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SAMMANFATTNING 
Syftet för min studie är att se hur den estetiska verksamheten används inom förskola, 
förskoleklass och grundskolans tidigare år samt vilket synsätt pedagogerna har på estetisk 
verksamhet. Studien har skett genom kvalitativa intervjuer i fokusgrupper, mindre 
återkopplingsintervjuer och observationer med åtta lärare, två - fyra inom varje yrkeskategori. 
Mitt resultat har visat att estetisk verksamhet används i betydligt större omfattning, och med 
en mer medveten syn, inom förskola och förskoleklass än i grundskolan. I grundskolan ansåg 
informanterna att de inte hade tid med estetisk verksamhet och använde sig därför inte av den 
så mycket i sin undervisning. Slutsatserna i min studie är att användandet av och ambitionen 
med estetisk verksamhet i hög grad existerar inom förskola och förskoleklass men i väldigt 
liten grad i grundskolan. Mina informanter hade ingen uttalad och medveten progression i den 
estetiska verksamheten, varken i förskola, förskoleklass eller grundskolans tidigare år. 
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INLEDNING 
Innan jag påbörjade min lärarutbildning hade jag arbetat tre år på en förskola i en 
inlandskommun. Jag reflekterade redan då över det bristande intresset som fanns för barns 
skapande både bland föräldrar samt personal. Barnens estetiska skapande möttes oftast med 
ett leende och en uppmuntran om vad fint de hade gjort, för att sedan bli undanstoppade i en 
låda eller lagt på barnens hylla. Jag vågar påstå att jag aldrig sett en progression då det gäller 
barns skapande utan det tycks endast vara värt en notis i förbifarten. Paulsen (1996) menar att 
det ligger en lång pedagogisk tradition bakom inställningen att pedagogen inte ska blanda sig 
i barnens uttryck och jag kan till viss del hålla med. Jag anser att barnens uttryck bör bevaras 
och mina värderingar som pedagog ska inte påverka utgången eller processen i skapandet utan 
barnens egna uttryck ska snarare lyftas upp och utmanas. Min personliga teori är att estetik 
finns i allt vi gör, och inte enbart i de uttalade estetiska ämnena så som exempelvis bild, 
drama, musik och jag ville undersöka vilken uppfattning som fanns kring estetisk verksamhet 
i förskola och skola. Min hypotes var att synen på estetisk verksamhet skulle vara något ytlig 
och att förståelsen för estetik som begrepp och verksamhetsområde skulle vara bristfällig. Min 
föreställning var även att lärarna i förskolan skulle ha en naturligare syn på estetisk 
verksamhet som en stor del av deras skolkontext och att lärarna i grundskolan inte skulle ha 
samma insikt om estetikens värde. Min uppfattning grundar sig dels i min tidigare 
yrkeserfarenhet, mina fyra år på universitetet, och mina egna förgivettaganden kring den 
makthierarki som sägs råda mellan förskola och skola där den ”teoretiska skolan” värderas 
högre än den ”kreativa förskolan”. Genom min undersökning hoppades jag kunna se hur den 
estetiska verksamheten används, motiveras och vilken syn på estetik som fanns inom de olika 
yrkeskategorierna. Jag kommer att använda mig av begreppet estetik bland annat som en del 
av innehållet då det gäller synen på estetisk kunskap, genomförande och värderande av 
estetisk verksamhet.  
 

SYFTE 
Syftet för min studie är att undersöka hur pedagoger använder sig av och värderar estetisk 
verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år samt vad det finns för syfte 
med den estetiska verksamheten.  

Frågeställningar:  

• Hur används den estetiska verksamheten? 
• Vad är syftet med den estetiska verksamheten? 
• Vad sker det för progression? 
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BAKGRUND 

Estetikbegreppet 
Sedan 1970-talet har estetikbegreppet setts som en samlande term för konstnärliga aktiviteter. 
Lindgren (2006) har fört fram att estetik som begrepp började användas redan 1948 då 
skolkommissionen inkluderade konstnärliga ämnen i estetikbegreppet och även tillsammans 
med ämnen som inte sågs som de traditionellt konstnärliga. Men trots detta avgränsas en tid 
senare praktiska ämnen som till exempel slöjd och barnavård från de estetiska ämnena sång 
och teckning. 1974 slogs estetiska och praktiska ämnen ihop och började benämnas som 
praktiskt – estetiska. Det påstås dock att bindestrecket kom dit av misstag och att det egentliga 
syftet var att skilja begreppen med ett snedstreck vilket skulle innebära att praktiskt – 
estetiska ämnen ska läsas som praktiska ämnen och estetiska ämnen. Begreppen har gått från 
”konstnärliga kvaliteter” till ”praktiskt – estetiska” till ”estetisk kunskap” för att slutligen 
landa i dagens begrepp, ”estetiska läroprocesser” (Lindgren 2006:17ff). Uppfattningen kring 
estetik tenderar till att återkommande handla om olika tingestars skönhet, värde, och sociala 
mått på välstånd. Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003:129f) lyfter fram vad människor lägger 
i begreppet estetik, konst och kultur: att det är något som värderas som ”fint”, ”värdefullt” och 
något som inte berör mig som ”vanlig människa” utan är reserverat för människor av högre 
status och klass i samhället. Alternativt kopplas begreppet estetik samman med uppfattningar 
om ”fria”, ”konstnärliga” och ”flummiga” människor. Författarna menar att estetik handlar 
om former och vad de innehåller, säger och betyder. Vidare menar de att allting har en form, 
naturkunskap har sin form, svenska har sin form och det handlar om att med hjälp av formen 
skapa och kommunicera mening. Kontentan blir att allt som händer och kommuniceras i 
skolan har sin estetik, en form för sitt innehåll. Med andra ord berättar formen för mottagaren 
vad kunskapen ska vara bra för.  

 
Genom att arbeta med estetik, analytiskt och ”görande”, kan man få insikt om vad formen 
betyder för olika kunskaper, så som kunskaper till exempel organiseras i skolämnen, i 
vetenskap och tematiska sammanhang eller presenteras i medierna. Här handlar det om att 
lyfta medvetenheten ett snäpp högre och se och tolka de mönster som kanske inte är 
omedelbart synliga (Aulin Gråhamn & Thavenius 2003:134). 

 

Estetisk verksamhet i förskola och skola 

I Sverige ses estetisk verksamhet många gånger som något problematiskt, bland annat på 
grund av de diskursiva gränsdragningar som rått och råder mellan estetik och skola. Den 
fixering vid utgångsläget som innefattar 1700-talets förståelse av det grekiska begreppet som 
”estetik” härstammar från: aisthesis (sinnesupplevelse), kan fortfarande ses som ett hinder i 
nutida diskussioner och aktiviteter inom det estetiska området. Att åsikterna kring vad en 
estetisk upplevelse är, vilka sinnen som omfattas, hur ett estetiskt objekt är konstruerat, hur 
estetiska upplevelser skapas, upplevs och används, och så vidare, ses även det som en 
anledning till att problematisera estetikens roll i skolan. Diskussionen kring estetik och skola 
utgår i Sverige bland annat från två perspektiv. Dels att begreppet estetik kan ses ur ett 
mediespecifikt perspektiv där varje estetiskt ämne har en grund, ett hemmedium, som till 
exempel att musikämnet har sin grund i musik och så vidare (Marner & Örtegren 2003:45).  
Dels behandlas begreppet utifrån ett medieneutralt perspektiv, vilket innebär att mediering tas 
för givet och en estetisk aspekt kan appliceras överallt i vår vardag (Lindgren 2006:14f). 
Lindgrens samt Marner & Örtegrens tankar kring det medieneutrala perspektivet går till viss 
del att koppla till Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) forskning som menar att skolan 
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behöver vidga sina begrepp då det gäller kunskap, kultur och estetik. Författarna anser att det 
handlar om att skapa mening om kunskap och förståelse genom estetisk verksamhet och att 
använda sig av det estetiskas hela potential för att utveckla skolans kultur och kunskapssyn, 
undervisningens innehåll och form samt kvalificera läroprocesserna inom skolans alla ämnen. 
Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) uttrycker vidare att de anser att skolan traditionellt 
använder sig av en modest estetik som varken innefattar elevernas erfarenheter eller konstens 
utmaningar. De menar således att estetik är mer än bara konst, och att barnen och elevernas 
egen kultur uttrycks genom bland annat reklam, populärkultur och mode, vilket också är 
estetik. Risken med detta, enligt författarna, är att man legitimerar en traditionell och ensidig 
kunskapssyn genom att exkludera det estetiska från kunskapandet istället för att ha det som en 
del av meningsskapandet. Istället föreslår författarna en ”radikal estetik” vilket innebär att 
man går till roten och från grunden börjar använda sig av estetikens möjligheter att skapa 
mening och utveckla lärandet i skolan.  
 

Den radikala estetiken innebär att skolan i sitt kunskapsarbete kan hålla samman 
kunskapens och estetikens olika aspekter och föra ut viktiga frågeställningar för 
bearbetning i klassrummets offentlighet. Känslorna och upplevelserna hålls samman med 
det intellektuella, skapande/gestaltning/produktion hålls samman med innehåll, 
personliga/individuella processer hålls samman med sociala/kollektiva, det 
populärkulturella kan hållas samman med etablerade konstformer, naturvetenskapliga 
perspektiv hålls samman med språkliga, estetiska och kulturhistoriska perspektiv och så 
vidare (Aulin-Gråham & Thavenius 2003:15f). 

 

Metasamtal 

Då jag i mitt resultat uppmärksammat att lärarna i förskolan förde en aktiv dialog med barnen 
kring deras skapande sökte jag litteratur som behandlade detta och fann information om 
metasamtal. Ett metasamtal är ett samtal där barn tänker, funderar och kommunicerar om det 
som man ofta kan ta för givet som vuxen: om varför man gör som man gör och tänker som 
man gör. En förutsättning för att kunna hålla ett metasamtal är att man kan ta barnets 
perspektiv, man måste alltså få barnen att uttrycka sina teorier, tankar och känslor och att 
deras utsagor tolkas och problematiseras. (Pramling mfl, 2008:56f). 
 

Syn på estetisk kunskap 
Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003:65ff) anser att om det estetiska ska finnas som ambition i 
hela förskolan och skolan, och inte delas upp i ”praktisk-estetiska” samt ”teoretiska” 
lärarkategorier behöver alla lärare, oavsett ämnesområde, utveckla ett språk för sina 
kunskaper, sin kunskapssyn och kultursyn. Lärarna måste se sig själva som kulturbärare och 
kunna analysera vilka kunskapsformer som finns inom deras eget ämnesområde. Således kan 
kultur, estetik och lärande kopplas samman med ämnen så som matematik, kemi, historia och 
så vidare. Författarna menar att det först då finns en möjlighet att integrera estetisk 
verksamhet och användande av konst som kunskapskälla i all undervisning. Undervisningen 
kommer inte att handla om produktion, form eller innehåll utan om sammanhållna medvetna 
läroprocesser mellan de så kallade ”ämnesblocken”. Lindgren (2006:16f) ställer sig frågan om 
vad som ska vara ledande inom idealen för estetiskt verksamhet, konstens inneboende värde 
eller en mer resultatinriktad syn? Är det ett existentiellt eller ett funktionellt värde inom 
estetiken som är viktig? Denna diskussion sägs handla om konflikten mellan den klassiska 
förmedlingspedagogiken och den pedagogiska progressivismen. Förmedlingspedagogik 
innebär att man ser på lärande som något som man blir tilldelad. Kunskapen kan överföras 
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och lärarens roll är att använda sig av lämpliga metoder för kunskapsöverföringen. Den 
pedagogiska progressivismen fokuserar på barnets behov och vikten av praktisk 
problemlösning. Kunskapen sker genom problematisering och läraren agerar som vägledare 
och utmanare. Man kan fråga sig om man ska lägga fokus på eleven i centrum (subjektivt) 
eller är det innehållet i det som undervisas (objektivt) som är viktigt? 

 
De enskilda ämnesgränserna är kanske inte det största bekymret. Mer besvärande – inte 
minst med tanke på en ’skapande skola’ – är det sätt på vilket ämnesgrupper avgränsas 
och skiljs från varandra. De ’teoretiska’ ämnena skiljs från de ’praktiska’ och de 
’estetiska’ och de senare buntas ihop till ett ’praktiskt – estetiskt’ ämnesområde. 
Pedagogiska magasinet 4/1996 (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003:154) 

 

Skillnader i synen på estetisk kunskap mellan förskola och skola 

Förskolans ”fria tradition” med det egna estetiska skapandet och arvet från Fröbels teorier 
kring lekens vikt i den pedagogiska verksamheten har skapat en diskussion kring barn, lek och 
lärande och denna tradition sägs medverka till en konflikt mellan skolan och förskolan 
(Lindgren 2006:24f). Det finns dock uppfattningar som menar att då det gäller estetisk 
verksamhet, handlar inte konflikten mellan de två skolkontexternas om traditioner, utan 
istället en konflikt mellan de lärare som har stor kunskap om estetik och erfarenhet av att 
utmana och guida den konstnärliga processen mot dem som saknar denna kunskap. Enö 
(2005:213) vill mena att förskolan av tradition tagit avstånd från skolans kunskapssyn på 
grund av de maktrelationer som finns mellan förskolan och skolans verksamheter. 
Maktrelationerna kan grunda sig i skolan och förskolans olika historiska förutsättningar och 
denna positionering medverkar till att förskolan och skolans egenart har kommit att bli 
beständig fram till denna dag. 
 

Estetik eller lek? 

Då det gäller mindre barns lärande knyts estetik ofta ihop med kreativitet och lek. Det talas 
om estetiska läroprocesser där den kreativa processen värderas högre än resultatet. Estetiska 
läroprocesser inom förskolan kan mer beskrivas som en inställning till intryck och en estetisk 
hållning till verkligheten runt omkring oss där de mänskliga sinnena är utgångspunkten 
(Lindgren 2006:23). Detta, menar Lindgren, kan ses som ett förhållningssätt, liknande mer 
postmodernt inriktade teorier som exempelvis Vygotskij’s (1995) där lek och fantasi ses som 
en estetisk form, snarare än något som problematiserats mot mer konstnärliga medier. 
Vygotskij är en förgrundsgestalt inom det sociokulturella perspektivet där skolan, samhället 
och individen ses som en helhet och att vi lär i ett socialt och kulturellt sammanhang. 
Vygotskij ser fantasin som en viktig komponent i den kreativa förmågan och menar att det 
inte finns någon oenighet mellan fantasi och verklighet utan fantasin är en form av 
medvetande som på olika sätt hör ihop med verkligheten. Fantasin och verkligheten gynnar 
varandra och ju rikare verklighet desto rikare fantasi och vise versa. Barnen tolkar 
erfarenheter och känslor genom fantasin och förenar där känsla med betydelse och mening. I 
leken tolkar barnen sedan sina upplevelser genom dramatisering och Vygotskij menar att de 
estetiska och kulturella formerna redan finns inbundna i barnens lek. Frågan är hur man kan 
utveckla fantasin och leken samt dess kreativitet och detta är något som Loris Malaguzzi tog 
fasta på i utvecklandet av den pedagogiska filosofin som kallas Reggio Emilia.  
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Reggio Emilia 

Reggio Emiliapedagogiken bygger på tron om det kompetenta barnet och härstammar från 
den konstnärliga metodik som man utvecklade i den norditalienska staden Reggio Emilia. 
Malaguzzi menade likt Vygotskij att det inte fanns något motsättning mellan förnuft och 
fantasi eller intellekt och känsla utan att de istället är varandras förutsättningar. Fantasin är en 
fortsättning på verkligheten och verkligheten är föränderlig. Reggio Emiliapedagogiken 
grundar sig inte i en ensam teori utan kan istället ses som en pågående forskning där en 
medveten och kontinuerlig dokumentation av barnens arbete bygger grunden för 
verksamheten. Pedagogerna är lika mycket forskande och lärande som barnen och har en 
aktiv roll i att stödja och utmana barnen (Bendroth 1998:27ff). 
 

En pedagog har uttryckt det så att läraren måste lära sig fånga den boll som barnet kastar 
till henne eller honom och sedan kasta tillbaka bollen på ett sådant sätt att barnet vill 
fortsätta spela (Gedin & Sjöblom i Bendroth 1998:29) 
 

Praktiskt genomförande 

Då det gäller genomförandet av estetisk verksamhet frågar sig Aulin-Gråhamn & Thavenius 
(2003:169) om det estetiska arbetet endast går ut på att någon gång per år genomföra en 
musikföreställning eller hålla en utställning av barnens målningar? Eller utvecklar man 
musikens olika uttrycksformer för att nå en progression i arbetet och ge barnen verktyg till att 
kunna uttrycka de betydelser som exempelvis musik har? Författarna menar att man bör välja 
metod efter behoven och motiven med undervisningen. De fortsätter sitt resonemang genom 
påståendet att fritidspedagoger är de som är mest benägna att arbeta utifrån barnens egna 
kulturyttringar och frågor medan förskollärare, och lärare i äldre åldrar oftare fostrar och 
utbildar i syfte att föra vidare ett redan befintligt kulturarv. Pramling (2008:27) uttrycker även 
hon att man inom förskolans och grundskolans estetik måste vidareutveckla innehållet. 
Förskolan och grundskolan tenderar till att fastna i gamla mönster där sånger som sjungits i 30 
år fortfarande används lika flitigt. Nya medier så som till exempel data, film och musikvideos 
har svårt att få en del i verksamheten i jämförelse med de traditionella medierna. Barnens 
egna erfarenheter och livsvärld blir uppmärksammat först då barnen får driva sina egna 
estetiska projekt. Paulsen (1996:22f) menar att en invändning mot förskolan och skolans sätt 
att lägga upp den estetiska verksamheten på, är att den endast används som tidsfördriv och att 
den inlärningspotential som ligger inom de estetiska fältet har reducerats. Vidare menar hon 
att det egentliga målet med den estetiska verksamheten är att utveckla insikt och förståelse 
vad gäller den förnimbara världen och sina egna tankar och känslor. 
 

Legitimering av estetisk verksamhet 
Jag använder mig av Lindgrens (2006:92) begrepp för konstruktionen av legitimitet kring 
estetisk verksamhet. Legitimeringen av estetisk verksamhet möter på många olika begrepp 
och uppfattningar och jag väljer att redogöra för de diskurser som jag anser mig ha sett i mitt 
resultat vilket är: estetisk verksamhet som kompensation, balans, lustfylld aktivitet, 
förstärkning samt lärarnas estetiska kompetens  
 
Kompensation 

När man ser på estetisk verksamhet som kompensation menar man att skolan resonerar kring 
elevens behov och då främst då det gäller elever med särskilda behov som ska kompenseras 
för eventuella bristande kunskaper eller möjligheter. Detta är ett av de mest centrala 
begreppen och genom ”problembarnens” behov legitimeras således även den estetiska 
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verksamheten som en typ av specialpedagogik för dessa barn. De barnen som, oavsett 
anledning, har svårare med skolan framställs vara i mer behov och tid till estetisk verksamhet 
än andra barn utan dessa så kallade problem. Uppfattningen om estetisk verksamhet utifrån ett 
kompensatoriskt perspektiv byggs upp av antagandet att elever anser ämnen utanför det 
estetiska området är mer arbetsamma och krävande. Det uttrycks även en uppfattning om att 
tidigare nämnda elevkategori är mer begåvande än andra barn då det gäller estetisk 
verksamhet. Lindgren (2006:97) har genom en intervjusekvens illustrerat detta: 
 

Anette: Man ser den här glädjen i barnen och vissa barn som dom teoretiska lärarna kanske 
klagar över, att dom är jobbiga hit och dit va. Jag känner inte ingen dom, va, är han så där…man 

känner inge igen det. Till slut kan man nästan inte med att säga det, att det känner inte jag igen. 

För det är väl så att barn som har problem, dom gillar ju sånt här praktiskt. Ja praktiskt ska jag 

inte säga utan, konstnärligt – estetiska ämnen då va. Det ser man ju väldigt tydligt. 

 

Märit: Ofta är det så tycker jag att det är dom barnen som lyckas bäst hos oss. 

 
Anette: Ja, det är det. Det är dom som har känslan. Och det är så härligt. Att även kompisarna ser 

dom som att här är faktiskt dom som är duktigast. Jag frågar honom för han kan nog, tänker dom.  

 
Balans 
Estetisk verksamhet som balans legitimeras genom resonemanget om att barn är i behov av 
omväxling. Till skillnad från ”estetisk verksamhet som kompensation” är det inte de såkallade 
”problembarnens” behov som legitimeras utan barns (i allmänhet) behov av balans i vardagen 
på skolan. Den estetiska verksamhetens uppdrag blir således att balansera den teoretiska 
verksamheten med en estetisk/praktiskt inriktad verksamhet. Diskussionen om balans bygger 
även på en motivering att eleverna utvecklas till mindre splittrade individer om de får arbeta 
med både hjärna och hand under en och samma skoldag. Det ses som viktigt att det finns en 
balans mellan teori och praktik och detta synsätt är allmänpedagogiskt förankrad eftersom 
åsikten om balans mellan teori - praktikblocken går över ämne - samt verksamhetsgränserna. 
Estetisk verksamhet som balans kan ses ur ett helhetsperspektiv där det skall finnas en 
naturlig balans vilket innebär ämnesövergripande aktiviteter, lika mycket teoretisk som 

praktisk – estetisk verksamhet, praktiska och verklighetsnära uppgifter, balans mellan ämnen 
och korta arbetspass (Lindgren 2006:101ff).  
 
Lustfylld aktivitet 

En allmänt erkänd uppfattning är att barn och elever anses vara i behov av lustfyllda 
aktiviteter under sin skoldag. Centrala begrepp inom uppfattningen om estetisk verksamhet 
som en lustfylld aktivitet är att barnen ska ha roligt, de ska våga och känna en glädje inför det 
de gör. Ett annat argument för denna diskurs är att den ska vara något sånär frivillig. Om 
syftet är att barnen ska ha roligt ska inget barn exempelvis behöva sjunga, om de inte tycker 
att det är roligt. De barnen kan istället syssla med något som berör aktiviteten fast på ett annat 
sätt, till exempel att måla kulisser, bygga något och så vidare. Det är den lustfyllda aktiviteten 
i sig som är meningsskapande (Lindgren 2006:107ff). 
 
Förstärkning 

Att se den estetiska verksamheten som förstärkning syftar till att på olika sätt förstärka 
barnens lärande inom andra ämnen än de estetiska med hjälp av slöjd, musik, hemkunskap, 
idrott eller bild. Man menar att ju fler ämnen som integreras i ett och samma tema ger högre 
kvalitet på undervisningen. Tematiskt arbete och ämnesintegration har ett mål med att 
integrera så många ämnen som möjligt (Lindgren 2006:115ff). 
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Paulsen (1996) frågar sig dock varför man egentligen ska behöva hitta på så många argument 
för att legitimera estetisk verksamhet? Är det bättre använd tid att lära sig läsa, skriva eller 
lösa matematiska problem, och är det fortfarande så att logiken är det viktiga och estetiken är 
utsmyckningen som används då vi har tid, som en belöning, eller för att få tiden att gå?  
Skillnaden mellan Lindgren (2006) och Paulsens uppfattningar tycks ligga i definitionen av 
estetisk verksamhet som begrepp. Paulsen talar om estetisk verksamhet i termer av dans, sång, 
teater och teckning medan Lindgren avancerar diskursen något och talar om estetik ur ett 
något djupare perspektiv där det estetiska kan appliceras överallt i vardagen.  
 
Lärarens estetiska kompetens 

Denna legitimering kan ske genom att lärarna talar om sig själva som icke-teoretiska, 
praktiska eller esteter, i motsats till övriga lärare som ses som teoretiker. De lärare som är 
”estetiskt duktiga” förväntas ta rollen som estetiska förmedlare. De ”teoretiska lärarna” lägger 
således över ansvaret på de ”estetiskt duktiga” i görandet av den estetiska verksamheten. 
 

Vad säger styrdokumenten? 

En intressant aspekt gällande estetikens roll i skolan framför Thorgersens (i Ericsson & 
Lindgren, 2007) analys av styrdokumenten i grundskolan. Han har observerat att i 
kursplanerna för bild, slöjd, hemkunskap, matematik, musik, gymnastik, biologi, kemi, fysik, 
religion och teknik, förekommer estetikbegreppet. Men inom kursplanerna för 
samhällskunskap, engelska, geografi, moderna språk, hemspråk och svenska ses inte 
begreppet estetik utskrivet i styrdokumenten. Att kursplanen för ämnet svenska som 
innehåller delar som lyrik och drama inte innehåller begreppet estetik är svårt att förstå. Inom 
slöjd, musik, gymnastik och teknik ses estetik som en färdighet, något eleven ”tränar upp” 
genom olika övningar. Inom ämnena musik och religion ses estetik som en upplevelse eller ett 
uttryck. Att författarna till läroplaner och styrdokument alla har tolkat estetikbegreppet på 
olika sätt och utifrån olika kunskapssyner är enligt Thorgersen tydligt. Men detta behöver inte 
vara en nackdel utan kan istället öppna för fler spännande tolkningar beroende på hur läraren 
kan förvalta och utmana eleverna utifrån dennes kunskaper och idéer. Han poängterar dock att 
om skolan ska ge en likvärdig undervisning är det viktigt att estetikbegreppet definieras och 
förankras utifrån en enhetlig kunskapssyn (Ericsson & Lindgren 2007:17f).  
 

Progression 
Lindström & Lindberg (2005:59ff) menar att synen på progression kan se ut på olika sätt. 
Dels kan man se på progression som något som visar på en önskad kunskapstillväxt i 
betydelsen att man ställer högre krav på barnen och eleverna. Progressionen i undervisningen 
kan också utvärderas genom nationella kriterier så som ämnesprov eller nationella prov för att 
få syn på kunskapsutvecklingen hos eleverna. I de lägre årskurserna där nationella prov ännu 
inte är aktuellt kan man jobba med progression utifrån lokala kriteriebeskrivningar som 
lärarna på skolan eller i kommunen kommit överens om tillsammans. Med progression menar 
man inte att ett barn behöver vara på en viss nivå vid en viss ålder, utan funktionen är att 
stimulera kunskapsutveckling oavsett vilken ålder barnet är i. Pramling m fl, (2008:138ff) har 
studerat estetiskt lärande för de yngre barnen och menar att barns progression i lärande kan 
förklaras som ett förändrat sätt att förstå eller uttrycka något. Här har läraren en stor roll i 
utmanandet av barnet att försöka koppla sina redan förärvda kunskaper till andra former och 
komma till insikt om att det är möjligt att vidareutveckla sina teorier. Läraren ska hjälpa 
barnet att relatera det som de redan kan, till sådant som de ska lära sig. Läraren måste vara 
medveten om vad som är ett lämpligt lärandeobjekt och om vilka förmågor som barnen 
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rimligtvis kan utveckla inom det estetiska i den ålder de befinner sig. En annan viktig förmåga 
hos läraren är att locka barnen till att uttrycka sig och ställa följdfrågor som utmanar barnen 
till att vilja fundera ett steg längre.  
 

METOD 

Datainsamlingsmetod 
Jag har gjort en systematisk undersökning där mina vetenskapliga metoder varit kvalitativa 
intervjuer, löpande observationer samt ytterligare intervjuer med återkoppling till mina 
observationer. Med kvalitativ intervju menas att man utför en halvstrukturerat professionellt 
samtal där syftet är att få beskrivningar av den intervjuades uppfattningar i avsikt att tolka 
meningen i det som beskrivs (Kvale 1997:13). De kvalitativa intervjuerna har bestått av ett 
tematiskt frågeområde som innehöll att beskriva hur informanterna använde sig av estetisk 
verksamhet samt hur de tänker kring detta (Se bilaga A). Jag har gjort observationer genom 
metoden löpande protokoll som innebär att jag skrivit ner så mycket jag hunnit höra, se och 
uppmärksammat under en viss tidsperiod. I protokollet har jag delat upp det utifrån Johansson 
& Svedners (2006:64) observationsmall som innefattar rubrikerna: ”Tid och verksamhet”, 
”Elevagerande” och ”Läraragerande”. Detta för att få mer struktur i mina rådata. Jag har 
observerat i samtliga informanters verksamheter och sedan fört ännu en intervju med 
informanterna kring mina observationer. Den andra intervjun var dock betydligt kortare och 
verkade snarare som ett återkopplingssamtal än en kvalitativ intervju. Genom triangulering, 
det vill säga att se på problemet ur flera synvinklar, i detta fall intervjuer och observationer, 
har jag försökt nå en högre validitet och reliabilitet i min studie. Innan jag genomförde 
intervjuerna beslutade jag mig för en analysmetod vilken var upplagt så att jag delade upp 
analysen i olika teman som följde upp mina frågeställningar och syfte. Fördelen med att, 
redan innan datainsamlingen, besluta sig om en analysmetod är att det insamlade materialet 
blir mer hanterligt och analysen underlättas (Kvale 1997:162). 
 

Urval 

I min undersökning har åtta lärare deltagit, varav två lärare är i förskolan, två i förskoleklass 
och fyra i grundskolans tidigare år. Antal djupa intervjuer sattes till tre stycken och sedan 
genomfördes även tre kortare intervjuer efter observationstillfällena. Jag har besökt förskolor 
och skolor inom samma kommun. Majoriteten förskolor i berörd kommun jobbar utifrån ett 
arbetssätt som inspirerats av Reggio Emilia och detta gäller även förskolan där jag gjorde min 
studie. Lärarna arbetar alla i arbetslag om två - fyra stycken och intervjuerna har skett genom 
fokusgrupper där samtliga lärare från varje arbetslag och yrkeskategori deltog för att skapa ett 
öppnare klimat. Fokusgrupper är en intervjumetod där flera personer som har något 
gemensamt, i detta fall lärare, intervjuas. De förskollärare som jobbade inom förskolan var 
relativt nyutexaminerade och resterande informanter har mångårig tid i yrket, upp till 34 år 
som yrkesverksamma lärare. Mitt urvalskriterium har varit att få en informantgrupp som 
arbetat olika antal år i skolan och på olika nivåer för att möjligen kunna se samband eller 
olikheter mellan utbildning och erfarenhet hos mina informanter. Johansson & Svedner 
(2006:51) menar att det är lämpligt att ta med personer som har olika erfarenhetsbakgrund för 
att öka möjligheter att hitta viktiga uppfattningarna. Andra aspekt 
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Procedur 

Intervjuer 
I genomförandet av mina intervjuer tog jag först kontakt med de förskolor och skolor som jag 
planerat att använda mig av i min undersökning. Därefter kontaktade jag berörda 
avdelningar/klasser och avtalade en tid med lärarna i fråga. Jag fick ett positivt gensvar och 
kunde omgående påbörja mina intervjuer. Kontakten med lärarna i grundskolans tidigare år 
drog ut något på tiden på grund av e-postproblem och därför blev även datainsamlingen något 
försenad med tanke på min tidsram för examensarbetet. Eftersom jag gjorde en kvalitativ 
intervju där jag ville försöka få så uttömmande svar som möjligt använde mig av en diktafon 
så att samtalet kunde flyta fritt med min fulla uppmärksamhet. Efteråt transkriberades 
informanternas svar för att jag skulle få en större överblick över mina informanters 
uppfattningar. Intervjuerna skedde som tidigare nämnt genom fokusgrupper och Bell 
(1993:163) menar att fokusgrupper är särskilt värdefulla om syftet är att få ut så djup 
information som möjligt om hur informanterna tänker kring en fråga och om deras 
uppfattningar om varför de tycker som de gör. Av forskningsetisk hänsyn har jag klart och 
tydligt redogjort för mina informanter vad syftet med min studie är och de har fått ta del av 
intervjufrågorna innan intervjun startat för att själva få inverka på vilka frågor de vill börja 
med. Informanterna har även fått fingerade namn (Vetenskapsrådet) Efter intervjun avtalade 
jag en tid då det passade att komma och observera verksamheten.  
 
Observationer 

Vid samtliga observationstillfällen kom jag in i en redan påbörjad aktivitet och för att inte 
störa barnen och eleverna hälsade jag och tittade på barnen, sedan gick jag och satte mig i ett 
hörn av lokalen där jag satt stilla under hela observationen. Jag observerade ensam genom 
löpande protokoll som jag registrerade med papper och penna enligt Johansson & Svedners 
observationsmodell som beskrivs i datainsamlingsmetodsavsnittet ovan (2006:64). Under ca 
30 minuter fokuserade jag på händelser och fenomen snarare än enskilda individer samt 
pedagogens förhållningssätt för att bättre möta resultatet mot mina frågeställningar. Bell 
(2006:187f) använder observation som metod då hon menar att observationer är användbara 
då man vill ta reda på om informanterna verkligen gör det som de under den kvalitativa 
intervjun framhållit att de gör. Det finns dock alltid en risk att jag som observatör lägger in 
mina privata tolkningar i observationsresultatet och att det insamlade observationsmaterialet 
då blir skevt vinklat. Eftersom jag i grundskolan observerade under en högläsning samt en 
matematiklektion där matematikdelen inte var uttalat estetisk, samtalade jag efteråt med min 
informant om hur man kan använda sig av estetiska uttryck inom till exempel matematiken. 
Detta för att kunna validera min studie i förhållande till mina övriga observationer som skett 
under mer eller mindre rena estetiska aktiviteter. Mina observationers främsta syfte har varit 
att ge en fingervisning om verkligheten och om uppfattningar om estetisk verksamhet som 
råder inom förskolan fram till grundskolans tidigare år, samt stimulera till utökad forskning i 
ämnet.  
 
Jag har analyserat intervjumaterialet och inriktat mig på informanternas uppfattningar 
(Johansson & Svedner 2006:49ff). Jag började min analys av intervjuerna genom att markera i 
texterna utifrån de kategorier och teman som följer i min empiri. Sedan studerade jag likheter 
och olikheter mellan mina informanters uppfattningar kring estetisk verksamhet för att få mitt 
underlag till undersökningen. När jag analyserat intervjuerna började jag bearbeta mina 
observationer och gjorde en jämförande studie mellan dem och mitt bearbetade 
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intervjumaterial. Jag har i analysen även tagit hänsyn till de kortare återkopplingsintervjuer 
som skett efter observationerna mellan mig och mina informanter.  
 

Metodkritik 

Metoden som användes i denna studie svarar väl till studiens syfte. Att genomföra kvalitativa 
intervjuer ger mig som undersökare en klar syn på mina informanters uppfattningar kring 
ämnet. Genom uppföljande observationer kunde jag sedan se hur eller om informanterna 
använde sig av det förhållningssätt eller arbetssätt som de framhöll under intervjuerna. Jag har 
tagit i beaktande att min observation i grundskolan skedde under en matematik - samt 
högläsningslektion och i förskola och förskoleklass under rent estetiska aktiviteter. Detta 
påverkar validiteten i min studie eftersom jag inte kunde se hur min informant från 
grundskolan, använde sig av estetisk verksamhet under ett mer traditionellt och ”estetiskt 
tillåtande” lektionstillfälle. Eftersom min studie är en liten kvalitativ studie som inriktar sig på 
få informanter inom varje yrkeskategori är en generalisering inte tillämpningsbar. Studien kan 
dock ge en hänvisning till vilka uppfattningar som kan råda inom förskola, förskoleklass och 
grundskolans tidigare år och stimulera till utökad forskning.  
 
Då jag själv blir lärare i förskolan och har jobbat inom densamma i ett antal år innan mina 
studier finns risken att jag omedvetet värderar till förskolans fördel. Detta är dock något som 
jag är väldigt medveten om och jag har lagt ner stor möda på att förhålla mig objektiv till 
mina resultat. Då jag anser att resultaten varit relativt tydliga redan innan min tolkning och 
analys vågar jag påstå att min studie håller en hög reliabilitet trots att jag tillhör en av 
yrkeskategorierna som undersökts. 
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RESULTAT 
Utöver studiens frågeställningar framkom det under dataanalysen uppfattningar som jag valt 
att kategorisera in i följande rubriker som även bearbetats i min bakgrund:  

• Estetik  
• Syn på estetisk kunskap 
• Legitimering  

Jag har delat upp mitt resultat utifrån mina informanters yrkesområde men valt att redovisa 
förskolan och förskoleklassens resultat tillsammans eftersom jag ansåg att deras uppfattningar 
till stor del liknande varandras. Jag kommer i min empiri att väva samman resultatet från 
intervjuerna med vad jag anser vara relevanta observationsresultat. I förskolan observerade 
jag under en såpbubbelaktivitet, samt uppföljande målning. I förskoleklass tog jag del av en 
aktivitet som innefattade att måla ett lodjur. I grundskolan klass tre observerade jag under en 
högläsning samt matematiklektion. För att tydliggöra och underlätta för läsaren har jag 
namngett mina informanter efter vart de jobbar. Informanterna i förskola börjar alla på 
bokstaven F, i förskoleklass börjar de med K och i grundskolan börjar de med G. 
 

Hur används den estetiska verksamheten? 

Förskola och Förskoleklass 

Mina informanter inom förskolan är båda relativt nyutexaminerade lärare, Frida har jobbat 3 
år och Filippa har jobbat i några månader. Betydligt längre yrkeserfarenhet har mina 
informanter inom förskoleklass där Karin arbetat i 31 år och Kristina i 34 år. Samtliga delar 
många uppfattningar kring användandet av estetisk verksamhet. De jämställer estetisk 
verksamhet med musik, bild, rörelse och drama och berättar att de genom att måla, dansa, 
utöva rörelselekar och teater använder sig av estetisk verksamhet. Nu i påsktider sjunger de 
påsksånger, leker och menar att barnen får samarbeta genom leken men även sitta lugnt och 
lyssna på sagor. Just i år anser de att de lagt ner extra mycket tid på påskpyssel, mer än de 
brukar göra. I förskolan arbetar de mycket med Mora Träsk där de jobbar med rörelserna och 
sjunger. Mora Träsk är två män som sjunger och spelar rörelsesånger för barn. Barnen tycker 
mycket om att rita och sätter sig ofta för att göra detta. Informanterna anser att estetisk 
verksamhet finns i allt som man gör, precis varenda dag fast på olika sätt. 
 

Kristina – Jag tycker det finns med i allting hela tiden, liksom det är inte precis som att nu jobbar 
vi med det här i 10 minuter utan att det finns, det finns liksom med, olika sätt att uttrycka sig. 
Försöka stimulera barnen till att finna olika uttryck. Ja när man bygger lego kan det ju också vara 
liksom ja, att man uttrycker sig. 
 
Frida – Jag tycker att förskolan innehåller så mycket estetisk verksamhet, det kommer ju in i 
mycket, både i den fria leken och i det styrda men det är ingenting som man tänker, att nu ska vi 
jobba med estetisk verksamhet. 

 
Under mina observationer kunde jag se hur de i förskola och förskoleklass använde sig av 
olika uttrycksmedel för barnen. Jag utförde mina observationer i verksamheternas ateljéer, 
dvs. det rum där barnen målar och skapar, samt utomhus. Det fanns mycket tillgängligt för 
barnen att ta för sig av själva utan att behöva hjälp från läraren och alla rum var tillåtna för 
barnen att vistas i. Barnen fick genomlöpande positiv respons för sitt skapande, mestadels i 
termer av ”va fint du gör, du är så duktig, jättebra”. Men också i problematiserade utmaningar 
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som barnen fick fundera kring. Uppmaningar från lärarna om att vara försiktiga med material 
och det som barnen skapat var också genomgående under observationstillfällena.  
  
 
Grundskola 

Jag träffade fyra utbildade lärare i grundskolans klass tre som arbetar tillsammans i ett 
arbetslag. Gunvor har jobbat i 21 år, Gunilla i 20 år, Gudrun i 16 år och Gustav i 15 år. De 
uttrycker att de inte använder sig av estetisk verksamhet så mycket som de skulle vilja men 
försöker plocka in det där det passar. Gunilla menar att om de jobbar med ett visst område så 
som vikingatiden eller liknande, kan man kanske använda sig av färger och penslar, klippa 
och bygga. De upplever dock att det inte finns utrymme för estetisk verksamhet och även fast 
de vill så har de inte möjligheten. Därför tycker samtliga att det är frustrerande att man måste 
fokusera mer på att sitta ner och jobba samt målen för undervisningen vilket medför att det 
estetiska får stå åt sidan. De använder sig dock lite grann av musik och rörelse och eleverna i 
deras årskurs har 40 minuter musik tillsammans med en musiklärare varje vecka. Det material 
som informanterna ser att de använder sig av varje dag är färgpennor, papper, sax och lim. 
 

Gunvor – Varför det inte blir så mycket mer sölande, och varför det känns lite jobbigt också, det är 
ju för att vi har ingen lokal. Det ska ju städas och det ska plockas fram och det ska letas. För 
många år sen då hade vi ju den här bildsalen där borta, den var ju utrustad lite annorlunda och där 
fanns det ju också, där kunde man ju ha saker och material stående på ett annat vis och det var ju 
bra. 

 
Vidare berättar informanterna om att de får ta del av teatrar och föreställningar vid enstaka 
tillfällen och beskriver en föreställning där artisterna gjorde alla ljudeffekter med munnen och 
kroppen och hur fascinerade barnen blev av detta. Dom tycker de är viktigt att utveckla 
barnens förmåga att ta in andra perspektiv. 
 
När jag gick in i de lokaler där jag själv en gång gått skola observerar jag hur slitet och kalt 
det är. Längs väggarna finns ingenting. Klassrummen för år tre ligger i en del av skolan som 
skiljs av med en dörr till klassrummen för fyran till sexan. När jag passerar alla klassrum 
uppmärksammar jag att fyran till sexans klassrum är mer dekorerade och fyllda av kreativa 
material än det klassrum där jag gör min observation. I klassrummet där jag gör min 
observation finns det inte så mycket uppsatt på väggarna och jag kan inte se några kreativa 
material som ligger framme för barnen att använda. Under min observation sitter några barn 
och ritar, någon har plockat upp sin räknebok och några sitter och viskar till varandra. Då ett 
barn har problem med multiplikationstabellen erbjuder läraren honom en miniräknare och 
uppmanar honom att ta hjälp av den då han behöver. Läraren ber mig observera att tre elever 
valt att inte vara med på lektionen utan sitter utanför klassrummet och räknar i sina böcker 
där. 
 

Vad är syftet med den estetiska verksamheten? 

Förskola och Förskoleklass 
Estetisk verksamhet ses som väldigt viktigt av samtliga informanter och syftet är att barnen 
genom estetisk verksamhet lär sig samarbeta men även att själva tänka och reflektera. 
 

Karin – Jag tänker på samarbete. Både samarbeta att göra något gemensamt men även för sig 
själva att tänka ut: vad ska jag göra, hur ska den bli? Det blir en process. 
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Kristina – Det finns ju med i det mesta och att man liksom måste vara öppen så att man inte ger 
färdiga bilder, att det här kommer se ut såhär, som vuxentankar utan att man försöker ge öppna 
uppgifter som barnen kan lösa på sitt sätt.  

 
Jag vågar påstå att det Kristina menar i intervjun är att det är viktigt att som pedagog vara 
öppen och inte ge barnen direktiv som grundar sig i pedagogens vuxenideal. Jag observerar 
Kristina då uppgiften är att barnen ska måla ett lodjur till en tävling och jag tycker mig kunna 
se att barnen i ganska hög grad blir styrda i det som de ska måla: 
 
 
 

 
 
 
Lärarna i förskoleklass uttrycker att de skulle vilja göra mycket mer men på grund av 
tidsbrist, eftersom de bara har barnen under ett år, så har de andra förutsättningar. De vill ge 
barnen en smak av alla former och olika sorters uttryck och försöker hela tiden kämpa emot 
barnens uppfattningar om att det dom gör måste bli snyggt.  
 

Kristina – Det ska se ut på ett speciellt sätt det man göra eller det man liksom, det får man hela 
tiden jobba emot för det har barnen ganska mycket i sig nu. ”Det här blev så fult” Det har inte med 
det att göra, det spelar ingen roll om det är fult eller inte, det är liksom ditt sätt att uttrycka dig, du 
har liksom gjort det här och ja ofta så är det ju bra. Dom gör ju allt direkt men man får hela tiden 
kämpa emot det där för det finns ju runt omkring oss i samhället, finns det ju mallar att allting ska 
gå till på ett speciellt sätt och se ut på ett visst sätt. Men om man kan släppa fram det man har inom 
sig så kanske det kommer nya former som aldrig har funnits förut. Men det är ju en svår uppgift. 
Jag tycker att man måste få vara den man är, men samtidigt ska man ju också kunna passa in i 
gruppen liksom och inte förstöra för alla andra heller, men det behöver liksom inte vara fel om det 
ser helt annorlunda ut.  
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Ambitionen att barnen själva ska få resonera fram till en slutsats eller förslag är stark inom 
denna förskola och förskoleklass och informanterna tror att det genom det blir lättare för 
barnen att se sitt eget lärande. Lärarna reflekterar de över att de numera arbetar mer medvetet 
jämfört med innan de gick sin utbildning. Då de planerar verksamheten försöker de få in 
estetiska bitar i så mycket som möjligt av aktiviteterna. 
 

Filippa – Alltså tidigare om man höll i en samling och skulle sjunga en sång så sjöng man ju bara 
”därför att”. Nu har man ju en djupare tanke bakom. Svårt att förklara, man vet varför man gör 
något. Och med bild också, mycket tidigare, innan utbildningen och innan man jobbade så tänkte 
man ju att ja visst, det är ju ganska skönt att sätta barnen med lite papper och penna så de får rita, 
då är de ju lugna. Men nu är det ju inte därför man sätter dem att rita, nu är det ett lärandemoment.  

 
Vid mina observationer i förskolan kan jag se hur mina informanter ställer problematiserade 
frågor till barnen om varför olika saker är som dom är, hur det kan komma sig att 
såpbubblorna är genomskinliga, om storleken på ”såpbubbelpinnen” avgör hur stora bubblor 
det blir etc. Då såpbubblorna testas utomhus jämför och återkopplar lärarna tillsammans med 
barnen om bubblorna blev större eller mindre beroende på hur stor ring man hade på sin 
pinne. Jag ser att lärarna använder sig av olika uttryckssätt som förmedlar olika kunskaper så 
som de beskrev i den djupa intervjun, dvs. den kvalitativa intervju som tog längre tid och gick 
mer på djupet än den kortare återkopplande intervjun. Lärarna försöker koppla till former, 
matematik och känslor och en dialog mellan ett barn och Filippa ser ut såhär: 
 

Barn – Jag har gjort en rund ring! 
Filippa – Vad kan man mer kalla en rund ring? 
Barn – Cirkel! 

 
I förskoleklassen där barnen precis målat klart sina bakgrunder till det kommande lodjuret 
visar Kristina foton på lodjur och berättar om djuret. Barnen frågar massor med frågor och 
blir väldigt exalterade. Kristina ber att barnen ska blunda och börjar berätta en saga om en 
skog där lodjuret gick och tittade sig omkring och uppmanar dem om att själva fantisera hur 
deras lodjur ser ut. Kristina delar ut färg och ber att barnen inte ska blanda färgerna så 
mycket. Då barnen satt igång att måla kommer en annan lärare in och säger att de är klara och 
frågar hur det går för oss? Kristina uppmanar kontinuerligt barnen att de ska göra som de 
själva tycker och känner men inflikar ibland om hur ett lodjur ser ut. 

 
Kristina – Man gör precis som man tycker själv.  
Barnen är tysta och koncentrerade 
Kristina – De har ju fyra ben.  

 
Efter 20 minuter är aktiviteten avslutad och barnen fortsätter till ett annat rum trots att de bara 
påbörjat sitt skapande. Jag frågar och förstår att lärarna delat upp en timme till tre olika 
aktiviteter, en i ateljén där jag observerade, en där barnen får sy och en där de får lyssna till 
högläsning. Så barnen cirklar i runt i mindre grupper bland de olika aktiviteterna i ett ganska 
raskt tempo. 
 
Grundskola 
Grundskollärarnas syfte med den estetiska verksamheten visar sig främst genom en önskan 
om mer tid och resurser. De berättar att de upptäckt att de korta tillfällen då de använder sig 
av estetiska medel tycker eleverna att det är väldigt roligt och de får en annan roll. Eleverna 
kan till exempel ha jättebesvärligt med att läsa men när de får spela teater, dansa eller röra på 
sig blir de helt annorlunda.  



 18 

 
Gudrun – Det skulle få mera plats i skolan, det tycker jag. Man känner ju att med alla mål och alla 
ämnen så vill man att det här estetiska också ska få utrymme och resurser. 
Gunvor – Men det är ju en teoretisk skola 
Gunilla – Och på väg mot en ännu mer teoretisk skola 
 

Vidare berättar grundskollärarna att många barn är väldigt intresserade och duktiga på estetisk 
verksamhet men får för lite av det i skolan. Å andra sidan, säger lärarna, så ska man inte 
tvinga de som till exempel inte tycker om att rita, för om intresset inte finns så kanske man 
ska nöja sig med det och inte gå vidare något mer med det. Lärarna menar också att beroende 
på hur viktigt och intressant de som lärare tycker att estetisk verksamhet är, tar de sig mer 
eller mindre tid till det trots att det inte finns så mycket tid till förfogande. Om man inte är 
speciellt intresserad som lärare ser man inte möjligheterna på samma sätt och tänker att man 
gör det en annan dag. Samtliga grundskollärare tycker att estetisk verksamhet är viktigt men 
att de inte hinner med den.  
 
Under min observation i grundskolan kan jag inte se att några kreativa uttryckssätt 
uppmuntras av läraren. Gustav läser ur boken utan någon inlevelse och när boken är slut 
börjar han samtala med barnen om bokens huvudkaraktär Jens Fredriksson som skrivit 
hemligheter på lappar som sedan kommit ut till fler människor. Gustav tar upp ett exempel 
om när han skrev upp koden till datorn på en lapp men att den lappen blev stulen. Detta 
eftersom barnen numera inte får logga in själva efter att ha misskött sig vid datorn. Barnen har 
misskött sig på så vis att de gjort saker på datorn som de inte får göra. Gustav vill återkoppla 
till boken på ett sätt som gör att barnen får en ökad förståelse genom att använda deras 
erfarenhetsvärld. Ett barn säger att han vet hur man byter koden men blir snabbt avbruten av 
Gustav som säger, nej det kan du inte! Jag jämför detta med mina informanter i förskola och 
förskoleklass som i högre grad verkar lyssna till barnens egna teorier.   
 

Syn på estetisk kunskap 

Förskola och Förskoleklass 
Samtliga lärare inom båda yrkesgrupperna framhåller att den estetiska verksamheten är väl 
integrerad i allt de gör. De berättar att de inte ser på och benämner estetisk verksamhet som 
något exklusivt som plockas fram utan att det finns med dem hela tiden under dagen. 
 

Frida – Man kan jobba med matte och språk men det är lättare att synliggöra det när man 
använder, om vi säger målar tre äpplen eller gör tre äpplen i papier mache, eller alltså att det blir 
mer synligt att man kan få in det estetiska. Att man bakar in det så det blir mer synligt för barnen, 
mer konkret.  
Frida - /…/det är ingenting som man sätter sig ner och diskuterar och så. För dom här delarna får 
man ju med då man sitter och planerar.  
Intervjuare – Kan du beskriva hur du menar?  
Frida - Den kommer ju med automatiskt, som när vi ska jobba med vatten, det blir ju jättemycket 
estetiskt. Samma när vi jobbar med Moraträsk, men vi tänker ju inte uttalat att det här är estetisk 
verksamhet men det finns ju där. Man har ett syfte med det hela ändå fast man kallar det inte så. 

 
Informanterna i förskoleklass betonar vikten av att kunskapandet och det estetiska ska vara 
barnens egna uttryck och inte vara styrt av lärarna. De menar att det är processen som är 
viktig och att man måste försöka få bort resultattänket, eftersom många barn är väldigt 
fixerade vid resultatet och blir upprörda då det inte blir som de har tänkt. Informanterna 
poängterar att det många gånger är pedagogerna som ”förstör” för barnen och lägger in sitt 
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eget omdöme i barnens arbete och styr det på så sätt, och tillslut så tycker barnen att de inte 
kan göra något bara för att det inte blir så som ”fröken” vill att det ska se ut.  
 

Kristina – Det är ju varenda dag så blir man ju förvånad, man ser ju olika sorters lösningar, själv är 
man ju så insnöad att man tror att det bara kan se ut på ett sätt men det finns ju alla möjliga 
varianter, men det är viktigt liksom. Barnen snappar upp hur fort som helst, de försöker att hitta en 
lösning eller facit hur det ska vara och det snappar dom ju upp jättefort. Och det vill man ju 
försöka hålla så länge det går, deras eget. 
Karin – Det är som när man går förbi skolans fönster och det hänger 17 lika blommor, exakt 
likadan, klippta efter precis samma mall, samma färger. Då är det ju nästan (tystnad). Och så har 
det ju alltid varit. Så fort man slutar och kommer in mer i skolans värld så vill dom göra som 
fröken har sagt och då försvinner det här egna kreativa lyssnandet. /…/ Jag hatar då 17 tulpaner ser 
likadana ut. 
Intervjuare – Ni menar alltså att barnens egna uttryck är betydelsefulla, kan ni förklara det 
ytterligare? 
Kristina – Det är ju då man lär sig, man har en idé och försöker åskådliggöra den. Man lär sig det 
och så lär man sig av varandra att man har olika tankar, olika funderingar och att kunna uttrycka 
sig själv. 

 
Lärarna i förskoleklassen som har mångårig yrkeserfarenhet talar om hur synen på estetisk 
verksamhet var under deras utbildning. De talar om att det då var en öppnare syn på estetisk 
verksamhet och att de jobbade oerhört mycket med estetiska uttryck så som lera, drama, 
känselövningar och fingerfärg. 
 

Kristina – Och så skulle man ju måla med fingerfärger och såna saker. Det gjorde vi ju i början här 
också. Barnen fick ju klä av sig nakna och kroppsmålning och måla på varandra. Det var så helt 
naturligt så men det skulle man ju inte kunna göra nu, det skulle ju vara rena pedofilvarningen.  

 
Det råder en uppfattning bland samtliga informanter att de i förskola och förskoleklass tar till 
vara på den estetiska verksamheten mer än vad de gör i skolan.  

 
Frida – Alltså i förskolan tror jag man tar tillvara på det mer än vad man gör i skolan, men det 
beror ju på vilken lärare det är. Men som att jag tror att jag såg vilket lärande det var för barnen, 
gud dom lär sig något av det. Till exempel som pärlplattorna, dom bara lägger en dutt där och helt 
plötsligt har dom fått till jättefina mönster. Fast dom har byggt 200 pärlplattor så blir det tillslut ett 
mönster och dom förstår varför de sitter och tragglar med det där, dom får ju så fina grejor. Att 
kunna skapa nånting och visa att det här har Jag gjort, vad lycklig man är.  
Filippa – Det är ju lite det här att man ser lyckan hos barnen när de klarar av nånting och mycket 
av det estetiska det är ju något som alla klarar av oavsett ålder, handikapp, vad som helst. Och bara 
det att se glädjen hos ett barn då de lyckas är ju jättemycket värt. Det är ju verkligen någonting 
man behöver tänka mer på, att ha de estetiska ämnena mer i baktanken då man gör något, det har 
ett stort värde.  

 
Jag kan se att lärarna hela tiden frågar barnen hur de tänker och lyssnar till barnens egna 
teorier. Då förskolan har en Reggio Emilia inriktning så är det förhållningssättet viktigt och 
därför kan det vara en bidragande orsak till lärarnas öppna och lyssnande sätt att möta barnens 
tankar. Jag observerar att trots mina informanters tal om process och barnens egna tankar så 
styrs barnen något mot en mer resultatinriktad och ”korrekt” gestaltning, detta kanske främst 
inom förskoleklassens verksamhet men även inom förskolan.  
 
Grundskola 

Lärarna i grundskolan talar om estetisk verksamhet i termer att den ska ”passa in” och att det 
krävs att man gör plats för verksamheten. Estetisk verksamhet är något som man plockar fram 
och som kräver utrymme och resurser, lärarna förklarar att barnen kan ha svårt att klara av 
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många saker på grund av deras ålder. De menar att de ibland kan behöva en resursperson som 
bara är knuten till den estetiska aktiviteten för att ens kunna genomföra aktiviteten.  
 

Gunvor – Det är ju också såhär att barn på lågstadiet behöver mycket hjälp va, när det blir lite mer 
än bara pennan. Men sen har vi haft lite fritt skapande på så vis att dom får slå sönder saker och 
bygga nya saker. Dom tog hit gamla vispar och radioapparater och slå sönder och sen försöka 
bygga nåt eget.  
Gunilla – Det var då vi hade tema Rymden. Då passade det så bra att man skulle bygga nåt. 
Intervjuare – Gunvor, jag tänker på det du sa om att barnen behöver mycket hjälp, hur menar du 
då? 
Gunvor – ja men dom klarar inte av att göra den där rymdhatten, nej nån gjorde det ju men allt för 
få. Alltså dom klarar ju att göra lite grann men behöver ju mycket assistans. 
Gunilla – Ja så kan vi kanske sammanfatta det, vi vill ha mycket mer men det faller på… 
Gudrun - …stupar på olika saker. 

 
Informanterna tycker att det är viktigt att lyssna på barnen när dom kommer med idéer och att 
de då försöker ta vara på dom små spontana infallen. De ger barnen tillfälle att göra dessa 
saker på deras rast eller efter skolan för att sedan visa upp för klassen. Lärarna talar om vikten 
av estetiska medier så som musik och menar att det är en kanal där man kan uttrycka sig på ett 
annat sätt.  
 

Gunvor  - /…/det tror jag är viktigt för människan, jag menar musiken har ju funnits sen tidernas 
begynnelse. Jag tror det är väldigt underskattat på det viset./…/ Andra kanaler som du kan använda 
Gudrun – Istället för att bara prata 
Gunvor – Ja precis, precis! För det är ju mycket att allting bara handlar om hjärnan tillslut och 
människan är ju så mycket mer. 

 
Informanterna talar om drama som ett estetiskt forum eftersom det är något som de får ta del 
av, åtminstone några gånger per år. De tycker att teater inbjuder till en dialog med barnen där 
de kan bearbeta vad de sett även om teatern upplevts som konstig eller annorlunda. Detta 
illustreras i ett samtal mellan mig, Gunilla och Gudrun.  
 

Gunilla – Jag tycker att teater är viktig. När dom tycker om och ska kunna uppskatta att bli 
skickliga, den biten.  
Gudrun – Olika former. Vi har ju ändå fått gå, det är klart att det skulle kunna vara mycket mer 
men vi har ju fått gå och se nån dansföreställning bland annat. 
Gunilla – Men det finns ju så mycket suspekt också, det är ju bara så, men då får man ju en 
diskussion kring det också.  
Intervjuare – Du säger ”suspekt”, hur tänker du då? 
Gunilla – Ja men det kan ju vara såhär jättekonstiga teatrar som man inte begriper sig på och barna 
tycker inte om såhär. Det händer ju inte så ofta. 
Gudrun – Man kan prata om det sen ändå, vad dom har upplevt, vad dom har sett och känt. 

 
I grundskolan möter jag på ett annat förhållningssätt som inte tycks handla lika mycket om 
barnens egna tankar och teorier. Jag uppfattar undervisningen under just den här 
observationen som klassisk förmedlingspedagogik men har i åtanke att undervisningen kan se 
helt annorlunda ut då lärarna arbetar med ämnen som de ser som mer ”estetiskt tillåtna”. 
Under matematiklektionen använder sig Gustav av svarta tavlan där han skriver upp talen för 
att tydliggöra matematiken för barnen, inga andra hjälpmedel används. Jag frågar honom vad 
de brukar använda som förstärkning till den teoretiska undervisningen i matematik och han 
berättar att de använder sig av dator, cuisenairstavar, kulram, tangram, kortlek, spel, vågar, 
olika mätsaker som till exempel linjal och måttband.  
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Estetik  

Under intervjuerna talade vi inte om estetik som begrepp i en uttalad mening. Jag har ändå 
valt att ha det som rubrik eftersom jag anser att det framkom uppfattningar kring lärarnas 
föreställningar om estetik som ett djupare begrepp kontra ”bara” estetisk verksamhet. Jag tar 
även upp lärarnas tankar kring vad estetik är för dem. 
 
Förskola och Förskoleklass 

Bland mina informanter från förskola och förskoleklass finns en syn på estetik som något som 
innefattar fantasi, förståelse för problemlösning och som ett verktyg för att konkretisera till 
exempel händelser eller matematik. De menar att det estetiska är en stor del av förskolan och 
vad den handlar om. Under intervjun kommer Frida och Filippa på fler medier för estetik som 
dom inte förr tänkt på, de drar paralleller mellan drama och fantasi och reflekterar över ordens 
tyngd.  
 

Filippa – Drama kan jag tycka kan vara lite svårt att få in. Drama är ju egentligen inget stort och 
märkvärdigt utan drama finns ju i mycket men jag tror att som vuxen är man så.. 
Frida – Ordet drama låter så stort. 
Filippa – Ja man gör det större än vad det är. 
Frida – Man tänker inte på att om jag spelar intresserad och använder fantasin, att det är drama, det 
tänker man inte på utan när man hör ordet drama så tänker man att det ska vara teater. 
Filippa – Jo men precis och då låser man sig. Det är ju absolut något man borde använda sig mer 
av. Typ situationsdraman. 

 
Informanterna i förskoleklass talar även om rörelse i stort som något estetiskt, inte bara dans 
eller teater utan att barnen ska få ”lära med kroppen” och betonar vikten av uteverksamhet ur 
ett estetiskt perspektiv. 
 

Kristina – Alltså att lära sig genom att göra något så lär man sig ju mycket va, och ja liksom, alla 
ämnen som vi ska behandla så det går ju hemskt mycket ut på det estetiska, att uttrycka sig på 
olika sätt.  
Karin –  /…/Vi är så glada att vi får ha våran uteverksamhet också, det är en viktig del för oss. Vi 
är inte så mycket på gymnastikhallen för det hinner dom också göra så småningom. Vi har vår 
gympahall i skogen och det är mycket roligare att hoppa på stenar och stubbar och krypa bland 
myrorna istället. Det är ju våran grej. 

 
Grundskola 
Informanterna inom grundskolan berättar om estetik som något illustrerande, att man kan 
skapa en lärandesituation med hjälp av många olika former och att det hjälper barnen att 
bättre förstå innehållet. De talar dock främst om att det krävs utrymme och resurser och att det 
estetiska ”plockas ur” den dagliga verksamheten och därav blir den svår att hinna med trots att 
informanterna har viljan.  
 

Gunilla – Skapande är jätteviktigt tycker jag. När man får göra något på ett annat sätt och använda 
kroppen./…/Det finns så himla mycket roligt, som vikingatiden, man spelar rollspel, man har 
renskinn och bakar bröd. Det finns så mycket sånt som ger så mycket mer än att bara sitta rätt upp 
och ner på en stol och läsa i en bok, det går inte jämföra. 

 
Vid en diskussion om den estetiska verksamhetens roll under informanternas egen skoltid 
berättar Gunvor om då hon gick mellanstadiet på 60-talet, hade regelrätta bildlektioner, som 
inte var vanligt på den tiden. Detta på grund av att hon hade en lärare som brann för konst, 
barnen skulle ”fördriva färgen”. Gunilla menar då att sån sorts estetik är alldeles för 
”flummig” för henne och hon kan inte relatera till det.  
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Legitimering 

I min bakgrund tar jag upp olika begrepp som legitimerar användandet av estetisk 
verksamhet. De begrepp jag tyckt mig se och valt att använda i min studie är estetisk 
verksamhet som kompensation, balans, lustfylld aktivitet, förstärkning samt lärarens estetiska 
kompetens och utifrån dessa kategorier delar jag upp detta kapitel.  
 

Kompensation och balans 

I min studie har det inte framkommit några resultat då det gäller legitimering av estetisk 
verksamhet som kompensation då det gäller just ”problembarn” som jag syftar till i min 
bakgrund. Däremot tycker jag mig ha sett att verksamheten legitimeras både som 
kompensation och balans i förhållande till informanternas uppfattningar om barn och lärande, 
och har därför valt att lägga dessa under samma rubrik.  
 
Förskola och Förskoleklass 
Jag kunde inte hitta några resultat i min studie som visar på att informanterna i förskola och 
förskoleklass använder sig av estetisk verksamhet som kompensation. Det råder dock en klar 
uppfattning om att barn behöver rörelse varje dag för att få balans och för att orka med. 
 
Grundskola 

Då jag ställde frågan om hur en av mina informanter inom grundskolan såg på att barnen 
ritade under tiden de hade högläsning fick jag till svar att han till en början inte accepterat att 
barnen ritade under högläsningen. Han hade senare talat med en svensklärare som menat att 
barn är bättre på att lyssna och ta in kunskap ifall de får rita samtidigt. Informanten hade 
därefter ändrat sin uppfattning. Under observationerna av samma informant kunde jag dock 
uppmärksamma detta: 
 
 

 
  
 
Informanten talar här om för barnen att de inte får rita under högläsningen och att de bara 
tillåts äta frukt. Vid intervjun framhöll informanten däremot att hans uppfattning kring att 
barnen ritade under högläsning hade förändrats och att han numera tyckte att det var okej.  
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Lustfylld aktivitet  

Förskola och förskoleklass 
Att estetisk verksamhet ska vara och är roligt är en allmän uppfattning bland mina 
informanter inom förskola och förskoleklass och de menar att det måste finnas estetiska inslag 
varje dag. Dels för att barnen ska tycka att undervisningen är rolig och dels för att det ska 
främja den ålder som de är i. De legitimerar estetisk verksamhet som lustfyllt lärande mot att 
barnen senare i skolan kommer måsta sitta still mesta delen av dagen. De vill därför ta vara på 
den tid som de har i förskola och förskoleklass för att riktigt ”dränka” barnen i olika 
uttryckssätt.  
 

Karin – Det är viktigt att vara praktiker också, man kan inte ha inlärning och korvstoppning utan 
att skapa med händerna. Rita och greja och allt, prova material, det tycker jag är viktigt. Hur 
mycket blir det inte sen som dom måste sitta still och göra såna saker. Det här året har vi ju all 
möjlighet att göra vad vi vill, att dom får prova allt vi bara hinner ge dem. Det tycker jag är viktigt.  

 
Grundskola 

Grundskollärarna talar i intervjun om estetisk verksamhet som något roligt, något man kan 
använda sig av vid speciella tillfällen. Den estetiska verksamheten ser de i hög grad som en 
lustfylld aktivitet, men den används inte.  
 

Förstärkning 

Förskola och Förskoleklass 

Informanterna inom förskola, Frida och Filippa, vill mena att barnen i sitt lärande tar till sig 
kunskap bättre med hjälp av det estetiska. De menar att man ska ”baka in” det estetiska så att 
den övriga undervisningen blir mer synlig och konkret för barnen. 
  

Frida – Det är det som är det estetiska också. När dom gör pärlplattor, dom gör mönster, fatta 
vilken matematik det är! Samma med drama, språket. Det går som in i varann så himla mycket.  
Filippa – De estetiska ämnena är ju ett bra komplement till de andra ämnena.  

 
Vidare berättar Karin och Kristina att de inom förskoleklassverksamheten ser hur det estetiska 
förstärker skrivinlärningen, till exempel då det gäller sömnad, att genom den göra olika 
mönster som ska stärka andra delar så som skrift, motorik och så vidare.  
 
Grundskola 
Jag kan inte se att mina informanter i grundskolan använder sig av estetisk verksamhet som 
förstärkning. De resonerar kring att de beställt hem material att använda sig av men att 
materialet står oanvänt för att de inte hittat utrymme till att använda det. Gunvor reflekterar 
över hur vissa barn behöver andra forum för sitt lärande: 
 

Gunvor – Jag tror att det är precis som du säger att man skulle vilja göra så mycket mer, för man 
märker ändå dom här korta tillfällena då man gör nånting att för många är det ju kanonroligt. Och 
dom får en annan roll. För du kan ju ha jättebesvärligt med att läsa men när du liksom får spela 
teater eller dansa eller röra dig på nåt sätt så blir du en helt annan. 

 

Lärarnas estetiska kompetens 

Samtliga informanter inom alla yrkeskategorier jag studerat, legitimerar den estetiska 
verksamheten utifrån vilket estetisk kompetens och intresse läraren har. De menar således att 
det är detta som avgör hur mycket estetiskt som används i deras verksamhet.  
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Intervjuare – Hur arbetade ni med estetisk verksamhet under er utbildning? 
Karin – Åh jag fick ju dreja, och jag höll aldrig på att få kvar den där knulen på drejskivan. Den 
snurra ju runt. Jättemycket sånt där med lera och ändå är det ingenting jag jobbar med idag. Det 
har jag kommit på, det är ju du Kristina som har kört nån lerasväng. 
Kristina – Det kan man ju göra så mycket annat med än att dreja. 
 
Filippa – Och så är man ju så olika, en del tycker ju om att ta tag i sånt här och en del gör det inte. 
Så det faller sig ganska naturligt just med intresset och så.  
 
Gunvor – Det är ju såhär, det är man nog inte medveten om egentligen tror jag, därför att, alla är ju 
inte lika intresserade av allting. Det märker man ju, är man tillsammans och jobbar med nån som 
är jätteintresserad av musik. Till exempel Gunilla är ju duktig på det, du spelar ju och sjunger och 
tycker att det är roligt va? Ja, då kommer det ju oss alla till del. Men hade det inte varit så då hade 
det ju blivit mindre av det så det hänger ju också faktiskt ihop lite grann med personen.  
Gudrun – Hur viktigt man tycker att det är, att man kanske tar sig tid fast man inte har så mycket 
så kanske man tar sig extra tid om man tycker att det är intressant.  

 

Vad sker det för progression? 

Förskola och Förskoleklass 

Progressionen inom förskola och förskoleklass, menar informanterna, sker genom att de 
utvecklar svårighetsgraden utefter hur mycket barnet klarar av och utmanar dem med svårare 
uppgifter vartefter de ser att barnen är mottagliga för att utveckla aktiviteten. Det råder en 
uppfattning hos samtliga informanter i förskola och förskoleklass, som redogjorts tidigare, att 
det estetiska hela tiden finns med i verksamheten och på så sätt anser dem att en progression 
sker.  
 

Filippa – Alltså om man tänker att vi använder oss av olika skapande material, man kanske börjar 
med dom yngre så kanske man inte kastar sig på flaskfärgen utan att man kanske börjar med 
vattenfärg och jobbar sig vidare så, så kanske man tänker. Vi har ju inte jobbat så mycket så här 
men som jag tänker.  
Frida – Jag tänkte också så med påskpyssel, vi har annat för de mindre och bygger på ju äldre de 
blir. Vi har ju de här stora papier mache-äggen de gjort, det är ju femåringarna som fått göra dem. 
”Ja men får inte vi göra ett ägg” Jo när du blir fem, alltså man ökar svårighetsgraden. Vi vet att 
femåringarna klarar av det här och att de yngre har nåt att se fram emot. Och att man tar fram olika 
grejor varje år. Vi försöker göra nya grejor. 
Filippa – Men lite så är det ju i åldersgrupperna ett till tre år, fyra år och fem årsgrupperna, där 
sker det ju också en utveckling för med ett till treåringarna som jag är med så är det ju väldigt 
mycket basic, färg, playdoo och så och sen så byggs det ju på. 
Frida – Sen så kommer vi med mer färger och siffror men att man blandar in den estetiska 
verksamheten, den kommer som in på nåt vis fast man inte benämner den så.  

 
Mina nyutexaminerade informanter i förskola och förskoleklass, diskuterade kring vad som 
förändrats i deras syn på estetisk verksamhet sen deras utbildning och kom även där in på 
progression.  
 

Filippa - Det händer ju något, när de ritar och målar och man kanske försöker få dem in på andra 
tankar än att rita den här gubben och man försöker vara med och frågar mycket, hur tänker du nu, 
hur kan du göra si och så, kan du göra på nåt annat sätt? 

 
De belyser även Temaarbeten som ett forum där de anser att det är lättast att se en progression 
eftersom hela temaarbetet ofta är uppbyggt på estetiska uttryckssätt. De arbetar just nu med 
tema Vatten. Jag observerar att under aktiviteten ställer lärarna frågor som: vad behöver vi om 
vi ska blåsa såpbubblor? Tror ni att det spelar någon roll hur stor ring man gör för hur stora 
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bubblor det blir? Det förs en dialog kring vad som händer under aktiviteten. Sedan samlas 
barnen igen för att måla och då återkopplar lärarna till vad barnen sett utmanar dem genom att 
fråga vilka färger de kunde se i bubblorna. De repeterade även frågan om vad de hade i 
vattnet för att det skulle bli bubblor. 

 
Frida – Och så gillar jag ju temaarbeten, då får man ju in allt. 
Intervjuare – Hur arbetar ni med det? 
Frida – Ja alltså vi har ju arbetat med kroppen, och då läste vi nån bok, vi hade nån ramsa, vi 
gjorde några rörelser, alltså det går ju som in i varann. Vi ritade, vi jobbade med lera, gjorde 
kroppar med lera. Alltså allt, man fick in så mycket med kroppen. Och det började med att några 
pojkar höll på att titta på varann då de kissade och pratade om allt vad killar och tjejer gör och 
säger man nej så är de nej. Och då går allt in i varann, matte, språk, estetiska ämnen, mycket sånt. 
Och så har vi nu vatten, då berättar vi om regnbågen, klipper och gör vattenblommor. 

 
Informanterna reflekterar kring att de behöver tänka mer på att ha de estetiska ämnena mer i 
baktanken då de planerar för verksamheten. Att verksamheten skulle ge så mycket mer om 
man har en tanke bakom och kan utveckla det så att det ger en skjuts framåt för barnen. Mina 
informanter inom förskoleklass tycker inte att de jobbar så mycket med progression eftersom 
barnen är hos dem så kort stund, ett år, utan de försöker istället ge barnen verktyg och 
metoder för att kunna uttrycka sig på olika sätt.  
 
Grundskola 

Inom grundskolan berättar mina informanter att de fått nya direktiv för målen i skolan och att 
de ska formulera måldokument i olika ämnen utifrån läroplanen. I dessa mål ska finnas en 
plan för progression. Tanken med detta är att det ska bli en mer utarbetad och strukturerad 
arbetsplan med ett tydligare upplägg. Eftersom de nu ska börja skriva omdömen redan i ettan 
och att mål ska nås för eleverna innan dess så kommer det bli tydligare att progressionen ska 
finnas med i undervisningen. Jag gör tolkningen att mina informanter ser på begreppet 
progression som en del i deras bedömningsunderlag. Att de i framtiden tydligare ska kunna se 
och utvärdera progressionen som sker samt göra bedömningar av eleverna utifrån det 
underlaget.  
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att se hur lärare använder sig av och värderar den estetiska 
verksamheten i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. För att tydliggöra att 
syftet med min studie blivit besvarat har jag disponerat diskussionsdelen efter mina 
frågeställningar och övriga kategorier. Jag har diskuterat resultaten i relation till mina teorier 
som jag har behandlat i bakgrunden och vävt in detta i sammanfattningar av resultatets olika 
delar.  
 

Hur används den estetiska verksamheten? 
På frågan om hur den estetiska verksamheten används, talar lärarna i förskola och 
förskoleklass om att den estetiska verksamheten finns i allt de gör. Det finns många olika sätt 
att uttrycka sig och alla uttryck är estetiska. Grundskollärarna tycker inte att de har tid med 
det estetiska på det sätt som dom vill men försöker plocka in det där det passar. De upplever 
att det är frustrerande med alla mål och att det blir så mycket att stillasittande och bara läsa. 
De anser att de behöver en bildsal för att kunna arbeta mer estetiskt med flytande färg och 
liknande eftersom det blir för kladdigt att göra det i klassrummet.  
 
Förskola och Förskoleklass 

Lärarna i förskola och förskoleklass tar, enligt resultaten, till större del vara på barnens 
erfarenheter och teorier. Jag kan under mina observationer se att det finns mycket material för 
barnen att tillgå utan att behöva fråga läraren eller leta i skåp. Lärarna ställer många 
problematiserande frågor och jämförelser men överlag består den största responsen från 
lärarna av kommentarer om hur fint barnen gjort och sedan inget mer. Jag tycker mig även 
kunna se en uppvisad respekt för materialen och det barnen skapat hos lärarna, som de i sin 
tur förmedlar till barnen. Detta genom att lärarna månar om att barnen är försiktiga och vårdar 
sina teckningar och annat som de skapat.  Pramling m fl (2008) menar att förskolan tenderar 
att fastna i gamla mönster och sjunger sånger de sjungit i 30 år och att förskolan behöver 
vidareutveckla sitt innehåll. Inom grundskolans tidigare år talar mina informanter bland annat 
om att de har musik en gång i veckan, får se teatrar någon gång ibland eller måla då det finns 
tid. Inom förskola och förskoleklass resonerar man dock om estetik i ett djupare sammanhang 
som något som ständigt finns närvarande. Jag drar därför slutsatsen att den estetiska 
verksamheten väger tyngre i den förskola och förskoleklass jag studerar mot för i 
grundskolan. Paulsen (1996) framhåller att en invändning mot förskola och skola är att den 
estetiska verksamheten endast används som tidsfördriv. Det egentliga målet för det estetiska 
bör vara att utveckla insikt och kunna uttrycka sig om bland annat sina egna tankar och 
känslor. Jag tycker mig kunna se i min studie att lärarna inom förskola och förskoleklass 
syftar till precis det Paulsen menar då hon talar om förskolans egentliga mål. Samt att mina 
informanter i förskolan har det som sitt främsta syfte med den estetiska verksamheten.  
 
Grundskola 

Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) menar att skolan behöver vidga sina begrepp gällande 
estetik, kunskap och kultur och att det handlar om att förmedla en mening om kunskap och en 
förståelse för estetikens roll inom den diskursen. Författarna menar även att skolan använder 
sig av en modest estetik som varken tar vara på barnens erfarenheter eller estetikens 
utmaningar. Detta resonemang blir tydligt för mig i mina intervjuer och observationer inom 
grundskolans tidigare år, där lärarna talar om att det inte finns tid till det estetiska och att de 
nästan bara använder sig av färgpennor, lim och sax. Andra estetiska aktiviteter som kräver 
mer plats eller resurser till att förbereda ses av informanterna som besvärligt och tidsödande 
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och kräver tid de inte har. Risken med grundskollärarnas förhållningssätt är, enligt Aulin-
Gråhamn & Thavenius, att de legitimerar den traditionella och ensidiga kunskapssynen 
genom att exkludera (plocka ur) det estetiska från kunskapandet istället för att ha det som en 
del i meningsskapandet. Under mina observationer av matematiklektionen kunde jag se 
många tillfällen till att använda andra uttryck eller medel för att få barnen att förstå de 
matematiska problemen. Läraren använder sig i detta fall endast av att skriva talen på tavlan 
och erbjuder en pojke en miniräknare. Jag kan se att det är stora skillnader mellan vilket 
kreativt material som finns tillgängligt i förskola/förskoleklass mot för i grundskolan. 
Grundskolan är betydligt mer ”fattig” på kreativa material och rent allmänt mer avskalad från 
exempelvis färg och form. 
 

Estetik 
Här diskuterar jag resultatet som visar hur lärarna ser på estetik som ett djupare begrepp 
kontra ”bara” estetisk verksamhet.  
 
Förskola och Förskoleklass 
Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) menar att de värden som vi lägger i begreppet estetik 
dels kan härledas till en syn där estetik direkt kopplas till konstbegreppet. I detta fall innebär 
konst som något som värderas fint och värdefullt och som inte berör mig som vanlig 
människa, utan är riktad endast mot människor av ”högre klass”. Estetik kan även ses som 
flummigt och utan vetenskapligt värde, det är bara bomull för hjärnan som endast finns till för 
att försköna tillvaron. Å andra sidan menar Aulin-Gråhamn & Thavenius att estetik står för att 
allt har en form och att formerna innehåller något, en kunskap. I min studie tycker jag mig 
kunnat se att denna syn på estetik är förankrad inom förskola och förskoleklass där mina 
informanter ofta talar om att estetik finns i allt de gör, även om de inte benämner det ”estetik”. 
Då lärarna i förskola och förskoleklass talar om estetik syftar de till fantasi, förståelse och 
problemlösning och som ett verktyg till att konkretisera problem som annars kunde vara för 
abstrakta för barnen. Lärarna i förskola och förskoleklass menar att förskolan till stor del 
bygger på en estetisk grund. De talar även om rörelse, inte bara dans, som något estetiskt. Min 
tolkning är att mina informanter i förskoleklass använder begreppet ”uttryck” istället för 
”estetik” men att de har en förståelse för att de barnen uttrycker, är en form för kunskapande. 
Detta tydliggörs ytterligare då informanterna talar om uteverksamheten som något viktigt ur 
en estetisk synpunkt, de förstår alltså att ”formen för innehållet” har ett värde oavsett vad 
formen är.  
 
Grundskola 
Grundskollärarna talar om estetik som något illustrerande, som man kan ta hjälp av för att få 
eleverna att förstå innehållet i undervisningen. Till skillnad från lärarna i förskola och 
förskoleklass talar dock inte grundskollärarna om estetik som något som finns i allt de gör. De 
talar om att det estetiska kräver tid, utrymme och att estetiken ”plockas ur” de andra ämnena. 
De ser således inte estetiken som något som är eller går att integrera i alla ämnen. Thorgensen 
i Ericsson & Lindgren (2007) har uppmärksammat problematiken inom styrdokumenten och 
menar att inom slöjd, gymnastik och teknik ses estetik som en färdighet men inom musik och 
religion ses estetik som en upplevelse eller uttryck. Med detta syftar Thorgensen till att 
styrdokumentens författare haft olika kunskapssyner som gjort att estetiken inte har någon 
klar och tydlig roll inom skolan. Detta gick även att se i mitt resultat då estetik benämndes 
som flummigt och svårt av några informanter i grundskolan. 
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Vad är syftet med den estetiska verksamheten? 

Förskola och Förskoleklass 
Syftet med den estetiska verksamheten är i förskola och förskoleklass att barnen får reflektera 
kring dem själva och samarbeta med varandra som grupp. Lärarna tycker att det viktiga är att 
de vuxna inte lägger över deras ”vuxentankar” på barnen utan ger dem öppna uppgifter som 
grundar sig i barnens erfarenhetsvärld. Mina resultat visar dock att denna ambition inte följs 
fullt ut i förskoleklass, då Kristina flera gånger under min observation gav uppmaningar till 
barnen om hur ett lodjur ”ska” se ut. Barnen blev tilldelade en färg att måla bakgrunden med, 
som de inte fick välja själva. Hela pappret skulle fyllas av färg, inget vitt skulle finnas kvar. 
Kristina förklarade hur man gör ljuslila och att man behöver en bred pensel. Det sker 
egentligen ingen dialog där barnen själva får resonera fram till vad de behöver. Jag tar i 
beaktande att aktivitetens tid var begränsad till 20 minuter och undrar om det hade sett 
likadant ut om Kristina och barnen hade haft en timme till förfogande för sin uppgift? Hade 
Kristina forcerat aktiviteten på samma vis även då, eller hade hon i högre grad lyssnat till 
barnen? Hennes ambition med det estetiska lät i den djupa intervjun väldigt medveten och 
hennes förhållningssätt till barnen i övrigt var att hela tiden uppmärksamma det som de 
skapade. Pramling m fl (2008) talar om metasamtal och menar att en av de viktigaste 
faktorerna för hur man påverkar barns lärande är den kommunikation och interaktion som 
barnen får vara med i. Ju större förmåga man som lärare har att ta in barnens perspektiv, desto 
större chanser finns det att man förstår deras meningsskapande. Då mitt resultat visar att mina 
informanter ville ”dränka” barnen i olika uttryck och att deras tid med barnen var begränsad, 
förstår jag deras syfte med att dela upp en timme i tre olika aktiviteter. De vill ge barnen 
smakprov på många olika uttryck och former samt kämpa emot barnets uppfattningar om att 
det måste bli snyggt, och menar att det istället ska vara processen som räknas. Jag tänker mig 
dock att metasamtal och längre tid till varje aktivitet, inte skulle hindra mina informanter i 
förskoleklass att ”dränka” barnen i estetiska uttryck som är deras ambition.  
 
Grundskola 
Grundskollärarna menar att den estetiska verksamheten är viktig men att den faller på att det 
inte finns tillräckligt med tid och resurser. De anser att man är tvungen att avsätta tid för det 
estetiska och den tiden ser de inte. De konstaterar dock att det också hänger på lärarens 
intresse, eftersom om intresset finns, så tar de sig mer tid. Jag kan inte avgöra om det finns 
någon direkt ambition med den estetiska verksamheten eftersom mina informanter inom 
grundskola inte anser sig ha tid för denna. De konstaterar att skolan är en teoretisk skola och 
legitimerar på så vis sin avsaknad av estetisk verksamhet. De uttrycker dock ett missnöje mot 
utvecklingen mot en mer teoretiskt skola och önskar mer estetiska möjligheter. Aulin-
Gråhamn & Thavenius (2003:64) menar att det praktiskt-estetiska blocket har en underordnad 
roll i skolans kunskapshierarki, men fortsätter ha en viktig roll i skolans sociala liv genom 
musik på skolavslutningar, teaterföreställningar med mera. Detta bekräftar mina informanter 
inom grundskolan då de endast lyfter exempel om musiklektioner en gång i veckan, estetiskt 
skapande på raster och teaterföreställningar, på frågan om hur de använder sig av estetisk 
verksamhet. Utöver färgpennor, sax och lim det vill säga. I Marner & Örtegrens (2003) studie 
framkom det även att deras informantgrupp såg positivt på ett ökat behov av estetisk 
verksamhet men att det mötte på problem i vardagen gällande lokaler, kompetens etc. Detta 
gör att jag kan dra slutsatsen att liknande problem existerar på fler skolor än den som deltar i 
min studie. Men jag vill påstå att det snarare handlar om kunskapssyn än praktiska 
möjligheter. Behöver man verkligen speciella lokaler för ett ökat estetiskt innehåll eller är det 
bara en ursäkt för att marginalisera bristen på estetisk verksamhet?  
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Syn på estetisk kunskap 

Förskola och Förskoleklass 
Kunskapssynen hos mina informanter i förskola och förskoleklass visar sig på så vis att de 
inte talar om estetisk verksamhet som något som behöver plockas fram utan att det ständigt 
finns närvarande. De anser att kunskapen finns hos barnen och att det kreativa lyssnandet hos 
barnen är viktigt. Jag observerar att lärarna lyssnar och tar hänsyn till barnens egna teorier och 
tankar. De ser även på leken som estetisk, både i den fria leken som barnen tar initiativ till 
själva och i den styrda leken. Kunskapssynen i förskola och förskoleklass kan jag se bottnar i 
en syn på barnen som kunniga och värda att lyssnas till. Inom förskolan där jag gör min studie 
arbetar de med inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. Det blir tydligt under mina 
observationer att lärarna vill utmana barnen i tanken och få ta del av deras perspektiv. Lärarna 
i förskoleklass som båda jobbat över 30 år resonerar kring hur synen på estetisk verksamhet 
förändrats genom åren. På 70 och 80-talet använde man sig mer av kroppen och det fanns en 
mer naturlig syn på skapande och kroppsliga uttryck. Man målade på varandras nakna kroppar 
med fingerfärg och använde hela kroppen i det estetiska skapandet. Nuförtiden, menar 
Kristina, skulle detta ses på med avsmak och rankas som pedofili och knappast som något 
kunskapande. Samtliga informanter inom förskola och förskoleklass talar om att det är 
processen som är viktigt i barnens sätt att tillgodogöra sig kunskap. Lindgren (2006) beskriver 
det så att läroprocesser inom förskolan kan beskrivas som en inställning till intryck och en 
estetisk hållning till verkligheten och de mänskliga sinnena. Denna inställning kan jag tydligt 
se vid mina intervjuer samt observationer av förskolans verksamhet. Enö (2005:213) talar om 
att förskolan medvetet tagit avstånd från skolans kunskapssyn på grund av den hierarki som 
sägs råda mellan förskola och skola. Mina informanter inom förskoleklass framhåller även de, 
att de upplever sig värdera och ta till vara på den estetiska verksamheten, i högre grad än vad 
de tror att lärarna gör i skolan.  
 
Grundskola 

I grundskolan ses den estetiska verksamheten som nånting som behöver en specifik plats. De 
menar att barn kan ha svårt att klara olika estetiska uttryckssätt och behöver därför en 
resursperson som hela tiden kan hjälpa de barn som inte klarar av det riktigt. Min informant 
Gunvor menar att barnen i trean behöver så mycket hjälp, och klarar inte av så mycket då det 
blev mer avancerat än bara papper och penna. Detta tycker jag är intressant utifrån ett 
kunskapssynsperspektiv eftersom mina informanter i förskola och förskoleklass aldrig talade i 
termer om att barnen inte skulle klara av olika estetiska uppgifter. Trots att barnen är i 
åldrarna ett till sex år och barnen i grundskolan är nio år gamla. Lindgren (2006) funderar 
kring vad som ska vara viktigast inom den estetiska verksamheten, det existentiella värdet 
eller det funktionella, process eller produkt? Jag gör tolkningen att inom grundskolan är man 
mer fokuserad på resultatet, kanske eftersom mål ska nås och utvärderingar ska göras. Jag 
frågar mig, om resultatet inte blir enligt lärarens målbild, bildas då uppfattningen att barnen 
inte klarar av den tilldelade uppgiften? 
 
Lärarna i grundskolan tycker att det är viktigt att lyssna på barnens infallsvinklar och ta vara 
på dom spontana tillfällena då barnen kan göra något estetiskt under en rast. Grundskollärarna 
har en medvetenhet om att estetiska medier kan verka som kanaler för barnen där dom kan 
uttrycka sig på ett annat sätt än genom talet men trots det så använder de sig inte av dessa 
medier. Jag tycker mig kunna uppfatta en inrutad syn på estetik som något som bara har en 
plats i det uttalade estetiska som dans, musik och drama men inte kan ses i andra ämnen som 
till exempel matematik, svenska eller naturkunskap. För att kunna se estetiken i andra ämnen, 
anser Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) att alla lärare, oavsett ämnesområde behöver 
utveckla sig själv som kulturbärare och kunna se vilka kunskapsformer som finns inom deras 
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ämnesområde. Detta sker genom analys av sig själva och sitt kunskapsområde. 
Undervisningen kommer då att handla om medvetna sammanlänkade läroprocesser mellan 
ämnesblocken.  
 

Legitimering 

Under legitimeringsavsnitten i min studie visar jag hur lärarna argumenterar för och 
legitimerar estetisk verksamhet. Lindgren (2006) tar upp ett antal begrepp som, 
kompensation, balans, lustfylld aktivitet, förstärkning och lärarens estetiska kompetens, i 
vilka man ser hur lärare använder sig av i legitimeringen av estetisk verksamhet. 

 
Förskola och Förskoleklass  

Mitt viktigaste resultat i frågan om legitimering, är det faktum att lärarna i förskola och 
förskoleklass inte försöker argumentera för estetisk verksamhet utan de ser den som en 
naturlig och framförallt enormt viktig del i deras verksamhet. Så gott som alla Lindgrens 
(2006) begrepp som beskrivits i början på detta kapitel kunde jag se i bearbetningen av mitt 
resultat. Det som framkom är att barnen ska ha roligt, att estetisk verksamhet kan förstärka 
övrigt lärande, att det ger en balans till dagen, och att det är lärarens estetiska kompetens som 
styr hur mycket estetiskt som används i verksamheten. Förutom delen om lärarens estetiska 
kompetens, framkommer aldrig detta som argument för att försvara den estetiska 
verksamheten, utan som helt självklara delar som alltid finns med.  
 
Grundskola 

I min studie tycker jag mig ha kunnat se att den största legitimeringen för estetisk verksamhet 
i grundskolan är lärarens estetiska kompetens, eller enklare uttryckt, lärarens intresse. Mina 
informanter i grundskolan menar att det handlar om intresse från lärarens sida, hur mycket 
estetisk verksamhet som användes eller inte användes. Jag har även uppmärksammat ett 
intressant resultat där en lärare legitimerar att det är okej att barnen ritar under högläsningen 
eftersom han talat med en svensklärare som berättat för honom att barn lyssnar och tar in 
kunskap bättre om de får rita samtidigt. Men i min observation av en högläsningsaktivitet så 
tillrättavisar han några barn som sitter och ritar med orden: ”Ni fick inte rita, ni skulle bara äta 
frukt” Jag kan tycka att det är bra att man som lärare kan argumentera för sina val, vi måste 
veta varför vi gör det vi gör, men jag ställer mig frågade till att vi behöver argumentera och 
legitimera enskilda ämnen. Varför inte se på utbildning ur ett holistiskt perspektiv där alla 
ämnen innehåller alla delar? Jag finner stöd hos Paulsen (1996) som framhåller att estetiken 
inte bör ses som något som ska plockas fram mellan övriga ämnen som utsmyckning utan att 
alla ämnen kan arbeta tillsammans.  
 

Vad sker det för progression? 

Samtliga informanter menar att progressionen av den estetiska verksamheten är knapphändig. 
De har en skild syn på vad progression innebär, informanterna i grundskolan tycks koppla 
progression till en del av den utvärderingsprocess och bedömningsunderlag de ska göra i 
förhållande till skolans mål. Detta i motsats till informanterna i förskola och förskoleklass 
som kopplar det till utveckling av aktiviteter. Lindström & Lindberg (2005) menar att dessa 
sätt att se på progression är vanliga, dels att man kan se en kunskapstillväxt utifrån ökad 
svårighetsgrad, och dels genom prov för att kunna mäta utvecklingen hos eleven. Jag gör 
tolkningen att skillnaderna i mina informanters uppfattningar gällande begreppet progression 
påverkat mitt resultat. Hade grundskollärarna sett på progression som utvecklande av 
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aktiviteter hade deras svar kanske blivit annorlunda, likaså om lärarna i förskola och 
förskoleklass tolkat progression som en del i ett bedömningsunderlag.  
 
Förskola och Förskoleklass 
Pramling m fl. (2008) talar om progression i estetiskt lärande för de yngre åldrarna, och menar 
att barns progression kan ses utifrån att barnen får ett förändrat sätt att förstå eller uttrycka 
något på. I Pramlings syn på progression har läraren en stor roll i att utmana och 
problematisera barnens redan förärvda kunskaper till nya kunskaper. Mina informanter inom 
förskolan visar prov på detta genom att i såpbubbelaktiviteten kontinuerligt ställa frågor som 
både kopplar till barnens förförståelse och som problem för barnen att lösa. Pramling menar 
vidare att lärarens förmåga att ställa frågor är det som hjälper eller stjälper barnens 
möjligheter att lära sig något. I förskola och förskoleklass såg de att progressionen sker 
genom att de utvecklar svårighetsgraden för barnen. Även att, som uttryckts tidigare, det 
estetiska hela tiden finns med i verksamheten och utvecklas, därav sker en naturlig 
progression. Jag tror att det kan finnas en risk att man faller in i en bekvämlighet genom att 
resonera så att progression sker naturligt, att man på ett sätt ställer sig utanför processen och 
bara ser till svårighetsgraden på aktiviteterna. Istället tänker jag mig att man använder sig av 
progression som ett medvetet arbetssätt och genom analys av lärandemomenten således 
försöker ta aktiviteterna, lärandet och verksamheten framåt.   
 
Grundskola 
I grundskolan hade de precis fått nya direktiv om att progression ska finnas med i målen som 
de skulle utforma och de tror att de kommer bli mer medvetna om progression inom deras 
verksamhet i en kommande framtid. Lärarna anser sig inte i dagsläget använda sig av någon 
progression, i alla fall inte inom estetiskt verksamhet. Det är tydligt att mina informanter inom 
grundskolan tolkar progressionsbegreppet utifrån det Lindström & Lindberg (2005) syftar till 
då det gäller utvärdering och bedömning utifrån nationella kriterier och andra liknande 
kunskapsmätningar för att få syn den progression som sker. På grund av det bristfälliga 
resultatet finner jag det svårt att diskutera frågan ytterligare. 
 

Egna reflektioner 

Grundskollärarna argumenterar i hög grad för användandet av estetisk verksamhet, vilket jag 
noterar att de inte använder i sin verksamhet. Jag tolkar att detta beror på att de sällan 
använder sig av det estetiska. Jag anser det anmärkningsvärt är att man som människa och 
lärare känner ett sånt stort behov av att argumentera för estetisk verksamhet, många gånger 
redan innan någon ifrågasatt det. Men då jag tänker efter så inser jag att det inte bara är 
estetisk verksamhet vi argumenterar för som lärare utan för nästan allt i vår praktik. Vi 
argumenterar för matematikens roll, svenskans roll, naturkunskapens roll, allt beroende på 
vilket som ligger närmast hjärtat på oss som lärare. I min inledning, som jag skrev innan min 
undersökning, tog jag upp mina hypoteser kring estetisk verksamhet. Jag trodde att estetisk 
verksamhet var något som behandlades ytligt och att förståelsen för estetik som begrepp och 
verksamhetsområde skulle vara knapphändig. Jag trodde även att lärarna i förskolan skulle ha 
en naturligare syn på estetisk verksamhet som en stor del av deras verksamhet och att lärarna i 
grundskolan inte skulle ha samma insikt om estetikens värde. Min hypotes har blivit bekräftad 
på många plan. Jag anser det skrämmande att det, i den grundskola där jag gjorde min studie, 
fanns en sånär total avsaknad av estetisk verksamhet. Jag har också blivit positiv till förskolan 
och förskoleklassens ambitioner men jag saknar dock en progression och ett mer radikalt sätt 
att använda estetiken på. I min studie kunde jag se hur förståelsen för estetik som form blev 
mindre och mindre, ju längre upp i skolsystemet jag kom. Jag skulle kunna reflektera kring 
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alla ramfaktorer som kan ha påverkat mitt resultat som till exempel tid, antal barn/elever och 
så vidare med detta skulle i sådana fall endast vara spekulationer. Jag väljer dock att ta upp 
den största ramfaktorn som jag tror kan ha påverkat mitt resultat, vilket är att de i förskola och 
förskoleklass tycktes vara mer engagerade i att jag deltog i en speciellt estetisk aktivitet, trots 
att jag inte efterfrågat detta. I grundskolan verkade det mer som att de glömt bort att jag skulle 
komma och observera och jag blev mer eller mindre ”inkastad” i en redan påbörjat lektion. 
Hade läraren i grundskolan kommit ihåg att jag skulle komma precis den dagen hade de 
kanske planerat upp en mer estetisk matematiklektion, och hade lärarna i förskola och 
förskoleklass inte varit beredda på att jag skulle komma hade kanske resultatet sett annorlunda 
ut. 
 
För mig är estetik något som berör minsta del i livet, det kan låta filosofiskt och stort men för 
mig är allt estetik. Från myrans färd uppför en trädstam, till matematikens formler och 
konstruktioner. Då jag rör min arm, skapar jag en rörelse och en form, det för mig är estetik. 
Visst är estetiken en sinnesupplevelse genom konsten, dansen och musiken men det är också 
formen för ett innehåll, ett innehåll är som är kunskapande. Då allt som existerar har en form, 
är också allt för mig estetik. Så då kan man ju fråga sig, varför jag ifrågasätter avsaknaden av 
estetisk verksamhet i skolan, då jag anser att estetik är allt? Jo, för jag anser att det krävs en 
medvetenhet hos lärarna där de förstår att i allt som de gör går det att återfinna estetik, så 
därför håller inte deras argument om att tid och resurser inte finns. Då estetiken redan finns 
inbakad i allt som man sysslar med i skolan, krävs det att man lyfter upp och bearbetar vilka 
estetiska former man hittar i undervisningen, för att kunna kalla det: estetisk verksamhet. Och 
till detta krävs inga speciella lokaler.  
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Bilaga A 

 
Intervjufrågor  
 
1. Kan ni beskriva hur ni använder er av estetisk verksamhet? 
2. Förklara hur ni tänker kring estetisk verksamhet? 

3. Beskriv vilken utveckling ni har när ni arbetar med estetisk verksamhet? 
4. Hur arbetade ni med estetisk verksamhet under er utbildning? 
5. Vad har förändrats då det gäller er syn på estetisk verksamhet sedan er utbildning? 

 

 


