstnärliga metoder kan förstärka klassrumsaktiviteter, vilket resulterar i att eleverna 

får goda erfarenheter genom estetik.  

 

De sex teman som Uhrmacher kommit fram till genom sin forskning är: 

 Kopplingar 

 Aktivt engagemang 

 Sensorisk upplevelse 

 Lyhördhet/Uppfattningsförmåga 

 Risktagande 

 Fantasi 

 

Genom att man som lärare använder sig av dessa teman menar Uhrmacher att man kan 

applicera det estetiska lärandet i klassrummet och därmed skapa ett engagemang hos 

eleverna. Det som Uhrmacher har kommit fram till genom sin forskning är att det är 

viktigt att man som lärare uppmuntrar en gemenskap kring de sex teman i klassen för att 

eleverna ska växa av erfarenheten genom estetiska processer. Det är enligt Uhrmacher 

genom estetiska upplevelser som man uppnår ett djupare engagemang, en ökning av 

kunskap och tillfredställelse hos eleverna samt bättre minneslagring, meningsskapande 

och kreativitet. Uhrmacher lyfter också att det är viktigt med vidare forskning inom 

området och framhåller främst empiriska studier som undersöker om de teman han lyft 
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fram ger resultat i olika verksamheter. Uhrmacher lyfter Deweys tankar kring vikten av 

elevmedverkan i utbildningen. Därför är det viktigt att lärare känner till och tar tillvara 

på de teman som Uhrmacher presenterat eftersom man genom dem kan utöka 

klassrummet och därmed skapa lustfyllda lärandesituationer. 

 

 

2.3 Syntes 

 

Efter att ha tagit del av den forskning som Häikiö (2007) och Uhrmacher (2009) har 

gjort kan vi dra vissa paralleller mellan de båda. Dialog och kommunikation är något 

som de båda anser vara centrala delar av arbetet med estetiska lärprocesser. Att skapa 

goda relationer mellan eleverna som leder till god interaktion är enligt båda författarna 

viktigt för att få ut bästa möjliga lärande. Häikiö tar upp fantasibegreppet och anser att 

fantasi vidgar kunskap- och språkutveckling. Fantasi är ett av de sex olika teman som 

Uhrmacher tagit fram och presenterar att man genom fantasi kan applicera det estetiska 

lärandet. De båda författarna anser att det är av stor vikt att det konstnärliga finns med i 

undervisningen. Enligt Häikiö väcker det konstnärliga elevers intresse och Uhrmacher 

anser att det konstnärliga engagerar eleverna till inlärning.  
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3 Teorianknytning 
 

I detta kapitel presenterar vi litteratur som ligger till grund för och anknyter till vårt 

ämne, estetiska lärprocesser. Det är litteratur som hjälper oss att besvara våra 

frågeställningar och som vi valt med relevans för detta arbete.   

 

 

3.1 Begreppet estetik 
 

Estetik är ett begrepp som innefattar många olika definitioner och betydelser. Detta är 

något som Sundin (2003) lyfter och menar att estetik som begrepp ända sedan det 

uppkom har förändrats och påverkats av omvärlden. Begreppet har fått olika betydelser 

och breddats genom åren. Estetik är ett begrepp som diskuterats av många stora namn 

och användes redan under antiken. Den vanligaste och äldsta definition är läran om det 

sköna. Men definitionen ”läran om det sköna” anser Sundin är otillräcklig, han menar 

att estetik innehåller så mycket mer. Sundin presenterar fem huvudbetydelser av ordet 

som Göran Hermerén (1983) tar upp. Den första betydelsen är förnimmelsekunskap och 

den andra är den som nämnts tidigare, nämligen läran om det sköna. Den tredje 

betydelsen handlar om estetik som talet om konst och konstupplevelser och om 

filosofiska undersökningar av begrepp, problem och förutsättningar i detta tal. Den 

fjärde betydelsen lyfter estetik som empiriska undersökningar om saker som påverkar 

våra estetiska upplevelser och värden. Den femte betydelsen handlar om mänskliga 

förhållningssätt och uppfattningar kring form och uttryck i konst och natur med mera. 

Denna framställning visar på att begreppet i sig har väldigt många olika innebörder 

vilket gör att det är ett ganska svårtolkat begrepp. Men Sundin menar att estetik idag fått 

en annan viktig betydelse nämligen att man genom den får en större förståelse för vår 

omvärld och kan se omvärlden som mer greppbar. Paulsen (1996) beskriver estetik som 

något som ger oss kunskap genom sinnen. Paulsens och Sundins beskrivningar av 

estetik visar på att det är och bör vara en relevant del i skolans arbete att använda sig av 

just estetiken.  

 

 

3.2 Estetiska lärprocesser 
 

Estetiska lärprocesser är enligt Wiklund (2009) ett arbetssätt i skolan som gynnar 

elevers kunskapsutveckling genom att eleverna får möjlighet till att knyta ihop 

upplevelser, känslor, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Detta gör 

eleverna genom att använda alla sina språk i språkutvecklingen så som tal-, skrift- och 

estetiska språken. De estetiska språken innefattar musik, bild, drama, dans, form och 

media med mera och det är genom dessa språk som eleverna får möjlighet att visa sitt 

lärande. Wiklund lyfter också att estetiska lärprocesser både är ett förhållningssätt och 

en metod inom utbildning. Förhållningssättet handlar främst om att ha en syn på 

kunskap som handlar om att kunskap skapas hos människan tillsammans med andra och 

att man ser på kunskap som öppet för olika tolkningar av verkligheten.  

 

Marner & Örtegren (2003) menar att eleven i en estetisk lärprocess ses som medskapare 

snarare än en ”behållare” som innehåller information som ännu inte blivit bearbetad. 

Wiklund (2009) menar att elevernas egen roll får en större plats i det egna lärandet, det 

blir ett mer aktivt lärande. Hon menar också att man genom estetiska lärprocesser låter 
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eleverna nå måluppfyllelse genom olika uttryckssätt och inte bara genom läsning och 

skrivning. Detta leder till att fler elever kan nå målen genom användningen av estetiska 

lärprocesser då det finns fler valmöjligheter och tillvägagångssätt som eleverna kan 

använda sig av när de ska visa och utveckla sina kunskaper. Alla lär vi oss på olika sätt, 

därför är det bra att det i skolan finns många olika uttrycksformer för eleverna då det 

möjliggör att varje elev lättare kan hitta något som passar just dem. Hon anser också att 

det är viktigt att tänka på att det inte bara finns kunskaper hos den som undervisar utan 

det finns kunskaper hos den som ska lära sig också. Det är i samspel med andra som vi 

utvecklas och lär oss. Därför är det av stor vikt att utgå ifrån vad eleverna har för 

kunskaper sedan tidigare och utgå från de redan förvärvade kunskaperna som eleverna 

har för att skapa mer lustfylldhet i lärandet. Molander (1993) sätter den levanden 

kunskapen i centrum och förklarar levande kunskap som kunskap i handling.  

 

Häikiö (2007) lyfter att estetiska lärprocesser ger metoder för undervisningen där man 

kan arbeta med ämnesintegrering och på så vis arbeta mer tematiskt. Genom att använda 

estetiska lärprocesser i ämnesövergripande arbete i skolan ges större möjlighet för 

eleverna att möta olika typer av lärande och vilket i sin tur leder till att man lättare kan 

individanpassa undervisningen. 

 

 

3.3 John Dewey och hans tankar kring lärande och utveckling 
 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof som räknas till en av de främsta 

företträdarna av den pragmatikska filosofin. Hans arbete anses ha lagt grunden till den 

progressiva pedagogiken i USA och hans idéer har vidare inspirerat andra progressiva 

idériktningar. Under sin verksamma tid drev han tillsammans med sin hustru en 

förssökskola i Chicago som har kommit att bli en av de mest omtalade genom tiderna. 

Det var arbetet kring denna skola som la grunden för många av hans filosofiska verk. 

Dewey ägnade sig åt pedagogiska frågor i hans filosofiska arbete och är nog mest känd 

för sitt uttryck, learning by doing, som än idag är en inspiration inom pedagogiken. Men 

det uttryck som anses vara målet för hela Deweys filosofi var intelligent action. Dessa 

två uttryck betyder kortfattat att man lär sig genom handling och reflektion. Att 

utvecklas är inte något som bara händer, det är en arbetsuppgift för människan (Dewey, 

2004).  

 

Dewey menar att det är viktigt att låta eleverna vara aktiva genom att pröva och 

experimentera. Han menar att undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas 

intresse och aktiviteter. Han förespråkar inte ett fritt och kravlöst lärande utan menar att 

det är viktigt att som lärare arbeta målinriktat och stimulera, bredda och fördjupa 

elevernas utveckling och kunskaper. Med detta ställer Dewey stora krav på läraren och 

trycker på vikten av både goda ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper (Dewey, 

2004). 

 

Dewey lyfter i sin skrift ”Mitt pedagogiska credo” (som gavs ut 1897) att han tror att all 

utbildning handlar om att man som individ får ta del av mänsklighetens sociala 

medvetenhet. Detta menar han är en process som startar vid födseln och är omedveten 

till en början. Allt eftersom vi utvecklas och växer utvecklas medvetandet, vi bildar 

vanor, lär oss begrepp, känslor och emotioner väcks. Alla dessa delar utvecklar vi i 

samspel med andra och vi har kommit ganska långt med det här redan innan vi börjar 

skolan. Han menar att den aktiva sidan går före den passiva vid elevernas utveckling 

och uttryck kommer före intryck. Muskelutvecklingen går före sinnesutvecklingen och 
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rörelse går före medvetna sinnesintryck. Medvetenhet är främst en impuls och tar sig 

oftast uttryck i handling (Dewey, 2004).  

 

Dewey anser att utbildningsprocessen innehåller två olika sidor som båda är lika viktiga 

och ingen ska underordnas den andra. De två sidorna är dels den psykologiska sidan och 

dels den sociala sidan. Den psykologiska sidan anses av Dewey vara grundläggande, det 

är elevens instinkter och begåvning som är utgångspunkt för all utbildning. Det är 

viktigt att utgå ifrån där eleverna befinner sig och utgå från deras intresse. Utbildningen 

bör starta med en insikt om elevernas psykologiska kapacitet, intressen och vanor. 

Dewey fortsätter att prata om intresset hos eleverna och menar att intressen visar på 

växande förmåga. Därför är det viktigt att man som lärare har koll på elevernas 

intressen och ser till dessa.  

 

Genom att låta eleven förfoga över sig själv förbereder man eleven för det framtida 

livet. Detta innebär att man ska fostra eleven till att använda hela sin kapacitet, 

redskapen för detta ska vara händer, ögon och öron. Språket är ett annat redskap i 

utvecklingen, eleverna kan genom språket ta del av varandras idéer och känslor.  

 

Dewey menar i sin skrift ”Barnet och läroplanen” (som gavs ut1902) att vi inte får 

glömma bort att målet gäller eleverna och inget annat. Det är elevernas nuvarande anlag 

som ska gälla och deras redan förvärvade färdigheter som ska tränas och deras attityder 

som ska förverkligas (Dewey, 2004). 

 

 

3.4 De estetiska språkens betydelse i och för undervisningen 
 

Meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt till exempel kan det ske via 

bild, drama, musik och rörelse med mera. Man kan se meningsskapandet som något 

som är medierat. Med medierat menar man att meningsskapande alltid sker via olika 

uttrycksformer (Liberg, 2007). Wiklund (2009) tar upp vikten av att använda alla typer 

av språk i språkutvecklingen. Begreppet språk inbegriper inte bara det talade eller 

skriftliga språket, utan det innefattar även icke verbalt språk så som bildspråk, musikens 

språk, dansens och rörelsens språk. Vi använder ett så kallat vidgat språkbegrepp som 

innebär att vi får ett vidgat textbegrepp vilket omfattar budskap som översätts via ett 

annat sätt än det skrivna ordet (Liberg, 2007). Vi har valt att titta närmare på fyra olika 

estetiska språk som kan ge eleverna ett vidgat textbegrepp dessa är drama, musik, bild 

och rörelse.  

 

 
3.4.1 Drama 

 

Estetiska lärprocesser förknippas ibland med drama som ett argument för att kunna 

använda sig av det i undervisningen. Drama är inte ett skolämne och det kan på så sätt 

vara svårt att hävda att dramaundervisning ska vara en del av den dagliga verksamheten. 

Framväxten av estetiska lärprocesser handlar om en ökad medvetenhet om att logisk 

kunskap och estetiska uttryck inte behöver tolkas som varandras motsatser, utan kan 

istället ses som komplementära aspekter av lärande (Einarsson, 2013) 

 

Inom drama är det kroppen och kroppsspråket som är verktyget för lärandet. I boken 

”Medierat lärande och pedagogisk mångfald” (Einarsson, 2013) tas Lars Lindströms 

(2008) modell om fyra estetiska lärandeformer upp. Dessa är:  
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 Om: en lärandeform som har ett förutbestämt lärandemål. Det är mediespecifikt 

för ämnet vilket innebär att det man utvecklar och lär sig i denna form inte kan 

göras via något annat sätt. 

 Med: en lärandeform som är medieneutral. Drama som form har en betydelse i 

och med att inlevelse i rollen ge en djupare förståelse. Det läggs inget fokus på 

att deltagarna ska förstå hur man bygger upp och gestaltar en rollkaraktär.  

 I: en lärandeform som är öppen och utforskande. Som inte syftar till att 

deltagarna ska lära sig ett visst, bestämt och avgränsat material. Däremot ska 

det generera ett lärande som är specifikt för ett visst ämne till exempel drama. 

Det kan inom drama handla om att utforska vad olika improvisationstekniker 

innebär och vilka delar som behövs för att deltagarna ska utveckla i sin förmåga 

att improvisera.  

 Genom: en lärandeform som beskriver de generella kompetenser som man kan 

utveckla genom fortlöpande arbete med ett estetiskt ämne. Det kan innebära att 

tillgodogöra sig ett visst förhållningssätt. Genom drama kan man få en 

förståelse för hur andra människor upplever sin situation, för hur man kan 

gestalta en berättelse och få en djupare förståelse för språk och berättelser.  

 

 

3.4.2 Dans och rörelse 

 

Dans och rörelse är något som alla individer stöter på i samhället i någon form. För att 

skapa mening i dans/rörelse behöver man väcka intresset hos eleverna, detta gör man 

genom att ge dem verktyg för att förhålla sig till formspråk. Dessa verktyg kan innehålla 

rörelsematerial, kvalitéer, förflyttningar och koordinationer i olika flöden. Genom 

rörelse och dans kan man uppleva, erfara och utöva. Genom dans tränar eleverna sin 

förmåga att samtala, pröva och gestalta, på så sätt tränas seende med alla sinnen. Via 

reflektion, tanke och handling som syftar till att kommunicera utvecklar eleverna sitt 

omdöme, förnuft och insikt vilket är perspektiv på mening. Liberg (2007) menar att 

genom denna träning övar eleverna på färdigheten att reproducera och delta och på så 

sätt utveckla konkret lärande där eleverna själva kan reflektera över och hantera 

kunskapen. Pedagogiken inom skolan som arbetar med dans och rörelse menar att det 

syftar till känslor och stämningar snarare än att det ska syfta till att utveckla kunskap 

och mening. 

 

 

3.4.3 Musik 

 

Musik ger möjlighet till meningsskapande och detta är en förutsättning för att tillägna 

sig språk. Musikens plats i skolans uppdrag innebär att man kan fokusera på barns och 

ungdomars språkutveckling med hjälp av begrepp som rytm, puls, text och frekvens 

med mera. Tillsammans skapar dessa bland annat klang, tempo och melodi, dessa 

element kan användas för att skapa en mening i ett sammanhang (Liberg 2007). Med 

detta kan vi tillägna oss musikens språk som gränsar till matematiskt tänkande, 

språkutvecklingen och grammatiken. Kunskaper i musik kan också innebära att man 

kan återge musik, att man kan reproducera med hjälp av minne (på gehör) eller via en 

notbild. När eleverna lär sig något i och inom ämnet musik kan de också koppla 

samman och se att det hänger ihop med matematik, som man sedan kan använda i 

bildskapande, som i sin tur gör att eleverna kan förstå matematiken samt musikens 
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byggstenar. Musik kan ses som konst och konst skapar mening, därför kan musiken vara 

ett meningsskapande system eftersom musiken kan ses som ett språk. Musik påverkar 

människan (eleven) genom vad den förmedlar för känsla, på detta sätt kommunicerar 

musiken och blir ett eget språk (Wiklund, 2009). 

 

 
3.4.4 Bild 

 

I språket och med konst kan vi med hjälp av metaforer se längre än det bokstavliga, 

genom att bilda associationer och på så sätt få en fördjupad betydelse. Metaforer kan 

knytas till meningsskapande och fokusera på både konstupplevelse och konstskapande. 

Enligt Liberg (2007) skiljer sig bildspråket från det verbala språket eftersom man via 

bilden kan skapa rum och djup till skillnad från det skrivna eller talade språket som kan 

gestalta liv och rum. Genom att låta eleverna uppleva konstverk kan man lotsa dem så 

att de får nya kunskaper och gör nya upptäckter som kan bidra till en förhöjd 

konstnärlig utveckling.  

 

Den viktigaste delen i bildundervisningen är fantasi. Fantasi gör det möjligt för eleverna 

att skapa mentala bilder. Greene (2001) menar att detta utvecklar förmågan att skapa 

upplevelser av något nytt. Observationer frigör fantasin och kan låta eleverna se saker 

med nya ögon. Fantasin bör vara en central del i undervisningen, alltså inte enbart i 

bildundervisningen. Det är via fantasi som eleverna kan se en betydelse, till exempel att 

se budskapet ett konstverk vill förmedla samt vilka egenskaper konstverket har. Efland 

(2004) menar att genom att se egenskaper hos olika estetiska objekt sker en kognitiv 

handling vilket bidrar till att eleverna kan skapa mening. Man tror också att barns 

utvecklande medvetande kan påverka estetisk förståelse. Liberg (2007) tar upp tre olika 

faktorer som är avgörande för att tillgodose sig ett bildspråk: Ikonocitet, rum och 

aktivering. Ikonocitet är likhet eller grad av likhet och rum innefattar djup, rymd och 

avstånd. Aktivering handlar om att man genom bild skapar en aktivitet där eleverna är 

aktiva. Den bildspråkliga socialiseringen sker i första hand inom familjen men skolans 

roll är också viktig, den kan i många fall kompensera och ge eleverna materiella 

resurser som inte finns i hemmet för att de ska utveckla ett så kallat bildspråk. När 

elever tecknar, målar eller gör skulpturer kan de utnyttja rum, grad av likheter och 

aktivering i sitt skapande. Enligt Liberg (2007) är bildspråket ett språk där människor 

kan uttrycka sina tankar, känslor och idéer lika väl som inom det talade eller skriftliga. 

Därför blir det en väsentlig del i elevernas identitets-och kulturskapande. 
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4 Metod 
 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att intervjua fyra låg- och 

mellanstadielärare. Vi ville få en inblick i hur de arbetar med och om de arbetar med 

estetiska lärprocesser och hur de ser på begreppet. Vi ville också få insyn i hur det ser ut 

ute i verksamheten i förhållande till den litteratur vi tagit del av. Förhoppningen vi hade 

var att med hjälp av intervjuerna få svar på de frågeställningar vi ville undersöka. De 

frågor vi utgick ifrån var formulerade utifrån vårt syfte, tidigare forskning som vi tagit 

del av och våra frågeställningar. För att ta del av intervjufrågorna, se bilaga A.  

 

I vårt arbete valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

forskningen handlar enligt Patel & Davidsson (2011) om att tolka och analysera svaren i 

den insamlade datan. För att samla in data till det vi ville undersöka använde vi oss av 

intervjuer. Interjuver bygger på att man söker svar på frågor om individens attityder, 

inställningar samt hur de upplever frågorna (Bryman 2011). Vi använde kvalitativa 

intervjuer i vårt arbete, kvalitativa intervjuer innebär att intervjuaren ställer öppna frågor 

så att intervjupersonen har utrymme att svara med egna ord. Syftet är att få en 

uppfattning om de tankar och uppfattningar intervjupersonen har om det ämne vi valt att 

undersöka (Patel & Davidsson, 2011). Den kvalitativa intervjumetoden bygger på att 

man tillsammans med de som intervjuas för ett samtal där man har intervjufrågorna som 

en utgångspunkt (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Vårt arbete har en hermeneutisk ansats. Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att 

man studerar och tolkar resultat utifrån människors handlingar. Intervjuer med 

utgångspunkt i hermeneutiken kräver att den som intervjuar har förmågan till att känna 

medkänsla, man försöker närma sig forskningsobjektet subjektivt utifrån den egna 

förförståelsen (Patel & Davidsson, 2011). Genom valet av metodansats har vi kunnat 

använda den förförståelse vi fått genom den tidigare forskning och litteratur vi tagit del 

av för att närma oss forskningsobjektet.  

 

En kvalitativ studie är fördelaktigt i detta fall då det handlar om att förstå människor och 

sätta sig in i deras tankar, sätta sig in i deras resonemang och urskilja handlingsmönster 

(Trost, 2005). Det är utifrån intervjupersonernas framställningar som vi gjort våra 

tolkningar och med utgångspunkt i vad vi tidigare visste om estetiska lärprocesser. 

 

 

4.1 Urval  
Eftersom vi i arbetet hade för avsikt att få fram hur och om estetiska lärprocesser 

används i undervisningen samt vilka tankar lärarna hade kring begreppet estetiska 

lärprocesser har vi gjort intervjuer med fyra lärare. I arbetet har vi valt att namnge 

intervjupersonerna med könsneutrala namn. Vi benämner intervjupersonerna som hon 

eftersom människan är hon.  Två av intervjupersonerna arbetar på en skola med estetisk 

profil och de andra två arbetar på skolor utan estetisk profil. Vi har också gjort urvalet 

att intervjua lärare med inriktning mot ämnena SO, svenska och bild. För att få svar på 

våra frågor valde vi att intervjua 4 stycken grundskolelärare. Tre av intervjupersonerna 

undervisar i de samhällsorienterade ämnena och svenska, den fjärde personen 

undervisar i bild och svenska. Enligt Bryman (2011) kan det urval forskarna väljer att 

göra styras av olika skäl. Det kan exempelvis vara faktorer som styr att tiden räcker till 
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och att det finns en geografisk närhet. Vårt urval gjordes följaktligen utifrån 

bekvämlighetsskäl och för att tiden skulle räcka till.  

 

De lärare vi har intervjuat har arbetat som lärare i grundskolan allt från 10 till 30 år. De 

har alla en lärarutbildning och lång yrkeserfarenhet. Flertalet av lärarna har arbetat med 

elever upp till årskurs 6.  

 

 

4.2 Genomförande 

 

Innan vi påbörjade intervjuerna gjorde vi en intervjuguide för att syftet med intervjuerna 

skulle bli tydliga för oss själva. Vi tog sedan kontakt med pedagogerna vi hade tänkt 

intervjua. Vi förklarade syftet med vårt arbete och frågade om de ville ställa upp och bli 

intervjuade. Vi blev bemötta med entusiasm och alla lärarna ville ställa upp för att 

hjälpa oss med vårt arbete. Vi bokade därefter in tider med våra intervjupersoner. 

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplats och tog cirka 30 minuter att 

genomföra. Innan vi startade intervjuerna informerade vi muntligt om syftet med arbetet 

och vad vi ville undersöka med hjälp av intervjuerna. Intervjupersonerna fick inte ta del 

av våra intervjufrågor innan intervjun, utan det var under intervjun som personerna fick 

ta del av våra frågor. Anledningen till att vi valde att inte visa intervjufrågorna i förväg 

var för att vi ville få så spontana och ärliga svar som möjligt. Genom att låta 

intervjupersonerna ta del av intervjufrågorna innan intervjun trodde vi detta kunde färga 

svaren på frågorna. 

 

Intervjuerna gjorde vi gemensamt, den ena hade rollen som intervjuare medan den andre 

höll sig mer i bakgrunden, antecknade och tittade på hur intervjupersonen reagerade 

med kroppsspråk på frågorna med mera. Efter genomförda intervjuer transkriberades 

intervjuerna och därefter sammanställdes dem. Sedan gick vi gemensamt igenom 

intervjuerna där vi sökte efter likheter och skillnader mellan de svar som lärarna angett 

under intervjuerna. 

 

 

4.3 Etiska överväganden 
 

Vi som forskare har under hela intervjuprocessen ett etiskt ansvar för personerna som vi 

intervjuat. Vetenskapsrådet (2002) har fyra riktlinjer eller krav för 

humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra krav är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet 

handlar om att man som forskare ska informera intervjupersonerna om forskningens 

syfte och man ska berätta allt som kan påverka deras vilja att vara med i 

undersökningen. Det andra kravet kallas samtyckeskravet och innebär att deltagarna 

själva får bestämma över sitt deltagande och sin medverkan, det ska vara på deras 

villkor. Detta krav innefattar också att deltagarna får avbryta sin medverkan när och om 

de vill. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska kunna lita på att uppgifterna 

som rör dem hanteras på rätt sätt så att det inte är några obehöriga som kan ta del av 

informationen. Man måste förvara den insamlade informationen på ett säkert ställe så 

inte obehöriga kan få tag i dem. Nyttjandekravet som är det sista kravet handlar om att 

materialet som samlas in enbart kommer användas i forskningssyfte och inte på något 

annat sätt (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Dessa regler har vi haft i åtanke och tagit på stort allvar under hela arbetets gång. Vi var 

tydliga med att berätta för deltagarna vad syftet med intervjuerna var och utelämnade 

ingen information som kunde påverkat deras deltagande. Vi informerade också 

deltagarna om att de fick dra sig ur när de ville och att vi inte ställde några som helst 

krav på dem utan det var de som bestämde. Vi berättade också att de under hela tiden 

skulle vara anonyma i arbetet.  Innan vi började intervjun frågade vi också om det var 

okej att vi spelade in deltagarna och berättade att de under hela tiden skulle vara 

anonyma i arbetet. Vi var också tydliga med att intervjuerna enbart skulle användas i 

vårt forskningssyfte och ingen annanstans. 

 
 

4.4 Bearbetning 
 

Med intervjupersonernas samtycke spelade vi in intervjuerna. Under bearbetningen av 

våra intervjuer valde vi att låta intervjupersonerna vara anonyma. Därför har vi valt att 

använda fiktiva namn i transkriberingen av intervjuerna och även när de nämns i arbetet. 

Transkribering av intervjuer tar mycket tid och det kan bli många sidor. En 30 minuters 

intervju tar omkring 2-3 timmar att transkribera och skriva ut. Det blir därför mycket 

material att gå igenom och hålla reda på. När vi transkriberade intervjuerna valde vi att 

inte skriva ut utfyllnadsord som: så, hmm, ää, mm och så vidare. När intervjupersonerna 

gjorde uppehåll markerade vi det så här ”……”  Anledningen till att vi markerade ut 

detta var för att vi skulle veta att intervjupersonerna stannade upp, gjorde ett uppehåll 

eller funderade över svaret. Anledningen till detta var för att det skulle bli tydligare för 

oss själva. Vi har skrivit ut intervjuerna så ordagrant som möjligt, de är skrivna på det 

sätt som intervjupersonerna pratar. När vi har med citat i arbetet har vi valt att skriva om 

citaten så att det blir korrekt svenska och på så vis mer lättläst. När vi gjorde de små 

ändringarna var vi noga med att citaten inte skulle få en annan innebörd utan att de 

skulle vara så nära orginalen som möjligt. Vi har också valt att plocka bort delar i 

intervjuerna som inte är relevanta för vårt arbete, det kan till exempel vara när 

intervjupersonen säger något som inte anknyter till frågan vi ställt. Enligt Trost (2005) 

finns det inga särskilda regler för bearbetning av materialet efter kvalitativa intervjuer. 

Anledningen till transkriberingen var för att vi lättare skulle kunna få en överblick över 

vad som sas under intervjuerna och kunna se likheter och skillnader mellan svaren samt 

se om det fanns en koppling mellan skolorna. 

 

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 
 

Under våra intervjuer utgick vi ifrån vår intervjuguide och följde upp en del av svaren 

på ett individrelaterat sätt. Enligt Stukát (2005) kan detta ses som en ostrukturerad 

intervju. Det kan också ses som en halvstrukturerad intervju eftersom vi samtalade med 

intervjupersonerna och ställde följdfrågor. Genom att vi samtalade med 

intervjupersonerna upplevde vi att vi fick ut fylliga svar som anknyter till vårt arbete. 

Metoden är anpassningsbar, det är intervjupersonerna själva som avgör vilket som 

passar studien bäst (Stukát, 2005). Intervjuerna tog cirka 30 minuter, det varierade 

beroende på hur fylliga svar vi fick av intervjupersonerna. Det är viktigt att man har god 

tid på sig när man ska genomföra intervjuer, detta för att intervjupersonerna ska kunna 

svara och berätta allt det som de vill få fram (Bryman, 2011). Detta var något som vi tog 

fasta på under våra intervjuer, därför fick intervjupersonerna bestämma tid för att det 

skulle passa dem så bra som möjligt. Intervjuerna genomfördes gemensamt på 
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intervjupersonernas arbetsplats något som enligt Stukát (2005) kan ses som en 

fältstudie. Intervjuerna skedde i ett avskilt grupprum där vi kunde prata ostört. Det är 

viktigt att intervjun sker på en plats som är lugn och där man kan prata ostört för att 

både intervjupersonen och intervjuaren ska uppleva en trygghet. Enligt Trost gäller det 

för intervjuaren att vara lyhörd och uppmärksam på ansiktsuttryck och tonfall under 

intervjun. Därför valde vi att göra intervjuerna gemensamt eftersom vi ansåg att vi 

kunde fokusera på olika saker under intervjun då. Vi spelade också in intervjuerna vilket 

har gjort att vi har kunnat gå tillbaka till intervjuerna och gå igenom dem för att 

eventuellt göra ändringar i frågorna med mera 

 

 

4.6 Metodkritik 
 

En kvalitativ undersökning tyckte vi var ett lämpligt tillvägagångsätt för att få svar på 

våra frågeställningar. En kvalitativ undersökning fångar lärarnas tankar, inställningar, 

värderingar och reflektioner kring frågeställningarna. Kvalitativa forskningsmetoder 

brukar kritiseras för att vara alltför ensidiga. Det vill säga att forskarna lägger stor vikt 

på sånt som de anser vara relevant samt på de relationer som skapas med 

intervjupersonerna (Bryman, 2011). Kritik riktas också mot de frågor som intervjuerna 

bygger på som till största del är grundade på vad forskarna själva vill veta och få ut av 

intervjuerna och inte på vad litteraturen säger. Vidare beskriver Bryman (2011) att en 

kvalitativ forskning har både för- och nackdelar. Han beskriver till exempel att 

forskaren inte kan få fram ett resultat som visar hur det allmänt ser ut, utan resultatet är 

snarare endast ett resultat som representerar de intervjupersoner som medverkat i 

studien (Bryman, 2011). I relation till vårt arbetes syfte fann vi att valet av metod 

passade vårt syfte med undersökningen. Vi ville få en djupare förståelse inom ett visst 

område, som handlar om hur och om estetiska lärprocesser används i undervisningen. 

Tillförlitligheten vid kvalitativa metoder menar Stukát (2005) kan ses som osäkra 

eftersom antalet medverkande i undersökningen oftast är få och på så sätt går resultatet 

inte att generaliseras. 

 

Vi valde att intervjua lärare som vi haft kontakt med tidigare detta för att vi ansåg att de 

intervjuade skulle känna sig tryggare under intervjun. Vi tror att detta bidrog till att det 

blev ett bra samspel under intervjun. Däremot kan det ha påverkat reliabiliteten i 

studien. Eftersom vi tidigare hade en relation till pedagogerna och att det då verkar 

lättare att förstå ett svar när man intervjuar en person man känner än om man intervjuar 

en person som man inte känner. Samtidigt kan detta vara något som också kan öka 

reliabiliteten i undersökningen. Resultatet i vår undersökning kan inte ses som ett 

generellt resultat för alla skolor och pedagoger utan endast som ett resultat för dem som 

medverkat i vår studie. Enligt Bryman (2011) är forskaren det viktigaste redskapet för 

att samla in data i en kvalitativ undersökning. Det är forskaren själv som avgör vad som 

är relevant och viktigt för undersökningen. På så sätt är det forskarens intresse som styr 

själva undersökningen. Beroende på hur forskaren utformar de frågor som intervjun 

bygger på och hur forskaren tolkar svaren kan validiteten i en kvalitativ forskning 

påverkas. Det är också viktigt att intervjufrågorna ställs för att svara mot studiens syfte 

(Patel & Davidsson, 2011). Slutsatsen blir på så sätt att en kvalitativ intervju kan tolkas 

utifrån de erfarenheter forskaren har och det teoretiska ramverk som valts. Detta innebär 

att om en annan forskare hade analyserat resultaten av studien hade tolkningarna kunnat 

bli annorlunda. 
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5 Resultat 
 

Att skapa lustfyllda lärandesituationer för elever där de med hjälp av sin tidigare 

erfarenhet kan utvecklas är en del av det vi kallar för läroplanen. Elevers erfarenhet och 

intresse ska speglas i undervisningen och på så sätt blir den lustfylld och 

meningsskapande. I denna del av arbetet presenterar vi de resultat vi fått fram genom 

vår empiri. För att göra detta kapitel så tydligt som möjligt har vi valt att presentera 

intervjupersonerna lite kort med fiktiva namn och därefter använda tematiska 

underrubriker för att underlätta för läsaren. 

 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
 

Kim arbetar på en skola med estetisk profil, hon har en lågstadielärarutbildning och 

undervisar i årskurs två och tre. Hennes huvudämnen är svenska och SO men hon 

undervisar även i engelska. Hon har en lång yrkeserfarenhet bakom sig och menar att 

det är detta som gör att hennes undervisning är öppen, flexibel och att hon enligt sig 

själv faller lätt för elevernas idéer.  

 

Robin arbetar på samma skola som Kim. Hon är utbildad 1-7 lärare i ämnena svenska, 

SO och bild. Hon har en magisterexamen i bildpedagogik och kandidatexamen i 

konstvetenskap och pedagogik. Halva hennes tjänst går till att arbeta som speciallärare i 

svenska och resterande del av tjänsten består i att undervisa i svenska och bild i årskurs 

6-9. Hennes undervisning kännetecknas av mycket kunskapande tillsammans och på så 

sätt blir det mycket muntligt i undervisningen.  

 

Tintin arbetar på en skola som klasslärare i en årskurs 6. Hon är även förstelärare på 

denna skola. Hon har en 1-7 lärarutbildning i ämnena svenska, SO och idrott. Det som 

kännetecknar hennes undervisning är att undervisningen speglas i elevernas utveckling.  

 

Love arbetar på en skola där hon är förstelärare samt klasslärare för en årskurs 5. Hon är 

utbildad 1-7 lärare i svenska, SO och idrott. Hon har även läst till matematik och 

svenska upp till årskurs 9. Det som kännetecknar hennes undervisning är samtalets 

betydelse, att man lär i samspel med andra och tilltron till allas förmåga.  

 

 

5.2 Lärarnas syn och tankar kring lärande och estetiska lärprocesser 
 

 
5.2.1 Aktivt lärande 

 

Alla intervjupersonerna har olika syn på och tankar kring estetiska lärprocesser. Det 

som genomsyrar alla intervjusvaren är att lärarna som arbetar på skolan med estetisk 

profil har ett mer utvecklat tänk och är mer insatta i och kring estetiska lärprocesser. När 

vi ville ta reda på hur lärarna tror att elever lär sig svarade två av intervjupersonerna 

(Kim och Robin) att samspelet har stor betydelse för lärandet. Att eleverna är aktiva 

mottagare och inte passiva mottagare anser de vara en viktig del i lärandeprocessen. 

Detta är något som de båda lärarna på skolan med estetisk profil tar upp när de förklarar 
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hur de tror att elever lär sig. De ser det som att läraren inte ensam sitter på kunskapen 

som ska förmedlas utan är medskapare tillsammans med eleverna. De menar att man 

måste våga lita på eleverna och att de kan lära av varandra. Alla är experter på något 

och dessa experter ska dela med sig av sina kunskaper till varandra. Kim anser att det 

inte är hon som förmedlar kunskapen i alla lägen utan eleverna är med och skapar 

kunskapen som förmedlas. ”Estetiska lärprocesser är inte bara bild, musik och drama 

utan det är massa annat som gör att man känner en delaktighet från barnen.” (Kim) 

  

Tintin menar att elever lär sig på många olika sätt och genom att få använda sin kunskap 

i ett skapande. Tintin menar också att det finns många likheter mellan olika ämnens 

kunskapskrav i läroplanen och att estetiska lärprocesser kan vara en hjälp för pedagoger. 

”Om man tittar på kunskapskraven så finns det massor med likheter mellan ämnena och 

faktiskt så är det hjälp för oss att få in estetiska lärprocesser i undervisningen.”  

 

 

5.2.2 Intresse, motivation och variation 

 

Intervjupersonerna är eniga om att man genom estetiska lärprocesser kan nå fler elever 

eftersom vi alla lär oss på olika sätt. Variationen som estetiska lärprocesser medför leder 

till att undervisningen blir mer varierad och det kan blir lättare att fånga alla elevers 

intresse. Motivation och en inre lust till att vilja lära är enligt Love en förutsättning för 

lärande. Hon menar att eleverna måste ha ett öppet sinne och vara mottagliga för att 

kunna lära sig något nytt, hon pratar om att ”dörren måste vara öppen” och att eleverna 

bör ha en insikt om sitt eget lärande ”när dörren är öppen och man har förstått poängen 

med att lära och att det ibland kan vara jobbigt att lära sig. Men att det är kul att 

kunna.”(Love).  

 

Robin tror att man genom att få möjlighet till att visa sina kunskaper på flera olika sätt 

leder till att man väcker elevernas intresse. Hon tror också att genom att eleverna själva 

får välja hur de vill presentera och visa sina kunskaper ger ett bättre resultat i lärandet. 

Kim och Tintin tar båda två upp att estetiska lärprocesser skapar det där lilla extra i 

undervisningen som gör att eleverna tycker att det är roligt ”det är ju alltid något som 

barnen lockas av, de älskar ju dem här ämnena.”(Tintin). 

 

 

5.3 Användandet av estetiska lärprocesser i verksamheten 
 

Samtliga intervjuer påvisar att de lärare som vi intervjuat använder sig av estetiska 

lärprocesser i någon form. De tycker att det är viktigt att på något sätt anknyta 

undervisningen till olika uttrycksformer och estetiska lärprocesser blir ett medel för 

detta. När man tittar och jämför de svar som intervjupersonerna har gett kan man se en 

skillnad mellan de med estetisk profil och de utan. De som arbetar på den profilerade 

skolan har ett mer insatt och vidgat tänkande kring iscensättandet av estetiska 

lärprocesser i undervisningen. Att alla ämnen ses som estetiska och teoretiska hör till 

skolans filosofi. Robin säger: ”[…] jag anser att det inte finns några estetiska ämnen 

utan jag anser att alla ämnen är teoretiska och alla ämnen är estetiska.” (Robin). De 

anser att alla ämnen ska behandlas på likvärdiga sätt med variation och kombination av 

teori och praktik, detta görs på bästa sätt genom arbetet med ämnesintegrering på 

skolan. 
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De två intervjupersonerna (Kim och Robin) som arbetar på skolan med estetisk profil 

har det djupare förankrat i sitt arbete med olika former av estetiska lärprocesser, det 

genomsyrar allt. Hos Tintin och Love handlar det om att lyfta in det i undervisningen då 

och då samt för att skapa variation i undervisningen, men också för att väcka intresset 

hos eleverna. Båda ser det som komplement i undervisningssammanhang. Man kan se 

en önskan och en vilja till att använda och arbeta mer med estetiska lärprocesser i 

undervisningen hos Tintin och Love. 

 

Estetiska lärprocesser ser olika ut i de olika intervjupersonernas undervisning. Tintin 

och Love använder sig av estetiska lärprocesser genom att implementera och använda 

sig av bilder, bildskapande, film och drama. Syftet är att utnyttja estetiska lärprocesser 

för att väcka elevernas intresse, presentera ett nytt tema, förklara begrepp på olika sätt 

och i redovisningssammanhang. Till exempel som Love berättar att eleverna kan få i 

uppgift att titta på en kortare film hemma för att sedan diskutera filmen i skolan. Att 

titta på film som läxa handlar antingen om att introducera något nytt eller repetera något 

som man redan mött.  

 

Kim tycker att genom estetiska lärprocesser är eleverna medskapande och aktiva i 

lärandet, detta medför att läraren får en biroll i undervisningssammanhanget ”[…] jag är 

mer där som slussare på hur de hittar grejer och hur de kan lära sig saker” (Kim). Kim 

har en tanke om vad och hur hon ska genomföra sin undervisning men överlåter många 

beslut till eleverna själva. Hon lyfter också sitt arbete med undervisning utan läromedel 

och berättar att de läromedel som finns är skapade av eleverna själva, de får skriva och 

rita sitt egna läromedel. Hon berättar om användning av musik i engelska, om drama i 

SO och hon menar ”Håller vi på med forntiden så är det ju mycket roligare att spela den 

där frysande människan som vill ut och jaga än att bara lyssna och titta på film”. Robin 

berättar att arbetet är mer processinriktat i undervisningen och att fokus ligger mer på 

processerna än på estetiska lärprocesser. Hon tänker mycket på hur hon kommunicerar 

saker till eleverna på bästa sätt, det kan vara att hon presenterar en text, en film eller en 

bild som exempel. Det handlar också om att eleverna ska få kommunicera eller visa sin 

kunskap på vilket sätt de vill, de ska välja det sätt som de anser visar kunskapen på 

bästa sätt. Hon arbetar också genom att ge eller presentera olika metoder till eleverna 

för att de ska kunna hitta den metod som förmedlar deras kunskap på bästa sätt. Man 

kan se en likhet mellan Robins processinriktade undervisning och Tintin och Loves 

implementering av estetiska lärprocesser. Detta eftersom de alla tre tar sig an ett tema 

genom att presentera det på olika sätt för eleverna. 

 

 

5.4 Samarbete och ämnesintegrering 
 

Tintin uttrycker tydligt att det på hennes skola är svårt att få till en ämnesintegrering och 

ett kunskapsutbyte mellan de teoretiska lärarna och de lärare som undervisar i de mer 

praktiska ämnena. Hon förklarar det med att man på skolan valt att plocka in externa 

lärare i de praktiska ämnena, vilket gör att de inte blir en naturlig del av lärarkollegiet 

eftersom de inte är anställda där. Detta resulterar i att det är svårt att genomföra och 

arbeta mer ämnesövergripande. Det finns dock en önskan och en vilja hos Tintin att 

jobba mer ämnesintegrerat. Detta är något hon själv försöker uppnå att göra genom att 

låta eleverna vara med och skapa undervisningen och att ta in film, drama och bild 

främst i redovisningsformer. Betygen i årskurs 6 är något som Tintin också anser vara 

en anledning till varför hon inte väljer att arbeta och planera ämnesövergripande, hon 

anser att det blir för rörigt. Love tar inte upp användandet av ämnesintegrering i sin 
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undervisning men när hon förklarar sin planering blir det ändå tydligt att hon arbetar 

ämnesövergripande mer eller mindre. Robin berättar om samarbetet mellan 

ämneslärarna och att detta utnyttjas i bästa mån och menar att det är detta samarbete 

som möjliggör det goda arbetet över ämnesgränserna: ”Det blir ju väldigt enkelt om 

man jobbar ämnesövergripande.” Kim presenterar att ämnesintegring sker i alla ämnen 

hela tiden då det är en del av skolans profil att arbeta ämnesintegrerat. 

 

 

5.5 Estetiska lärprocesser i planeringen 

 

När intervjupersonerna berättar om hur deras undervisning är upplagd kommer det 

vidgade textbegreppet upp som en del av undervisningen i tre fall av fyra. Dessa tre 

menar att det är viktigt att synliggöra för eleverna att text kan se olika ut, det är inte bara 

det skrivna eller talade ordet som berättar något utan det kan vara en bild eller ett 

musikstycke med mera. På frågan hur de tillgodoser estetiska lärprocesser i sin 

planering menar intervjupersonerna att detta inte är något man tänker på. Kim och 

Robin menar att det är elevernas intresse som styr själva planeringen. Kim uttrycker sig 

så här: ”[…] det är nog mer att jag går in genom dörren och så blir det som det blir och 

då tycker jag alltid att eleverna är med.” (Kim). Med detta citat uttrycker Kim att det 

som möjliggör att undervisa på detta sätt är en trygghet som vuxit fram ur den långa 

erfarenheten hon har inom yrket. Hon lyfter vikten av att våga släppa taget om sin 

planering och att lita på elevernas egna kunskaper. Love berättar om att estetiska 

lärprocesser kommer in i undervisningen genom tänket kring hur elever lär sig. Hon 

menar att de estetiska delarna kommer in automatiskt när något ska presenteras för 

eleverna, ”[…] det ska vara tilltalande” (Love). Hon pratar vidare om att man bör 

presentera samma sak på olika sätt för att få med sig så många elever som möjligt. Detta 

görs genom att använda bilder för att exempelvis illustrera gruppens beteende för att 

skapa ett gemensamt språk för att nå fram till eleverna.  

 

 

5.6 Arbetet i skolverksamheten 
 

Skolorna utan estetisk profil arbetar inte för att implementera och förbättra användandet 

av estetiska lärprocesser. Tintin menar att det man lägger fokus på tillsammans i 

lärarkåren är hur man ska bedöma eleverna och det finns inga planer på att diskutera 

och implementera dessa lärprocesser. Allt fokus ligger på bedömning, kunskapskrav 

och förmågor. Love anser att estetiska lärprocesser inte är något som är förankrat i 

lärarkollegiet utan det är på egen hand man får arbeta med det. Kim och Robin arbetar 

kontinuerligt med estetiska lärprocesser eftersom detta är en del av skolans filosofi. Det 

blir en självklarhet för lärarna på denna skola eftersom skolledingen kräver att man ska 

arbeta så. 
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6 Analys 
 

I detta kapitel har vi försökt att besvara våra frågeställningar genom att koppla 

väsentliga delar från resultatet till den litteratur som vi tidigare presenterat i arbetet. För 

att göra kapitlet tydligt har vi valt att presentera analysen i två avsnitt som består av våra 

frågeställningar. 

 

 

6.1 Vad talar för att estetiska lärprocesser bör användas i skolan? 
 

Intervjuerna visar att estetiska lärprocesser anses bra på flera olika sätt. Samspelet 

mellan lärare/elever och elev/elev har stor betydelse för hur elever lär sig. Eleverna ska 

vara aktiva mottagare och inte passiva. Aktiviteten hos eleverna är något som Dewey 

(2004) anser vara av stor vikt för lärandet. Det kom också fram under intervjuerna att 

man som lärare genom estetiska lärprocesser känner en större delaktighet hos eleverna. 

Detta kan kopplas till Wiklunds (2009) tankar om att eleverna får en större plats i det 

egna lärandet när de får bestämma mer över lärandet, detta leder till att det blir ett mer 

aktivt lärande. När man låter eleverna förfoga över sig själva förbereder man dem för 

det framtida livet enligt Dewey (2004) och detta möjliggörs genom de estetiska 

lärprocesserna.  

 

Att läraren inte ensam sitter på kunskapen som ska förmedlas utan är en medskapare 

tillsammans med eleverna är något som också kommit fram under intervjuerna. Alla lär 

av varandra och delar med sig av sina kunskaper till varandra. Wiklund (2009) tar upp 

detta som något viktigt att tänka på, det finns kunskaper hos eleverna och inte bara hos 

läraren, och Marner & Örtegren (2003) betonar att i en estetisk lärprocess ses eleverna 

som medskapare snarare än en behållare.    

 

Intervjupersonerna är eniga om att elever lär sig på många olika sätt. Wiklund (2009) är 

också övertygad om att så är fallet och anser att det är bra att det finns möjlighet för 

eleverna att använda många olika uttrycksformer. När det finns många uttrycksformer 

för eleverna att välja på är det lättare för eleverna att hitta något som passar just dem. I 

intervjuerna kom det också fram att lärarna tror att genom estetiska lärprocesser kan 

man nå fler elever eftersom vi lär på olika sätt. Genom att låta eleverna visa sina 

kunskaper på flera olika sätt genom estetiska lärprocesser kan det leda till att man 

väcker elevernas intresse. Wiklund (2009) diskuterar vikten av att eleverna får möjlighet 

till att använda alla sina språk både det talade, skrivna och estetiska språket. Hon menar 

också att genom att eleverna får möjlighet till att använda hela sin kapacitet så kan de 

lättare knyta samman upplevelser, känslor, kunskaper, erfarenheter och analys till en 

helhet.   

 

Häikiö (2007) menar att man kan se estetiska lärprocesser som en metod för att bedriva 

en varierande undervisning som i sin tur blir lustfylld vilket gör att eleverna blir mer 

motiverade till inhämtandet av kunskap. De två intervjupersonerna som arbetar på 

skolan med estetisk profil har genom intervjuerna uttryckt att det finns ett gott 

kunskapsutbyte mellan lärarna vilket underlättar ämnesintegrering. Estetiska 

lärprocesser medför variation i undervisningen och det kan då bli lättare att fånga alla 
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elevers intresse. Att använda estetiska lärprocesser i skolan leder till att man kan ge 

eleverna större möjligheter att möta olika typer av lärande. Estetiska lärprocesser ger 

metoder för undervisningen som gör att man kan arbeta mer tematiskt och 

ämnesövergripande (Häikiö, 2009). Motivationen till att lära och en inre lust till att vilja 

lära är enligt intervjupersonerna en förutsättning för lärandet. En av intervjupersonerna 

uttrycker att dörren till kunskap måste vara öppen och att eleverna har förstått poängen 

med att lära är viktigt för det egna lärandet. Uhrmacher (2009) menar att genom 

estetiska lärprocesser uppnår man ett djupare engagemang, tillfredsställese och en ökad 

kunskap hos eleverna, vilket leder till att eleverna upplever undervisningen mer 

meningsfull och kreativ. För att eleverna ska vara motiverade och för att kunskapens 

dörr ska vara öppen måste man utgå från elevernas intresse och detta är något som 

Dewey (2004) lyfter som en förutsättning för lärandet, all undervisning ska börja och 

utgå från elevernas intresse. Intervjuerna visar också att estetiska lärprocesser skapar det 

där lilla extra i undervisningen som gör att eleverna tycker att det är roligt. 

 

Wiklund (2009) menar att genom att arbeta med estetiska lärprocesser låter eleverna nå 

måluppfyllelse genom olika uttryckssätt och detta leder till att fler elever kan nå målen. 

Detta är något som lyfts i intervjuerna, att när man låter eleverna själva bestämma hur 

de vill presentera och visa sina kunskaper leder det till ett bättre resultat i lärandet.  

 

Det vidgade textbegreppet belyses i intervjuerna som något som utvecklar en bredare 

syn på text som intervjupersonerna anser viktigt för kunskapsutvecklingen. Genom ett 

vidgat textbegrepp låter man eleverna använda sin fantasi för att tolka och analysera 

olika former av texter. Genom att arbeta på detta sätt utvecklas elevernas egen fantasi 

något som Häikiö (2009) anser vara en viktig del för att eleverna ska utveckla ett vidgat 

språk-och kunskapsbegrepp som innebär att de får ett vidgat textbegrepp. Enligt Liberg 

(2007) är ett vidgat textbegrepp budskap som förmedlas på andra sätt än det skrivna 

ordet. Detta leder till att eleverna får fördjupade kunskaper. 

 

 

6.2 Hur tillämpas estetiska lärprocesser idag och hur ser lärare ute i 
verksamheten på dessa? 
 

Under intervjuerna har det framkommit att samtliga av de personer vi intervjuat 

använder sig av estetiska lärprocesser i någon form. Alla tycker att det är viktigt att på 

något sätt koppla samman undervisningen med olika uttrycksformer.  

 

Intervjupersonerna använder sig av estetiska lärprocesser när de ska presentera något 

nytt för eleverna så som ett nytt tema. Häikiö (2007) tar upp elevernas intresse som en 

del i användandet av estetiska lärprocesser. Hon menar att genom att använda estetiska 

lärprocesser som en intresseväckare kan man ge eleverna en fördjupad kunskap om 

arbetsområdet man valt att presentera. Intervjupersonerna använder sig av bilder, 

bildskapande, film och drama som delar i sin undervisning. 

 

En annan intervjuperson som arbetar på en skola med estetisk profil använder sig av 

musik i engelska och drama i SO-ämnena. När de använder sig av drama ger man 

eleverna mer levande förståelse för andra människor levnadsvillkor.  

 

Ytterligare en intervjuperson arbetar processinriktat och det hon tycker är viktigt är att 

förmedla kunskapen på bästa sätt till eleverna och detta menar hon att man gör genom 
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att använda sig av estetiska lärprocesser. Hon låter också eleverna visa sina kunskaper 

på olika sätt till exempel genom att rita en bild, göra en film eller uppföra ett drama. 

  

Intervjupersonerna använder olika uttrycksformer i undervisningen. En av 

intervjupersonerna gör ingen skillnad mellan de så kallade estetiska ämnena och de 

teoretiska, hon säger att det inte går att benämna dem som estetiska eller teoretiska, utan 

hon menar att alla ämnen är både estetiska och teoretiska. De två intervjupersonerna 

som arbetar på en skola med en estetisk profil menar att alla ämnen ska ses som 

likvärdiga och att man via variation och kombination av både teori och praktik ska 

närma sig alla ämnen. De estetiska lärprocesserna genomsyrar alla former av 

undervisning på denna skola. Man ser eleverna som medskapande i undervisningen. 

Dewey (2004) tar i sina tankar om inlärning upp ”Learning by doing” som handlar om 

att man lär sig genom att aktivt pröva och experimentera, han menar också att man bör 

låta eleverna göra detta i alla ämnen på olika sätt. De intervjupersoner som inte arbetar 

på en skola med estetisk profil ser estetiska lärprocesser som ett komplement till 

undervisningen med syfte till att skapa en lust och ett intresse hos eleverna. Uhrmarcher 

(2009) tar i sin undersökning upp olika teman som lärarna kan använda sig av för att få 

hjälp med att få in estetiska lärprocesser i undervisningen. De intervjupersoner som 

arbetar på skolorna utan profil säger i intervjuerna att det finns en önskan om att kunna 

arbeta mer med estetiska lärprocesser i undervisningen, därför kan Uhrmarchers olika 

teman vara till hjälp för dessa lärare.  

 

Att arbeta ämnesövergripande ses som något som försvårar bedömningen av eleverna i 

de olika ämnena, en av intervjupersonerna menar att man inte vet vad det är man ska 

bedöma om man till exempel ämnesintegrerar svenska och bild. Samma person säger att 

det inte på den skola hon arbetar på finns en möjlighet till den typen av kunskapsutbyte 

mellan lärarna eftersom de lärare som har de estetiska ämnena är inhyrda och är därför 

inte med på personalmöten och dylikt. En annan av intervjupersonerna menar att genom 

att arbeta ämnesintegrerat blir det lättare att få in estetiska lärprocesser i 

undervisningen.  

 

Att estetiska lärprocesser tar sig olika uttryck blir tydligt utifrån intervjuerna vi 

genomfört. Men att alla intervjupersonerna i en viss utsträckning arbetar med det 

synliggörs i intervjuerna. Wiklund (2009) menar att estetiska lärprocesser är ett 

förhållningssätt som handlar om vilken syn man som lärare har på kunskap och de 

intervjupersoner vi har intervjuat ser fenomenet estetiska lärprocesser som tolkningsbart 

men de är eniga om att det är i samspel och i ett kunskapsutbyte mellan individer som 

man lära sig.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel har vi diskuterat vårt resultat och vår analys utifrån våra egna tankar. Vi 

har också valt att lyfta sådant som kommit fram under arbetet som vi tycker är 

intressant. Kapitlet inleds med en metoddiskussion för att sedan gå vidare med 

resultatdiskussionen och till sist presenteras förslag och tankar kring vidare forskning.   

 

I kapitlet resultatdiskussion kommer vi presentera och diskutera sådant som kommit upp 

under studien. Vi kommer att framföra våra egna tankar i förhållande till det material vi 

tidigare presenterat. Vi diskuterar och lyfter sådant som vi har reagerat på och som vi 

tycker är intressant. Även våra frågeställningar kommer här att belysas utifrån våra egna 

tankar.  

 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Vi valde att göra intervjuer med lärare som vi sedan tidigare har en relation till. Detta 

för att vi hoppades att intervjupersonerna skulle känna sig mer trygga under 

intervjutillfället. Som i sin tur förhoppningsvis skulle leda till att de vågade öppna upp 

sig mer. Vi gjorde valet att utföra intervjuerna tillsammans för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna. Detta hade kunnat leda till att intervjupersonen kände sig 

underlägsna men eftersom att vi kände intervjupersonerna sedan tidigare tror vi att detta 

motverkades. Undersökningen skulle kunnat ge ett säkrare och mera fylligt resultat om 

fler personer intervjuats. Men med tanke på vår tidsbegränsning valde vi att avgränsa 

oss till att göra få och grundliga intervjuer och därmed siktade vi på kvalitet istället för 

kvantitet. Om vi hade valt en annan metod till vår undersökning hade resultatet kunnat 

bli annorlunda. Som exempel hade vi kunnat göra observationer eller jämfört skolor 

med estetisk profil och skolor utan. Dock anser vi att vi dessa metoder inte hade kunnat 

ge lika omfattande svar på våra frågeställningar. 

  

Vi valde att inte visa intervjufrågorna för intervjupersonerna. Anledningen till detta var 

att vi ville få så spontana svar som möjligt under intervjun. Vi informerade dock 

intervjupersonerna om vad intervjuerna och vårt arbete handlade om för att de skulle 

vara medvetna om detta. 

 

Eftersom vi själva har ett stort intresse av att arbeta på ett varierat sätt och använda oss 

av estetiska lärprocesser kan våra tolkningar påverkats av detta. Men vi har försökt att 

vara så objektiva och neutrala som möjligt i vår tolkning av empirin. Genom vår analys 

av resultatet kan vi se att vi fått ett mer utförligt svar på vår huvudfråga som handlar om 

varför man bör använda estetiska lärprocesser i undervisningen. Både intervjuerna och 

litteraturen visar på goda exempel på varför man bör använda estetiska lärprocesser men 

inte på hur man ska använda sig av dessa processer vilket ledde till att vår andra 

frågeställning hamnade lite i skymundan av första frågeställningen. Detta kan bero på 

att vi valt att fokusera på varför-frågan vid inläsning av litteratur och vid genomförandet 

av intervjuerna. Kanske hade vi kunnat få utförligare svar på hur och vad man kan göra 

om vi ställt frågorna annorlunda, ställt fler följdfrågor och fokuserat på metodböcker för 

hur man ska arbeta. Trots detta känner vi ändå oss nöjda med resultatet vi kan 

presentera i detta arbete eftersom vi fått tydliga svar på huvudfrågan. Det är lätt att läsa i 
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metodböcker om hur och vad man kan göra i undervisningen men varför-frågan måste 

förankras hos både lärare och elever för att finna meningen med vad vi gör eller vad vi 

ska göra. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Vår forskning har visat att estetiska lärprocesser är något som lärarna vi intervjuat 

använder sig av och har positiva tankar kring. Vi ville besvara våra frågeställningar för 

att visa de positiva aspekterna estetiska lärprocesser kan ha för eleverna och deras 

resultat. Med vårt arbete tycker vi att det framkommer vilken positiv effekt estetiska 

lärprocesser har för lärandet. Trots detta kan vi tydligt se att verkligheten inte stämmer 

överens med idealet. 

 

Vi anser att en fördel med estetiska lärprocesser är att det blir mer ”en skola för alla”, 

eftersom det blir mer individanpassad undervisning då alla elever kan hitta ett sätt som 

passar dem. I samband med att undervisningen blir individanpassad möjliggörs också 

samspelet och interaktionen mellan individerna i klassen. Genom aktivitet och samspel 

främjas till exempel kunskapsutveckling då man lär sig att behärska de olika 

förmågorna tillsammans. Vår syn på lärande är att det i klassrummen sker ett aktivt 

lärande där kunskapsutvecklingen hos eleverna blir synliggjord.           

 

Det är inte bara på lärarnivå som intresset för estetiska lärprocesser finns utan det är 

även intressant på regeringsnivå vilket syns i den nya läroplanen, samt i regeringens 

satsning ”Skapande skola”. Trots att det i läroplanen framgår att man ska arbeta med 

estetiska perspektiv så känner vi att det ändå inte implementeras i den utsträckning som 

det borde göra.   

 

Med vår forskning känner vi att man tydligt ser en röd tråd från det vi presenterar i 

bakgrunden genom litteraturgenomgången och fram till våra resultat. Arbetet visar 

tydligt att det är många som tycker det är viktigt att arbeta med estetiska lärprocesser 

och det syns tydligt vilka fördelar estetiska lärprocesser kan ha för individ- och 

kunskapsutvecklingen. 

 

Vi ser också genom vår litteraturdel och empiri tydligt hur bra det är att ha med 

estetiska lärprocesser i undervisningen, även om det bara är en liten del, som 

exempelvis en intresseväckare, så hjälper detta eleven att ta till sig kunskapen. Estetiska 

lärprocesser ses också som ett verktyg för lärare för att hjälpa eleverna att nå 

kunskapskraven och bättre resultat. Alla de fördelar som kommit fram under arbetets 

gång tycker vi visar på att kultur och estetik i skolan borde ses som något självklart. 

 

Vi önskar att vi hade kunnat få ut mer konkreta exempel för att påvisa hur man kan 

använda estetiska lärprocesser i verksamheten. Detta för att kunna få ut mer som visar 

att detta inte bara är något som är flummigt, som bara ska användas för att göra 

undervisningen lustfylld och rolig. Genom att det finns olika metoder för hur man kan 

arbeta med estetiska lärprocesser i undervisningen hoppas vi att fler lärare ute i 

verksamheten kommer att ta sig an och lyfta in estetiska lärprocesser i klassrummet. Vi 

har genom detta arbete upptäckt att läroplanen är en metodbok för att kunna 

implementera och koppla samman alla ämnen i grundskolan. Det vi menar med 

metodbok är att man genom att sätta sig in i de olika ämnenas kunskapskrav kan man 

hitta metoder och tillvägagångssätt för hur undervisningen kan gå till för att eleverna 
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ska uppnå kunskapskraven. Det som också kommit fram är att man med hjälp av 

estetiska lärprocesser lättare kan arbeta ämnesintegrerat och utnyttja de kopplingar som 

finns mellan kursplanerna. Detta gör att det blir lättare att beröra alla delar i läroplanen. 

Vi hoppas att man med hjälp av vårt arbete ska se möjligheterna att arbeta mer 

ämnesintegrerat och även kunna göra bedömningar av eleverna med ett sådant här 

arbetssätt. 

 

Uppdraget att bedöma elevers kunskaper och förmågor är något som kommit upp under 

vår forskning som en problematik ute i skolorna. Lärarna menar att betygssättningen i 

årskurs 6 begränsar lärarnas möjlighet till att arbeta ämnesintegrerat, eftersom man inte 

vet hur bedömningen då ska ske. Ett annat hinder för den enskilda läraren är bristen på 

kollegialt samarbete, vilket blir tydligt när man sätter sig in i hur skolan med estetisk 

profil arbetar. På skolan med den estetiska profilen är samarbetet mellan lärarna på 

skolan kärnan och grunden för hela arbetssättet och verksamheten. Det är lärarna som 

skapar skolan tillsammans och drar nytta av varandras kunskaper och utnyttjar dessa. 

Detta är något som vi upplever näst intill obefintligt på de andra skolorna.   

 

Vi anser att man borde dra nytta av de lärare som arbetar och har goda kunskaper om 

hur man kan använda estetiska lärprocesser för att hjälpa och tydliggöra för andra lärare 

i arbetet med estetiska lärprocesser. Att de kan hjälpa till och visa på hur man genom 

estetiska lärprocesser kan låta eleverna utvecklas till goda individer och 

samhällsmedborgare med mera.  

 

Vi tror att utvecklingen av att arbeta med estetiska lärprocesser hos fler lärare med 

fördel bör ske stegvis. Det första steget kan vara att ta hjälp av de lärare som är insatta 

och lära av dessa. Andra steget blir att varje lärare själv får bilda sig en uppfattning om 

estetiska lärprocesser. Tredje steget blir att möjliggöra samarbete mellan lärarna som 

arbetar på samma skola för att lättare kunna implementera ämnesintegrering och 

använda och utnyttja varandras kunskaper. I denna process tror vi också att, som vi 

tidigare nämnt, det behövs konkreta exempel på vad man kan göra i undervisningen.  

 

Vi har kommit fram till att estetiska lärprocesser används på de skolor som vi har med i 

vår undersökning. Det har blivit synligt att det behövs stöd mellan lärare för att kunna 

arbeta på detta sätt, det behövs ett kollegialt samarbete.  Det har också framkommit att 

estetiska lärprocesser behöver synliggöras för de lärare som inte är så insatta i detta 

arbetssätt för att de ska känna sig trygga i att använda det i någon utsträckning. Det som 

också framkommit är att man främst använder sig av film, drama och bild och detta tror 

vi har att göra med att det är dessa som faller sig mest naturligt när man tänker på 

estetiska lärprocesser.  

 

Under arbetets gång har vi märkt en brist på användningen av estetiska lärprocesser i 

skolan. Det är först i den estetiskt profilerade skolan vi ser ett aktivt tänkande om och 

ett användande av estetiska lärprocesser så som idealet. I intervjuerna framkom det från 

skolorna utan särskild profil en önskan om att uppnå och stämma överens med idealet. 

Detta anser vi vara ett steg i rätt riktning då viljan måste finnas för att man som pedagog 

ska kunna ta sig an arbetet med estetiska lärprocesser. Återigen tror vi det är 

metodböcker och kunskap om estetiska lärprocesser som behövs för att uppnå idealet.   

 

Vi tror att resultatet av vår undersökning beror på att vi faktiskt har valt att intervjua två 

personer som jobbar på en estetisk profil och kontrat detta med två personer som inte 

arbetar med estetisk profil. Att ställa dessa mot varandra har gjort att vi tydligt kunnat 
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se fördelar och nackdelar i arbetet med estetiska lärprocesser. Resultatet kan också ha 

påverkats av vår inställning till ämnet eftersom vi valt det utifrån vårt intresseområde. 

Detta har lett till att vår undersökning blivit färgad av vår egna positiva inställning till 

fenomenet och därför kanske inte lyft speciellt många nackdelar med det. Men vi kan se 

att det inte är så självklart och enkelt att arbeta på detta sätt. Det krävs tid och reflektion 

över det egna arbetet som lärare och det kräver god förankring hos eleverna, varför vi 

gör detta så att det inte upplevs som små öar av händelser som inte knyts an till det vi 

ska lära oss. Man måste också våga släppa taget och våga tänka utanför ramarna. Man 

måste ta i beaktande som lärare när man arbetar med estetiska lärprocesser att detta inte 

passar alla elever. Som exempel kan nämnas de elever som behöver en tydlig struktur, 

för dem kan detta arbetessätt ses som förvirrande och svårt att ta till sig. I och med detta 

blir det ett görande och inte ett lärande då det kan vara svårt att förstå meningen och 

förankringen i vad man gör.   

 

Genom att ha tagit del av litteratur och erfarna lärares kunskap om fenomenet estetiska 

lärprocesser har vi kommit fram till att i vår kommande pedagogiska profession 

kommer vi båda att på ett eller annat sätt att försöka lyfta in estetiska lärprocesser i vår 

undervisning. Dels för att vi nu känner att vi har en del redskap för att kunna göra det 

men också genom de stöd vi får av läroplanen. 

 

 

7.3 Vidare forskning 
 

Vi känner att detta är ett område som behöver mer forskning. Vi hade gärna sett att man 

kombinerade intervjuer med observationer i klassrum ute i verksamheten för att få mer 

konkreta svar på hur och vad man kan göra med hjälp av estetiska lärprocesser i 

undervisningen. En utökning av både intervjuguide och antalet intervjuer hade varit 

intressant att ta del av. Som vi nämnt tidigare finns det mycket litteratur och tankar 

kring varför och vad som är bra med estetiska lärprocesser och inom det området känns 

det inte som att det behövs någon vidare forskning. Däremot tror vi att det kan vara 

intressant att titta närmare på resultat mellan elever som går på estetisk profilerade 

skolor och jämföra dessa med elever som går på skolor utan estetisk profil. Att få fram 

en god metodbok för hur man kan få in olika estetiska lärprocesser i skolans ämnen och 

möjliggöra ämnesintegrering och samarbete mellan lärare anser vi skulle vi vara en god 

hjälp för lärare ute i verksamheten. En fördel kan också vara att visa konkreta exempel 

på hur man bedömer elever vid ämnesintegrering och arbete med estetiska lärprocesser. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 
 

Frågor till intervju:  

 

Vilken utbildning har du?  

 

Vad har du för undervisningsgrupp/grupper? 

 

Vad kännetecknar just din undervisning?  

 

Hur tror du att barn/elever lär sig? Hur går det till? 

 

Om vi tänker på de estetiska ämnena så som bild, musik, drama och inte som enskilda 

skolämnen hur ser du på dessa?  

 

Är detta någonting du använder dig av i din undervisning på något sätt? 

 

Hur ser estetetiska lärprocesser ut i din praktik?  

 

Vad utgår du ifrån i din planering?  

 

Hur tänker du när du planerar lustfyllda situationer med barnen? Hur tillgodoser du de  

estetiska lärprocesserna vid din planering?  

 

Hur tror du att man på bästa sätt kan använda sig av estetiska lärprocesser i 

undervisningen?  

 

På vilket sätt tror du att man genom arbete med estetiska lärprocesser kan nå barnen? 

Följdfråga: Till exempel om man når dem på ett mer individanpassat plan, eller fångar 

man deras intresse lättare eller utvecklar lärandet?  

 

Arbetar skolan för att implementera estetikska lärprocesser i de teoretiska ämnena. I så 

fall hur?  

 

 

 


