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Sammanfattning 
 

Ämnet Estetisk plattform är ett valbart ämne på en grundskola och i detta ämne arbetar 
eleverna tematiskt i estetiska läroprocesser. Syftet med detta examensarbete är att undersöka 
hur några elever i grundskolans senare del uppfattar ämnet Estetisk plattform i sin skola. Jag 
har tagit reda på hur eleverna definierar ämnet Estetisk plattform och vad de lärt sig av 
Estetisk plattform. Jag har också undersökt huruvida skolans definition av ämnet 
överrensstämmer med elevernas upplevelser och erfarenheter. Jag har gjort kvalitativa 
intervjuer med sex elever som läser detta ämne. De elever som frivilligt ställde upp på 
intervju fick utgöra mitt urval. Informanterna berättar vad de gör på Estetisk plattform och hur 
de får påverka ämnet, de berättar om sitt lärande och de informanter som går i årskurs nio 
berättar hur skillnaden var jämfört med årskurs sju. Resultat som framkommit är att 
informanterna inte är särskilt medvetna om det egna lärandet i Estetisk plattform och att de 
tycker att det är ett roligt ämne. Informanterna beskriver att de också fått ut mycket av att gå 
Estetisk plattform bland annat svarar majoriteten av informanterna att de vågar mer. De har 
däremot svårt att sätta ord på varför ämnet heter Estetisk plattform, och i en jämförelse mellan 
skolans dokument och informanternas svar framkommer att informationen är svag från 
skolans sida, om ämnet Estetisk plattform.   
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1. Inledning 
 

Under min utbildning har jag ofta hört talas om begreppet estetiska läroprocesser. Mattis 

Gustavsson (2006) skriver om begreppet estetiska läroprocesser i KME!? ”Var och en förstår 

med ens att det syftar på en process i vilken man lär sig.” (Gustavsson 2006:12) Min tolkning 

av begreppet innebär en process där man lär sig genom att använda olika estetiska uttryck och 

material. 

 

Jag har kommit i kontakt med ett arbetssätt, som handlar just om att arbeta processinriktat 

med estetiskt innehåll, under min verksamhetsförlagda utbildning på en grundskola med 

elever i åldrarna tretton till femton år. Skolan är kommunal och i den går det mer än 

fyrahundra elever. På denna skola har de valt att arbeta med estetiska läroprocesser och de gör 

det genom ett ämne som heter Estetisk plattform som eleverna kan välja under Elevens val. 

Elevens val är schemalagd tid där eleverna själva får välja vad de vill läsa för ämne och det är 

inte betygsatt.  

 

På Estetisk plattform arbetar man ämnesintegrerat i teman. Grupperna är stora med ungefär 

trettio till fyrtio elever i varje årskurs. Det är två till tre lärare med olika ämneskompetenser 

som leder varje grupp. Estetisk plattform pågår i tre år och väljs av eleverna innan de börjar 

sjuan och detta skiljer sig från de andra ämnena i Elevens val som eleven väljer inför varje 

läsår.  

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94) 

står att läsa: 

 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas.(Lpo-94:6)  

 

Estetisk plattform är ett ämne som tar fasta på dessa aspekter. Att föra in de intellektuella, de 

praktiska, de sinnliga och de estetiska aspekterna i form av ett ämnesintegrerat arbetssätt är 

enligt mina erfarenheter någonting nytt. 
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Idén bakom detta arbetssätt kommer enligt initiativtagarna från en fortbildningskurs de gick 

för flera år sedan som handlade om estetiska läroprocesser. Det är ett relativt nytt projekt på 

skolan och den första gruppen årskurs sju som fick möjlighet att delta i estetisk plattform går 

nu i årskurs nio. Initiativtagarna har varit lärare i de estetiska ämnena men det har även 

tillkommit lärare i svenska, språk och samhällsorienterade ämnen.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning var jag med och startade ett tema med Estetisk 

plattform där eleverna under fem veckor fick göra vad de ville, enskilt eller i grupp. De fick 

ett redovisningsdatum och sedan satte eleverna i gång med att arbeta. Jag hade aldrig trott att 

det skulle vara möjligt att ha ett så fritt tema och att det skulle få goda resultat, och jag blev 

mycket förvånad att det fungerade så bra. Eleverna gick då i årskurs åtta.  

 

Lärarna jag samtalat med under min verksamhetsförlagda utbildning har berättat att de funnit 

detta arbetssätt väldigt givande för både dem och eleverna. De menar att eleverna har blivit 

mycket bättre på att ta för sig och göra sin röst hörd, vilket även påverkat hur eleverna 

presterat i de andra ämnena. Jag har fått höra mycket från lärarna som är engagerade i detta 

ämne om hur det fungerar och jag har även själv fått uppleva hur ämnet är från lärarens 

synvinkel och insett att det är ett mycket intressant arbetssätt. Detta har gjort att jag 

personligen funnit stort intresse av detta arbetssätt och kommer förmodligen att införa 

liknande i mitt kommande yrke som bild- och svensklärare för grundskolans senare del. Jag 

har däremot saknat elevernas tankar och funderingar kring Estetisk plattform och hur ämnet 

upplevs av dem, då det är elevernas skola, inte lärarnas. Hur upplever eleverna ämnet, är det 

så givande för dem som lärarna påstår? Är detta arbetsätt givande enligt eleverna? 

 

 

Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några elever i grundskolans senare del 

uppfattar ämnet Estetisk plattform i en skola.  
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Frågeställningar 
Hur definierar eleverna Estetisk plattform?  

Vad säger eleverna att de lär sig av Estetisk plattform?  

Hur överensstämmer elevernas upplevelse och erfarenhet av ämnet Estetisk plattform med 

skolans definition av ämnet Estetisk plattform? 
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt har jag för avsikt att göra en litteraturgenomgång av författare som behandlar de 

ämnen som jag undersökt i detta examensarbete. Jag kommer att redogöra för begreppet 

estetiska läroprocesser och den undersökta skolans offentliga dokument kring ämnet Estetisk 

plattform. Även min egen tolkning av vissa begrepp kommer här att redogöras för att förstå 

hur begreppen senare i texten skall utläsas.  

 

Estetiska läroprocesser är ett begrepp som används allt mer inom lärarutbildningen. Anders 

Marner (2005) skriver i sin bok Möten och medieringar att en central innebörd av begreppet 

är att lärande och estetisk verksamhet hänger samman (Marner 2005:131). Inom ramen för 

detta synsätt presenterar Mikael Alexandersson (2001) i rapporten Reflektioner kring 

skapande och kunskapande i skolan sin uppfattning att ”de estetiska arbetsprocesserna […] 

kan bidra till att den mening som allt mer efterfrågas av våra barn och ungdomar verkligen 

blir något levande i deras skolvardag.” (Alexandersson 2001:22) Den största behållning av 

estetiska läroprocesser är även enligt Marner dess förmåga att skapa mening i skolarbetet 

(Marner 2005:131).  

 

Estetiska läroprocesser karaktäriseras av ett synsätt där man menar att ”all mänsklig kunskap 

börjar i sinnesförnimmelse och betonar därmed vikten av kunskap från sinnena.” (Ericsson 

och Lindgren 2007:18). För att visa vad detta kan innebära i praktiken, är en fruktbar metod 

att som Marner ställa begreppet mot det mer snäva kunskapsbegrepp som utgör instrumentella 

läroprocesser (Marner 2005:132 f). Bland annat menar Marner att när man inom de 

instrumentella läroprocesserna ser eleven som en behållare för kunskap och läraren som en 

förmedlare av densamma, ser man inom de estetiska läroprocesserna eleven som medskapare i 

en kunskapsprocess och läraren som en iscensättare av kunskapssituationer (Marner 

2007:133). Vidare skiljer sig begreppen åt där de instrumentella läroprocesserna accentuerar 

fakta och reproduktion medan de estetiska betonar upptäckt och kreativitet (Marner 

2007:133). Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla att estetiska läroprocesser är 

viktigt i alla skolämnen, inte bara de estetiska (Marner 2007:133) då arbetet med att skapa en 

för eleverna upplevd känsla av meningsfullhet i skolarbetet är att betrakta som central för en 
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lärare. Medskapande skall här förstås som att man är delaktig i en skapandeprocess som utförs 

av flera aktörer. Man skapar tillsammans.  

 

 

Läroprocesser är ett begrepp som består av orden ”läro” och ”process” som syftar på 

någonting man lär sig och att det handlar om en process (Gustavsson 2006). Begreppet estetik 

är mer tvetydigt. Estetik för mig är inte någonting vackert, eller någonting förknippat med 

skönhet utan betyder enligt min uppfattning så som Mattis Gustavsson (KME!? 2006) skriver 

att Benedetto Croce menar, ”att skapa, ta emot och förmedla bilder. Bild ska här förstås 

mycket brett.” (Gustavsson 2006:17). Alexandersson (2001) skriver:  

 

Vi får inte förglömma att de estetiska arbetsprocesserna ytterst är 
kunskapsprocesser. Även om estetik betyder ’den kunskap vi får genom 
sinnena’ innebär det inte att man inte använder huvudet – dvs. logiken och 
tänkandet. (Alexandersson 2001:22)   

 
Alexandersson (2001) har ytterligare en definition av estetik och argumenterar för att det inte 

skall tolkas för lättvindigt det vill säga att estetiska arbetsprocesser innefattar mer än själva 

begreppet estetik kan berätta. Författaren (Alexandersson 2001) argumenterar sedan i sin 

rapport Reflektioner kring skapande och kunskapande i skolan för att de estetiska ämnena inte 

ska ses som enbart ”hjälpgummor” till de teoretiska ämnena, och fortsätter:  

 

det är nämligen inte givet att estetiska [sic] verksamhet har effekter på andra 
ämnesområden. Det finns en etablerad föreställning om att estetisk verksamhet 
utgör en universalmedicin för skolans problem. (Alexandersson 2001:25)  

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94) 

”ses begreppet estetik som ett verktyg för elevens utveckling i att förstå världen” skriver 

Claes Ericsson och Monica Lindgren (2007:16) i boken Ett start för tänket, en bit på väg. 

Begreppet estetik finns även med i många av de enskilda ämnenas kursplaner. Ericsson och 

Lindgren (2007) menar att det finns tydliga skillnader i hur begreppet används i de olika 

kursplanerna och att det troligen inte har samma betydelse. Ett exempel på detta ges av Ketil 

Thorgersen i boken Lärandets konst (Alerby 2006) där hon genom närmare granskning funnit 

att begreppet används i styrdokumenten med innebörderna verktyg för utvärdering, färdighet, 

upplevelse, uttrycksmedel med flera (Alerby 2006:22). 
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I skolan skall man arbeta med olika arbetssätt och innehåll för att främja en så god utvecklig 

som möjligt för eleverna.  

 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld 
som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 
utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. (Lpo-94:6) 

 

På den undersökta skolans hemsida besvaras angående Estetisk plattform vad, hur och varför. 

Det är denna information eleverna får ta del av innan de ska välja inom Elevens val i årskurs 

sju. Jag kommer att benämna skrivelser från den berörda skolan i detta arbete som ”skolans 

dokument”. I beskrivningen av vad Estetisk plattform är står att läsa i skolans dokument:  

 

Estetisk Plattform är ett ämne eleverna kan välja som elevens val från och med 
höstterminen 2006. Det kommer att innebära att eleverna får jobba mer med de 
estetiska uttrycken, exempelvis musik, bild/media, drama, film och slöjd. 
Tanken är att arbeta i projektform, alltså inte renodlat med ett enda ämne, utan i 
stället mot ett gemensamt mål; att till exempel bygga upp en musikvideo. Även 
övriga ämnen i skolan kommer att ingå i projekten i olika former. Estetisk 
Plattform är ett positivt val som är en utvecklingsmöjlighet för eleven, och ett 
val som gäller alla tre åren. (Ur skolans dokument) 

 

Under rubriken ”Hur” har skolan beskrivit hur de kommer att arbeta på Estetisk plattform och 

hur organisationen ser ut kring Estetisk plattform:  

 

Tiden hämtas i elevens val plus en extra lektion i veckan (utanför elevernas 
ramtid). Ungefär 30 elever ingår i gruppen och jobbar tillsammans med två 
lärare (ger möjlighet till mindre grupper). Eleverna går övrig tid i olika klasser 
ute i arbetslagen, som alla ingår i och stöttar projektarbetet. Ett antal lärare 
bildar en speciell ämnesgrupp kring Estetisk Plattform, arbetar periodvis med 
eleverna och följer med under de tre åren. 
 
I år 7 och 8 tränas de estetiska verktygen och uttrycken i kortare arbeten, i 9:an 
arbetar vi i ett eller ett par mer långsiktiga projekt. De kan även redovisas 
offentligt inför publik utanför skolan. Elevgruppen kommer också att ges 
möjlighet att påverka den långsiktiga planeringen. (Ur skolans dokument) 

 

Under rubriken ”varför” kopplas skolans dokument Estetisk plattform till estetiska 

läroprocesser och Skolverkets definition av detta. I skolans dokument definieras dock ej 

begreppet Estetisk plattform och vad det betyder. I skolans dokument finns ett citat där 
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Skolverket definierar estetiska läroprocesser. Denna källa har jag försökt finna men utan 

resultat. Nedan följer vad skolan skrivit under rubriken ”Varför”: 
 
”Det är i mötet mellan egna och andras handlingar, tankar, idéer och 
föreställningar erfarenheter görs och kunskaper utvecklas. Om detta möte ger 
nya föreställningar och förändrar ens tankar då har en läroprocess startat.” 

(Skolverkets definition av estetiska lärprocesser) 
 
Estetisk Plattform uppfyller ett upplevt behov hos eleverna, men handlar också 
om att realisera det läroplanen och nyare forskning säger om att elever lär sig 
mer och bättre i mötet mellan teoretisk kunskap och estetiska uttryck. Att 
utveckla sin kompetens i att söka, bearbeta och redovisa sin kunskap – med hjälp 
av sitt intresse och genom att ha kul. Lusten i lärandet! (Ur skolans dokument) 

 

Elevens val är ett ämne där, som namnet antyder, eleverna får själva välja vad de vill läsa. 

Skolverkets (2004) publikation Allmänna råd och kommentarer – Likvärdig bedömning och 

betygssättning berättar: ”elevens val kan innefatta studier inom alla skolans ämnen” 

(Skolverket 2004:33).  

 

Beträffande betygssättning i Elevens val skriver Skolverket(2004) ”När det gäller språkval 

och elevens val är dessa inte några egentliga ämnen som det sätts betyg i.”(Skolverket 

2004:33) Elevens val kan vara betygsgrundande om man läser ett ämne som inte redan finns i 

ordinarie schemat, t.ex. om en elev läser två moderna språk, skall den ha ytterligare ett betyg. 

(Skolverket 2004). 
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3. Metod 
 

Metoden jag använt mig av för att besvara mina frågeställningar var delvis strukturerade 

kvalitativa intervjuer. Jan Trost (2007) skriver i Kvalitativa intervjuer angående metodval att 

kvalitativ metod lämpar sig bäst när frågeställningarna handlar om att förstå någonting. Om 

kvalitativa intervjuer skriver Trost (2007) att dessa är bäst lämpade när man ska ”[…] försöka 

förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster […]” (Trost, 2007:14) Det av Trost (2007) beskrivna användningsområdet 

lämpade sig väl för mina frågeställningar. 

 

Urvalet av informanter gjordes på sådant sätt att jag skickade en förfrågan till eleverna i 

årskurs sju och årskurs nio, som går Estetisk plattform, om det var någon som var intresserad 

av att ställa upp på en intervju. De elever som var intresserade fick utgöra mitt urval. På grund 

av att urvalet inte kunde vara för stort, då jag hade tidsbegränsningar, valde jag därför bort 

årskurs åtta och fokuserade på årskurs nio och årskurs sju vilket innebär en fördel då jag kan 

jämföra skillnader och likheter utifrån ålder då det är ett större åldersspann mellan eleverna.  

Det blev sex elever, två från årskurs sju och fyra från årskurs nio. Samtliga informanter var 

flickor. I grupperna på Estetisk plattform är det en klar majoritet av flickor.   

 

Jag delade ut ett brev till elevernas målsmän, se bilaga 2, och har fått skriftligt godkännande 

från dem att genomföra intervjuerna då man, enligt vad Jan Trost (2007) skriver i Kvalitativa 

intervjuer, måste ha målsmans godkännande när man gör intervjuer med barn som är under 

sexton år gamla. Jag har utgått från Vetenskapsrådets (www.vr.se) etiska regler så jag handlat 

på ett etiskt korrekt sätt, när det gäller att hantera personuppgifter och göra intervjuer med 

minderåriga.   

 

Eleverna har alla fått samma frågor, i ungefär samma ordningsföljd då intervjun var delvis 

strukturerad. Det innebär att jag hade vissa bestämda frågeställningar, men inte hindrade 

eleven att utveckla sina svar i olika riktningar. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Intervjuerna 

har spelats in på band och sedan transkriberats av mig. Jag har följt råden i Birgitta Kullbergs 

(2004) bok Etnografi i klassrummet när jag utformat intervjufrågorna och även hur jag 

iscensatte intervjun, då Kullberg (2004) rekommenderar att intervjuer bör genomföras i en 
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neutral miljö vilket även Trost (2007) skriver är viktigt. Jag använde mig av ett litet rum på 

skolan som är hemtrevligt inrett och valde att tala avspänt med eleven en stund innan 

intervjun så att den kände sig trygg.  Eleverna jag har intervjuat har till viss del kännedom om 

mig och detta kan ha påverkat dem i sina svar. De hade också själva valt att medverka på 

intervjun och detta kan tyda på att det kanske var en elevtyp, elever med liknande synsätt, 

som jag intervjuade. 

 

För att skolan och dess elever och lärare skall hållas anonyma kommer jag inte att redovisa 

källorna för skolans egna dokument, då det skulle visa vilken skola jag undersökt. Jag 

kommer att redogöra för innehållet i skolans dokument angående Estetisk plattform för att 

påvisa hur skolan definierar detta ämne, och dessa skrivelser kommer jag benämna som 

”skolans dokument”.  

 

I resultatdelen kommer jag att redovisa intervjusvaren, då med namnen Intervju ett, som syftar 

till den första intervjun och Informant ett, som syftar till eleven i den första intervjun. 

Informant två är alltså eleven jag intervjuat i Intervju två och så vidare till Intervju sex och 

Informant sex. Detta för att läsaren ska veta vem det är som svarat på intervjufrågan och vid 

vilket intervjutillfälle.  

 
Analysen av intervjuerna har gått till på så sätt att jag granskat de transkriberade intervjuerna 

och sökt skillnader och likheter mellan vad informanterna svarat. Likheter och skillnader har 

jag sökt genom att titta på intervjufrågorna och sedan vad informanterna svarat på samma 

fråga. Jag har också undersökt likheter och skillnader mellan informanternas svar genom att 

dela in intervjufrågorna under mina frågeställningar. Jag har också inordnat intervjusvaren i 

detta arbete under rubriken Resultat-analys i tre underrubriker som utgår från 

frågeställningarna.    
 
 



10 

 

4. Resultat - analys 

 

Detta avsnitt består av tre huvudrubriker som var och en respresenterar examensarbetets 

frågeställningar. Dessa rubriker har i sin tur underrubriker för de frågor och samtalsämnen 

som jag och informanterna vidrört under intervjutillfällena. 

 

 

Hur definieras Estetisk plattform enligt eleverna? 
 

Informanterna berättar här om sina förväntningar inför Estetisk plattform, vad de gjort på 

Estetisk plattform, varför det kallas Estetisk plattform och om det var något tema som var 

bättre än de andra temana de arbetat med. Här redovisas också frågorna kring elevinflytande 

och hur eleverna och lärarna samtalar kring sina teman, enligt informanterna.  

 

Informant ett och Informant två går båda i årskurs sju, första terminen. Informant tre, 

Informant fyra, Informant fem och Informant sex går alla i årskurs nio, första terminen.  

 

 

Förväntningar 

 

Det första jag frågade informanterna under intervjun var hur deras förväntningar såg ut innan 

de valde Estetisk plattform som elevens val. De fick tänka sig tillbaka till det år de gick 

årskurs sex och skulle välja elevens val inför årskurs sju. Jag ville veta vad de fick för 

information innan de började och vad de förväntade sig av ämnet. Informanterna fick sedan 

berätta om det sedan blev så som de föreställt sig.  

 

Eleverna som går i årskurs sju (Informant ett och Informant två) svarade att Estetisk plattform 

verkade spännande, och att de fått veta lite av andra som går det. Informant två hade en syster 

som läst ämnet och hade fått veta av henne att det var kul och att de gjorde roliga saker. Det 

var huvudanledningen till att Informant två blev intresserad av att börja Estetisk plattform.  
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De informanter som går i årskurs nio hade olika förväntningar inför Estetisk plattform. 

Informant fyra berättade att hon inte hade så stora förväntningar förutom att hon tänkte att det 

skulle vara kul. Informant tre hade nyligen börjat Estetisk plattform, på höstterminen i årskurs 

nio, och hon berättade att det var en lärare som hade övertalat henne att börja Estetisk 

plattform för att det skulle ”passa henne”, då ett av hennes stora fritidsintressen är 

bildskapande. Informant fem förväntade sig teater, dans, musik och bild, ”[…] sådant som jag 

tycker är roligast” (Informant fem).  

 

Informant sex berättade att hon trodde att det alltid var så att man hade för höga förväntningar 

innan man börjar Estetisk plattform och att det är väldigt många som blir besvikna. Hon hade 

till exempel tänkt att de redan i årskurs sju skulle få göra en musikal och flera andra stora 

projekt. ”I sjuan tar man alla grunderna, man tar teaterlektioner och hade sådana grejer” 

berättar Informant sex, ”därför är det många som tyckte att det var tråkigt”.  

 

När jag frågade eleverna om det blev som de trodde svarade Informant sex att det inte blev det 

alls, medan de andra Informanterna svarade att det blev som de trodde, eller till och med 

bättre.  

 

 

Namnet Estetisk plattform 

 

Jag frågade eleverna om varför det kallas just Estetisk plattform, vad de trodde att orden 

betydde och hur det hör ihop med hur arbetssättet är på Estetisk plattform. Jag ville ta reda på 

elevernas definition av namnet. 

 

När jag frågade eleverna om namnet Estetisk plattform berättade Informant två, Informant 

fyra och Informant fem att de trodde att det handlade om de estetiska ämnena, medan ordet 

”plattform” inte gick att förstå. Informant ett visste inte varför det kallades det, men tänkte att 

det kanske handlade om att ”man gör olika saker”, men var noga att påpeka att hon inte visste. 

”Att göra olika saker”, var någonting Informant tre också sade, ”så att man måste tänka 

kreativt”.  
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Informant sex berättade att hon trodde att ”De [lärarna] har som tänkt sig en plattform och så 

tänker de sig att alla estetiska grejerna på den här plattformen ihop”.  

 

De hade alla svårt att sätta ord på varför Estetisk plattform hade sitt namn. Alla informanterna 

svarade ”Jag vet inte” vilket då resulterade i följdfrågan ”Vad tror du?” och först då ville 

informanterna svara på frågan.  

 

 

Vad eleverna har gjort på Estetisk plattform 

 

Här redovisas vad informanterna har gjort på Estetisk plattform under de snart tre åren, för de 

elever som går i årskurs nio och det halvår för eleverna i årskurs sju. De fick berätta fritt 

utifrån frågan ”Vad har ni gjort på Estetisk plattform?”  

 

Eleverna som går i årskurs sju (Informant ett och Informant två), berättade att de arbetat 

mycket med samarbetsövningar och att de lärt känna varandra. De har lekt lekar, spelat 

musikinstrument och gjort egna sådana. Nu under sena höstterminen 2008 håller de på med 

sagor. Informant två berättar att de gör om gamla sagor. ”Vi ska som modernisera dem, eller 

vad det nu heter” berättar Informant två, sedan ska det bli pjäser av sagorna. De arbetar i 

mindre grupper. Dessa kommer de sedan att spela upp för varandra.  

 

De elever som går i årskurs nio (informant tre, Informant fyra, Informant fem och Informant 

sex), nämnde alla det projekt de håller på med nu under hösten 2008, att göra en musikal. 

Denna musikal har eleverna arbetat med hela hösten och den kommer att spelas upp under 

luciafirandet. Den handlar just om en flicka som vill bli lucia. Den innehåller sång, dans, 

teater och en kortfilm några elever gjort.  

 

Informant fyra och Informant fem berättade om att de gjort en musikvideo. Klassen blev 

indelad i två grupper och varje grupp fick välja en låt. Dessa låtar skulle eleverna spela in i en 

studio och sedan göra en musikvideo till. Inom grupperna fick eleverna olika ansvarsområden 

t.ex. fick några ansvaret att redigera videon.  
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Informant tre, Informant fem och Informant sex berättade om en isshow de gjort under årskurs 

åtta. ”Vi har gjort en isshow där vi har gjort isskulpturer och sjungit och dansat” berättar 

Informant tre. Informant fem berättar att de gjorde en scen utomhus av snö, under detta tema. 

Informant sex berättar att när de arbetade med isshowen fick hon vara med och göra en dans 

”[…]och då fick vi ju prova på att ha en koreograflärare”.  

 

De har också fått trycka tröjor berättar Informant fyra och Informant tre. ”Ja, och så har vi 

varit ute på ett tema med rum och så har jag fått smida krokar och sådant. Drejat.” berättade 

Informant fyra. Informant tre beskriver temat med rum, så som att de ”[…] var ute i skogen 

och inredde rum”.  

 

Informant sex minns att de ”[…] provat på lite yoga och lite målning, man typ blundar och 

målar.” Informant fem och Informant sex kommer ihåg att de gjort teater och arbetat med 

teaterpedagog, och gjort teaterövningar. ”Vi fick göra om gamla sagor till nya teatrar” säger 

Informant fem och berättar vidare ”Och så fick vi göra vad vi ville en gång”.  

 
Intervjuare: Vad gjorde du då? 
Informant fem: Då spelade jag in en låt och fick göra en skiva. 

 

De informanter som går i årskurs sju (Informant ett och Informant två) hade liknande svar och 

gott minne över allt de gjort under terminen som de gått Estetisk plattform. De andra 

informanterna som alla går i årskurs nio kom ihåg många olika teman och övningar de arbetat 

med. Kommer de ihåg teman som varit extra roliga eller är det teman de nyligen arbetat med, 

eller är det någonting annat som gör att dessa teman och övningar var minnesvärda? Isshowen 

verkar ha varit mest minnesvärd då flera av eleverna pratade om detta tema under 

intervjuerna.  

 

 

Hur eleverna får vara med att bestämma 

 

Elevinflytande är någonting som står i läroplanen (Lpo-94) och är en del av ett demokratiskt 

arbetssätt i skolan.  
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Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. 
(Lpo-94:6) 
 

Marner (2007) skriver också om att eleverna och lärarna är medskapande i en estetisk 

läroprocess. Elevernas inflytande talade vi om under intervjuerna och de berättade hur de får 

vara med att bestämma kring de övningar och teman som de arbetat med. Under denna rubrik 

inryms också hur de samtalar i klassrummet under Estetisk plattform.  

 

Informant ett berättar att de brukar ”rösta och ge förslag” när de ska göra någonting, men att 

de bara får vara med och bestämma litegrann, kring det de gör.  

 

Informant tre berättar att ”I det vi gör nu så fick vi bestämma vad vi skulle göra och hur vi 

skulle göra. Om vi skulle göra en musikal eller om vi skulle göra någonting annat”. Informant 

fyra berättar ”Alltså vi får ju bestämma typ allt, nej men alltså vara med och påverka i alla fall 

och komma med förslag sen är det ju inte alltid det går att genomföra men man får ju komma 

med förslag. Det spelar ingen roll vad det är”. Informant fem säger att lärarna alltid frågar 

eleverna vad de vill. Hon fortsätter ”De frågar mycket vad vi vill göra och så kommer de med 

idéer och frågar ’ska vi göra så’, ’är det okej’ och så där”.  

 

Informant sex berättar ”Alltså, vi får som i stort sett bestämma allting”. Hon berättar vidare att 

”Lärarna bestämmer ju vad vi ska ha, alltså nu ska vi ha teater till exempel, men sen vad vi 

ska göra under det här teaterarbetet det får vi bestämma. Ja, om vi behöver teaterpedagoger, 

om vi skulle behövt det nu till musikalen hade vi fått hyra in det. Vi har ganska mycket fria 

händer vi elever, bara det finns pengar och tillgångar och sådant.”  

 

På frågan om hur eleverna och lärarna pratar kring teman svarade informanterna som går i 

årskurs sju, Informant ett och Informant två, att de inte pratade så mycket kring de teman de 

arbetade med. Informant ett tyckte att de ”mest fick instruktioner” av lärarna. Informant två 

berättade att de mest gjorde saker och pratade inte om dem.  

 

Informant tre sade att när de ska göra någonting ”[…] får alla säga vad de tycker, om vad vi 

ska göra och så bestämmer vi någonting tillsammans. Vad vi ska göra och hur vi ska göra det” 
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Informant fyra hade svårt att förstå frågan ”Hur pratar ni, både elever och lärare, kring era 

teman?”  

 

Intervjuare: Till exempel före, under tiden och efter ett tema, hur pratar ni då? 
Informant fyra: Ja, men jag vet inte. Det är väl alltså idéer och så bygger man 
på. Vi sitter väl oftast i stora grupper och diskuterar hur vi gör saker.  
Intervjuare: Vad då för saker? 
Informant fyra: Det är som när alla får ha sin egen åsikt så finns det ju bra och 
mindre bra idéer, så alltså det växer fram då alla får komma med sina åsikter. 

 

Informant fem fick samma fråga och svarade ”Före är väl det att de säger att, alltså frågar om 

vi vill typ ’att vi har tänkt göra en teater, vad vill ni att det ska vara, typ en musikal eller 

vanlig teater’.” Hon berättar vidare att ”Efter [ett tema] är det mer sådant typ ’vad har vi gjort 

bra och kan vi förändra någonting så vi kan göra det bättre nästa gång’. Det tycker jag är vad 

vi brukar prata om” 

 

”Det vi börjar med att prata om är vad vi ska göra och så kommer vi med idéer och så brukar 

vi sitta i stora grupper och sen kan vi delas in i mindre grupper” berättar Informant sex.  
 

Informant sex: Det jag minns från sjuan var att vi hade en jättestökig grupp. 
Det var jättemånga, ja men det var ju för att folk hade så stora förväntningar och 
så blev det, så vi hade en jättestökig grupp. Men de som var stökiga, jag tyckte 
att det var jobbigt för att de var stökiga och många tyckte väl säkert också det. 
För att de var stökiga så gick det bort en halvtimma av en genomgång som 
skulle ta tio minuter. När de försvann blev det bättre och bättre kommunikation 
mellan vi elever och lärarna och vi pratade oftast en och en vad vi skulle göra 
med de som höll på så där. 

 

 

De bästa temana enligt informanterna  

 

Utifrån de teman och övningar de arbetat med fick eleverna välja vilket de tyckte var bäst och 

motivera valet av tema. De elever som går i årskurs sju valde båda ett tema nämligen tema 

”sagor” medan de elever som går i årskurs nio hade svårt att bestämma sig för endast ett tema 

utan valde flera.  

 

Informant ett och Informant två tyckte båda att temat med sagor, som de arbetade med under 

tiden för intervjun, var det bästa temat de haft. ”Det är som ett större projekt. Det blir som att 
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man blir mer engagerad” säger Informant två är anledningen till att detta tema är bäst. 

Informant ett säger att sagotemat ”är roligare” för att man får spela teater och ”man får spela 

upp och så”.  

 

Informant tre var osäker men sade ”Ja, men jag tror att det här [musikalen] och isshowen var 

det bästa”. Dessa var bäst på grund av att” […] man arbetar mycket i grupp” enligt Informant 

tre. Informant fyra tyckte också att musikalen var roligast, men också när de gjorde 

musikvideos. ”Det här [musikalen anm.] är roligt för att det är ett så stort projekt och så. Att 

det har växt fram under så lång tid och musikvideon var kul för att jag gillar att sjunga och det 

var som roligt i studion” berättade Informant fyra.  

 

Även Informant fem och Informant sex tyckte att musikalen var ett av de roligaste teman de 

arbetat med. Informant fem tillade ”musik” som roligaste temat.  

 

Intervjuare: Musik? Menar du musikvideon eller något annat? 
Informant fem: Ja, och när vi fick spela in låtar och spela musik. Och 
musikalen tycker jag är rolig. 
Intervjuare: Varför var de så bra? 
Informant fem: För att jag tycker om musik. Jag tycker om att spela och sjunga 
och så där 

 

Informant sex tillade isshowen och ”när vi fick spela in en låt”, förutom musikalen till de 

bästa teman de haft.  

 

Intervjuare: Varför var de så bra då? 
Informant sex: Men det var ju som så här, att det var ju som slutprodukten på 
det man har övat på och som så här, ja jag vet inte 
Intervjuare: Musikalen eller alla tre? 
Informant sex: Ja, som alla tre, men jag vet inte riktigt 
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Vad säger eleverna att de lär sig av Estetisk plattform? 
 

Under denna rubrik redovisas samtalen och intervjufrågorna som handlar om vad 

informanterna känner att de lärt sig. Dessa frågor är anknutna till frågeställningen ”Vad säger 

eleverna att de lär sig av Estetisk plattform?”.  Informanterna får också berätta vad de tror att 

lärarna vill att de ska ha lärt sig. Jag har i dessa frågor utgått från de teman informanterna 

tyckt varit roligast, se under rubriken ”De bästa temana enligt informanterna”. De berättar 

också vad de personligen fått ut av att gå estetisk plattform. Informanterna har även fått tycka 

till om Estetisk plattform som ett betygsfritt ämne och detta finnes också under denna rubrik. 

De informanter som har gått Estetisk plattform i tre år (Informant fyra, Informant fem och 

Informant sex) berättar om hur det är annorlunda i årskurs nio mot årskurs sju.  

 

 

Elevernas lärdomar och lärarnas mål 

 

Informanterna berättade tidigare i intervjun vad de bästa temana var enligt dem själva och 

motiverade valet. Samtalet fortsatte därefter kring de bästa temana men nu inriktades det mot 

vad eleverna känner att de lärt sig av sitt favorittema. Jag frågade även informanterna vad de 

trodde att lärarna ville att de skulle lära sig under temat i fråga, alltså lärarnas mål med temat.  

 

Informant ett tyckte att sagotemat var det bästa, när de fick göra om sagor till teater, men hade 

svårt att sätta ord på vad hon hade lärt sig. ”Jag vet inte, inte så mycket”, svarade samma 

informant på frågan ”Vad känner du att du lärt dig av detta tema”. Vad lärarna ville att de 

skulle lära sig hade informanten också svårt att sätta ord på. ”Kanske att lära sig, lära sig mer” 

svarade hon. Någonting specifikt kunde hon inte komma på. 

 

Informant två tyckte också att sagotemat var det bästa. ”Det är som ett större projekt” var 

grunden till att det var bäst enligt henne.  

 

Intervjuare: Vad lär du dig av det här temat tror du? 
Informant två: Jag lär mig ganska mycket för vi har ju fått en pedagog, eller 
vad heter det, heter det så, dramapedagog, eller jag vet inte, men hon har ja, 
gjort övningar med oss och hjälpt oss så jag har som lärt mig typ det. Jag har 
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aldrig spelat teater förut men jag har ändå tyckt att det var ganska kul, så jag har 
lärt mig allt vad det innebär höll jag på att säga, men ja.  
Intervjuare: Vad tror du att lärarna ville att ni skulle lära er av det här temat? 
Informant två: Ja men att vi ska våga, liksom spela ut och våga, ja men prata 
och diskutera med varandra om hur vi ska göra, för vi fick ju bättre stämning, 
för vi skulle modernisera den [sagan] och göra om den hur mycket vi ville. Till 
exempel en typisk Askungen skulle vi göra om till att, modernt då, som att man 
bytte genre på den och det skulle man också kunna göra. 

 

 

Informant tre valde musikalen, som de arbetade med under intervjutillfället, och isshowen 

som de bästa temana.  

 

Informant tre: Ja men på isshowen så gjorde jag en isskulptur, så att där lär 
man sig ju hur man gör en skulptur, och här [musikalen]… jag vet inte riktigt. 
Jag har inte en så stor roll så 
Intervjuare: Vad tror du? 
Informant tre: Jag vet inte alls faktiskt 
Intervjuare: Vad tror du att lärarna vill att ni ska ha lärt er? 
Informant tre: Att vi ska, men kunna bestämma någonting tillsammans så att 
det funkar och blir bra. Ordna saker och så. 

 

Informant fyra tyckte att musikvideon och musikalen var bäst. Av musikvideon lärde hon sig 

”Att se hur det ser ut och prova på olika saker” enligt henne. Hon berättar vidare att ”Det är 

liksom inte fastställt till ett ämne utan det är liksom så här att man får tänka utanför det 

normala eller vad man säger” 

 

Intervjuare: Vad lär du dig av det ni håller på med nu [musikalen]? 
Informant fyra: Ja, men det är just det att man lär sig som att tänka det som 
kanske inte, som man, tänka utanför ramarna. Våga prova nya saker. Det är väl 
det som är grejen över huvud taget? 

 

När jag frågar om vad lärarna vill att de ska lära sig svarar Informant fyra: ”Jag tror att de vill 

att vi ska lära oss tänka själva och komma med nya idéer”  

 

Informant fem tyckte att ”musik” var roligast, när de fick göra en musikvideo och spela in 

låtar, men också musikalen var bland de bästa. Av musikaltemat säger Informant fem att hon 

lärt sig ”Hur man ska vara på scen, det är som, alltså mitt fantasisinne har utvecklats 

jättemycket. Det känner jag ju att jag har ju blivit som duktigare på nåt sätt fast jag har ju lärt 

mig lite bättre att spela instrument och så där.” När det gäller vad lärarna vill att de ska lära 
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sig svarar Informant fem ”Det är väl kanske att utveckla… lära oss saker”. Några specifika 

saker kunde hon inte komma på. 

 

Informant sex berättar att de bästa temana var ”Isshowen, när vi fick spela in den låt och det 

här [musikalen]” 

 

Intervjuare: Vad känner du att du lärt dig av dessa tre? 
Informant sex: Jag har blivit bättre på att, alltså själva teater alltså allt sådant. 
Och man får tips och ja, vill man gå ett estetiskt ämne sen [gymnasieutbildning] 
så är det ju jättebra för då har man ju en liten grund och ja, att arbeta med andra 
jättemycket och sådana saker  
Intervjuare: Vad tror du att lärarna vill att ni ska lära er? 
Informant sex: Ja, men att så fort som möjligt få ihop någonting, eller jag vet 
inte riktigt. Det är kanske som bildläraren sa ”ni får göra vad ni vill, ni har dessa 
gånger på er och sedan ska ni ha redovisning”. Lite så här alltså lärarna har ju 
egentligen bara varit en hjälp […] Det är väl mer att vi ska lära oss att ta eget 
ansvar inom teater och sång och hur vi ska göra allting. Att det ska bli en bra 
produkt. 

 

Informanterna hade svårt att sätta ord på vad det var lärarna ville att de skulle lära sig. Alla 

informanterna stakade sig i sina svar och orden hade svårt att komma fram till en början. Efter 

lite betänketid svarade alla informanter vad de trodde. Jag påpekade att det inte fanns rätt eller 

fel svar utan det handlar helt om vad informanten trodde.  

 

 

Vad eleverna fått ut av att gå Estetisk plattform 

 

Jag frågade informanterna om vad de personligen fått ut av att gå Estetisk plattform. Om de 

lärt sig någonting som de haft nytta av, som inte framkommit tidigare under intervjutillfället.  

 

Informant ett visste inte vad hon fått ut av att gå Estetisk plattform, och sade sedan att hon 

inte fått så mycket ut av att gå det.  Hon kunde inte komma på någonting. Informant två 

berättar ”På något sätt känner jag att jag fått bättre självförtroende, eftersom att jag sjunger 

mycket och då har det gått mycket bättre i det för att jag liksom har typ vågat och gjort så här 

sånger jag tycker annars är pinsamt”. Hon avslutar med ”Nu vågar jag mycket mer”. 

Informant tre berättar också om att ”våga” och att hon har börjat ”Våga säga vad jag tycker”.  
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Intervjuare: Vad känner du att du personligen fått ut av att gå Estetisk 
plattform? 
Informant fyra: Alltså jag tror att jag har blivit mer säker på mig själv och jag 
vågar hålla på med mer saker. Ja men jag har som utvecklats i alla ämnen. Man 
får som en massa ämnen på köpet när man går det här. Det är ju som allt 
inbakat. 

 

Informant fem berättar ”Min fantasi har utvecklats och jag har lärt mig otroligt mycket”. Hon 

berättar också att det är svårt att sätta ord på vad man har lärt sig ”Det är inte som att lära sig 

ett mattetal, det är inte direkt så. Det är som att jag har nog utvecklas”.  

 

Informant sex berättar att hon har ”Lärt sig lära sig av andra, att se och lära sig”. Hon berättar 

också att hon blivit bättre på att framföra saker inför publik och att hon har blivit bättre på att 

spela teater ”[…] och hur jag pratar när jag är någon annan”.  

 

Tre av informanterna (en i årskurs sju och två i årskurs nio) berättar att de vågar mer genom 

att ha gått Estetisk plattform. Informant två säger att hon fått ”bättre självförtroende” och 

Informant fyra berättar att hon är mer ”säker på sig själv”.  

 

 

Betygslöst ämne 

 

Informanterna fick berätta vad de tycker om att inte ha betyg i Estetisk plattform och vad det 

innebär. Informant ett och Informant två går som tidigare nämnt i årskurs sju vilket innebär att 

de inte fått betyg i något ämne. Övriga informanter går i årskurs nio och har fått betyg sedan 

höstterminen i årskurs åtta i övriga ämnen men inte i Estetisk plattform då det inte är ett 

betygssatt ämne. Alla ämnen på skolan inom det som brukar kallas Elevens val är betygslösa, 

eleverna kan dock påverka betygen i de ordinarie ämnena på så sätt att man kan få högre 

betyg i dessa om det går bra på Elevens val. 

 

Informant ett berättade att det är ”både bra och dåligt” att inte få betyg i Estetisk plattform. 

Hon berättar vidare ”Om man har lärt sig någonting så är det ju bra, jag vet inte, då vet man 

att man får bättre betyg, det går ju bättre för en och så”. Informant två sade ”Det är väl bra [att 

inte få betyg i Estetisk plattform], man gör ju ändå utvärderingar och sånt, men jag vet inte 
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[…] Det kan ju vara bra att få veta om man ska bättra på sig och så men jag tror att det är lite 

både och” 

 

Intervjuare: Jag vet att ni inte får betyg i Estetisk plattform. Hur känner du för 
det? 
Informant tre: Jag vet inte. Det kan ju ibland vara svårt att bedöma beroende 
på vad man gör.  

 

Informant fyra tyckte att det var bra att inte få betyg i Estetisk plattform. ”Man får ju inte det i 

några andra Elevens valämnen heller. Men det påverkar ju andra betygen. Det är ju som 

positivt att vara här för man kan ju öka sina betyg i bild och musik eller någonting annat” 

berättar Informant fyra.  

 

Intervjuare: Jag vet att ni inte får betyg i Estetisk plattform. Hur känner du för 
det? 
Informant fem: Jag tycker faktiskt att det är lite tråkigt 
Intervjuare: Att ni inte får betyg i Estetisk plattform? 
Informant fem: Ja, det skulle jag ändå vilja, men då kan jag ju utveckla 
musikämnet och bild istället så att då får jag som ändå lite betyg i det 
Intervjuare: Varför skulle det vara bra att ha betyg i Estetisk plattform? 
Informant fem: Därför att då har man mer ämnen och då är det, jag vet inte, 
men då får man som veta hur man ligger till och vad de tycker om en. Man får 
inte ens omdömen i det så det vore som trevligt att veta hur de tycker att man 
arbetar på lektionerna. 

 

Informant sex berättade att för henne så ”[…] spelar det inte så stor roll om det är betyg eller 

inte”. Hon berättar vidare att hon tror att det kan vara bra för vissa elever att ha betyg för då 

”ger man järnet mer. […] Alla tar det inte seriöst som att ’jag orkar inte komma, jag får ändå 

inget betyg i det’ och det går ut över de som vill”.  

 

Flera av informanterna tyckte att det vore bra på vissa sätt att ha betyg i ämnet Estetisk 

plattform, det finns dock de som är av motsatt åsikt och menar att det räcker med insatsens 

påverkan på de övriga betygen. 
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Förändringar från årskurs sju 

 

De elever som gått Estetisk plattform i tre år fick berätta om det var någon skillnad nu mot när 

de gick i årskurs sju. De elever som gått Estetisk plattform i tre år var Informant fyra, 

Informant fem och Informant sex och de berättade också hur det var annorlunda. Informant tre 

går också i årskurs nio men denne började först i årskurs nio och har därför ingen uppfattning 

om skillnad mot årskurs sju.   

 

Intervjuare: Nu har du gått detta i tre år. Är det någon skillnad mot sjuan? 
Informant fyra: Alla är mycket bättre! Eller alltså vågar mer och i sjuan var vi 
som försiktiga och gjorde mest vad lärarna sade åt oss att göra 

 

Informant fem berättade ”Vi har blivit mycket duktigare och fantasi… det finns mycket 

fantasi nu. Förut var det typ när de frågade vad vi ville göra så var det ’jag vet inte’. Det var 

som ingen som hade en idé men nu så är det direkt att alla är på och säger ’så kan vi göra’. 

Alla har som utvecklats” 

 

Informant sex berättade att ”I sjuan fick vi inte ta lika mycket ansvar och det tar man ju 

jättemycket i nian och man vågar mer” 

 

Alla informanterna tycker att de har utvecklats och att de ”vågar mer” som Informant fyra och 

Informant sex sade. De ser alla en progression mot sjuan och att det har skett en förändring. 
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Hur överensstämmer elevernas upplevelse och erfarenhet av ämnet Estetisk 

plattform med skolans definition av ämnet Estetisk plattform? 
 

Under denna rubrik finns en jämförelse mellan den undersökta skolans dokument och 

informanternas intervjusvar. Skolans dokument är nedskrivna under bakgrundsavsnittet och 

dessa är indelade i tre kategorier, vad, hur och varför. Det är inom dessa tre kategorier 

jämförelserna blir indelade.  

 
 
Varför Estetisk plattform enligt skolan och enligt eleverna 
 

 
Estetisk Plattform uppfyller ett upplevt behov hos eleverna, men handlar också 
om att realisera det läroplanen och nyare forskning säger om att elever lär sig 
mer och bättre i mötet mellan teoretisk kunskap och estetiska uttryck. Att 
utveckla sin kompetens i att söka, bearbeta och redovisa sin kunskap – med hjälp 
av sitt intresse och genom att ha kul. Lusten i lärandet! (Ur skolans dokument) 

 
Informant två berättar på frågan om vad lärarnas mål var: 
 

Ja men att vi ska våga, liksom spela ut och våga, ja men prata och diskutera med 
varandra om hur vi ska göra, för vi fick ju bättre stämning, för vi skulle 
modernisera den [sagan] och göra om den hur mycket vi ville. Till exempel en 
typisk Askungen skulle vi göra om till att, modernt då, som att man bytte genre 
på den och det skulle man också kunna göra 

 

Informant fyra sade ” Ja, men det är just det att man lär sig som att tänka det som kanske inte, 

som man, tänka utanför ramarna. Våga prova nya saker. Det är väl det som är grejen över 

huvud taget?” på frågan om vad lärarna hade för mål med de teman de arbetade med.  

 

Informanterna berättar också att de har lärt sig mycket av att gå Estetisk plattform. Vissa har 

blivit mer säkra på sig själva, någon hade utvecklat sitt fantasisinne jättemycket, någon 

berättade att hon kort och gott utvecklats. ”[…] läroplanen och nyare forskning säger om att 

elever lär sig mer och bättre i mötet mellan teoretisk kunskap och estetiska uttryck” skriver 

Skolans dokument. 

 

Informanterna berättar också att de tycker att det är ett roligt ämne vilket överensstämmer 

med vad Skolans dokument skriver angående ”Lusten i lärandet” och ”genom att ha kul”.  
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Vad Estetisk plattform är enligt skolan och eleverna 

 
Estetisk Plattform är ett ämne eleverna kan välja som elevens val från och med 
höstterminen 2006. Det kommer att innebära att eleverna får jobba mer med de 
estetiska uttrycken, exempelvis musik, bild/media, drama, film och slöjd. 
Tanken är att arbeta i projektform, alltså inte renodlat med ett enda ämne, utan i 
stället mot ett gemensamt mål; att till exempel bygga upp en musikvideo. Även 
övriga ämnen i skolan kommer att ingå i projekten i olika former. Estetisk 
Plattform är ett positivt val som är en utvecklingsmöjlighet för eleven, och ett 
val som gäller alla tre åren. (Ur skolans dokument) 

 

Informanterna som går i årskurs sju (Informant ett och Informant två), berättade att de arbetat 

mycket med samarbetsövningar och att de lärt känna varandra. De har lekt lekar, spelat 

musikinstrument och gjort egna sådana. Nu under sena höstterminen 2008 håller de på med 

sagor. Informant två berättar att de gör om gamla sagor. ”Vi ska som modernisera dem, eller 

vad det nu heter” berättar Informant två, sedan ska det bli pjäser av sagorna. De arbetar i 

mindre grupper. Dessa kommer de sedan att spela upp för varandra.  

 

Informanterna från årskurs nio berättade om flera olika teman och olika tekniker de fått pröva 

under Estetisk plattform. Informant fyra och Informant tre berättar att de fått trycka tröjor. 

”Ja, och så har vi varit ute på ett tema med rum och så har jag fått smida krokar och sådant. 

Drejat.” berättade Informant fyra. Informant tre beskriver temat med rum, så som att de” var 

ute i skogen och inredde rum”. Informant sex minns att de ”provat på lite yoga och lite 

målning, man typ blundar och målar.” Informanterna berättar också om att de gjort en 

musikvideo och en isshow och dessa teman var större projekt.  

 
 
Hur Estetisk plattform är utformat 

 
Tiden hämtas i elevens val plus en extra lektion i veckan (utanför elevernas 
ramtid). Ungefär 30 elever ingår i gruppen och jobbar tillsammans med två 
lärare (ger möjlighet till mindre grupper). Eleverna går övrig tid i olika klasser 
ute i arbetslagen, som alla ingår i och stöttar projektarbetet. Ett antal lärare 
bildar en speciell ämnesgrupp kring Estetisk Plattform, arbetar periodvis med 
eleverna och följer med under de tre åren.(Ur skolans dokument) 
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De informanter som går årskurs sju berättar båda att de arbetat med olika kortare arbeten 

under terminen de gått Estetisk plattform. De tyckte båda att ”sagotemat” var bäst för att det 

var det första större temat de arbetat med.  

 

I år 7 och 8 tränas de estetiska verktygen och uttrycken i kortare arbeten, i 9:an 
arbetar vi i ett eller ett par mer långsiktiga projekt. De kan även redovisas 
offentligt inför publik utanför skolan. Elevgruppen kommer också att ges 
möjlighet att påverka den långsiktiga planeringen. (Ur skolans dokument) 

 

Informanterna som går i årskurs nio berättar att de också arbetade med kortare teman i årskurs 

sju och nu i årskurs nio hade de färre men mer omfattande teman. Informanterna berättade 

också att de fick ta mycket mer ansvar i årskurs nio jämfört med årskurs sju då de inte fick 

vara med och bestämma särskilt mycket. De får bestämma och påverka väldigt mycket enligt 

Informanterna i årskurs nio.  
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5. Diskussion 

 

Vad är Estetisk plattform enligt informanterna? 

 
Mikael Alexandersson (2001) skriver i rapporten Reflektioner kring skapande och 

kunskapande i skolan sin uppfattning att ”de estetiska arbetsprocesserna […] kan bidra till att 

den mening som allt mer efterfrågas av våra barn och ungdomar verkligen blir något levande i 

deras skolvardag.” (Alexandersson 2001:22) Genom granskning av resultatet visar det att 

informanterna fått vara med och skapa mening i Estetisk plattform genom att arbeta med 

estetiska läroprocesser. Om ”att skapa mening”(Alexandersson 2001:22) efterfrågas har ej 

kommit fram under intervjuerna, inte heller om det är någonting ”levande i deras skolvardag” 

(Alexandersson 2001:22) men som intervjuare uppfattar jag att Estetisk plattform är viktigt 

för informanterna. Informanterna var väldigt motiverade under intervjuerna och talade bra om 

Estetisk plattform under hela tillfället.  

 

Marner menar att när man inom de instrumentella läroprocesserna ser eleven som en behållare 

för kunskap och läraren som en förmedlare av densamma, ser man inom de estetiska 

läroprocesserna eleven som medskapare i en kunskapsprocess och läraren som en iscensättare 

av kunskapssituationer (Marner 2007:133). Informant sex berättar ”alltså, vi får som i stort 

sett bestämma allting”. Hon berättar vidare att ”lärarna bestämmer ju vad vi ska ha, alltså nu 

ska vi ha teater till exempel, men sen vad vi ska göra under det här teaterarbetet det får vi 

bestämma. Ja, om vi behöver teaterpedagoger, om vi skulle behövt det nu till musikalen hade 

vi fått hyra in det. Vi har ganska mycket fria händer vi elever, bara det finns pengar och 

tillgångar och sådant.” Eleverna i årskurs nio berättar alla så som Informant sex berättar ovan, 

att de får bestämma väldigt mycket och att lärarna bara kommer med förslag. Informanterna i 

årskurs sju däremot har inte lika fria händer, vilket också de informanter som går årskurs nio 

medger när de berättar om hur det var när de gick årskurs sju. Kan man då säga att Estetisk 

plattform inte arbetar med estetiska läroprocesser förrän efter årskurs sju då eleverna och 

lärarna blir mer medskapande?  Personligen känner jag att det förmodligen är så då eleverna 

och lärarna inte arbetar i en gemensam arbetsprocess förrän efter årskurs sju då informanterna 

informerar om att de mest får instruktioner av lärarna på så sätt att det kan bli majoritet av 

envägskommunikation från lärare till elev.  
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Skolans dokument talar om att i årskurs sju ska eleverna lära sig ”de estetiska verktygen” 

vilket jag inte kunnat hitta någon konkret förklaring på vad det är, kanske menar de att det 

handlar om musik, bild och annat skapande inom skolan. Informanterna i årskurs sju berättade 

att de fått göra olika samarbetsövningar och små kortare projekt, vilket kanske är de estetiska 

verktyg som skolan menar.  

 

Estetisk plattform är enligt informanterna ett ämne där man arbetar med teman, på olika sätt i 

grupp. De får vara med och bestämma över ämnets innehåll och utförande. Ett ämne som 

arbetar med estetiska läroprocesser och som arbetar med att skapa mening.  

 

Jag hade många tankar och förutfattade meningar om Estetisk plattform innan jag gjorde 

intervjuerna. Detta kan ha bidragit till att jag påverkat informanterna under intervjun 

omedvetet. De hade även en kännedom om mig och vissa hade haft mig som lärare, vilket 

också kan ha bidragit till informanternas svar. Det kan ha påverkat både negativt, då eleverna 

kanske inte vågade säga så som de egentligen tyckte, eller positivt på så sätt att de kände sig 

trygga med mig och vågade prata mer. Skulle någon annan gjort intervjuerna kanske det inte 

skulle blivit samma resultat, den personen skulle i sin tur påverkat informanterna omedvetet 

på något sätt. Dock tror jag att resultatet inte skulle blivit totalt annorlunda, men små 

skillnader säkerligen komma fram.  

 

 

Vad eleverna har lärt sig av Estetisk plattform 
 
Informanterna hade lättare att svara på frågan kring vad de fått ut av estetisk plattform, än 

frågorna som handlade om vad de lärt sig och lärarnas mål. De senare handlade om specifika 

teman. Efterhand upplevde jag det som att eleverna fick insikt i att de faktiskt hade lärt sig 

någonting, när jag belyste frågorna kring detta tema.  

 

Informant fem hade svårt att sätta ord på vad hon lärt sig av ett specifikt musiktema de arbetat 

med, och svarade slutligen ”hur man ska vara på scen, det är som, alltså mitt fantasisinne har 

utvecklats jättemycket. Det känner jag ju att jag har ju blivit som duktigare på nåt sätt[…]” 

När hon sedan skulle berätta vad hon fått ut av att gå Estetisk plattform sade hon ”min fantasi 
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har utvecklats och jag har lärt mig otroligt mycket.” men det var svårt att berätta exakt vad. 

”Det är inte som att lära sig ett mattetal, inte direkt så. Det är som att jag har nog utvecklats.” 

förklarade Informant fem, om varför det var svårt att sätta ord på vad hon hade lärt sig.  

 

 

Informant tre berättade att ”det kan vara svårt att bedöma” Estetisk plattform, och visste inte 

riktigt vad hon tyckte om att det var ett betygslöst ämne, medan Informant fem tyckte att det 

var ”lite tråkigt” att inte få betyg. Informant fem förklarar vidare varför det skulle vara bra att 

ha betyg i Estetisk plattform ”men då får man veta hur man ligger till och vad de tycker om 

en. Man får inte ens omdömen i det så det vore som trevligt att veta hur de tycker att man 

arbetar på lektionerna”.  

 

Vissa informanter tyckte inte att det var nödvändigt med betyg och berättade att det var bra att 

det var betygslöst. Informant sex menade att det var individuellt om man behövde betyg för 

att motiveras inom ett ämne, ”Alla tar det inte seriöst som att ’jag orkar inte komma, jag får 

ändå inget betyg i det’ och det går ut över de som vill”.  

 

Det kan vara så att det är svårt att motivera ett betygslöst ämne, medan det å andra sidan kan 

vara ett ämne som är svårt att betygssätta.  

 

Informanterna berättar också att deras prestationer på Estetisk plattform kan medföra att de får 

högre betyg i musik, bild eller slöjd som är ordinarie ämnen. Skolverket(2004) berättar om att 

nya ämnen som eleverna vill läsa under Elevens val skall få betyg, t.ex. om eleven läser 

ytterligare ett modernt språk. Då kan man fråga sig varför Estetisk plattform inte klassas som 

ett ”nytt” ämne? Är det så som jag tidigare nämnt att det är svårt att betygssätta eller är det för 

att det inte finns resurser till att göra Estetisk plattform till ett eget ämne. Vissa av 

informanterna tyckte att det var tråkigt att de inte fick betyg i det, så det finns intresse från 

elevernas sida att införa betyg.  Men då ämnet i sig är sådant att det innefattar de andra 

ämnena i skolan är det inte en nödvändighet enligt Skolverket (2004). Kanske blir resultatet 

av att Estetisk plattform är betygslöst att ämnet i sig riskerar att bli en ”hjälpgumma” 

(Alexandersson 2000) till de teoretiska ämnena? Med ”hjälpgumma” menar Alexandersson 

(2000) att de estetiska ämnena ofta blir sedda som olika arbetssätt istället för att de är enskilda 

ämnen som är kunskapande i sig.  
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Om min uppfattning är korrekt borde detta innebära att eleverna är tämligen omedvetna om 

sitt eget lärande inom Estetisk plattform och min uppfattning är att denna medvetenhet är 

särskilt viktigt inom ett ämne som är betygslöst, åtminstone så som skolan idag är uppbyggd. 

Med andra ord menar jag att om eleverna inte belönas med ett betyg för sin insats måste de 

vara medvetna om den kunskap ämnet medfört, jag tror annars att ämnet kan riskera att av 

eleverna klassas som en ”roliga timmen” eller lekstuga. Slutsatsen är att för att skapa mening i 

arbetet måste just lärandet belysas och att det kan vara mycket värdefullt att tala om detta 

under lektionstillfällena. Reflektion är i sig ett verktyg för lärande.  

 

 

Hur överensstämmer elevernas upplevelse och erfarenhet av ämnet Estetisk 

plattform med skolans definition av ämnet Estetisk plattform? 
 

Skolans definition av ämnet Estetisk plattform kan ses som vag om man jämför med vad 

informanterna beskrivit. Skolan har skrivit en öppen text som bidrar till tolkning, medan den 

bitvis också är ganska konkret. 

 

Om Estetisk plattform hade varit ett betygssatt ämne så hade kanske informationen från 

skolan varit mer omfattande. Men det är ändå ett valbart ämne som skall locka till sig elever, 

och detta genom beskrivningen av ämnet. Det som kan tyckas vara intressant är att eleverna 

inte vet vad begreppet Estetisk plattform betyder, och att det därmed finns en brist i 

informationen från skolan till eleverna. Under rubriken Förväntningar berättar informanterna 

också att det inte var särskilt mycket information de fick från skolan innan de skulle börja och 

flera av informanterna hade för höga förväntningar som inte kunde uppfyllas.  

 

 

Framtiden för ämnet Estetisk plattform 
 

Framtiden för ämnet Estetisk plattform ser god ut om man ser till informanternas inställning 

till ämnet. De har berättat med stort engagemang vad de gör och att det är roligt. Estetiska 

läroprocesser är ett arbetssätt som kanske kommer att influera fler skolor, kanske som ett eget 



30 

 

ämne eller integrerat i de vanliga ämnena.  Informanterna berättade att de lärt sig mycket och 

utvecklats på flera plan vilket visar att ämnet bidrar till elevernas utveckligt och lärande som 

också är eftersträvansvärt enligt Läroplanen (Lpo-94). Om ämnet Estetisk plattform uppfyller 

mål som läroplanen ställt upp, och ger eleverna chans att utvecklas och lära sig, kommer 

Estetisk plattform att ha goda möjligheter i framtiden. 

 

Konkreta förslag på förbättringar 

 

Informationen om ämnet Estetisk plattform till eleverna är otillräcklig enligt vad som kommit 

fram i intervjuerna med informanterna. Eleverna bör ta del av vad som förväntas av dem, men 

lärarna bör också ta del av vad eleverna förväntar sig av lärarna och ämnet. Flera av 

informanterna berättade att de förväntat sig mycket av ämnet Estetisk plattform och att det 

inte uppfylldes. De kände att de fick en felaktig bild av ämnet genom informationen. 

Informanterna visste inte heller varför ämnet kallades just Estetisk plattform vilket kan vara 

ett problem då eleverna kanske inte förstår ämnets karaktär och syfte.  

 

För att eleverna skall få ut så mycket som möjligt av ämnet krävs reflektion kring det egna 

lärandet. Informanterna hade svårt att sätta ord på vad de lärt sig särskilt när frågan handlade 

om ett specifikt tema. Varje tema skall bidra med lärdomar men vilka visste inte 

informanterna och dessa känns värdefulla att lyfta. För att ämnet skall utvecklas känns det 

nödvändigt att eleverna får reflektera kring vad de lärt sig kontinuerligt.   
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Intervjuguide 

 

Vad har du för favoritämne i skolan? 

Vad har du för fritidsintressen? 

Hur gammal är du? 

Vilka var dina förväntningar när du valde detta ämne som elevens val?  

Vad trodde du att Estetisk plattform handlade om?  

Blev det som du trodde?  

Hur?  

Berätta 

Varför kallas det estetisk plattform tror du?  

Vad har ni gjort på estetisk plattform?  

Hur pratar ni, både lärare och elever, kring era teman?  

Hur får ni elever vara med och bestämma om vad ni gör? 

Var det något tema som var bättre än de andra?  

Berätta om det.  

Varför var det så bra?  

Vad lärde du dig av det?  

Vad tror du att lärarna ville att ni skulle lära er av det? Alltså vad var målen för detta tema? 

Vad har du personligen fått ut av Estetisk plattform?  

Berätta.  

Vad har du lärt dig?  

Jag vet att ni inte får betyg i detta ämne. Vad tycker du om det? 



Berätta  

 

 

Fråga till åk 9 

Nu har du gått detta i tre år.  

Är det skillnad mot sjuan?  

Hur då? 

 



Brev till målsman        Umeå 08‐11‐17 

 

Hej! 

Jag heter Malin Marklund och studerar till lärare på min sista termin. Nu skriver jag ett 
examensarbete om Estetisk plattform och hur det ämnet uppfattas av eleverna. Jag kommer 
att intervjua några elever som går detta elevens val i sjuan och i nian för att kunna 
undersöka hur de uppfattar Estetisk plattform och hur det är att delta i den verksamheten 

 Detta brev riktar sig till Dig som målsman då målsmans samtycke krävs för att jag ska kunna få 
intervjua Ert barn.  

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska (www.vr.se) regler i hantering av all information jag 
samlar in. Det innebär att eleven och skolan kommer att vara helt anonymiserade.  Intervjuerna 
kommer att spelas in på en ljudfil som enbart jag kommer att ta del av, sedan kommer ljudfilen att 
förstöras.  

Om Du som målsman ger Ditt samtycke till Ditt barns deltagande i en intervju för mitt 
examensarbete, ber jag Dig skriva under. 

 

 

 

Elevens namn        Målsmans underskrift 

 

 

 

        Namnförtydligande 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

Malin Marklund 

Umeå Universitet 

http://www.vr.se/
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