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Sammanfattning 
 
Vi ville med denna undersökning ta reda på hur lärare i de tidigare åren arbetar med estetiska 
ämnen i undervisningen. De frågeställningarna vi sökte svar på var: Vilka aspekter utgår 
läraren ifrån i de estetiska ämnena? Vad har läraren för mål med sin undervisning i de 
estetiska ämnena? Tycker läraren att det finns hinder respektive möjligheter med estetiska 
ämnen? För att få våra frågeställningar besvarade valde vi en kvalitativ metod och intervjuade 
elva lärare som arbetar i år 1-3. I vår undersökning kom vi fram till att merparten av lärarna 
ansåg att det finns estetiska inslag i alla skolämnen och alla lärare tyckte att de estetiska 
ämnena var ett bra hjälpmedel till de mer teoretiska ämnena. De estetiska ämnen som dessa 
lärare arbetade med är bild och musik. Bild är enligt vår undersökning det estetiska ämne som 
lärarna använder sig mest av i undervisningen. De huvudsakliga målen för de estetiska 
ämnena bland alla informanter var att stärka elevernas självkänsla och höja deras 
självförtroende. Samtliga lärare ansåg att skolans ekonomiska situation var ett hinder för de 
estetiska ämnena eftersom de önskvärda aktiviteterna blir begränsade av för höga kostnader. 
Att arbeta med estetiska ämnen uppfattades av de flesta lärare som tidskrävande, vilket sågs 
som ett hinder. Alla lärare ansåg att möjligheterna med de estetiska ämnena var oändliga.  
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Inledning 

 

Vi har valt att undersöka hur klasslärare i år 1-3 arbetar med de estetiska ämnena i sin 

undervisning. Under vår utbildning har vi kontinuerligt kommit i kontakt med universitets 

lärare och verksamma lärare ute på VFU perioderna som förespråkar dessa ämnen på olika 

sätt. Vi har mött många olika synsätt på estetiska läroprocesser och detta har gjort oss mer 

inspirerade att veta mer om ämnet. 

 

Vi har under våra VFU-perioder upplevt att det kan finnas en osäkerhet om vad estetik 

betyder. Vi slog upp orden estetik, estetisk och estet för att ta reda på hur de definieras. I 

uppslagsverket (Uppslagsboken, 2002) förklaras estetik som läran om det sköna samt konsten, 

estetisk förklaras som, rör konst och skönhet. Estet är en person som lägger stor vikt vid det 

sköna eller konstnärliga. Vi finner det intressant att det förklarats på detta sätt då förklaringen 

känns gammalmodig och enkelspårig. Men vi upplever inte att detta är ett vedertaget sätt att 

se på estetik. Birgerstam (2000) anser att betydelsen av estetik har omdefinierats till läran om 

konsten. Estetiken har från att studerat den skapande handlingen i sig, förskjutits till 

upplevelse av objekt d.v.s. handlingens resultat, resonerar Birgerstam.  

 

Ute i verksamheten upplevde vi att det inte varit helt klart vilka de estetiska ämnena är, vad 

de betyder eller hur de estetiska ämnena kan bli en naturlig del i undervisningen. Vi har båda 

estetisk kommunikation som inriktning och kände tidigt i utbildningen att vi ville skriva om 

detta ämne. Främst för att bilda oss en uppfattning om vilken relation lärare ute i 

verksamheterna har till de estetiska ämnena, men också för att ta reda på hur det verkligen 

ser ut i verksamheten i dagens skola. I läroplanen står det: 

 

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

inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig 

(Lärarförbundet, 2004: 12) 

 

För att definiera vilka de estetiska ämnena är i skolan tittade vi i styrdokumenten och vad det 

står om dem. Vi fann att enligt dessa är musik, bild, slöjd, svenska – drama, idrott och hälsa, 

hem- och konsumentkunskap estetiska ämnen. De intervjuade klasslärarna arbetar i år 1-3 



och de estetiska ämnena de undervisar i är bild och musik, därför har vi valt att främst 

fokusera på dem.  

I kursplanerna för bild och musik står att läsa: 

 

Ämnets syfte och roll i utbildningen, bild   

 

Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och 

för elevernas övriga liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap 

och personlig utveckling./…/ Bilder och olika former av konstnärlig gestaltning 

öppnar möjligheter till att formulera frågor, uppleva och reflektera över egna och 

andras erfarenheter samt stimulerar förmågan att kritiskt granska och pröva sina 

ställningstaganden. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är en viktig 

förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet. Utveckling av bildförmågan ökar 

barns och ungas möjlighet att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer 

såväl rätten att bilda egna åsikter som att utöva inflytande. Utbildningen hävdar 

barns och ungdomars rätt att till fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet 

samt garanterar dem, tillsammans med samhällets kulturinstitutioner och fria 

kulturliv, rätten till kulturell mångfald (kursplan bild, skolverket, 2000). 

…musik. 

Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande 

former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och 

omedelbart sätt. Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetande 

nivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna 

och omedvetna intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar. 

Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla 

sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker 

den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt./…/ Musik är en del av 

kulturarvet. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning och lägger en grund 

för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv./…/ Musik är också ett 

gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt underlättar 

integration och samverkan i skola och samhälle (kursplan musik, skolverket, 2000). 

 
När vi läser i kursplanerna för musik och bild märker vi att texten har en bred 

tolkningsmöjlighet. Detta, tror vi, påverkar hur undervisningen i ämnena ser ut. Eftersom det 

är upp till varje lärare, arbetslag att bestämma hur innehållet ska utföras kan olikheterna dem 

emellan skilja sig åt. Skolan i Sverige har ett integrerat arbetssätt med lärarlag och borde 

kunna erbjuda en mer innehållslig samverkan anser Lindqvist (2000). Läroplanen 1994 har 



skilt de enskilda ämnena åt, men trots detta blir tematisk undervisning allt vanligare runt om i 

skolorna, menar Lindqvist.  

 

Kveli (1994) skriver att nya förslag till arbetsmetoder och åtgärder för att främja inlärning 

ständigt dyker upp. Det kan verka som den nya metoden är svaret till ett lyckat lärararbete, 

fortsätter Kveli. Att arbeta som kreativ lärare innebär hårt arbete och viss osäkerhet, framför 

allt hos nyutbildade lärare som inte har de erfarenheter som lärare med mångårig rutin menar 

Kveli. Kveli anser även att skolan bör skapa naturliga inlärningssituationer där elevernas egen 

nyfikenhet och längtan efter att lära sig saker får styra aktiviteten. Vi tycker att kreativiteten i 

estetiska ämnen kan nyttjas mycket med ett integrerat arbetssätt och att de på ett naturligt sätt 

kan väcka elevernas nyfikenhet och intresse.  

 

Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur klasslärare i år 1-3 arbetar med de estetiska ämnena 

i undervisningen. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka aspekter utgår läraren ifrån i de estetiska ämnena? 

Vad har läraren för mål med sin undervisning i de estetiska ämnena? 

Tycker läraren att det finns hinder respektive möjligheter med estetiska ämnen? 



Litteraturgenomgång 

 

Estetiska ämnens roll 

 

I boken En kultur skola för alla (2003) skriver Marner och Örtegren om att ett antal 

kommuner i Sverige har timplanedelegationen avskaffat timplanen i grundskolan. En skola i 

förändring medför att situationen för estetiska ämnen och estetiska läroprocesser ses över. 

Författarna menar att i en sådan omorganisation riskerar de estetiska ämnena komma i kläm 

och diskussioner har väckts om den s.k. treämnesskolan finns.  

 

Marner och Örtegren (2003) skriver att i syfte att syna den lärande organisationen har 

Skolverket (1998) utfört observationer och samtal i verksamheten och undervisningen med 

elever och personal inom svenska skolor. Även styrdokument och ramfaktorer har granskats. 

Undersökningen visar att läs- och skrivprocesser är tredelad; ”enstämmighet”, 

”tvåstämmighet” och ”flerstämmighet”. När det hålls lärarstyrda aktiviteter i klassrummet 

eller arbetet utövas enskilt och under tystnad, råder enstämmighet. Ämnessegregerade 

läromedelstexter förekommer ofta. Tvåstämmighet gäller när klassrumskulturen är öppen för 

två stämmor i taget. Eleven har en dialog med läraren som fungerar som vägledare. Läraren är 

den som oftast utvärderar och bedömer och inkluderas inte i den övriga gruppen. 

Undervisningen i det tvåstämmiga klassrummet är vanligtvis inte ämnesintegrerad. Om 

klassrumskulturen är öppen och befrämjande råder flerstämmighet. När man läser och skriver 

finns där olika mottagare, teman och ämnesintegrerat arbetssätt är vanligt. Inom de estetiska 

ämnena finns redan många egenskaper som präglar flerstämmigheten. Eleverna blir aktiva 

och skapandet är i centrum i dessa ämnen.  

 

Det skrivs mycket om hur estetiska uttrycksformerna kan och bör användas i allt lärande 

(Thavenius, 2004). Thavenius skriver att det inte skett någon större förändring eftersom de 

estetiska ämnena fortfarande är mest aktiva i de tidigare åren i skolan. De estetiska ämnena 

kopplas ofta samman med avkoppling från allt annat som är ansträngande och tråkigt. Om 

läraren inte har en utbildning inom något av de estetiska ämnena tenderar de att få mindre 

utrymme i undervisningen. I styrdokumenten betonas vikten av att arbeta ämnesövergripande 

och tematiskt. Detta medför att de estetiska ämnena får en viss roll i undervisningen, detta 

beroende på vilken lärare som har undervisningen. Thavenius menar att det finns en risk att 



estetiska aktiviteter inte kopplas till de övergripande kunskapsmålen, utan blir självändamål. 

Viljan till ett nytänkande saknas hos de styrande samt viljan att följa upp satsningar som 

gjorts på de estetiska uttrycksformerna, anser Thavenius. 

 

I en artikel (Kroksmark, 2002) skriver Tomas Kroksmark att i ett målstyrt system är det målen 

som är viktiga, inte tiden. De lokala skolorna och i första hand lärarna har emellertid 

svårigheter att förstå det målrelaterade betygssystemet och får därför problem med 

betygssättningen. Det kan vara så att formuleringen av målen är svåra att tolka och blir på 

grund av det komplicerade att omsätta praktiskt i undervisningen.  

 

Enligt Ericson (2000) har lärare och forskare efterlyst ett vidgat perspektiv på eleven. 

Perspektivet ska inte bara innefatta kunskap om hur de läser, skriver och räknar utan även 

estetiska samt emotionella färdigheter. Elevernas prestationer och utveckling anses vara svåra 

att utvärdera och tolka i de estetiska ämnena. Bedömningen i dessa ämnen kräver att läraren 

ska titta på andra processer än de som traditionellt bedöms.   

 

Bjorkvold (2005) menar att det är en viktig debatt i skolan om musikens berättigande. 

Skolämnenas nyttoaspekt anses som allt viktigare, följden har blivit att musiken trängts 

tillbaka allt mer. Musiken är en tillkoppling mer än en avkoppling och är betydelsefull i 

lärandet i stort. Författaren anser att musiken är en källa till glädje och erfarenhet, detta är 

musikämnets verkliga berättigande. Ämnet leder till en rikare, helare och mer kreativ tillvaro i 

livet.  

 

I början av nittiotalet var musik på väg ut från skolan, skriver Sandberg (2004). Genom att 

tydligt göra musikämnet till ett kunskapsämne i kursplanen, förändrades musiken till både ett 

estetiskt ämne och ett kunskapsämne. Sandberg anser att läroplanerna ger de estetiska ämnena 

legitimitet men att lärarna skapar sina egna läroplaner. Resultatet inom musikundervisningen 

beror på om läraren är kompetent, engagerad och intresserad. Lindström (2004) anser att 

skolledarna påverkar vilken plats de estetiska ämnena får i undervisningen. De skolor och 

lärare som redan arbetar mycket med de estetiska ämnena kommer att utveckla sig mer, men 

skolor som inte gör det vågar kanske inte satsa på den utvecklingen.  

 



Lindqvist (2000) anser att, för att eleverna ska kunna reflektera och bli medvetna krävs något 

radikalt och nytt. En estetisk struktur gör att kunskaperna levandegörs. När det gäller att tolka 

omvärlden på ett nytt och annorlunda sätt spelar de estetiska ämnena en särskild roll. 

 

Estetiken associeras till konst, formgivning och sinnlighet, men också till det 

dekorativa och skiljs från mening och betydelse, som i sin tur knyts till funktion, 

kunskap och moral. Formen blir det ytliga, konstens kännetecken, och inom 

vetenskapen sysslar man med innehållet. Vetenskapen handlar om verkligheten och 

konsten har en lägre verklighetsgrad, den handlar om fiktionen eller fantasins värld 

(Lindqvist, 2000: 89).  

 

I den svenska skolan anser Lindqvist (2000) att konst och vetenskap ställs mot varandra, 

vilket innebär att estetiska och teoretiska ämnen bedöms enligt olika kriterier. De estetiska 

ämnena är produktiva och praktiska, de står för utförande, form och yta. De teoretiska berör 

lärandet i stort och bygger på vetenskaplig kunskap. Kunskapsprocessen i dessa ämnen är ofta 

reproduktiva. Om de estetiska ämnena blir avskilda i skolan, riskeras undervisningen i de 

estetiska ämnena att handla om tekniker och praktiska övningar. Detta är, enligt Lindqvist, 

inte ovanligt i svensk skola. De estetiska ämnena riskeras också att underordnas de teoretiska 

ämnena och får funktionen som en dekorativ inramning till de teoretiska studierna.  

 

Den praktiska och estetiska verksamheten vilar på beprövad erfarenhet eller på konstnärlig 

grund och oftast inte på en vetenskaplig begreppsmässig klarhet, menar Marner och Örtegren 

(2003). Inom de estetiska ämnena separeras ibland teori och praktik, de blir motpoler istället 

för att stödja varandra. Estetisk och praktisk begåvning uppfattas ofta som personlig och är en 

mystisk kompetens som bara vissa har. Denna begåvning finns redan hos vissa personer och 

är oberoende av studier. Mellan erfarenhetsbaserad och språkligt formulerad kunskap finns en 

motsättning. Detta har en viss benägenhet för akademin att generera tolkningsföreträde på vad 

kunskap är och för praktiker att ta avstånd från vetenskap, anser Marner och Örtegren. 

Praktiskt- estetiska ämnena blir de icke-verbala ämnena om dessa definierar sig som motsats 

till de s.k. teoretiska ämnena. Thavenius (2002) anser att med denna motsättning föds begrepp 

som det ”fria skapandet” och när den teoretiska dialogen är övervägande i skolan, kan de 

estetiska ämnena marginaliseras.  

 

 

 



Estetik i läroprocesser 

 

Begreppet estetiska läroprocesser har under senare tid blivit allt mer populärt och 

utgångspunkten är att estetisk verksamhet och lärande har något gemensamt, anser Marner 

(2005). I boken En kultur skola för alla (2003) ställer författarna instrumentella läroprocesser 

mot estetiska läroprocesser. Det instrumentella tjänar som ett syfte vid sidan av det egna. 

Marner och Örtegren menar att estetiska läroprocesser inte enbart är sinnesförnimmelser, utan 

kan göra den pedagogiska effektiviteten mindre teoretisk. Denna tabell finns att läsa i boken       

En kulturskola för alla: 

 

Instrumentella läroprocesser Estetiska läroprocesser 

Eleven som en behållare för kunskap Eleven som medskapare i en 
kunskapsprocess 

Läraren som förmedlare av redan färdig 
kunskap 

Läraren som iscensättare av 
kunskapssituationer 

Enstämmig skolmiljö Flerstämmig skolmiljö 

Fakta Upptäckt 

Atomisering Transfer, överskridning 

Fast textbegrepp Vidgat textbegrepp, multimodalitet 

Svar utan frågor Kunskap ur dialog 

Automatiserad kunskap Främmandegörande kunskap 

Reproduktion Kreativitet 

Snävt kunskapsbegrepp Vidgat kunskapsbegrepp 

Ytkunskap Djupkunskap 

Förväntad kunskap Förvånande kunskap 

Fasta begrepp Skapande begrepp 

Entydig kunskap Mångtydig kunskap 

 

                                                         Tabell 1: Instrumentella och estetiska läroprocesser 

 

Sundin (2003) finner att de estetiska anlagen skiljer eleverna åt, men även om man tror att 

anlagen är medfödda eller inte, är lärandet viktigt för att kunna utveckla dem och väcka 

elevernas skaparlust. Sundin anser att det finns en naturlig förbindelse mellan estetik och 

pedagogik. Relationen mellan dem ses inte alltid som självklar och intresset för estetiska 

frågor har varit vacklande bland pedagoger. Sundin menar att pedagogen kan vara mer 

inriktad på produkt än upplevelse och esteten det motsatta. För att få ut det optimala av 

lärande bör det finnas en naturlig balans mellan form, innehåll och process. Andersson, Ahlin- 



Gråhamn och Thavenius (2002) menar att vissa elever inte trivs med alla estetiska 

verksamheter. Det bör finnas en jämvikt mellan det reproducerade och läroboksstyrda samt 

det utmanande och fantasifulla. Hur mycket av varje del det ska vara ser olika ut för varje 

elev.  

 

I boken Kultur, estetik och skola – några forsknings perspektiv (Andersson, Aulin- Gråhamn 

& Thavenius, 2002) diskuterar författarna om hur estetiska läroprocesser kan tolkas. De 

menar att konstpedagogen använder konsten för att se på och samtala om konst, för att 

eleverna ska bli bättre på att se på konst. Medan lärare använder konsten för att eleverna ska 

bli skickligare på svenska. För att förstå betydelsefulla frågor skulle det vara bättre, för alla 

parter, att nyttja alla möjliga ting, uttryck och språkformer. 

 

Vad är det för estetik som är viktigast i skolan? Är det konst som avkoppling och 

stimulans? Är det kvalificerade konstupplevelser, kompletteringar av det 

intellektuella livet i skolan med sinnliga upplevelser eller erfarenheter av eget 

konstnärligt skapande? Är det estetisk kompetens i betydelsen kunskaper om konst 

och vana att gå på konserter och utställningar?  Är det estetisk bildning med 

innebörden att utveckla sin känslighet, sitt sinne för tillvarons komplexitet och sin 

kritiska sans? Är det den radikala estetikens frihet att ställa besvärliga frågor och 

ifrågasätta etablerade sanningar? Eller vad är det för estetik? (Andersson, Aulin-

Gråhamn & Thavenius, 2002: 46) 

 

Många skolforskare (Myndigheten för skolutveckling 2003) betonar att arbete med ett konkret 

material gör det lättare att se sina egna läroprocesser.  

 

Numera har man börjat inse att barn och ungdomar behöver träna sig i att förstå hur 

det egna lärandet går till och vilka redskap och grundläggande tänkesätt för lärande 

som olika ämnesområden bygger på. Man behöver lära sig hur man ’styr’ det egna 

tänkandet (thinking management) genom att få hjälp att utveckla medvetna 

problemlösningsstrategier. Reflektion över det egna tänkandet är en avgörande 

aspekt av att ’lära sig att lära’ (Myndigheten för skolutveckling, 2003: 76). 

 

Vidare menar Myndigheten för skolutveckling att läraren måste, för att hjälpa eleverna, 

metodiskt fästa deras uppmärksamhet på deras tillvägagångssätt. Genom att läraren tar upp ett 

ämne eller frågor som berör eleverna, skapas ett starkare intresse och de engagerar sig på 

djupet i sitt tänkande. Detta skapar ett grundligt lärande och kunskapsbildande.  



För att skapa meningsfullhet för eleverna kan man inte skilja på tanke och handling, teori och 

praktik, abstrakt och konkret kunskap, estetik och kognition. Genom att betona handens 

intelligens skapar skolan en kunskap som känns meningsfull (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003). Läroprocesser sker då eleven får uppleva något med sina sinnen. 

Lärande sker i processer och flera processer sker samtidigt.  

 

Rasmusson (2000) hävdar att skapande processer förutsätter en personlig relation och lyhörd 

dialog mellan elev och elev samt lärare och elev. I den estetiska formen har eleven ett skydd 

där den skapande processen kan fungera som en mask att gömma sig bakom. Samtidigt menar 

Rasmusson att den skapande processen lär eleven om sin inre värld. Objektvärlden har 

dominerat i form av fakta om den yttre världen och kvantifierbara kunskaper i skolan. 

Estetiska ämnen kan lära elever mer om subjektvärlden som handlar om relationer och om 

deras och kamraternas inre värld.  

 

Andersson, Persson och Thavenius (1999) finner att det teoretiska tänkandet bör reserveras 

för de besvärliga frågorna. Eleverna ska få tillfälle till eftertanke och omprövningar samt 

begrepp för att begripa. Teorin är nödvändig för praktiken, inte en kompensation för att 

medverka i praktiskt arbete.  

 

/…/ kultur i skolan inte kan vara något annat än ’de estetiska processerna i barns 

lärande’. Det påstående riktar intresset mot hur barn skaffar sig kunskaper i skolan, 

och kanske också mot vad det är för kunskaper de skaffar sig. Man kan anta att det 

vilar på en uppdelning mellan estetiska läroprocesser och andra sätt att lära sig. De 

’estetiska processerna’ kan definieras på olika sätt. Men det är rimligt att tänka sig 

att det handlar om att lära sig med alla sinnen, att det bör finnas inslag av lust och 

lek, att det är ett öppet och sökande sätt att lära sig, att resultatet inte är helt och 

hållet planerat och förutsägbart eller att det inte finns ämnesgränser som inte får 

överskridas (Andersson, Persson & Thavenius, 1999: 97). 

 

Andersson m fl. (1999) hävdar att i skolor med traditionell undervisning begränsas ämnena 

om läraren eller läromedel förmedlar en förutbestämd kunskap utifrån en välplanerad mall. 

Eleverna ska få möjlighet att använda estetiska uttryckssätt. Andersson m fl. (1999) anser att 

fantasi, kreativitet och estetisk gestaltning borde få större utrymme i elevernas eget skapande.  

 

 



Kreativitet 

 

Marner (2005) anser att använda beprövad erfarenhet på ett nytt sätt är att skapa, att göra är 

att vila i den beprövade erfarenheten. I skillnaden mellan att skapa och att göra ligger 

kreativiteten. Kreativa samhällen (Burton, 2002) förknippas generellt sett med stimulans från 

andra kulturer, samspel med andra skapande personer och tolerans för andra åsikter. 

Kreativiteten formas av omgivningen, men den skulle aldrig få uttryck utan människor. 

Sociala framsteg underlättar kreativitet, framförallt genom att barn får ett kulturellt kapital 

under sin uppväxt, där stimulans, förebilder och förbindelser är grunden.  

 

Lekfullhet är ju utforskandets söndagsvariant där man prövar andra 

verklighetsmodeller. All lek är inte kreativ, men all kreativitet har drag av lekfullhet; 

av fantasi och öppenhet (Burton, 2002: 48).  

 

Burton anser att kreativitet inte kan ses som någon särskild egenskap utan en blandning av en 

rad olika egenskaper. Öppenhet och flexibilitet förknippas ofta med kreativitet, men det 

räcker inte med dessa egenskaper. Öppenhet utan kunskap kan bli ytlig, idéer som flödar 

behöver inte betyda att de förverkligas eller skapas. Burton menar att kreativitet kräver olika 

egenskaper. Egenskaper som krävs i ett kreativt område, kan i ett annat vara överflödiga. 

Förmågan att uttrycka sig i känslor är en förutsättning i litteratur och konst, men den är inte 

viktig i vetenskap där man snarare behöver distans.  

 

Wetterholm (2001) skriver om Läroplanskommitténs rapport (SOU 92:94, 1992) där de utgår 

från att kreativitet är en tankefunktion som löser praktiska problem och en intellektuell 

förståelse. En dimension av kunskapande är kreativitet. I undervisning med kreativa inslag 

underlättas en kunskapsalstrande process genom att eleverna ges möjlighet att utföra 

självständiga och kreativa lösningar. Detta kan medföra att bedömningar av olika slag sker på 

ett naturligare sätt än om eleverna inte löst olika uppgifter självständigt och kreativt.  

Wetterholm menar att ett kreativt arbete är för de flesta en möjlighet och kan användas i 

många sammanhang. Kreativitet är en process som startar i ett bestämt problem som eleverna 

ska lösa. Varje elev ska få utveckla sin egen process utan att bli störd eller distrahera andra. 

Läraren bör ge utrymme för undervisande samtal med enskilda eller i grupper. Wetterholm 

anser att det i alla skolmiljöer eller olika arbetsformer inte alltid finns förutsättningar för att 

skapande och kreativitet ska utvecklas. 



Marner (2005) menar att lärare kan på grund av sina erfarenheter förbise barns kreativa idéer. 

Läraren ser inte det kreativa för att någon gjort något liknande tidigare, men det innebär inte 

att barnet är okreativt. Barnets idé kan utifrån dennes förutsättningar vara mycket kreativt och 

förtjänt av uppmuntran. Elever kan vara kreativa utan för den skull kommit på något 

revolutionerande men de kan istället ha lärt sig något nytt. Läraren bör ge eleverna 

förutsättningarna att skapa något nytt i just det sammanhanget. Kreativitet är att skapa något 

nytt som är kombinerat med erfarenheter. Ur en sociokulturell syn på kreativitet sätts inte bara 

fokus på en individuell egenskap utan även en utveckling mellan människor, menar Marner 

(2005).  Skolan som helhet bör präglas av kreativitet där alla skolämnen ses som kreativa.  

 

Jean Piaget 

 

Piaget (Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted & Wedel Brandt, 2003) anser det viktigt 

att undervisningen tar sin utgångspunkt i barnens intresse och deras nyfikenhet på omvärlden. 

Enligt Piaget ska barnen uppfostras till att vara kreativa och aktiva. Därför bör huvudvikten 

läggas på den aktiva utforskningen och förståelsen av sanningen.  Piaget lägger stor vikt vid 

leken och dess betydelse för individens utveckling. Om man utgår ifrån Piagets tankar 

framgår att den sociala miljön har betydelse för utvecklingen, men i hans stadieteori lägger 

han större vikt vid individen. Piagets tankar och teorier var att barnet skulle ses som ett 

subjekt d.v.s. att barnet på egen hand söker sina kunskaper utifrån sin nyfikenhet och sina 

intressen, lusten att lära. Genom Piagets nytänkande om barn som subjekt så skulle 

samhällsutvecklingen gå framåt istället för att som tidigare bara imitera föregående 

generation. 

 

 Howard Gardner 

 

Gardner (1983) anser att skolan ska handla om det sanna, det sköna samt det goda och han  

skriver om de multipla intelligenserna i sin bok De sju intelligenserna. Gardner anser att 

människor inte har en intelligens utan flera. Intelligens är mångfaldig. De olika intelligenserna 

är; lingvistisk intelligens, musikalisk intelligens, logisk- matematisk intelligens, visuell- 

spatial intelligens, kroppslig- kinestetisk intelligens, självkännedom- social intelligens.  Det är 

i första hand den logiskt- matematiska och den språkliga intelligensen som bedömts i 

skolkulturen. Gardner menar att det inte bara är dessa intelligensers tänkande som är av 



betydelse för en människas förmåga att uträtta något i livet, utan i minst lika stor utsträckning 

kompetens som har att göra med musikalitet, rörelsemönster, spatial föreställningsförmåga, 

sociala relationer, naturintresse och sättet att förhålla sig till den egna personen. Bildning är 

inte detsamma som allmänbildning eller faktakunskap. Det är förmågan att se kritiskt på saker 

och ting, göra jämförelser, se sammanhang och uppleva anknytningspunkter oberoende av 

skolans olika ämnen. Gardner (1983) anser att en djupare förståelse är att få en känsla för 

sammanhangen i viktiga ämnen. Denna kunskap går inte att mäta med prov och tester, utan 

genom att genomföra en systematisk bedömning av hur eleverna arbetar och vad de kommer 

fram till. Elever bygger upp olika slags kompetens i samspel med sin omgivning. Gardners 

grundsyn är att eleverna känner sig mer motiverade och blir mer engagerade om de får 

möjlighet att nyttja sin intelligens, personlighet, kreativitet, talang och intresse i sitt lärande. 

Gardner anser att intelligens handlar om hur du är intelligent, inte hur intelligent du är.  De 

intelligenser som de estetiska ämnena är mest sammankopplade till är musikalisk- kinestetisk 

och visuell- spatial intelligens. Med musikalisk intelligens menas att personen har känsla för 

rytm, melodi och toner i musiken, har lätt att känna igen melodier och verser. För att elever 

med denna intelligens ska få ut maximalt av undervisningen kan det vara bra att integrera 

musik med andra ämnen, studera och läsa högt till musik, göra ramsor och rappa samt att lära 

sig att tänka i bilder till musik. De personer som har kinestetisk intelligens använder sin kropp 

och arbetar gärna med händerna. Dessa elever provar sig fram när de ska lära sig nya 

företeelser och stärker sin intelligens genom att lära in med hjälp av rörelser. För att 

tillmötesgå elever med denna intelligens kan läraren låta dem göra konkreta experiment, 

dramatisera samt få tillåtelse att röra sig under lektionerna. När elever har känsla för färg och 

form samt lätt att föreställa sig abstrakta ting har den visuella spatiala intelligensen betydelse. 

Dessa elever stimuleras bäst genom att bygga modeller, rita bilder, symboler och få arbeta 

med tankekartor.  

 

Lev S Vygotskij 

 

Vygotskij (1995) menar att barns utveckling sker i samspel med dess omgivning. Beroende av 

vilken hjälp barn får kan de antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå, eller i sin 

potentiella nivå. Den faktiska utvecklingsnivån är när barn lär sig av egen kraft. Den 

potentiella nivån är när de blir inspirerade av lärare eller andra vuxna. Genom lärande förenas 

språket och kulturen och det är i samspel med andra som barn utvecklas. Vidare anser 

Vygotskij att omgivningen och goda relationer med vuxna är avgörande för individens 



utveckling och prestation. De sociala faktorerna påverkar enligt Vygotskij intelligensen, som 

inte enbart beror av biologiska förutsättningar.  

 

Vygotskij anser att alla människor är kreativa, även det lilla barnet. Den kreativa aktiviteten 

gör att människan kan skapa något nytt och denna förmåga kallar Vygotskij för fantasi.  I 

fantasin tolkas känslor samt erfarenheter, och medvetandet förenar känsla med betydelse och 

mening. Detta innebär att känsla och tanke hör ihop.  

 

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

områden och möjliggör den konstnärliga, vetenskapliga och det tekniska skapandet 

(Vygotskij, 1998: 13).  

 

Vygotskij menar att den mänskliga fantasin och skapandet är en produkt som byggt hela 

kulturens värld. Genom att se till hela medvetandeprocessen förenar Vygotskij estetik med 

rationalitet.  

 

John Dewey 

 

Dewey (2004) myntade begreppet ”learning by doing”, vilket är en aktivitetspedagogik där 

teori, praktik, reflexion och handling hänger ihop. Kunskap måste kunna bli till nytta och ha 

verklighetsanknytning. Det råder ett ömsesidigt förhållande mellan individens väl och 

samhällets, anser Dewey, och menar att de båda utvecklas tillsammans och inte fullt kan 

skiljas åt. Dewey tycker att skolan ska ge elever levande kunskap så att de har praktisk nytta 

av det, både yrkesmässigt och personligt. Detta uppnås genom praktiska övningar som i hög 

grad avlägsnar sig från ett teoretiskt inlärningssätt. Huvudtanken är att skolan tjänar på att 

utveckla människans förmåga till problemlösning och att eleverna ska få ett kritiskt tänkande i 

stället för memorering. Skolan bör påminna om det verkliga livet.  

 

Människor lär sig genom att pröva sig fram i arbete och handling. Att man i skolan skiljer 

mellan teori och praktik stämmer inte med Deweys pedagogik. Praktiskt arbete i skolan ska 

leda till mer än att aktiviteterna enbart blir metoder och sätt för oreflekterad sysselsättning. 

Dewey anser att praktiskt arbete i skolan ska leda till en djupare insikt samt bredare kunskap 

för eleverna. Utan det praktiska blir det teoretiska obegripligt, utan teori förstår eleverna inte 

det praktiska. 



 

Aktivitetspedagogiken har påverkat den svenska skolan i ett försök att utveckla, förnya och 

modernisera den, skriver Lindqvist (2000). Eleverna ska själva vara aktiva och produktiva.    

En av fördelarna med ett aktivitetspedagogiskt förhållningssätt var att de estetiska ämnena 

fick en höjd status, men nackdelen var att det estetiska blev synonymt med praktisk handling.  

 

Läraren och den estetiska skolan 

 

Löfstedt (2004) menar att skolan behöver lärandemiljöer som utvecklar den perceptuella 

varseblivningen vid sidan av den begreppsmässiga varseblivningen. Lärandemiljöer med 

estetisk verksamhet, där elevers alla sinnesförmågor engageras, har två funktioner som står i 

ett samspelande förhållande till varandra. Eleverna får lära sig känna och uppfatta genom att 

gestalta i bild och andra sinnliga uttrycksformer. Men även lära sig att gestalt i bild och andra 

sinnliga uttrycksformer genom att känna och uppfatta. 

 

Uddén (2004) skriver om den antropologiska pedagogiken som utgår från en helhetssyn på 

människan. Denna pedagogik utgår från att alla elever är sociala, psykiska, biologiska och 

kulturella varelser. Den ”traditionella” undervisningen bygger på att eleverna enbart är 

psykologiska och/eller psykosociala varelser. Den antropologiska pedagogiken koncentrerar 

sig på kvalitetsaspekter i kommunikationen mellan elever och lärare för att eleven ska bli en 

självständigt tänkande människa. Uddén menar att i det pedagogiska mötet mellan elev och 

lärare sker ett möte mellan barnets musiska bildningsstrategier och pedagogens logiska 

bildningsstrategier. Läraren bör utgå från barnets strategier och anpassa undervisningen efter 

deras sätt att lära. I takt med barnets mognad kan läraren införa logiska bildningsstrategier i 

verbalform. 

 

Uddén (2004) menar att barn från olika sociala bakgrunder och har olika förutsättningar när 

de börjar skolan. Kraven från skola och samhälle gör att somliga elever klarar sig bättre än 

andra på grund av sina förutsättningar. Det är lärarens roll att forma språket för eleverna, så 

att de förstår varandra och eleverna lättare tar till sig kunskap. När eleverna får träna språk 

och tänkande, hörbart och synligt genom sinnesintryck och musiska uttrycksformer, lär de sig 

om tillvaron på ett muntligt och kroppsligt sätt. Därmed är det en klar fördel om den 

pedagogiska dialogen sker på elevernas villkor. Skolan är förberedande för ett liv i samhället 

därför ska alla elever kunna läsa och förstå skrifter samt kunna uttrycka sig i skrift, anser 



Uddén. För att musiskt lärande barn ska uppnå en språklig kvalitet och dialog bör lärare och 

andra pedagoger använda sig av musisk lek som metod. Uddén menar att lärare, pedagoger 

och vuxna runtomkring barn måste uttrycka att det är naturligt att sjunga, klappa, röra sig 

rytmiskt och dansa utan för höga estetiska krav på sig själv och andra.  

 

I boken Den musiska människan (2005) står det om hur en bra lärare i de estetiska ämnena ska 

vara. Det behövs entusiasm, ämneskunskap och en kreativ förmåga att umgås med elever. Det 

krävs inte bara en begåvning inom ämnet, utan även förmågan att förmedla denna. Bjorkvold 

anser att läraryrket vilar på två hörnstenar, kärlek och kompetens. En lärares kompetens ligger 

utöver kurslitteratur och lärarhandledningar, det behövs en trovärdighet, tydlighet och 

trygghet i yrkesutövningen. ”En levande lärare är lika viktig för äkta lärande som en levande 

elev (Bjorkvold 2005: 133)”.  

 

Bjorkvold (2005) skriver om att de flesta som börjar första klass har en period av förälskelse, 

stolthet och begeistring. Det finns en övergång mellan skolkultur och barnkultur, denna sker 

inte på en gång. Under de första skolåren har de flesta elever en upptäcktsfas, de genomgår ett 

själsformande kunskapsgenombrott.  

 

Förälskelser går i vågor, crescendo och decrescendo. De kan också leda till något 

mer, nämligen kärlek. Eller också försvinner de i intet, i likgiltighet. Hur går det 

med skolförälskelsen? Växer den första glädjen över att behärska bokstäver och 

siffror till något beständigt? Öppnar skolan dörrarna till en värld där muserna 

sjunger och förvandlar bokstäverna till berättelser som du knappt trodde dig kunna 

skriva och räkneproblem som just du kunde lösa? Eller bleknar bokstäverna till ett 

evinnerligt tjat om vad som är fint och riktigt, och siffrorna till en olöslig knut av 

räknesätt och x och y? ( Bjorkvold, 2005: 118) 

 

I boken Den musiska människan (2005) står det att barn leker, lever och lär i enhetliga 

processer som är förankrade i den rådande kulturen. Det barnet upplever kompletterar 

varandra fullständigt. Det finns inga störande motsättningar mellan kropp, språk, tankar, 

känslor och kultur. På detta sätt är barn skapade att lära sig, ett ständigt kretslopp där alla 

delar ingår i jämvikt. Genom en aktiv läroprocess drivs barnen att erövra allt större kunskaper 

om verkligheten. Genom ett jämviktssystem och nya utvecklingsfaser ökar barnens 

kunskapskapital. Barnets förmåga till lärande riskerar att brytas ner om detta kretslopp bryts. 

Bjorkvold anser att detta kan ske när barnet börjar skolan, brottet mellan barndom och skola 



blir ett inlärningsbrott. I skolan kan lärandet bli uppdelat, opersonligt och obesjälat vilket kan 

medföra till att bestående kunskaper riskeras. Att delta i ett socialt och kulturellt sammanhang 

anser Bjorkvold vara det bästa sättet att lära sig saker från grunden. Glädjen att leva, modet att 

skapa, förmågan att lära, lusten att leka och kraften att växa är enligt Bjorkvold barnets 

baskompetenser i lärandet.  

 

Marner och Örtegren (2003) skriver att om olika lärare i ett lärarlag samarbetar, luckras 

gränserna mellan de ämnena upp. Vid dessa projekt bör läraren/lärarlaget inte göra avkall på 

sina ämnens kursplaner och uppnåendemål, utan arbeta gemensamt men på sina egna villkor. 

Gemensamma projekt har inom de estetiska ämnena fått kritik för att dessa ämnen kan hamna 

i bakgrunden och ses som ett hjälpmedel, ett komplement till de övriga ämnena.  

 

Temaarbete 

 

Lindqvist (2000) menar att temaarbete är ett integrerat arbetssätt där man försöker skapa en 

helhet och detta sker ofta i samarbete mellan flera ämnen. När man arbetar tematiskt skiljs 

inte ämnena åt, utan det skapas möjligheter för möten mellan de teoretiska och estetiska 

ämnena. Det teoretiska får kontakt med ett skapande arbetssätt och det estetiska får möta 

innehållsliga diskussioner i de teoretiska ämnena. En problematik med temaarbete kan vara att 

man inte på allvar diskuterar temaval eller innehåll. I stället verkar den viktigaste frågan vara 

om läraren ska vara förmedlare eller handledare. Pedagogiken har förändrats från innehåll och 

arbetssätt till organisation och ledning. Med ett organisatoriskt synsätt bortser man från 

viktiga aspekter i kunskapsprocessen: kunskapens sociala och dialogiska sida. Innehållet 

behöver levandegöras och gestaltas på en mängd olika sätt och med sin pedagogiska kunskap 

har läraren där sin huvuduppgift, anser Lindqvist. Genom att använda ett gestaltande 

arbetssätt låter läraren gruppen få huvudrollen och därmed göra sina egna tolkningar. Det 

individuella förenas med det sociala.  

 

Skapande 

 

Bendroth Karlsson (1996) menar att skapandet ibland används som hjälpmedel för att göra de 

mer teoretiska ämnena roligare och inte som en möjlig kunskapskälla i sig. Som kunskap 

misstros sinneserfarenheter och den inlärda intellektuella kunskapen prioriteras och bidrar till 

att elevernas estetiska skapelser får mindre betydelse. Verbaliseringen är det uttryck som 



prioriteras, vilket kan vara ett hinder vid visualiserade aktiviteter. Att göra visuella 

upplevelser till språkliga upplevelser skapar svårigheter för elever. I estetiska ämnen finns det 

avgörande konsekvenser hos pedagogen för aktivitetens genomförande. Det kan visa sig 

finnas skillnader i den pedagogiska hållningen och inställningen till estetisk verksamhet. 

Eleverna får inte delta i den utsträckningen så att erfarenheten kan blir deras. Aktiviteten blir 

lärarstyrd från början till slut. Detta gör att pedagogen signalerar att det eleverna skapar 

kräver verbal uppbackning. Det eleverna skapar med händerna är bra, men det är det 

teoretiska som är viktigt. Bendroth Karlsson anser att detta kan vara an stor fallgrop med att 

enbart integrera de estetiska ämnena, de får ingen egen status om de inte ibland lyfts fram.  

 

Bild 

 

I boken En bildpedagogisk studie (2001) står att läsa om bildämnets fyra aspekter enligt 

Efland (1990). Dessa aspekter påverkar hur de bildmetodiska inriktningarna blir och vilken 

den teoretiska grunden är för verksamheten.  

 

Ämnesaspekter Bildmetodiska 
riktningar 

Pedagogiska/psykolog-
iska riktningar 

Syfte med 
bilduppgiften 

1. Att lära sig 
avbilda 

Ge förebilder Behaviorism Avbildande 

2. Att lära sig 
framställa 
bildspråkliga 
uttryck 

Ge möjligheter att 
utveckla visuellt 
tänkande  

Kognitiv inriktning Kognitivt 

3. Att lära sig 
uttrycka känslor i 
bild 

Ge tillfällen till 
bildterapeutiskt arbete 

Psykoanalytisk 
inriktning 

Emotionellt 

4. Att lära sig 
framställa 
estetiska bilder 

Ge undervisning i 
konstfostrande anda 

Gestaltpsykologisk 
inriktning 

Estetiskt 

 

Tabell 2: Bildämnets fyra aspekter, bildmetodiska riktningar och pedagogiska/psykologiska riktningar 

 

Enligt Wetterholm (2001) betraktas bildämnet som ett ämne utan teori och används som ett 

avbrott till de mer kravfyllda ämnena. Eleverna får i regel en uppgift per lektionstillfälle och 

syftet med aktiviteten klargörs sällan. Bildundervisningen påverkas av lärarens föreställningar 

om ämnet och att det inte finns någon synlig struktur. Elevernas bilder är inte det centrala utan 



vikten läggs vid deras tankar om bilderna och om bildarbetet. Det viktiga är att elevernas inre 

kommer till uttryck och inte om bilderna föreställer något. 

 

Bildkonsten ser oftast bilden/konstverket som det slutgiltiga målet, medan bildämnet 

har som mål att hos eleverna utveckla förmågan att kommunicera ett innehåll, 

beskriva iakttagelser, upplevelser och kunskaper. Det estetiska är i 

bildundervisningen en dimension av framställningen (Wetterholm 2001: 35-36).  

 

Wetterholm menar att bildämnet kräver kommunikation, det betraktade behöver begrepp och 

termer. Bilder och ord är beroende av varandra. Med detta synsätt får bildämnet i uppgift att 

ge kunskaper, medverka till elevers kognitiva och emotionella utveckling samt att fostra. 

 

Bendroth Karlsson (1996) beskriver en del pedagogiska bildaktiviteter som att eleverna ska gå 

mot ett bestämt mål utan vägbeskrivning. Det verkar ligga en föreställning om att eleven kan 

skapa helt ur sig själv, d.v.s. ”fritt skapande”. Eleverna får en uppgift men pedagogerna ger 

dem inga eller bristfälliga redskap för att de ska lyckas nå målet. Utan dessa redskap får 

eleverna svårigheter både i att utvecklas och att få förståelse i sin skapande process. Eleverna 

ska lära sig formulera sina eventuella svårigheter så att de kan beskriva hur de löst problemet. 

Det är viktigt att det är elevens personliga norm som avgör om skapelsen blir bra eller vad 

som är viktigt att ha med. Detta ökar förmågan att förstå utvecklingen bakom sin skapelse.  

 

I boken En kultur skola för alla (2003) skriver författarna om Elsner (1999) som i sin studie 

riktar skarp kritik mot det så kallade ”fria skapandet”. Denna terapeutiska modell har haft 

negativa konsekvenser för de estetiska ämnena eftersom den bidrog till att ämnena förlorade 

sina respektive identiteter. I denna typ av undervisning skulle eleverna få emotionell 

utveckling istället för att framhålla att den verkar inom ett konstnärligt ämne. Det finns 

nyestetiska rörelser som anser att fokus ska läggas på konstarternas kulturella egenvärde och 

deras ”symbolsystem”. Samhälleliga sammanhang bör belysas och tillväxten inom det 

specifika ämnet är viktigt. Förutom utövandet ska historiska, kritiska och estetiska aspekter 

behandlas.  

 

Lindahl (2002) skriver att barn gestaltar starka känslor i sitt bildskapande, den skapande 

processen är en länk mellan det medvetna och medvetna. Här är pedagogens roll att stödja 

men inte störa. Detta synsätt kritiseras, enligt Lindahl, av bildpedagoger. Bildpedagoger anser 



att konsekvenserna blir att bilden ses som en terapisysselsättning där syftet är att skapa 

harmoni och balans hos eleverna. Med detta synsätt behandlas och betraktas skapelserna som 

dekorationer. Elevers tecknande har med lärande att göra och ska ses som mer värdefull än en 

paus från undervisningen, skapande är ett sätt för eleverna att skildra omvärlden och göra den 

begriplig. Lindahl tror att skapandet inte kan reduceras till vare sig kognitiva eller emotionella 

handlingar. Vidare anser Lindahl att det inte går att bortse från att det finns terapeutiska 

aspekter i allt skapande.  

 

Wetterholm (2001) skriver att en bildundervisning som tar hänsyn till skapande och 

kreativitet blir ofrånkomligt processinriktad. Detta för att eleven gör personliga val i bland 

annat material, teknik och uttrycksmedel. Hur eleven löser uppgiften påverkar processen och 

slutprodukten. Detta tillvägagångssätt utesluter inte att eleverna får lära sig olika tekniker men 

exakta/önskade slutresultat är inte att rekommendera.    

 

Musik 

 

Uddén (2004) menar att i form av musik som ett samlingsbegrepp för sång och rytmisk 

rörelse har musisk kommunikation åtskilliga funktioner för oss människor. Det ger större 

effekt när individen själv uttrycker sig musiskt för att aktivera och stimulera hela hjärnan, än 

att enbart lyssna till musik. Detta tycks enligt Uddén vara nödvändigt för unga individer. 

Musik är känslomässigt kontaktskapande och ger förutsättningar för samarbete och 

grundläggande trygghetskänsla mellan olika individer. Musik är även minnesbärande och 

påverkar minnet på ett emotionellt medvetet sätt. Genom att individer får höra, känna och se 

sina tankar byggs minnet upp av erfarenheter i kombination med upplevelser. Uddén anser att 

musiken kan ses som ett stöd för barns språkutveckling och har en grundläggande betydelse 

då barnet utvecklar sitt språk. Genom att skapa gemenskap mellan människor har musiken 

även en kulturbärande funktion. En viss musikform eller genre identifierar sig varje kultur och 

delkultur med i ett samhälle. Musiken kan sammanföra såväl som åtskilja människor. Uddén 

anser att musik är kulturskapande, en slags kulturyttring. Varje ny generation måste lära sig 

sin samhällskulturs musik och dess specifika regler. Detta kulturarv förändras över tid och ny 

musik skapas.  

 



Metod 

 

Urval 

 

Vi har intervjuat elva kvinnliga klasslärare i år 1-3, Västerbottens län. Urvalet skedde 

slumpmässigt bland lärarna, förutom en skola där vi tidigare utförde en period av vår 

verksamhetsförlagda utbildning. De andra valdes ut genom att vi slog upp olika skolors 

telefonnummer i telefonkatalogen och ringde sedan upp dessa skolor och frågade om de ville 

delta i vår undersökning. När vi ringde till skolorna var det många av dem som tackade nej på 

grund av tidsbrist. Den lärare som vi sist gjorde vår verksamhets förlagda utbildning hos, 

tackade först ja men ändrade sig eftersom läraren ansåg att denne inte skulle tillföra vår 

undersökning något. Ett stort antal lärare ansåg att vi skulle ta kontakt med skolans rektor för 

att denne skulle bestämma om de kunde medverka i undersökningen. När vi fick tag i några 

lärare som kunde tänka sig att ställa upp, fick vi vänta några dagar på ett slutgiltigt besked om 

de kunde och om det var några fler lärare på samma skola som ville delta. Det var svårt att 

hitta tider som passade alla parter. 

 

Vi vill påpeka att vi intervjuat klasslärare och inte ämneslärare. Vi har inte intervjuat elever 

eller lärare som ingår i klasslärarens arbetslag. Eleverna kan därför ha estetiska ämnen med 

andra lärare.  

 

Datainsamlingsmetoder 

 

Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod, med hjälp av intervjuer. Utgångspunkten har varit en 

strukturerad intervju och detta innebär att vi har ställt fasta frågor till alla deltagare i 

undersökningen (Johansson & Svedner, 2004). Vi har även tittat på de intervjuade lärarnas 

klasscheman för en jämförande analys. För att få svar på våra forskningsfrågor formulerade vi 

intervjufrågorna utifrån forskningsfrågorna. Dessa intervjufrågor berörde hur lärarna arbetar 

med de estetiska ämnena i sin undervisning (se bilaga 1).  

 

 

 



Procedur/tillförlitlighet 

 

Eftersom vi ville ha en rak kommunikation om vad läraren anser om de estetiska ämnena 

valde vi att varken skicka ut introduktionsbrev eller intervjufrågor i förväg. Vi ville inte att 

läraren skulle få möjlighet att fundera igenom frågorna innan intervjutillfället. Detta för att 

frågorna inte skulle besvaras utifrån vad läraren trodde att vi ville höra. Intervjuerna 

genomfördes på de respektive skolorna som lärarna arbetar på. Alla intervjuer spelades in 

med hjälp av en MP3-spelare och stödanteckningar har gjorts. Lärare 3 och 4 samt 10 och 11 

intervjuades samtidigt då detta var deras önskemål, de resterande hölls individuellt. Samtliga 

lärare informerades om att de kommer att vara anonyma i detta arbete. Vi har under 

intervjuerna följt/använt oss av tretton intervjufrågor (se bilaga 1).  

 

Under merparten av intervjuerna har vi på ett eller annat vis blivit distraherade eller avbrutna 

av olika företeelser. Till exempel satt vi och intervjuade en lärare i lärarrummet, där hennes 

kollegor satt och fikade. Vid ett annat tillfälle kom en städerska in och städade. Vid flera 

tillfällen kom kollegor till informanterna och hämtade saker eller ställde frågor. Elever har vid 

olika tillfällen påkallat lärarens uppmärksamhet. Detta tror vi kan ha påverkat lärarens 

koncentration och därmed dennes svar. Vi fick efter avbrotten ställa om den aktuella frågan 

efter lärarens begäran då denne tappat tråden. Samtliga informanter besvarade alla 

intervjufrågor. En viss osäkerhet fanns hos några av lärarna. På frågan: Har alla estetiska 

ämnen lika mycket utrymme i undervisningen? Undrade vissa av lärarna hur vi definierade 

estetiska ämnen. Det efter de själva besvarat vad de ansåg vara estetiska ämnen och vilka de 

använder sig av i sin undervisning.   

 

Databearbetning 

 

Vi har genomfört intervjuerna tillsammans, Maria har antecknat och Therése har ställt 

intervjufrågorna. Efteråt har vi tillsammans lyssnat och skrivit ned lärarnas svar på 

intervjuerna. I resultatet har vi valt att summera frågorna med utgångspunkt från våra 

frågeställningar. Vi har gemensamt sökt efter litteratur och läst samma böcker för att få en 

likvärdig grund att utgå ifrån. Vi har suttit framför datorn och skrivit hela arbetet tillsammans. 

Av den orsaken att lärarna ska vara anonyma har vi i resultatet valt att namnge dem som 

Lärare 1-11. 



Resultat 

 

Vilka aspekter utgår läraren ifrån i de estetiska ämnena? 

 

- Vad ser läraren som estetiska ämnen? 

 

En aspekt är att synen på vad estetiska ämnen är skiljer sig mellan informanterna. Två av 

lärarna räknade upp vad de betraktade vara estetiska ämnen. Båda ansåg bild, musik och slöjd 

vara estetiska ämnen. Sedan tyckte den ena även att skapande svenska skulle ingå medan den 

andra ansåg att idrott och hemkunskap hör till estetiska ämnen. De övriga intervjuade lärarna 

tyckte att det finns estetiska inslag i alla ämnen. Lärare 3 svarade;  

 

….man kan ha estetiska inslag i alla ämnen. Bilder eller måla är väl det som används 

mest att integrera med. Estetiska ämnen finns hela tiden med. 

 

Alla lärarna sa att de arbetade ämnesintegrerat, där de estetiska ämnena var hjälpmedel till de 

mer teoretiska ämnena. 

 

- Vilken/vilka estetiska ämnen använder sig läraren av i sin undervisning?  

 

Alla lärare har svarat att de använder sig av bild i sin undervisning. De flesta har även lagt till 

skapande som en del i bildämnet. Många uppger även att det är just bildämnet som får mest 

utrymme i undervisningen av de estetiska ämnena. En av anledningarna till detta är, enligt 

vissa av lärarna, att bildämnet upplevs som lätt att integrera med övriga ämnen.  

 

Musik är det ämne som nästan alla av lärarna arbetar med i sin undervisning. Några av lärarna 

anser att musiken är ett säsongs betonat ämne i deras undervisning. De använder sig mer av 

ämnet t.ex. vid högtider och inför lov. Fem av lärarna använder sig av musik i sin 

undervisning, men eleverna går även till en utbildad musiklärare minst en gång i veckan. 

Lärare 5 resonerade så här om musikämnet; 

 

Lek, sång och musik är mycket viktigt i de första åren på skolan. Mycket handlar om 

känslan, att få in det i kroppen. 

 



Ett fåtal av lärarna använder handarbete med textiler i sin undervisning. Ingen av lärarna 

ansåg att de använde sig av träslöjd. 

 

- Vad tänker läraren på när denne planerar sin undervisning i de estetiska ämnena? 

 

Vi har valt att kort sammanfattat varje enskilds lärares svar eftersom deras resonemang om sin 

planering skiljer dem åt.  

 

Lärare 1: Planerar de estetiska ämnena så att de är kopplade till andra ämnen. Ibland är de 

fristående för att lära eleverna vissa grunder t.ex. tekniker eller färglära. Men även för att lyfta 

fram ämnet som enskilt ämne. Detta gäller ämnena bild och musik. 

 

Lärare 2: Planerar utifrån estetiska perspektiv och bygger sedan de teoretiska ämnena runt de 

praktiska. 

 

Lärare 3 och 4: De estetiska ämnena integreras för att ge en helhet och dessa planeras in i 

temat som är aktuellt. Vissa moment läggs in för att eleverna ska få träna finmotoriken. 

 

Lärare 5: De estetiska ämnena är centrala i undervisningen och kunskapen byggs runt de 

estetiska uttryckssätten. Läraren tycker att det viktiga är att ge eleverna inre bilder och 

upplevelser. 

 

Lärare 6: Tycker att planeringen i de estetiska ämnena faller sig naturligt. Läraren tänker 

igenom hur lektionerna ska genomföras, estetiska inslag ingår alltid i undervisningen. 

Aktiviteten ska vara tilltalande för hand och öga. 

 

Lärare 7: Har en grundtanke i planeringen av de estetiska ämnena. Eleverna ska lära sig 

grunderna i materialet och teknikerna, vilket vidareutvecklas successivt. Bildämnet är en 

betydelsefull del i undervisningen. Det är viktigt med skapande och kreativa bitar i sitt liv. 

Läraren vill att eleverna ska lära sig att kritiskt granska media och bilder. 

 

Lärare 8: Planerar för att blanda teori och praktik. Läraren tycker att det är viktigt att barnen 

känner att det ger något att utföra aktiviteten. Undervisningen anpassas utifrån den grupp 



elever läraren har. Arbetet är integrerat och det finns alltid tid och utrymme för kreativitet och 

barnens egna idéer. 

 

Lärare 9: Planerar på samma vis som med de andra ämnena. Lärare 9 säger att det är viktigt 

att det ska kännas meningsfullt för eleverna och att de vet varför de gör aktiviteten. Läraren 

tycker att det är betydelsefullt att det estetiska inslaget ska kunna ses i ett sammanhang och 

inte vara lösryckt ur den teoretiska undervisningen. I planeringen är det viktigt med 

förberedelser och hur de färdiga produkterna används när de är klara, t.ex. att en bild 

monteras fint och hängs upp i klassrummet. Lärare 9 vill att eleverna ska känna att alstren de 

skapat är viktiga. 

 

Lärare 10 och 11: Planerar utifrån det ämnesområde som är aktuellt, t.ex. jul eller något tema. 

De vill båda ge eleverna mer tid i skapandet och detta påverkar hur de planerar. 

 

Vad har läraren för mål med sin undervisning i de estetiska ämnena? 

 

Eftersom det var lärarens personliga mål vi ville ha, och inte styrdokumentens, skiljer sig 

lärarnas svar åt. 

 

Lärare 1: Vill att eleverna t.ex. ska kunna lite färglära, kunna sjunga och få höra olika 

musikstilar. Läraren har inte några egenformulerade nedskrivna mål. 

 

Lärare 2: Ett av målen är att få eleverna att våga det läraren ger dem i uppgift att göra, 

exempelvis pröva att måla ett självporträtt. Läraren arbetar för att eleverna ska släppa 

prestationskraven och vill få bort tanken att skapa är något de ska kunna utan att träna. Ett 

annat mål är att eleverna ska bli självständiga och vilja utveckla sina egna idéer. Läraren vill 

även framhäva de elever som kanske inte annars kommer fram. 

 

Lärare 3 och 4: Ett av målen är att eleverna ska träna sin finmotorik, t.ex. kunna klippa och 

måla innanför linjer. Båda lärarna vill att de ska få lära sig ”hur” man målar, dvs. tekniker, 

vad som gör en bild intressant och känna till färglära. De vill även att eleverna ska få med 

olika visor i sitt bagage. Eleverna ska känna till namn och veta lite om olika konstnärer och 

kompositörer. Lärarna har som mål att få eleverna att känna att de är en del av helheten i 



klassen, genom att de får hänga upp och visa sina bilder och alster. Båda tycker att eleverna 

får stärkt självförtroende genom att skapa.  

 

Lärare 5: Målet är att eleverna ska hitta sin självkänsla och bygga upp sitt självförtroende. De 

får även jobba med sin personlighet och finna sitt inre jag/lugn. Läraren vill att eleverna ska 

känna att allt de skapar kanske inte är ”perfekt”, men det duger. 

 

Lärare 6: Ett av målen är att eleverna ska kunna skriva fint med sin handstil. Läraren tycker 

att svenskan och det estetiska går hand i hand. Läraren arbetar mycket med bok- skapande och 

böckerna som eleverna tillverkar ska vara vackra. Ett annat mål är att eleverna får egna idéer 

och att de sedan får tillfälle att genomföra dem. Lärare 6 strävar även mot att eleverna ska 

uppleva skapande som något positivt och givande.   

 

Lärare 7: Ett mål är att eleverna ska känna sig trygga och bekväma med redskap som används 

i estetiska ämnen. De ska våga prova och inte känna sig begränsade. Läraren vill få bort att de 

ska känna sig sämre än andra och eleverna ska få upptäcka att allt skapande är bra. Läraren 

tycker att eleverna ska få pröva på att bygga och skapa med händerna. 

 

Lärare 8: Målet är att det ska kännas bra för eleverna och aktiviteten ska vara rolig och 

meningsfull. Eleverna ska utvecklas, stöttas och berömmas i de estetiska ämnena.  

 

Lärare 9: Målet är att skapandet ska leda till bättre finmotorik. Lärare 9 vill vidga deras vyer 

inom konst och musik. För att eleverna ska se sin egen framgång och utveckling sparas deras 

alster. Målet med detta är att det visar på elevernas egen och skolkamraternas utveckling. 

 

Lärare 10 och 11: Målet är att eleverna ska tänka, reflektera, ändra, tills de är nöjda med sin 

slutprodukt. De tycker att det är viktigt att eleverna inte stressar igenom de estetiska arbetena. 

Båda lärarna vill att eleverna ska ha kännedom om olika målartekniker. Ett annat mål är att 

eleverna får träna finmotoriken genom att klippa, öva sin pennfattning och att knyta. Det är 

viktigt att eleverna ska upptäcka, uppleva och skapa sina egna inre bilder genom sagovärlden. 

De vill även att eleverna ska kunna olika författare och konstnärer. 

 



Tycker läraren att det finns hinder respektive möjligheter med estetiska 

ämnen? 

 

- Hinder med de estetiska ämnena. 

 

De flesta lärarna ser ett hinder med de estetiska ämnena eftersom de tycker att det krävs mer 

planering innan lektionen än i andra ämnen. De tycker även att det krävs mer tid för eleverna 

att kunna utföra aktiviteten. Det upplevs även som ett större jobb efter aktiviteten har 

genomförts eftersom det oftast är mycket material att städa bort. 

 

En annan aspekt som många lärare ansåg som ett hinder var att några av de estetiska ämnena 

är lokalanknutna, som exempelvis slöjd. En lärare påpekade vikten av att ha tillgång till vatten 

i sitt klassrum eller i direkt anslutning.  

 

Skolans ekonomi var något som alla lärare såg som ett stort hinder för de estetiska ämnena. 

De kunde inte genomföra de önskade aktiviteterna på grund av begränsade materialkostnader. 

 

Gruppstorleken i klassen såg vissa lärare som ett hinder. De tycker att ljudnivån blir för hög 

och att eleverna inte kan koncentrera sig på uppgiften. De känner sig även begränsade i att de 

inte hinner hjälpa alla. 

 

Den sista aspekten som nämndes av tre lärare var att de tycker att estetiska ämnen kräver 

intresserade och engagerade lärare. En lärare kände sig inte tillräckligt duktig för att ha ämnet 

bild, vilket medförde att denne satte upp hinder för sig själv. 

 

- Möjligheter med de estetiska ämnena. 

 

Alla lärare svarade att det finns hur många möjligheter som helst men några av dem 

vidareutvecklade inte vad de menade med detta. Vad möjligheterna är skiljer sig åt. Några av 

lärarna såg möjligheter i att varva teori och praktik, detta för att göra lektionen mer konkret. 

De anser att estetiska ämnen integrerat med de mer teoretiska, gör att det blir lättare att nå alla 

elever. En lärare tyckte att de estetiska ämnena uppmanar eleverna att få tänka själva. I 

estetiska ämnen finns inga färdiga lösningar inte heller något rätt eller fel, eleverna får 



utveckla sin egen kreativitet. Ytterligare en lärare ansåg att möjligheterna är oändliga om inte 

läraren själv sätter upp hinder. Lärare 4 sa; 

 

På grund av alla möjligheter som finns i ämnena så integrerar man dem med de mer 

teoretiska ämnena. Det är roligt och känns som ett avbrott för eleverna. Med de 

estetiska ämnena kan man nå alla individer. Musiken är ett kulturarv och det är 

viktigt med gamla traditionella visor. Det är lätt att berömma eleverna när de gjort 

en bild. 

 

Hur ser de intervjuade lärarnas klasscheman ut? 

 

Vi har tittat på samtliga informanters klasscheman, detta innebär att ämnen som andra lärare 

undervisar klassen i är utskrivet. Alla lärare hade ämnet idrott utskrivet på sina scheman, 

ingen av informanterna undervisar i ämnet. De lärare som undervisade i år 3 hade även ämnet 

slöjd skrivet, ingen av dem undervisade i ämnet. Sex av lärarna hade musikämnet utsatt på 

schemat, eftersom eleverna då har en musiklärare. Alla informanter uppgav att de undervisade 

i musik i klassrummet, dessa tillfällen är inte utskrivna på schemat. Två av lärarna hade 

skapande bild utskrivet, denna aktivitet hölls i klassrummen. Alla lärare hade 

arbetspass/blanka rutor på resterande undervisningstimmar. Det vill säga att inget av de 

återstående ämnena var inskrivet på schemat.  

 



Analys 

 

Vilka aspekter utgår läraren ifrån i de estetiska ämnena? 

 

Vi tyckte det var intressant att de intervjuade lärarnas syn på vad de estetiska ämnena är 

skiljer sig åt. Att två av lärarna räknade upp specifika ämnen var inte oväntat. De övriga 

lärarna ansåg att det fanns estetiska inslag i alla ämnen och kunde därför inte specifikt 

namnge något enskilt ämne som estetiskt. Det tänkvärda i svaren fann vi vara att lärarna t.ex. 

använder sig av bild i svenskan men inte för att de såg svenskan som något estetiskt i sig, utan 

för att de lägger in bild som den estetiska biten i svenskan. Därmed tycker vi att de inte såg 

estetiska inslag i alla ämnen. 

 

En lärare ansåg svenskan vara estetisk i och med att eleverna var författare genom kreativt 

skapande av berättelser. De lärare som inte nämnde skapandet som estetiskt, såg det estetiska 

som något man integrerar med andra ämnen. Detta baserar vi på att de endast arbetar 

integrerat med musik och bild. Detta förstärker vår uppfattning om att lärarna inte såg 

estetiskt som annat än musik och bild. 

 

Alla lärarna ansåg att de estetiska ämnena fungerade som hjälpmedel till de mer teoretiska 

ämnena. På vilket sätt det estetiska skulle hjälpa det teoretiska framgick inte under intervjun. 

Vi uppfattade det som att det estetiska mer sågs som ett avbrott än ett hjälpmedel, eftersom de 

estetiska uppgifterna verkade vara utformade som ett andningshål för både elever och lärare.  

 

De estetiska ämnen som alla lärarna arbetar med i undervisningen är bild och musik. Några 

lärare angav att de inte undervisar så mycket i musik, vilket beror på att eleverna i klassen har 

en utbildad musiklärare i ämnet. Varför lärarna använder sig av dessa ämnen i 

undervisningen, tror vi, är för att de upplevs som ett medel att göra undervisningen roligare. 

En annan aspekt varför lärarna undervisar i dessa ämnen är att bild- och musikläraren är 

verksamma i de högre åldrarna i skolan. Lärarna i de lägre åldrarna är därmed ”tvungna” att 

undervisa i dessa ämnen. De lärare vi intervjuade som har en musiklärare till sina elever ansåg 

sig lyckligt lottade. Endast ett fåtal av de tillfrågade lärarna angav att de använde handarbete 

med textilier som en del i sin undervisning. Orsaken till detta verkar vara att det finns en 

uppfattning om att slöjdämnet ska utövas i slöjdsalarna.  



Bildämnet är det ämne, förutom ”de så kallade” kärnämnena, som enligt vår undersökning får 

mest utrymme i undervisningen. Vi finner att orsaken till det är att bildämnet upplevs som lätt 

att integrera med kärnämnena. Det verkar vara som att lärarna, för att lätta upp allt det 

teoretiska, ofta lägger in något praktiskt i form av en bilduppgift. Vidare vill vi kommentera 

det faktum att lärarna använde sig av ordet kärnämnen, eftersom det inte finns några 

”kärnämnen”. Denna benämning är gammalmodig och pekar på att vissa ämnen anses 

viktigare än andra.  

 

I stort sett alla lärare integrerar de estetiska ämnena. Några anger orsaken till detta som att de 

vill ha en helhet i undervisningen istället för delar. Vi tycker att de estetiska ämnenas roll 

tycks fungera som ett lim som håller samman undervisningen. Planeringen av undervisningen 

skiljer sig mellan lärarna. De flesta planerar det teoretiska först och sedan det estetiska. Några 

av dem sätter det estetiska först och planerar sedan det teoretiska. Vi uppfattar de flesta 

lärares planering som traditionell. De estetiska inslagens roll i undervisningen verkar inte 

handla om att eleverna ska få uttrycka sig på olika sätt, utan de är något eleverna genomför 

som en bisyssla till de ”viktigare” ämnena. Vi tror att det borde märkas i undervisningen, att 

de lärare som sätter de estetiska ämnena först, ser de estetiska ämnena som viktiga. På grund 

av hur de planerar höjs statusen på ämnena.  

 

Tre av lärarna planerar in övningar som tränar vissa färdigheter och olika tekniker i bild. 

Detta utförs till exempel genom att eleverna får i uppgift att måla gul färg innanför cirkelns 

linjer för att träna finmotoriken. När dessa övningar genomförs är ämnet fristående från 

integreringen. Vi tycker det är märkligt att den del av ämnet som av läraren blir mer styrd ska 

vara fristående, det borde påverka elevernas uppfattning av ämnet.  

 

Vad har läraren för mål med sin undervisning i de estetiska ämnena? 

 

Självkänsla och självförtroende verkar vara nyckelord i målen för de estetiska ämnena 

eftersom i stort sett alla lärarna har nämnt detta. Hur de estetiska ämnena ska uppfylla detta 

framgick inte under intervjuerna. Det verkar ligga en föreställning hos informanterna om att 

de estetiska ämnena är extra bra faktorer till att bygga upp elevers självförtroende och 

självkänsla och därför har det som ett mål i ämnena. Varför anser informanterna att de 



estetiska ämnena ska stärka eleverna? Vi menar att det lika gärna kan bli tvärtom för vissa 

elever, då de kan känna sig otillräckliga även i dessa ämnen.  

 

Vissa av lärarnas mål är väldigt konkreta såsom exempelvis att eleverna ska kunna färglära, 

känna till olika författare och ha hört olika musikstilar. Vi anser att det finns vissa för- och 

nackdelar med att bryta ned mål till konkreta bitar. Fördelarna menar vi är att det blir lättare 

att se om en elev är på väg mot målet/uppnått målet, vilket underlättar lärarens arbete genom 

att denne lättare kan se vad de gjort och inte. Nackdelarna vi kan se är att läraren kan bli för 

fixerad vid dessa konkreta mål och glömma de större abstrakta delarna. Påpekas bör att det i 

kursplanerna finns flera olika uppnående mål i varje ämne, dessa ska uppnås i år 5 respektive 

år 9.  

 

Några av lärarna tycker att det finns prestationskrav i de estetiska ämnena, eftersom de har 

som mål att sänka kraven och vill att eleverna ska våga pröva. Vad vi kan uppfatta av lärarna 

är att det bland eleverna råder en förutfattad mening om att de ska kunna utan att öva, vilket 

gäller mest i ämnet bild. Vi tycker det är bra att lärarna försöker motverka detta synsätt genom 

att försöka sänka prestationskraven. Vi vill förtydliga att det enbart är elevernas egna 

prestationskrav som bör sänkas, inte själva prestationen inom ämnet. Kraven på lärarnas 

förmåga att förmedla kunskaper i hur man gestaltar inom de olika estetiska ämnena får inte bli 

lägre för att elevernas egna personliga krav sänks.  

 

De flesta av lärarna nämnde övning av finmotoriken som ett mål. De ansåg att det var viktigt 

att eleverna får öva och utveckla denna färdighet. Vi uppfattar det som att lärarna ser de 

estetiska ämnena som ett tillfälle att genomföra dessa övningar. Hur övningarna genomfördes 

framgick inte under intervjuerna. 

 

Två lärare hade som mål och framhöll vikten av att eleverna ska få utveckla sina egna idéer i 

skapandet. Att det inte var fler lärare som framhöll detta framstår för oss som 

anmärkningsvärt. En aspekt kan vara att det är ett resultat av reproduktion istället för 

kreativitet i undervisningen i alla ämnen.  

 

 



Tycker läraren att det finns hinder respektive möjligheter med estetiska 

ämnen? 

 

Planering i de estetiska ämnena ansåg de flesta lärarna som tidskrävande. Under den 

planerade aktiviteten tar det längre tid för eleverna att genomföra uppgiften än i de teoretiska 

ämnena. Lärarna upplever även att det går åt mycket tid att plocka undan redskap och material 

efter lektionen. Vi finner att tiden är ett stort problem för lärarna. De verkar känna att de har 

för lite av den. Om detta påverkar utformningen av de estetiska ämnena ställer vi oss frågande 

till, eller drar lärarna ner på de estetiska ämnena på grund av tidsbrist. Det framgick inte under 

intervjun om så var fallet.  

 

Vissa lärare ser ett hinder med att de estetiska ämnena kräver viss utrustning i klassrummet 

eller är lokalanknutna. En aspekt av att detta hinder med lokalanknutna ämnen uppstått, anser 

vi ligga i skoltraditionen där exempelvis slöjd ska utövas i slöjdsalen. Lärarna som såg ett 

hinder med utrustning i klassrummet nämnde bara att de var tvungna att ha tillgång till vatten 

för att kunna utöva aktiviteter såsom målning. Vi kan återigen koppla detta till lärarens brist 

på tid, då denne annars få gå iväg och hämta vatten, rengöra penslar samt målarbyttor. 

 

Skolans ekonomiska förutsättningar såg alla lärare som ett stort hinder för de estetiska 

ämnena. Lärarna anser att de aktiviteter de helst ville genomföra blev begränsade av 

kostnaderna. Att skolans ekonomi får påverka undervisningen på ett negativt sätt anser vi vara 

problematiskt. Vi förstår att lärarna och skolledningen inte kan råda över de ekonomiska 

förutsättningarna som gäller idag. Vi uppfattade inte om lärarna helt la ner planeringen på 

grund av ekonomin eller om de utförde den på ett annat sätt. 

 

Gruppstorleken i klassen såg några lärare som ett hinder. Till följd av detta blir ljudnivån för 

hög och eleverna får svårigheter att koncentrera sig på uppgiften. Dessa lärare känner sig 

begränsade i att de inte hinner hjälpa alla. Om gruppstorleken är ett hinder i de estetiska 

ämnena och inte i andra ämnen, framgick inte under intervjun. Om det bara är i de estetiska 

ämnena som gruppstorleken är ett hinder tror vi att det är planeringen, aktiviteten eller läraren 

som är problemet. 

 



Tre lärare tycker att estetiska ämnen kräver intresserade och engagerade lärare och upplever 

detta som ett hinder för dem själva och andra lärare. Vi kan se ett samband med vad de har för 

intressen, allmänna kunskaper och/eller vad de läst för kurser i lärarutbildningen om lärarna är 

intresserade eller engagerade i de estetiska ämnena. Känner de sig osäkra väljer de kanske inte 

att använda dem så mycket, tror vi. 

 

Alla lärare ansåg att möjligheterna var oändliga i de estetiska ämnena. Det vi fann 

anmärkningsvärt var att vissa av lärarna inte kunde specificera en enda möjlighet. En 

möjlighet som nämndes av några var fördelen att kunna integrera ämnena och därmed varva 

teori med praktik för att konkretisera undervisningen. Vi anser att denna möjlighet inte är 

specifik för estetiska ämnen i sig, och kan därför inte räknas som en fördel enbart till det 

estetiska. En annan lärare ansåg att i de estetiska ämnen finns inga rätt, fel eller färdiga 

lösningar och såg detta som en stor möjlighet. Lärare kan göra de estetiska ämnena väldigt 

teoretiska beroende på upplägg, vi tycker att detta helt beror på hur lärarna väljer att lägga upp 

lektionen. Vi anser att denna möjlighet även kan bli till ett hinder. Lärarna kunde nämna fler 

hinder än möjligheter med estetiska ämnen, trots att de såg ”hur många möjligheter som helst” 

som de flesta lärare uttryckte det. Vi tror att hinder kan upplevas mer konkreta än de abstrakta 

möjligheterna och hindren blir därför lättare att benämna.  

 

Hur ser de intervjuade lärarnas klasscheman ut? 

 

Alla lärare har valt att lägga arbetspass/blanka rutor på allt förutom de lektioner som hålls av 

andra lärare. Vi tycker det är bra att lärarna inte har specificerade lektioner utskrivet på sina 

scheman. Detta ger dem stora möjligheter att anpassa undervisningens innehåll utifrån 

elevernas behov. En annan aspekt kan vara att föräldrar förlorar insikt i vad deras barn gör i 

skolan. Samtliga informanter har ordet idrott utskrivet på schemat, trots att det ämnet numera 

heter idrott och hälsa. Detta tycker vi är anmärkningsvärt och kanske en bekräftelse på att 

begrepp inom skolan tar lång tid att befästas. Samhället förändras, men mycket i skolan är 

detsamma. Två av informanterna har skrivit skapande bild på schemat. Detta ämne finns inte 

nämnt i styrdokumenten. När informanterna förklarade vad de gjorde på dessa lektioner 

uppfattade vi det som att det var samma sak som ämnet bild, men de har valt att benämna det 

på ett annat sätt.  



Diskussion 

 

Med denna undersökning fick vi en djupare inblick hur lärare på olika skolor i år 1-3 arbetar 

med de estetiska ämnena. Vi fann att alla lärare arbetade med estetiska uttryckssätt i sin 

undervisning, men främst bild och musik. Samtliga lärare såg stora fördelar med ämnena 

eftersom de bl.a. tyckte att estetiska inslag bidrog till elevers framsteg. Som vi tidigare nämnt 

står det i kursplanen för bild att: ”Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse 

för arbetet i skolan och för elevernas övriga liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera 

vägar till kunskap och personlig utveckling (kursplan bild, skolverket, 2000)”. Vidare står det 

i kursplanen för ämnet musik: ”Musik är också ett gränsöverskridande språk som främjar 

förståelse och tolerans samt underlättar integration och samverkan i skola och samhälle 

(kursplan musik, skolverket, 2000).” De intervjuade lärarna arbetade med att integrera 

estetiska ämnen i all slags undervisning. Vi anser att genom att arbeta 

ämnesintegrerat/tematiskt med estetiska ämnen i undervisningen får barn och ungdomar en 

bredare och djupare kunskap som utgår från varje individs förutsättningar.  

 

Vi fann att lärarna ansåg att det är många ramfaktorer som påverkar de estetiska ämnena. 

Dessa kan vara allt från tillgång till vatten i anslutning till klassrummet, tidsfaktorer och 

ekonomiska förutsättningar.  

 

En av tidsfaktorerna som många av lärarna tog upp som ett problem var tidsåtgången vid 

framställning och bortstädning av material. Det framgick inte under intervjuerna om eleverna 

hjälpte till vid dessa moment, men vad vi kunde förstå så gjorde läraren allt själv. Detta kan 

påverka lärarnas lust att hålla i undervisning som kräver mycket material som exempelvis 

målning. Vi tycker att det är självklart att eleverna ska vara med och plocka fram och plocka 

undan vid dessa aktiviteter. Att läraren i sådana fall tar bort denna fostrande del av elevers 

utveckling till goda samhällsmedborgare, anser vi diskutabelt. Vi undrar om vad det kan vara 

som gör att läraren inte låter eleverna utföra detta. Tar det längre tid om eleverna är delaktiga? 

Och i sådana fall uppväger den vunna tiden elevernas brist på att lära sig ta ansvar? 

 

Gruppstorlek var en annan aspekt som några av lärarna ansåg vara ett väsentligt hinder för 

genomförande av estetiska ämnen. Anledning till detta var att eleverna hade svårt att 

koncentrera sig på grund av ljudnivån i klassrummet. Gruppstorleken påverkar även lärarna 



eftersom de känner att de inte hinner hjälpa alla elever. Det är ett känt faktum att 

gruppstorlekar i skolor har blivit större. Detta påverkar givetvis lärarens arbete och elevernas 

förutsättningar. I vår undersökning framgick det aldrig om gruppstorlekarna endast påverkade 

de estetiska bitarna i undervisningen. Vi ställer oss frågande till vad det är för faktorer i de 

estetiska ämnena som i sådana fall påverkar elever, lärare och aktiviteten på grund av 

gruppstorleken. Under vår verksamhetsförlagda utbildning märkte vi att eleverna hade en 

tendens att samtala mer med varandra under de estetiska inslagen i undervisningen, vilket 

medförde att ljudnivån blev hög. Läraren hyssjade ned klassen med bättre eller sämre resultat.    

Vi upplevde det som att eleverna hade ett behov av att samtala under dessa lektioner. 

Uppmanar estetiska aktiviteter i högre grad till kommunikation/prat elever emellan? Uppfattas 

denna sorts kommunikation endast som negativ av lärarna, undrar vi.  

 

Sandberg (2004) anser att undervisningens innehåll påverkas positivt om läraren är 

kompetent, intresserad och engagerad. Det var endast ett fåtal lärare som ansåg det viktigt 

med engagerade och intresserade lärare i de estetiska ämnena. Vi anser att en bra lärare är 

engagerad och intresserad i alla ämnen. Även om till exempel bild inte är lärarens favoritämne 

borde han/hon fortbilda sig och inte låta bristande intresse påverka undervisningen. Den 

ekonomiska situationen påverkar enligt lärarna materialtillgången, vilket i sin tur påverkar 

undervisningen. Minskas lärarnas engagemang och intresse på grund av den ekonomiska 

situationen? 

 

Något som vi upplevde som positivt är att några av lärarna har som mål att sänka elevernas 

egna prestationskrav i de estetiska ämnena. Som vi tidigare nämnt tar Bendroth Karlsson 

(1996) upp vikten av att eleven själv känner sig nöjd med skapelsen. Hon menar att det är 

elevens egen värdering som avgör. Vi tycker det är bra att lärarna aktivt arbetar mot 

prestationstävlandet som ofta uppstår i klasserna.  

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi flera gånger stött på elever som 

vill att vi ska rita åt dem, ”Du ritar mycket finare och bättre än mig, kan du göra det åt mig?”. 

Det verkar som eleverna känner att det de ritar inte duger. Vem tror att de ska kunna till 

exempel multiplikationstabellen utan att öva? Vi undrar över vad det är med de estetiska 

ämnena som bidrar till att det råder en övertygelse om att man föds med kunskaperna i dessa 

ämnen. Sannolikt är det ”fritt skapande” idéerna inom dessa ämnen som påverkar dessa 



övertygelser. Genom fritt skapande antas eleverna uttrycka sitt inre, där fokus inte ligger på 

att lära sig använda de uttrycksmedel som finns till förfogande.  

Något som verkar starkt förknippat med estetiska ämnen är att de bygger upp elevers 

självförtroende och självkänsla. Beror detta på att det är då eleven själv får utveckla sina 

tankar och idéer utan större hindrande ramfaktorer? Om vi ställer de estetiska ämnena mot till 

exempel svenskan där det finns skrivregler och bestämmelser för hur bokstäver ska se ut. 

Innehållet i det eleverna skrivit kan upplevas som mindre viktigt i svenskämnet, än de 

eventuella fel de skrivit. Dilemmat blir att alltså att själva innehållet kan uppfattas av eleverna 

som mindre viktigt i svenskämnet. Medan det till exempel i bild ibland är eleven själv som 

avgör när en bild är klar. Vi tror att detta kan vara en faktor som gör att de estetiska ämnena 

förknippas med själförtroende och självkänsla.  

 

I undersökningen framgick att i stort sett alla lärare integrerade estetiska ämnen, främst i bild 

och musik. Vad vi kunde tolka av vår undersökning var att de lärare som arbetade integrerat 

undervisade på ett relativt traditionellt sätt. När vi genomförde en av våra 

verksamhetsförlagda praktikperioder ville vi genomföra ett tema med samverkan mellan 

estetiska ämnen och teoretiska. Vår LLU: are ansåg att vi ”gjorde det svårt för oss” och tyckte 

att vi skulle ha ”mer traditionell undervisning” med estetiska inslag. Lindqvist (2000) anser 

att ett integrerat arbetssätt skapar möten mellan de teoretiska och estetiska ämnena. Vi tror att 

detta endast sker om det teoretiska och estetiska samverkar med varandra, inte om det 

estetiska fungerar som inslag i det teoretiska. 

 

Thavenius (2004) menar att de estetiska ämnenas roll ofta kopplas samman med avkoppling 

från allt annat som är ansträngande och tråkigt. Alla lärare vi intervjuade sa att de använde det 

estetiska som hjälpmedel i det teoretiska. Som vi tidigare kommenterat uppfattade vi det som 

att lärarna nyttjade det mer som ett avbrott, än hjälpmedel. Vi funderar över varför de 

estetiska ämnena verkar få en biroll i den teoretiska undervisningen. Ses inte det estetiska som 

mer än ett avbrott för att underlätta resterade undervisning?  

 

Ericson (2000) menar att elevernas prestationer och utveckling anses vara svåra att utvärdera 

och tolka i de estetiska ämnena. Denna bedömning kräver att läraren tittar på andra processer 

än de som traditionellt bedöms. En av lärarna tycker att det är lätt att se elevernas utveckling i 

de estetiska ämnena. Läraren sparar alster för att hon, eleverna och föräldrar konkret ska 

kunna se elevernas framsteg. Vi anser att det är bra att läraren ser elevens utveckling i de 



estetiska ämnena som viktig. Vi tror att bedömningen kan kännas svårare för de lärare som 

rangordnar de estetiska ämnena lägre än de teoretiska. Används det estetiska som avbrott, 

varför ska man då bedöma utvecklingen i avbrotten? 

  

Vi tycker det är anmärkningsvärt att ingen av lärarna någon gång under intervjun tog upp 

drama. Under intervjuerna framgick det inte om eleverna får utöva drama i de senare åren. 

Den lärare som vi fick sitta och vänta på medan hon tränade julspelet med sin klass, tog inte 

upp drama som ett estetiskt område. Till hennes försvar vill vi nämna att hon var mycket 

stressad under intervjun. I Lpo94 under mål att uppnå i grundskolan står det att skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: ”/.../kan utveckla och använda 

kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, 

musik, drama och dans (Lärarförbundet, 2004: 15)”. Efter att ha läst Lpo94 inser vi att de 

intervjuade lärares elever än så länge inte fått ta del av alla estetiska uttrycksformer utifrån 

vad som framkom i vår undersökning. Vi anser att drama är ett viktigt uttryckssätt för elever 

där de bland annat kan lära sig att uttrycka sig med kroppen. Två faktorer som vi tror är 

bidragande till att lärare inte använder sig av drama är att det upplevs som tidskrävande 

och/eller att läraren känner osäkerhet i området.       

 

Vi tycker att det varit mycket intressant att få en inblick i hur lärare i år 1-3 arbetar med de 

estetiska ämnena. Funderingar som väckts under arbetets gång är bland annat varför nästan 

alla informanter sa sig se hur många möjligheter som helst, men inte kunde benämna så 

många. Om lärarna fått frågorna i förväg hade kanske det intervjuresultatet sett annorlunda ut. 

Vi förväntade oss inte att merparten av de intervjuade lärarna använder de estetiska ämnena 

som inslag/avbrott i den övriga undervisningen. Vi blev förvånade över den låga status som vi 

känner att de estetiska ämnena har. Detta väcker frågor till vidare forskning: Hur ska lärare 

arbeta för att de estetiska ämnena ska betraktas som mer viktiga?
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Bilaga 1. 

 

 

 

     Intervjufrågor: 

 

• Vilka ämnen ser du som estetiska ämnen? 

• Vilka estetiska ämnen använder du dig av i din undervisning? 

• Har alla estetiska ämnen lika mycket utrymme i undervisningen? 

• Varför/varför inte? 

• Hur (tänker du när) du planerar för de estetiska ämnena? 

• Varför? 

• Tycker du att det finns några hinder med de estetiska ämnena? 

• Vilka? 

• Tycker du att det finns några möjligheter med de estetiska ämnena? 

• Vilka? 

• Vilka är dina mål för eleverna i estetiska ämnena? 

• Varför? 

• Har du någon kunskap/utbildning/allmänt intresse inom de estetiska ämnena? 

 

 
 
 


