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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få en djupare insikt i hur klasslärare i grundskolans tidigare 

årskurser arbetar med estetisk verksamhet. Studiens fokus är inriktad på att få en djupare 

förståelse kring hur estetiska verktyg används inne i klassrummets undervisning tillsammans 

med elever i årskurserna 1-5. Materialet till studien samlades in med hjälp av kvalitiva 

intervjuer. Totalt intervjuades tio verksamma lärare från tre olika skolor. Resultatet visade att 

en övervägande del av informanterna hade ett litet intresse för estetik, trots detta såg många 

informanter fördelar med estetisk verksamhet för elever med framförallt svårigheter i de 

teoretiska ämnena. Vidare förklarar resultatet att informanterna även kan se väldigt många 

hinder med att använda estetik i klassrummet, som bland annat tidsbrist och sin egen bristande 

kompetens. En slutsats är att estetisk verksamhet i klassrummet framkommer, utvecklas och 

möjliggörs till största del baserat på intresset. Det kan vara lärarens egna personliga intresse, 

verksamhetens intresse och även samhällets intresse. 

 

Nyckelord: estetik, estetiska läroprocesser, grundskolans tidigare år 
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Inledning 
Vad betyder estetik? Baumgarten säger att estetik är ett sätt att se världen ur andra perspektiv, 

genom sina sinnen.
1
 Samtidigt menar Kant att estetik är ett begrepp för att värdera skönhet 

och konst.
2
 Estetik är ett svårdefinierat begrepp eftersom det används flitigt i både läroplanen 

(Lgr11) och verksamheten, med olika betydelser beroende på aktör. Trots detta, finns det stöd 

för dess betydelse i undervisningen. Forskaren Howard Gardner skriver att individen besitter 

sju intelligenser och hans teori om multipla intelligenser har enligt Madsén
3
 haft stort 

genomslag inom skolans verksamhet. Gardner anklagar skolan för att under lång tid värderat 

endast tre förmågor; språklig, logisk-matematisk och spatial. Han menar att individen har fler 

specifika intelligensprofiler och att alla dessa bör stimuleras för att en individ ska kunna 

utvecklas.
4
 I läroplanen (Lgr11) framkommer också att läraren ska ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
5
 Ett varierat arbetssätt är därför 

nödvändigt för att uppfylla läroplanens uppdrag.  

I skolans uppgift ingår att fostra eleverna till att i framtiden ta del av samhället. I projektet 

Fristadsbarn
6
 poängteras att all skapande verksamhet är en källa till personlig och social 

kompetensutveckling. En av projektets hypoteser var att de estetiska aktiviteterna främjar en 

bättre skolmiljö. De känslomässiga upplevelserna utvecklar elevernas personlighet och 

stimulerar de vitala kompetenserna. Antal-Lundström skriver: 

”Skolans mål är att utrusta barnen för livet, alla ungdomars rätt att få användbara sociala, 

kommunikativa och kognitiva kompetenser. Välutvecklade vitala kompetenser utgör i 

praktiken människans funktionsförmåga i samhället. Dessa vitala kompetenser tränas i ett 

skapande tillsammans med andra och med hjälp av estetikens variation av uttryck, 

inkluderas alla individers möjlighet till utrymme” (sid 6). 

För att skolan ska lyckas hjälpa barn i sin utveckling behövs därför, enligt Antal-Lundström, 

en lyhördhet hos varje enskild lärare, för att han eller hon ska kunna se vad individen behöver. 

I likhet med Antal-Lundström tror vi att ett estetiskt arbetssätt skapar möjligheter för lärare att 

anpassa undervisningen utifrån gruppens behov och förutsättningar. 

Under vår utbildning till grundskollärare för tidigare år har vi bekantat oss med nya 

”moderna” metoder som storyline, tematiska planeringar och att skriva sig till läsning. Dessa 

metoder inkluderar mer skapande och estetik för eleverna. Verksamma lärares erfarenheter av 

estetiska läroprocesser kan ge ytterligare inblickar i hur man som lärare kan använda ett 

estetiskt förhållningssätt i sin undervisning. Att arbeta med estetiska inslag tror vi kan hjälpa 

många elever att se på inlärning och undervisning med nya intresserade ögon. Mot 

ovanstående bakgrund är syftet med detta examensarbete att undersöka några verksamma 

                                                 
1
 Alerby. Eva och Elídóttir. Jórunn (2006)  Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. Lund:  Studentlitteratur AB 

2
 Ibid. 

3
 Madsén. Torsten (2001) Svensk introduktion, i Gardner Howard, intelligenserna i nya perpektiv (sida 7-11) Jönköping: Brain Books AB 

4
 Gardner. Howard (2001) Intelligenserna i nya perspektiv. Jönköping: Brain Books AB 

5
 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  

6
 Antal-Lundström. Ilona (2006)  Estetiska aktiviteter som pedagogiskt redskap - Rapport från ett pågående interkulturellt 

skolutvecklingsprojekt. Eskilstuna kommun/Servicegruppen. ISSN 1104-6384 
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pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av olika arbetssätt och metoder som främjar 

lärande genom att låta elever använda sig av estetiska uttryck.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att få en djupare insikt i hur lärare i grundskolans tidigare 

årskurser arbetar med estetik för att främja alla elevers lärande och utveckling. För att ta reda 

på detta har vi utgått från följande frågeställningar 

 Hur ser lärare på estetik? 

 Vilka möjligheter ser lärare med estetiska inslag i olika undervisningssammanhang? 

 Vilka hinder ser lärare med estetiska inslag i olika undervisningssammanhang? 
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Litteraturöversikt 
Det finns flera olika sätt att se på estetik och för att förtydliga hur vi väljer att se på begreppet 

inleder vi med en historisk överblick samt att vi redogör för vilka olika betydelser några 

forskare idag ger begreppet estetik. Därefter följer två avsnitt om varför estetik är bra i 

undervisningen och hur de estetiska lärprocesserna kan förklaras. Litteraturöversikten 

fortsätter sedan med en redogörelse för olika estetiska metoder och vilka möjligheter det finns 

för skolan att införliva ett mer estetiskt inriktat arbetssätt. Avslutningsvis presenteras en 

tillbakablick på hur arbetet med estetik i skolan sett ut sedan mitten av 1900-talet. 

Vad är estetik? 
Estetik är ett ord och ett begrepp med många betydelser. Själva ordet estetik härstammar från 

grekiskans aesthesis, som i sin tur betyder sinnesförnimmelse, sinneskunskap och 

sinneserfarenhet.
7
 Ett annat sätt att beskriva ordet estetik på är att dess ursprung kommer från 

det grekiska ordet aisthëtikos, ”upplevt genom sinnena”.
8
 

Det var först under 1700-talet som estetiken myntades som filosofiskt begrepp. En tysk filosof 

vid namn Alexander Baumgarten gav ut en bok, Aesthetica, där han beskrev hur han såg på 

begreppet estetik. Baumgarten beskriver estetik som ett begrepp att använda för att diskutera 

andra sätt att se och uppleva världen på än genom intellektet. Han håller sig till den 

ursprungliga betydelsen av ordet estetik och trycker på det faktum att man kan uppleva 

världen genom sinnena.
9
 

Immanuel Kant, även han en tysk filosof, verkade samtidigt som Baumgarten. Kant var kritisk 

till den syn på estetikbegreppet som Baumgarten hade och skapade en estetikfilosofi där 

begreppet används för att diskutera värderingar av smak och det sköna. Den syn på 

estetikbegreppet som Kant hade, är även den som förts vidare och växt sig stor. Under 1800-

talet utvecklades estetiken som vetenskapen om det sköna i konsten och denna filosofi växte 

sig än starkare under 1900-talet då konstnärer ville skilja konsten från det vardagliga och 

allmänna. Man ville att konst skulle vara någonting som bara vissa hade tillgång till, för att på 

så sätt sätta värde på den. John Dewey, en av 1900-talets stora utbildningsfilosofer, försökte, 

under århundradets gång, återinföra estetiken i vardagen. Dewey ansåg att estetik var 

någonting som alla borde få ta del av.
10

 

Idag finns det en hel del tolkningar av begreppet estetik och Jan Thavenius
11

 har listat fem 

olika betydelser som används flitigt inom såväl forskning som vardag. Den första betydelsen 

ligger i samklang med ordets ursprung, så som Baumgarten beskrev estetiken, att uppfatta 

med sina sinnen. Den andra betydelsen är den som Kant startade på 1700-talet och som än 

idag lever kvar i att estetik handlar om att värdera vacker konst. Den tredje betydelsen handlar 

om att man börjat använda estetik som ett begrepp för att beskriva populärkulturella fenomen. 

Enligt Thavenius har detta gjort att man börjat se på populärkulturen som ett centralt inslag i 

västerländsk kultur. Den fjärde betydelsen innebär att begreppet estetik har börjat användas i 

samhället då man talar om ett mer upplevelseorienterat samhälle där estetik blivit ett viktigt 

                                                 
7
 Antal-Lundström 

8
 Alerby och Elídóttir 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Aulin-Gråhamn. Lena. Persson. Magnus. Thavenius. Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur 
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begrepp inom massmedierna, ungdomskulturen och det urbana rummet. Den femte och sista 

betydelsen av estetik skulle man kunna översätta till konstens värld, eller den estetiska sfären, 

som är någonting som utvecklats på senare år då konstnärliga verksamheter började bli mer 

självständiga.
12

 

Som vi kan se - har begreppet estetik kommit att bli ett begrepp - med många olika betydelser 

och som används både till vardags och inom forskning. 

Historiska språkrör för estetik 

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog som ägnade sitt liv åt att 

skriva om pedagogik och utbildning.
13

 Han var en så kallad pragmatiker, som arbetade med 

att undersöka de praktiska följderna av olika idéer och fenomen. På en försöksskola som 

Dewey skapade 1896, tillsammans med sin fru Alice Chipman Dewey undersökte han sina 

idéer och teorier. Denna skola är en av de mest omtalade försöksskolorna i historien och 

under 1900-talet startades andra försöksskolor runt om i världen, inspirerade av Deweys 

arbete. 

Dewey riktar mycket kritik till dåtidens amerikanska skolsystem och menar att elevens 

enskilda utveckling är viktig att ta i beaktande vid undervisning. Han talar om en progressiv 

pedagogik där han menar att det är nödvändigt att överge ett ämnesindelat lärostoff och 

istället ägna sig åt praktiska problem som eleverna kommer att stöta på ute i samhället. 

Dewey menar att skolan ska föras närmare samhället eftersom skolans uppdrag är att fostra 

och utveckla framtidens medborgare. Genom att slå ihop praktik och teori kommer skolan, 

enligt Dewey, att få en mer verklighetsbaserad undervisning. 

Undervisningen, menar Dewey, bör gå till så att eleverna får medverka i en aktiv process där 

de är engagerade i ett arbete som de själva utför. Kunskaperna växer då eleverna själva får 

manipulera, experimentera och observera sin omgivning. Lärarens uppgift, enligt Dewey, är 

att vägleda, organisera och styra samspelet mellan en växande individ och samhällets 

förändringar. Ett samspel mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger en sorts kunskap 

som är en förutsättning för att eleverna senare ska kunna påverka det samhällssystem de lever 

i.  

Howard Gardner 

Den amerikanske utvecklingspsykologen Howard Gardner upprörde och fascinerade när han 

1983 släppte en bok där han presenterade de sju intelligenserna.
14

 Gardner hade tidigt börjat 

studera kognitiv psykologi men upptäckte snabbt att hans egen fascination av konstnärliga 

begåvningar och förmågor inte delades av hans medstuderande. Norman Geschwind 

introducerade Gardner i den neurologska världen då de undersökte hur hjärnornas mönster 

förändrades på människor som exempelvis fått stroke. Gardner blev otroligt intresserad av 

detta och började själv studera vuxna med hjärnskador och fullt normala och extra begåvade 

barn. Det blev början till hans idéer om multipla intelligenser då han tidigt märkt, på 

                                                 
12

 Aulin-Gråhamn 
13

 Dewey. John (2004) Individ, skola och samhälle – Utbildningsfilosofiska texter i urval av Sven Hartman. Ulf P. Lundgren & Ros Mari 

Hartman. Falköping: Elanders Gummessons 
14

 Gardner 
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framförallt barnen, att de kunde vara olika duktiga på olika saker. När Gardner och hans 

kollegor fick ett stipendium 1979 visste han direkt att han ville skriva om sina nyvunna 

insikter om människans intellekt.
15

 

Nedan följer en kort sammanfattning av Gardners identifierade sju intelligenser och deras 

betydelser: 

Verbal-lingvistisk intelligens handlar om känslan för skrivet och talat språk, samt förmågan att 

lära sig olika talade språk och använda dessa för att uppnå vissa mål. 

Logisk-matematisk intelligens omfattar den logiska förmågan att analysera problem, göra 

vetenskapliga undersökningar och använda sig av matematiska beräkningar. 

Musikalisk-rytmisk intelligens innebär en skicklighet i att komponera utföra och uppskatta 

musikaliska mönster. Med andra ord det som i vardagsspråk kallas för att vara musikalisk. 

Kroppslig-kinestetisk intelligens innebär att kunna använda hela eller delar av kroppen, som 

exempelvis handen eller munnen, för att skapa produkter eller lösa problem. Denna intelligens 

används självfallet för dansare och idrottsmän, men även skickliga hantverkare och mekaniker 

innehar denna intelligens. 

Visuell-spatial intelligens framhäver möjligheten att känna igen och arbeta med mönster i 

stora och små ytor. 

Interpersonell intelligens handlar om en persons förmåga att förstå andra människors känslor, 

önskemål, intentioner och drivkrafter, samt att kunna arbeta effektivt tillsammans med andra. 

Intrapersonell intelligens involverar förmågan att förstå sig själv, känna till sina egna 

önskemål, rädslor och möjligheter och att kunna använda informationen för att styra sitt eget 

liv.  

De sju intelligenserna har varit vida omtalade sedan boken släpptes och används ofta i 

samband med skola och utbildning. Gardner uttrycker enkelt sin syn på hur skolan värdesätter 

vissa intelligenser framför andra genom att bedöma kunskaper genom prov och tester.  

”Att ha en blandning av verbal-lingvistisk och logisk-matematisk intelligens är utan tvekan 

en välsignelse för studenter och för alla andra som regelbundet måste genomgå tester”.
16

 

Eftersom Gardner inte är rädd att uttrycka kritik mot skolan har han även skrivit böcker där 

han ger förslag till hur skolan kan arbeta med att ge varje barn rätt utbildning men beskriver 

också svårigheterna med att alla barn är så olika. Av lärare krävs ett större arbete än att bara 

lära ut, anser Gardner. En lärare måste också därför ta reda på vad varje barn har för styrkor 

och svagheter, inte för att dokumentera eller lista upp egenskaper, utan för att hitta en 

utgångspunkt i lärandet så att alla elever har möjlighet att följa med i undervisningen.
17

  

                                                 
15

 Gardner 
16

 Gardner, sid 47 
17

 Gardner 



10 

 

Lev Vygotskij 

Lev Vygotskij var, under 1900-talet, en av de främsta sovjetiska teoretikerna och har kommit 

att bli en betydelsefull utvecklingspsykologisk teoretiker, tillsammans med Freud och Piaget. 

Imsen
18

 förklarar hur den sociokulturella teorin har utvecklats från Vygotskijs syn på hur vi 

människor utvecklas: Det som enligt Imsen skiljer Vygotskijs teorier från andras, är att han 

anser att allt tänkande och intellektuell utveckling sker med utgångspunkt i social aktivitet. 

Detta betyder att du som individ, i samspel med andra, lär eller uppfattar någonting som du 

sedan kan bearbeta själv. Enligt Vygotskij är språket också därför människans viktigaste 

redskap. Han talar om att barn och föräldrar, från början, har en ordlös kommunikation med 

gester och mimik, som sedan utvecklas till ord och meningar. Med språket kan vi samtala med 

andra, men Vygotskij menar att vi även har en inre röst, ett egocentrerat tal, där vi kan föra 

monologer med oss själva och reflektera kring våra handlingar.
19

 

Ett begrepp som ständigt kommer upp när man talar om Vygotskij i pedagogiska 

sammanhang är vidare, enligt Imsen, den proximala utvecklingszonen. Tänk dig att du har en 

osynlig cirkel runt om dig, som är fylld till bredden av det du vet eller kan ta reda på alldeles 

själv och så kommer en kamrat som vet eller kan lite mer än dig och tillsammans utforskar ni 

nya platser utanför din egen cirkel av kunskap. Det är dessa nya platser som Vygotskij kallar 

för den proximala utvecklingszonen. Han menar att du kan nå upp till en viss nivå genom att 

söka reda på kunskap själv men att du genom samspel med andra tar dig till nya, högre nivåer. 

Samarbete och samspel är viktiga nyckelord för att detta ska lyckas. 

Varför estetik är bra i undervisningen  
Samhället utvecklas hela tiden och de senaste åren har vi fått ett alltmer reklambaserat 

samhälle där hundratals bilder trycks upp i våra ansikten dagligen. När samhället förändras, 

får också ord och begrepp som konst, kultur och estetik nya betydelser för barn och 

ungdomar. Framtidens arbetsliv ställer nya krav på kreativitet och flexibelt tänkande, därav 

bör våra elever få chansen att utveckla dessa förmågor för att hålla jämna steg med 

samhällsutvecklingen.
20

 Enligt läroplanen (Lgr11) har lärare som uppgift att fostra och forma 

elever till framtida medborgare. För att samhället ska kunna behålla sin konkurrenskraft är det 

av vikt att skolan fungerar som ett levande system där elever får möjlighet att hitta nya idéer 

om hur de vill leva och kunna utveckla sig enligt självbestämda och utvalda mål.
21

 

Lindström
22

 skriver att individen måste tillägna sig olika formspråk för att kunna utvecklas på 

ett allsidigt och harmoniskt sätt. Med andra ord bör skolan se till att genomdriva undervisning 

i andra språkformer, så som den kroppsliga, den musikaliska och den bildmässiga formen. 

Agelii mfl.
23

 beskriver en skola där man upptäckt att andraspråkselever lättare utvecklat sitt 

ordförråd genom att samtala om sina och andras bilder. 

                                                 
18

 Imsen. Gun (2006) Elevens värld  - Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur AB 
19

 Imsen 
20

 Lindström. Lars (2008) Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd.  ISSN 0347-5409 
21

 Antal-Lundström 
22

 Lindström 
23 Agelii. Karin. Bohlin Haglund. Ingrid. Danielsson. Helena. Hultén. Marie. Sundberg. Robert (1999) Bland eldsjälar och esteter. 

Skolverket 
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Lärarutbildningskommittén
24

 skriver, i betänkandet Att lära och leda, att lärare bör ha 

kompetenser till att använda olika konstnärliga uttryck och kulturformer i skolans 

läroprocesser. Elever ska få möjlighet att analysera, redovisa, reflektera och gestalta sitt 

kunnande och vetande genom olika ”språkformer”, estetiska uttryckssätt, betonas bland annat. 

Det är dock vanligt enligt betänkandet att rationell kunskap och estetiskt uttryck uppfattas 

som motsatser till varandra. Kommittén ville ändra på den synen och istället visa att dessa två 

olika former av kunskap kan komplettera varandra och ge bredare aspekter av lärande. 

Estetiska lärprocesser blev begreppet, som användes i betänkandet, för att visa ett lärande som 

integrerat båda aspekterna.
25

 

Estetiska lärprocesser 
Begreppet estetiskt lärande dyker upp i många olika sammanhang, som vi tidigare pekat på, 

och det framkommer tydligt i läroplanen (Lgr 11) att drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet samt att eleverna ska 

tillägna sig förmågan till ett eget skapande.
26

 

Kreativa arbetssätt  

En vanlig förenkling enligt Saar
27

 är att det estetiska lärandet ofta beskrivs genom sina 

metoder. Slutsatsen blir således att det alltid sker ett estetiskt lärande när man håller på med 

kreativa arbetssätt. Denna förenkling vill Saar komma ifrån genom att teoretisera vad estetisk 

kunskap faktiskt innebär. En väg till att teoretisera börjar med att förstå Lindströms
28

 

beskrivning av den estetiska dimensionen. Han förklarar processen som ett lärande om, i, med 

och genom estetiska ämnen eller verksamheter. Ett lärande om och i estetiska ämnen är kända 

i skolans praktik. Ett lärande med syftar ofta på att involvera estetiska uttryck tillsammans 

med andra ämnen i undervisningen. Det sista förhållningssättet, lärande genom estetiska 

verksamheter, är den största utmaningen för skolan. Förhållningssättet betyder enligt 

Lindström att man arbetar undersökande med estetiska verktyg. Lindström tydliggör hur 

elever genom estetiska verksamheter kan tillägna både praktiska färdigheter och förmågor 

som visuell föreställningsförmåga och tålamod.
29

 Ett lärande genom engagemang i estetiska 

projekt, visar således att individen tillägnar sig mer än endast de praktiska färdigheterna. 

Olika diskurser 

Saar har identifierat tre återkommande områden i diskussionen gällande estetiskt lärande; 

estetiskt lärande som fostran, som subjektiva upplevelser och som stöd.
 30

  

I ett estetiskt lärande genom fostran ses skolan som mål för att fostra och utveckla barnens 

konstnärliga sida. Thavenius
31

 skriver hur skolan under en lång tid varit föremål för statliga 

satsningar vilka benämns ”Kultur i skolan”. Satsningen har enligt honom handlat om isolerade 

kulturprojekt som särskiljer de estetiska inslagen i skolans verksamhet. Saar säger att 

tillfälliga moment, exempelvis en musikal eller teater, ger ett sken av att skolan tillgodosett 

                                                 
24

 Utbildningsdepartementet (1999) Att lära och leda – en lärarutbildning för samverkan och utveckling. Prop. 1999:63 
25

 Ibid. 
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 Saar. Tomas (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik. Karlstad: Universitetstryckeriet 
28
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 Ibid. 
30
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 Thavenius. Jan (2005) Om den radikala estetiken. Utbildning & demokrati. Vol 14. nr 1. 11-33 



12 

 

behovet av konst, kultur och skapande.
32

 En följd av detta, menar Saar, blir ett ökat avstånd 

mellan de teoretiska, praktiska och skapande ämnena. Dessutom växer föreställningen om att 

de konstnärliga kunskaperna har sitt eget väsen.
33

 Thavenius fastslår att det har gått långsamt 

att länka samman det estetiska gestaltandet med skolans olika ämnen. Även Saar poängterar 

risken med att den fostrande estetiken formar ett socialt rum, där man sätter olika värden på 

olika kulturyttringar. Istället för att ha en levande och egen relation till kulturen, lär sig 

eleverna vad som är “fin” kultur.
 34

 

De kvarvarande två områdena av diskussionen, ett estetiskt lärande som subjektiva 

upplevelser och ett estetiskt lärande som stöd, lyfter de individuella upplevelserna snarare än 

att uppmärksamma skickligheten vid en estetisk situation samt avser hur de estetiska ämnena 

kan fungera som en motor och på så vis påverka och bidra till att utveckla förmågor inom 

andra områden. Svenska lärare i Saars studie framhåller de skapande ämnena som 

omväxlande, lustfyllda och motiverande.
35

 

Stark och svag estetik 

Ytterligare ett sätt att förstå det estetiska lärandet är att beskriva estetiken som antingen svag 

eller stark, enligt Saar. Den svaga estetiken innebär att kunskapsinnehållet gestaltas på nya 

sätt. Den svaga estetiken kan fylla en funktion att levandegöra ämnet, exempelvis rytmisera 

matematik. Den starka estetiken kräver engagemang, utmanar och blickar framåt. Saar 

beskriver hur eleverna under en matematiklektion kan bli delaktiga genom stark estetik. 

Lektionens kunskapsinnehåll frångick att endast handla om addition, subtraktion och talföljd. 

Eleverna fick genom sin medverkan även en ny upplevelse, kraft. Den starka estetiken i detta 

fall innebar dels en sånglek där eleverna räknar och även en ”dragkamp” där känslan kraft 

upplevs i kroppen. Eleverna kände hur kraften förändrades när de var olika många i vardera 

led. Exemplet beskrivs i Saars fältanteckningar på följande vis: 

I årskurs ett sjunger vi ”Gubben och gumman”. Sångleken handlar om en rova som sitter 

fast i marken trots parets ansträngningar att få upp den. Det finns förstås ingen rova i 

klassrummet, utan ”gubben” och ”gumman” sitter vända mot varandra och håller varandra i 

händerna. För att få upp rovan tillkallar de i tur och ordning sina vänner; enman, tvåman, 

treman, fyrman, och så vidare tills alla elever sitter i två led bakom varandra och drar i takt. 

Jag ger eleverna uppgiften att för att få upp rovan måste det till slut sitta dubbelt så många 

bakom gubben som bakom gumman. Detta för att gumman är dubbelt så stark som gubben. 

Vi sätter igång. Barnen sjunger, räknar och drar. När ”nieman” slutligen sätter sig bakom 

gubben faller leden isär, barnen hamnar i två högar och rovan är uppe. Eller? Jo, de räknar 

och konstaterar att det satt sex elever bakom gubben och tre bakom gumman.
36

 

 

Skillnaden mellan den svaga och starka estetiken är att den sistnämnda tillåter att 

kunskapsinnehållet förändras. När kunskapsinnehållet förändras öppnar situationen för nya 

erfarenheter och kunskaper.
37
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Den fysiska miljön 

Sherp och Thelin
38

 hävdar att den fysiska miljön är viktig när det kommer till lärande och det 

upplevs som ett konkret exempel på hur estetiken gör sig synlig i skolans verksamhet. Vid ett 

besök på en skola upplever de hur lärare skapat miljöer som stimulerar till lärande. Lärarna på 

denna skola försöker skapa upplevelser och väcka nyfikenhet hos eleverna genom att bygga 

upp en miljö med hjälp av olika material och inredning. På så sätt synliggörs lärandet och man 

hoppas stimulera elevernas utveckling genom en tilltalande omgivning.
39

 

Estetiska metoder 

Språk 

Ett vidgat språkbegrepp innefattar enligt bland annat Liberg
40

 både det verbala och det 

ickeverbala språket. Talspråk, bildspråk, skriftspråk, musikens språk, dansens, formens och 

kroppens språk. På liknande vis kan det vidgade textbegreppet beskriva hur text kan överföras 

som ett budskap med hjälp av olika medier. Projekt Språkrum
41

 uppmärksammar dessa 

begrepp i sitt arbete som bland annat innefattar att stödja kreativa språkmiljöer. Nedan följer 

exempel på fyra olika arbetsmetoder som bygger på kultur och estetik och som har använts i 

olika sammanhang för att vidga barns möjligheter till lärande. 

Reggio Emilia 

Reggio Emilia växte fram i Italien efter andra världskriget som en protest mot de fascistiska 

tankarna som länge genomsyrat landet. Syftet var att ge barnen en uppfostran till självständiga 

och ifrågasättande individer. Idag är Reggio Emilia en pedagogisk filosofi som finns i ett 

flertal länder, bland annat i Sverige. Filosofin anser att nytänkande innebär 

gränsöverskridande, exempelvis att man kombinerar teoretiskt arbete med en levande praktik. 

Arbetet sker med många olika uttryck samtidigt, lek och arbete, verklighet och fantasi. 

Pedagogiken ska ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i 

takt med det moderna samhällets snabba förändring.
42

  

I ”Faktisk fantasi”
43

 dokumenteras ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt i förskolan.  Även 

om dokumentationen gäller ett arbete i förskolan, finns det många tankar att införliva i ett 

arbete i skolans tidigare årskurser. Ett enda ämne kan växa till mycket mer genom att arbeta 

med estetiska metoder. 

Tematisk undervisning 

Tematisk undervisning är ett ämnesöverskridande arbetssätt som bygger på elevernas 

vardagserfarenheter och intressen. Nilsson
44

 skriver att gemensamt valda teman öppnar för ett 

kunskapssökande som i slutändan ger en helhet och att en stor fördel med metoden är att man 

skapar sammanhållna situationer där lärandet får pågå under en längre tid. Det är vanligt att 
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estetiska arbetssätt förekommer under tematiskt arbete då det ofta är ett friare arbetssätt som 

öppnar upp för kreativitet och skapande.  

Storyline 

Man skulle kunna säga att storyline är en metod som liknar tematisk undervisning, genom att 

metoden både är ämnesöverskridande och bygger på elevernas intressen. Skillnaden är att 

storyline utgår från en ”story”. Utifrån denna får eleverna skapa eget innehåll, en egen 

karaktär som ska verka genom handlingen, storyn. Som lärare sätter du upp nyckelfrågor och 

några händelser som eleverna bearbetar genom informationssökning och egna erfarenheter. 

Genom att eleverna rör sig i storyn blir det ett naturligt ämnesövergripande arbete.
45

 Alm
46

 

beskriver hur en skola arbetat med en storyline i åldersintegrerade grupper. Lärarna delade ut 

uppgifter till eleverna med vissa bestämda ramar och sedan var det upp till eleverna själva att 

använda sin kreativitet och fantasi. Eftersom eleverna fick arbeta med temat under lång tid 

öppnade det upp för estetiska arbetssätt och framförallt samarbete och sociala situationer. 

Trageton 

Att skriva sig till läsning
47

 är en skriv- och läsinlärningsmetod som den norske pedagogen 

Arne Trageton har framställt och utvecklat. Här handlar det om att lära sig skriva via datorn 

och att vänta med papper och penna till årskurs två. Trageton menar att många elever inte fullt 

har utvecklat sin motorik när de börjar skolan, vilket innebär att mycket av elevernas energi 

går åt till att forma bokstäver. Med datorns hjälp är bokstäverna redan formade och eleverna 

kan träna på att skriva med ett innehåll mycket tidigare, är hans tanke. Trageton beskriver 

vikten av att eleverna får skapa till sina texter, vilket innebär att metoden har många estetiska 

inslag. Övande av motorik, anser Trageton, kan ske på annat sätt än genom skrivande som 

exempelvis när elever lägger pärlplattor, bygger med lego eller målar bilder till sina texter. 

Möjligheter för estetisk undervisning 
Monica Lindgren

48
 har i sin avhandling studerat hur lärare motiverar och på olika sätt 

bedriver estetisk verksamhet i grundskolan. Lindgren sammanfattar i sitt resultat några 

återkommande nyckelbegrepp kring den estetiska verksamheten i skolorna: kompensation, 

behov, balans, helhet, glädje, fostran och förstärkning. Dessa nyckelbegrepp förklarar olika 

sätt för att skapa möjligheter till att arbeta och involvera estetik i undervisningen.  

Begreppet kompensation kan enligt Lindgren kopplas till elever med olika typer av problem i 

skolan. Lindgren anser att estetik har en särskild plats att fylla i skolans verksamhet med 

dessa så kallade ”problembarn” som har olika behov som kan fyllas av en utökad estetisk 

verksamhet. De estetiska inslagen kan förstås som en kompensation, vilket kan liknas som ett 

specialpedagogiskt inslag. Behovet av estetik uppfattas av Lindgren vara kopplat till 

okoncentrerade barn, barn som anses ha svårigheter i andra skolämnen än de estetiska, barn 

som mår dåligt eller med andra ord barn som av någon orsak visar på svårigheter i skolan. 

Lindgren anser att denna uppfattning om rollen för estetiska ämnen kan tolkas på olika sätt. 

Dels att estetiska ämnen skulle vara mindre koncentrationskrävande och att de är terapeutiska 
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och därför kan hjälpa eleverna att klara övrig undervisning bättre, samt att estetiska ämnen ses 

som en kompensation för misslyckande i andra ämnen, på så vis som en form av belöning. 

Eleverna kan få stöd i sitt lärande genom att de estetiska ämnena förstärker undervisningen. 

Lindgren skriver hur estetisk verksamhet kan växa fram från en önskan om att skapa en balans 

mellan olika former av aktiviteter i undervisningen. De dagliga aktiviteterna i skolan måste 

enligt Lindgren uppnå en helhet som baseras på balans mellan de olika ämnena för att svara 

på alla barns behov av omväxling. Lindgren anser också att desto fler ämnen som integreras 

desto bättre blir kvaliteten på undervisningen  

Samhället ställer enligt Lindgren krav på samarbetsförmåga, lyhördhet och ett gott 

självförtroende. Lindgren fortsätter med att skriva att en estetisk verksamhet kan bidra till att 

utveckla eleverna på ett personligt plan. En estetisk verksamhet som fostran handlar således 

om att fostras till anpassning. Vidare pekar Lindgren på att glädje och lustfyllda aktiviteter är 

ofta kopplade till estetiska inslag i undervisningen. Hon lyfter också fram hur de förväntas 

bidra till att skapa trygghet i klassrumsklimatet, något som i Lindgrens avhandling beskrevs 

som att våga.  

Det framkommer, även i Lindgrens avhandling, att vuxna och lärare ofta talar om att de anser 

att de själva inte kan spela, måla, sjunga eller dansa. Detta beskrivs av Lindgren inte som 

något hinder i undervisningen, snarare en möjlighet för estetiken. De trycker på att glädjen är 

det viktigaste och genom att visa för eleverna att även den vuxne, läraren, själv inte är perfekt, 

så försvinner prestationskravet hos eleverna. Lärarens kompetens i det konstnärliga ämnet 

sätter inte stopp för de estetiska inslagen i klassrummet. I följande avsnitt redogör vi för hur 

intresse kan skapa möjligheter för lärande. 

Lärares intresse 

Till vår frågeställning som rör vilka möjligheter det finns för mer estetik i vardaglig 

verksamhet, vill vi berätta om ett dokumenterat temaarbete som pågick under våren 2009. 

Temarbetet, som fick namnet ”På liv och död”
49

 utspelade sig i en årskurs fyra och visar på 

hur ett gott samarbete mellan tre klasslärare skapar estetiska möjligheter i grundskolan. Detta 

talar för att lärarlaget, vilket kan förklaras som ett samarbete mellan personal på skolan, har 

betydelse för undervisningens utformning. 

Planeringen inför temat gjordes i arbetslaget. Där diskuterades både innehållet och metoder 

fram. Valet av tema utgick från elevernas frågor under tidigare undervisning och valet av 

tema fick senare styra litteraturen, istället för tvärtom. Därför innebär ett tematiskt arbete mer 

än att på ett estetiskt, ämnesövergripande vis arbeta utifrån traditionella läroböcker. Lärarna 

som ingick i studien, förklarade att ”på liv och död” öppnade för möjligheter att uttrycka sig i 

mer än endast text och samtal, även bild och drama kunde involveras.  

De beskriver hur arbetslaget började som en slags brainstorming, där de antecknade alla typer 

av klassrumsaktiviteter som skulle kunna knytas till ”på liv och död”.  Sedan fortsatte 

planeringen med att strukturera upp undervisningen och plocka bort sådant som inte skulle 

fylla någon funktion för temaarbetet.  Lärarna i rapporten berättar att de ändrade planeringen 

fortlöpande och att verkligheten som vanligt inte blev helt lik deras planering. De estetiska 
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inslag som lärarna valde att ha med i arbetet blev bland annat bilduppgifter av olika slag, 

varav en var extra intressant. Med bilduppgiften ”på andra sidan” fick eleverna skapa en egen 

tolkning av hur de uppfattat vad som händer efter döden.  Pedagogerna hade skapat en 

bilduppgift utan rätt och fel. 

Möjligheterna till att undervisa likt temat ”på liv och död” eller andra problemorienterade 

teman som utgår från elevernas erfarenheter och intressen, återkommer ofta till lärarlagets 

funktion. Kerstin Magnusson skriver i sin analys att: det inte är enkelt att få arbetet att fungera 

på bästa möjliga vis, men det går att utveckla så länge lärarlaget är överens och vill nå samma 

utveckling. Magnusson skriver att alla de tre som ingått i ”på liv och död” projektet vill 

fortsätta arbeta med samma struktur. En återkommande punkt för att skapa förutsättningar för 

ett temaarbete med estetiska inslag, är lärarlaget. 

Avslutningsvis trycker även Saar
50

 på att varje skola kan involvera ett mer estetiskt 

förhållningssätt. Däremot skriver han att det är svårt att veta hur stort detta intresse är och 

vilka ramar som påverkar varje enskild skolas undervisning. Han poängterar fortfarande att 

det finns möjligheter till ett estetiskt lärande i skolans vardagliga arbete. Han beskriver dessa 

utifrån fyra kategorier varav den första är lek, fantasi och som-om-världar. Begreppet lek i 

skolans verksamhet skiljer sig från den fria lek barn kan skapa på fritiden. Skillnaderna beror 

på att skolans lek har planerade mål, ett kunskapsinnehåll att förhålla sig till. Det som gör 

kategorin ”Lek, fantasi och som-om-världar” till en möjlighet för ett estetiskt lärande, är att 

kunskapsinnehållet kan göras aktuellt i lekens form. Saar anser att lärare kan få en mer aktiv 

roll i förhållandet till skolans lek. Detta genom att skapa situationer som inte endast syftar till 

att träna färdiga föreställningar, utan tillfällen som dessutom erbjuder diskussioner som kan 

utmana elevernas kunskapsprocess. Utmaningen genom det estetiska lärandet känns igen som 

den starka estetiken. I undervisningen blir dessa tillfällen möjliga när lekens ram tillåter dels 

det faktiska kunskapsinnehållet och en utmaning som tillåter eleverna att tänka som-om. 

Berättarscen 

Saar
51

 nämner hur estetiska inslag i undervisningen kan kopplas till en intensitet, närvaro och 

meningsfullhet hos eleverna. I hans studie skapade han en berättarscen, där eleverna själva 

fick presentera sin berättelse i konstnärlig gestaltning. En konstnärlig gestaltning vid detta 

tillfälle innebar att eleverna skapade en scen med enkla medel, exempelvis bakgrundsmusik 

och levande ljus. Sammanhanget öppnade för en sinnlig närvaro hos eleverna. De fick ”vara – 

i” ett innehåll och uppleva hur det känns. Undervisningen involverade med andra ord känslor i 

relation till kunskap och frångick på så vis, den enligt Saar, kulturella uppdelning av känsla 

och intellekt. Till den beskrivna berättarscen, ingick även ett moment där eleverna fick välja 

ut en passande bakgrundsmusik. Detta är något som Saar vill beskriva som en tredje möjlighet 

till estetiskt lärande. Han kallar det för material, uppmärksamhet och värdering. Den sinnliga 

träningen i att höra och känna är ett skapande av mening.  Saar berättar slutligen också om hur 

tematisering och variation kan öppna för ett estetiskt lärande. I skolan innebär detta en 

undervisning med spänning, motsatser, flertydighet och föränderlighet.   
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Problematik för estetisk undervisning 

Undervisningstid 

Läsåret 2000/2001 infördes en försöksverksamhet där ungefär 900 skolor slopade timplanen 

och fick lägga upp sin undervisning och sina scheman utifrån kunskapskraven och det faktum 

att eleverna ska garanteras det totala antalet undervisningstimmar.
52

 Några år senare, 2004, 

skickades en motion till riksdagen där det föreslogs ett permanent avskaffande av timplanen. 

Förslaget motiverades med att alla elever ska utvecklas utifrån individuella förutsättningar 

och att det därför är rimligt att varje skola själv ska bestämma över hur tiden fördelas för att 

uppfylla målen.
53

 Det fanns, menade förslagsställarna, en enighet om att timplanen skulle 

kunna leda till ett inrutat schematänkande och utgöra ett hinder för skolutveckling.
54

 

Samtidigt är det är viktigt för den nationella likvärdigheten att det finns ett pålitligt system.
55

 

Likvärdighet som i detta avseende handlar om att alla elever får lika mycket tid i varje ämne, 

förstås vara ett av det avgörande argumenten till varför förslaget avslogs.
56 

 

Sedan juli 2013 ligger den totala undervisningstiden för grundskolan på 6 785 timmar.
57

 De 

estetiska ämnena bild, musik och slöjd har tillsammans 790 timmar, varav bild och musik 

enskilt har 230 timmar till förfogande och slöjd innehar den resterande tiden. I timplanen 

finns 600 timmar avsatt som skolans val. Detta innebär enligt den rådande skollagen att ett 

ämne kan minskas med högst 20 procent och att skolan själv kan välja vad de vill lägga dessa 

timmar på. Tiden för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får 

däremot inte minskas till förmån för skolans val.
58 

 

Alm
59

 ville vid försöksverksameheten 2000/2001 undersöka om det blev skillnad på scheman 

beroende på om skolorna arbetade med eller utan timplan och om schemats beteckningar 

ändrats och i så fall till vad. De beteckningarna som Alm valt att ta upp i sin avhandling är 

Lagtid, Verkstad och Mentorstid.
60

 Marner och Örtegren
61

 sammanfattar att de nya 

beteckningarna syftar på hur kunskaper och färdigheter skall bearbetas istället för vilka 

kunskaper och färdigheter det handlar om. 

 

Den beteckning som ligger närmast det estetiska är verkstad. Under de lektionerna, vilket var 

tre tillfällen varje vecka, hade eleverna fyra olika stationer, verkstäder att välja bland. De 

olika stationerna kallades för; läs och skriv, labbet, ateljén och datorteket. Eleverna fick på de 

fyra stationerna möta förmedlande, undersökande och praktiska arbetssätt.
62 Vid Alms 

schemastudier framkom det också att lärare på skolor utan timplan arbetade mer tematiskt och 
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ämnesöverskridande. På skolan där Alm intervjuade eleverna var det tydligt att temastudierna 

var elevinriktade och utgick från deras erfarenhetsvärld och många elever upplevde det som 

mer verklighetsanknutet än andra ämnen. Någonting som uppfattades negativt med dessa 

lektioner var att eleverna upplevde att det ibland var slöseri med tid då de inte skulle få betyg 

i ämnet tema och att de skulle vilja lägga ner mer tid på viktigare ämnen. Med andra ord 

visade det sig att ämnen med andra beteckningar hade lägre status men det var ofta 

uppskattade av eleverna.
63 

Även om verkstadstid visar på estetiska inslag i ett ämnesöverskridande arbete, så hade de 

estetiska ämnen vid timplaneförsöket, varken förlorat eller vunnit tidsmässigt. Marner och 

Örtegren
64

 hävdar att även om undervisningen bedrevs utan timplan tillföll inte mer tid till 

ämnen som musik och slöjd. Problematiken sammanfattas med att dessa inslag behöver 

speciella lokaler, specifik kompetens och även konservativa uppfattningar hos elever.   

Estetiska ämnens status 

De estetiska ämnenas begränsade utrymme i timplanen bidrar till att ämnena får låg status i 

skolans verksamhet. Detta är också någonting som lärarna i projektet Bland eldsjälar och 

esteter
65

 upplevde. Ämnenas status påverkas även av att de estetiska ämnena ses som 

terapiverksamhet till skillnad mot de teoretiska som anses ge kunskap, menar Agelii. Den låga 

statusen bidrar till att de estetiska ämnena inte prioriteras, vilket innebär knappa resurser. 

Många engagerade lärare i projektet upplever bristande förståelse från kollegor och bristande 

ekonomiskt stöd från skolledningen.
66

 Marner och Örtegren skriver om skolan som en 

”treämnesskola” där ämnena svenska, engelska och matte framhålls som mest värdefulla och 

där de estetiska ämnena fungerar som komplement. Författarna hänvisar till studier där många 

elever uppskattar de estetiska ämnena, men inte ser dessa ämnen som lika värdefulla som 

matematik, svenska och engelska. Lindgren
67

 skriver hur fritiden, livet utanför skolan har en 

hög status. Därför tycker hon att man bör hämta inspiration från fritiden till skolans estetiska 

verksamhet och på så vis bidra till att öka de estetiska ämnenas status. 

Träningslogik 

Med begreppet träningslogik beskriver Saar olika hinder som han anser finns för att använda 

ett estetisk arbetssätt i skolan. Träningslogiken kan ses som ett mönster av handlingar och 

kännetecknas av faktorer som reproduktion av färdiga kategorier, fokus på skriftliga 

beskrivningar och procedurer istället för meningsskapande.
68

  

 

Det Saar menar är att undervisningen många gånger innefattar att eleverna ska placera 

lärandet i färdiga kategorier. Det kommunikativa, skapande och meningsgivande riskerar att 

uteslutas när eleverna ska sortera exempelvis temat rymden i kategorier som stjärnor, ljusår 

och planeter. Saar påpekar att detta blir speciellt tydligt när ett temaarbete ska dokumenteras i 

ett arbetshäfte.
69 Träningslogikens ramar medför även att ett fokus stannar på lärandets 

procedur istället för meningsskapande. Saar beskriver det som att eleverna vet hur de ska lära 
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sig matematik, men inte att vara matematiska. Temaundervisning, vilket vi tidigare beskrivit 

som ett bidrag till estetiskt inslag i undervisningen, är enligt Saar, svårt att genomföra i 

praktiken. Åtminstone den typ av temaundervisning som sätter fokus på att kunskapen 

framträder och gestaltas inför elevernas sinnen. Kunskapssökandet, proceduren, innebär ofta 

att eleverna skriver av istället för ett utforskande genom experiment, dialog och 

meningsskapande. Det forskande som sker handlar om att hitta ett korrekt svar på de färdiga 

frågor som finns. Skolans träningslogik sätter på så vis upp hinder för ett meningsskapande i 

ett vardagsförankrat temaarbete. 

Ett avslutande kännetecken på träningslogiken är att den fokuserar på att elevernas produktion 

ska vara verbal eller skriftlig. I de fältstudier Saar presenterar, startar ofta undervisningen med 

upplevelser och sinnliga situationer, men övergår sedan till en språklig inramning. Även om 

eleverna genom en utevistelse berikat sitt kunnande genom sinnliga intryck, så är det den 

skriftliga slutprodukten som mäts.
 70

 

 

Läroplanen 
I läroplanen

71
, Lgr11, framkommer det, på ett flertal ställen, att skolan och lärare ska se till att 

eleverna får möjlighet att stöta på estetik i undervisningen. Ett av skolans mål är att varje elev 

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 

dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
72

 

Läroplanen betonar det skapande arbetet som viktigt och att olika kunskapsformer och 

arbetsformer bör balanseras till en helhet för att bidra till elevernas harmoniska utveckling. De 

intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas i 

skolarbetet. Eleverna ska få möjlighet att uppleva olika uttryckssätt, så som dans, drama, 

rytmik, skapande och musicerande. Detta ska vara en del i skolans vardag för att eleverna ska 

få möjlighet att uppleva olika känslor och stämningar. 

Läroplanen uttrycker tydligt att läraren ska planera undervisningen så att eleverna får prova på 

ett ämnesövergripande arbete och på så sätt skapa möjligheter för eleverna att använda olika 

arbetssätt och arbetsformer. Det framkommer även att läraren ska; 

Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
73

 

 

Estetiska ämnen i grundskolan 
Estetiska ämnen har länge funnits inom skolans värld i form av musik, slöjd och bild. I 1980 

års läroplan för grundskolan (Lgr80) fastslog timplanen att eleverna, på högstadiet, skulle ha 

120 minuter bild och slöjd varje vecka samt 80 minuter musik, uppdelat på de tre 

högstadieåren.
74

 Idag kan man se Lgr80:s timplan som en referens till dagens timplaner i de 

estetiska ämnena. En av anledningarna till att de estetiska ämnena fått så lite tid i skolan är för 

att dessa ämnen inte införts för att bidra till kunskapsutveckling för eleverna som andra 
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ämnen, utan snarare som ett komplement för att förstärka vissa färdigheter och kompetenser.
75

 

Marner och Örtegren talar om ”treämnesskolan” där svenska, matematik och engelska räknas 

som de viktiga ämnena för att ta sig in på gymnasiet. Elever ser därför, enligt Marner och 

Örtegren de estetiska ämnena som mindre viktiga och många lärare saknar också adekvat 

utbildning inom dessa ämnen. 

 

Estetiska satsningar i skolan har sett ut på många olika sätt. I den lärarutbildningsreform, som 

infördes i början på 2000-talet, framhålls de estetiska läroprocessernas betydelse. I 

regeringspropositionen för den då nya lärarutbildningen föreslogs följande:   
 

Som lärare bör man sträva efter att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att 

konstnärliga arbetsmetoder blir en kunskapsväg i skolans vardagliga arbete som öppnar 

dörrar mellan kulturliv och skola.
76

 

I regeringens proposition till den idag nya lärarutbildningen som började införas 2011 ville 

man trycka på de estetiska ämnenas egenvärde och att de kan bidra till kunskap: 

De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde men är också vägar till kunskap i olika ämnen. 

Regeringen bedömer därför att kunskaper och kompetenser inom de praktiska och estetiska 

områdena är viktiga för de blivande lärarna.
77

 

Som vi kan se vill politiker trycka på det viktiga med estetiska ämnen i skolan. Det är inte 

bara politikerna som trycker på vikten av det estetiska. Även Aulin-Gråhamn mfl
78

 

argumenterar på liknande sätt för betydelsen av estetik i skolan, men hon väljer att lägga 

fokus på estetikens betydelse för eleverna. Hon har listat tre huvudargument som beskriver 

fördelarna. Det första är att det bidrar till en identitetsutveckling hos eleverna. Genom att 

arbeta estetiskt får eleverna möjlighet att upptäcka och förstå sig själva. Att få tilltro till sig 

själv och känna sig delaktig genom praktiskt arbete är ett annat argument till varför estetik i 

skolan är viktigt. Det sista argumentet som listas är att eleverna med hjälp av estetiken får 

möjlighet att uttrycka sig på andra sätt och att deras sociala och kommunikativa kompetenser 

på så sätt utvecklas. Aulin-Gråhamn mfl tycker att det bör införas ett nytt uppdrag för lärare, 

där estetiskt arbete ska ske i alla ämnen, inte bara i musik, slöjd och bild. 

 

Skolverket startade 1995 ett projekt, där 40 skolor medverkade, för att arbeta mer estetiskt 

mot framförallt bild och media.
79

 Man började med att undersöka hur arbetet med estetik såg 

ut på skolorna. Vissa skolor betonade vikten av att miljön skulle vara estetiskt tilltalande. 

Andra beskrev att estetisk verksamhet förekom vid temaarbeten då flera ämnen samverkar 

med varandra. Det fanns två tydliga stråk som Agelii mfl.
80

 kunde se där man arbetade med 

bild och media. Antingen fanns det integrerat i den ordinarie undervisningen eller via Elevens 

val. Elevens val brukar ofta vara en lektion i veckan där eleverna fått möjlighet att välja vilket 

ämne de vill arbeta med. Det är vanligt att det förekommer estetiska verksamheter att välja 

bland vid sådana val. 

 

När projektet drog igång valde man att införliva estetik på flera olika sätt. Med arbetssätt som 

man benämner hantverk, gestaltning, ljud och rörliga bilder fick eleverna bland annat 

möjlighet att skapa eget, lära sig olika bild- och formtekniker, analysera konst och besöka 

konstmuseer. I gestaltning fick eleverna arbeta med dramatiseringar och musik. Eleverna fick 
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arbeta med bilder och texter i samklang, göra filmer och använda datorn som verktyg till både 

filmredigering, redovisningar och tillverkning av hemsidor. 

 

Lärarna som deltog i projektet redovisade att de estetiska arbetsmetoderna hade påverkat 

eleverna positivt och främjat samarbete och empatisk förmåga mellan eleverna. Eleverna hade 

enligt lärarna fått en grundläggande säkerhet vid presentationer inför publik, självförtroendet 

hade också stärkts. Alla elever hade kunnat prestera någonting som blivit bra och därigenom 

fått en trygghet i att kunna uttrycka sig på flera olika sätt. Det som lärarna sett som negativt 

med arbetsformerna var att elever som behöver inramade lektioner och kan ha bristande 

koncentrationen har svårt att klara av de friare arbetssätten då mycket ansvar läggs på 

eleverna själva. 

 

Skolverksprojektet bedömdes sålunda som positivt. Lärarna ansåg att de fått nya insikter i att 

det är möjligt att kommunicera på andra sätt och med andra redskap. De berättade att de fått 

fler praktiskt-/tekniska färdigheter genom fortbildning och att öva sig fram. Att få möjlighet 

att utveckla sin kompetens hade många lärare uppskattat. Förmågan att tillämpa sina 

kunskaper i undervisningen var någonting som lärarna upplevde som svårare eftersom det 

krävdes mer än bara praktik och teknik. Projektutvärderingen visade att försvårande faktorer 

som lärarna upplevde var tidsbrist och materialtillgång. Många lärare kände även att de 

saknade stöd från kollegor och verksamhetens ledning.  
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Metod 

 

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ intervju 

Metodvalet för denna studie utgörs av kvalitativa intervjuer. En sådan metod är fördelaktig att 

använda då man i en studie vill ta reda på lärares erfarenheter och förhållningssätt
81

, i det här 

fallet till estetik i undervisningen. En kvalitativ intervju består av öppna frågor där lärare får 

möjlighet att dela med sig av erfarenheter från verksamheten. Dessa erfarenheter kommer 

också att vara användbara för oss i vårt kommande läraryrke. 

Trost
82

 skriver att en nackdel med att använda sig av en intervju är att informanterna kan 

formulera sina svar till att låta bättre för att framställa sig själv i god dager. För att få en 

bredare bild av verkligheten skulle metoden kunna kompletteras med observation. Då finns 

det möjlighet att både se och höra om verksamheten. Vi har valt att basera vår studie på 

endast intervju, då bland annat tidsbrist gör det omöjligt att hinna med båda metoderna. 

Johansson och Svedner
83

 säger att en kvalitativ intervju kan jämföras med samtalet då 

dialogen är i fokus istället för frågor och svar. Alla frågor är därför inte bestämda i förhand 

och det är inte meningen att du helt ska utgå från en mall. Svårigheten med detta är att du som 

intervjuar verkligen måste vara lyhörd för att kunna spinna vidare på de svar som kommer 

fram i intervjun. Risken med denna metod kan dock vara att intervjun blir ett osystematiskt 

samtal eller att den övergår till en muntligt genomförd enkät. Den stora utmaningen är att 

verkligen få uttömmande svar från informanten. Intervjuerna i den här studien gjordes utifrån 

frågeområden och för att informanten inte skulle sväva iväg valde vi att strukturera upp våra 

intervjuer med underfrågor som enligt Trost kan vara bra att luta sig tillbaka på.
84

 

För att synliggöra sin egen intervjuteknik kan man enligt Johansson och Svedner träna på att 

intervjua en kamrat. Det är därför bra att spela in intervjun för kunna höra sig själv och 

upptäcka vad man bör träna på och utveckla.
85

 I vårt fall använde vi vår första intervju som en 

så kallad pilotintervju då vi sedan satte oss ner och analyserade vår intervjuteknik. Vi 

upptäckte snabbt att det vi behövde utveckla var att verkligen lyssna på våra informanter och 

spinna vidare på deras resonemang.  

För att vårt fokus under intervjun skulle vara på samtalen med informanten, valde vi att spela 

in alla intervjusamtal. Tillvägagångsättet medförde att vi inte behövde anteckna något vid 

tillfället. Johansson och Svedner påpekar dessutom att en inspelning ger studien en större 

trovärdighet eftersom informanternas egna ord kan citeras ordagrant i efterhand.
86
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Genomförande och Urval 
För den här studiens syfte var vi intresserade av att veta hur lärare i de tidigare årskurserna 

arbetar med estetik och vårt urval utgjordes därför av verksamma lärare i årskurserna 1-5. De 

informanter vi var intresserade av att intervjua innefattade däremot inte speciella ämneslärare, 

de vill säga lärare som enbart har musik, slöjd eller bild, detta för att studien syftar till att 

undersöka klassrumsarbetet. Eftersom vi båda har haft verksamhetsplatsförlagda utbildningar 

inom kommunen var vårt första val att kontakta våra tidigare handledare. Via ett kontaktbrev 

(se bilaga 1) fick vi snabbt positiva svar från fem av dem vi kontaktat. Tyvärr fick vi också 

negativa besked från fyra lärare som hade fullt upp med utvecklingssamtal på 

eftermiddagarna. Vi mailade även ut vår förfrågan till en administratör inom ett större 

skolområde inom kommunen. Mailet vidarebefordrades till all personal på fyra skolor, där 

inte en enda lärare svarade varken ja eller nej. Detta kan bero på att det inte blev en direkt 

kontakt med informanten. Vi fortsatte sedan med att besöka kommunens hemsidor för att leta 

reda på mailadresser till lärare och rektorer på de skolor vi ännu inte hade kontaktat. Tyvärr 

gick det inte att komma åt mailadresserna via hemsidan och vi fick leta efter nya lösningar. 

När vi var på en skola och gjorde en intervju berättade vi om hur svårt det var att komma i 

kontakt med lärare att intervjua. Läraren föreslog att vi skulle fråga andra lärare på plats om 

de hade tid, vilket vi gjorde. Det resulterade i fyra spontana intervjuer. Våra två sista 

informanter fick vi genom en nära bekant som är klasslärare. En av dennes kollegor ville även 

bidra till vår studie och med dessa tio informanter bedömdes underlaget vara tillräckligt och 

inom ramen för den här studien. 

Johansson och Svedner trycker på vikten av att informanten känner sig trygg, för att besvara 

frågorna så personligt som möjligt.
87

 Vi valde därför att åka till lärarnas respektive 

arbetsplatser där de själva fick välja var vi skulle hålla till. Lokalerna blev lite olika då någon 

valde att sitta i sitt arbetsrum och någon i klassrummet. Vid alla intervjuer satt vi runt ett bord 

och innan samtalet redogjorde vi kort för vad syftet med studien var, samt berättade om de 

aktuella etiska forskningsprinciperna. De frågor vi ställde framgår av bilaga 2. 

Vi har valt att inte koppla samman informanterna till respektive skola dels eftersom resultatet 

handlar om varje enskild informants erfarenheter samt att det inte är relevant för studiens 

syfte. 

Etiska forskningsprinciper 
När man genomför en undersökning är det viktigt att förhålla sig till de etiska 

forskningsprinciperna, vilka kan förklaras med fyra huvudprincipet; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
88

 

Johansson och Svedner
89

 förklarar att det viktiga med informationskravet är att forskaren 

tydligt redogör syftet med undersökningen för tilltänkta informanter. Till vår studie 

informerade vi om arbetets huvudsyfte i kontaktbrevet och vid intervjutillfället redogjorde vi 

kort för varför de var lämpliga informanter. Vetenskapsrådet
90

 påpekar att informanterna 
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själva ska få bestämma om de vill delta i undersökningen samt ha möjlighet till att avbryta sin 

medverkan utan att det ska medföra komplikationer för dem. Detta kan förklaras med 

samtyckeskravet. Vi var noga med att i kontaktbrevet inte uppfattas tvingande så att alla 

informanter själva kunde tacka ja eller nej. 

Konfidentialitetskravet trycker på vikten av att alla medverkande ska vara anonyma. 

Johansson och Svedner
91

 säger att forskaren ska försäkra informanten om att resultatet 

framställs så att det är omöjligt att identifiera varifrån informationen kommer. 

Vetenskapsrådet
92

 beskriver nyttjandekravet vilket pekar på vikten av att informationen 

forskaren samlat ihop inte får användas i andra syften och därför kommer de röstinspelade 

intervjuerna att raderas efter avslutat arbete. Vi lyckades samla ihop många deltagare vilket, 

enligt Johansson och Svedner
93

, ger en större trovärdighet och tyngd till studiens resultat. Med 

många deltagare blir det även svårare att identifiera vem som sagt vad.  

I vårt arbete väljer vi att presentera våra informanter med benämningarna Lärare 1-10. 
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Resultat  

 

I studien ingick sammanlagt 10 lärare från 3 olika skolor och resultatredovisningen i detta 

avsnitt baseras på de svar vi fått ta del av vid intervjuerna. Många informanter gav liknande 

svar, vilket ger en mindre variation i redovisningen. Samtidigt visar enigheten bland de 

verksamma lärarna att resultatet har en tyngd. Vi har valt att strukturera resultatavsnittet 

genom att först delge de svar som framkommit till forskningsfrågorna, sedan presenterar vi en 

koppling till litteraturen i varje avsnitt. Studiens resultat analyseras utförligare och diskuteras i 

den avslutande diskussionen. 

 

Hur ser studiens lärare på estetik? 

Flertalet av informanterna säger att de har ett litet estetiskt intresse och på grund av det råder 

en osäkerhet kring arbetet med estetik. De flesta anser sig inte ha kompetens inom området 

och håller därför inte på med estetik i så hög grad. När vi talar med informanterna om hur de 

uppfattar estetik berättar Lärare 3: 

Jag tycker det är otroligt värdefullt, i skolan är det värdefullt, det är värdefullt för barnen 

och det är värdefullt för mig men däremot är jag ingen estet själv. (Lärare 3) 

Lärare 6 önskar sig även vara mer musikalisk då det öppnar upp för ett mer varierat estetiskt 

arbetetssätt. Att vara musikalisk är däremot inget krav för att kunna använda musik i 

undervisningen, berättar Lärare 9. Musiken kan bland annat användas som lugnande effekt för 

eleverna. 

Sen så tror jag att man kan använda sig av musik i undervisningen, för jag tror att, viss 

musik kan till exempel göra barn lugnande ..//.. om du vill att de ska kanske varva ner efter 

en rast. (Lärare 9) 

Det estetiska ämne som diskuteras vid många av intervjuerna är i första hand bild, vilket 

informanterna uttrycker är det ämne som råder på schemat i klassrummet. I undervisningen 

kan bilden kliva in i andra ämnen och i teman, så som djur, årstider och halloween. Det 

innebär ofta att klippa, klistra och måla till det aktuella temat. Lärare 5 berättar att eleverna 

målar kring bilder och texter. För att undvika prestationskrav arbetar de för att hitta övningar 

där alla elever känner att de lyckas, genom exempelvis gruppbilder. Bildämnet innehåller så 

mycket mer än bara rita och måla, berättar Lärare 7 och redogör för hur de använder tekniken 

i bilden, att fotografera, använda datorn som verktyg och google som stöd för att visa bilder 

för eleverna och på så sätt skapa inspiration och intresse. Lärare 7 fortsätter sedan med att 

beskriva sitt stora intressse för bild och dess betydelse för eleverna i undervisningen. 

Därför att det påverkar oss så mycket, alltså påverkar barnen eller människor över huvud 

taget, så mycket via reklam och bilder och nu är det ju extremt mycket. Vi möts ju av bilder 

hela tiden och hinner ju inte sortera allt, men att man lär sig tolka bilder och så. Det tycker 

jag är viktigt. (Lärare 7)  

Förutom bild är film och drama estetiska metoder som Lärare 4 använder sig av i 

klassrummet. För att liva upp historieundervisningen brukar eleverna få dramatisera historiska 

händelser. Det upplevs väldigt positivt av eleverna och Lärare 8 beskriver att eleverna är 
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väldigt kreativa om de får utrymme för det. Vikten av variation i undervisningen stöds även 

av Lärare 10. 

Estetik i läroplanen kan också uppfattas väldigt flummigt. Lärare 5 berättar att de i 

personalgruppen vid den aktuella skolan hjälps åt att tolka estetik och hur det ska involveras i 

skolans verksamhet. Bortsett från planering av temaarbetet råder en generell syn på att estetik 

inte diskuteras nämnvärt bland personalen menar Lärare 5. 

Jag tror en del tycker det är ganska oviktigt, de ser inte fördelarna med det. Det tror jag är 

lite generellt i samhället att även föräldrar för över det på eleverna. (Lärare 8) 

När estetik inte är någonting man talar om i personalgruppen blir resultatet att det inte är 

någonting som konsekvent planeras för i undervisningen uttrycker Lärare 4. Trots detta 

försöker samtliga informanter införliva estetik på olika sätt i klassrummet. Lärare 1 berättar 

att estetik kan beskrivas som ett fint, bortplockat, inbjudande klassrum där teckningarna 

hänger tilltalande på väggarna. Det poängeras också om läroböckernas utseende och hur man 

kan arbeta för elevernas förståelse kring tilltalande utformning på texter och bilder. När 

intervjun med Lärare 2 genomförs beskrivs klassrummet som spartanskt då de precis flyttat 

undervisningen dit. Det påpekas att teckningar och andra skapade verk kommer sättas upp på 

väggarna och göra rummet mer estetiskt tilltalande inom en snar framtid. Både Lärare 7 och 

Lärare 8 ifrågasätter det fysiska rummets estetiska utformning då alla elever är olika. 

Det finns jättemånga barn som absolut inte ska ha en bild på väggen i det rum där de 

jobbar. Men hur ser det ut i klassrummen? Ja inne hos oss, där inne, där är det pepprat 

överallt. (Lärare 7)  

Litteraturkoppling 

Den övergripande synen på estetik som framkommer i undersökningen är också den syn som 

Kant framförde på 1700-talet, nämligen att värdera det vackra och sköna. Denna uppfattning 

tycks också ha haft störst genomslag i samhället över tid.
94

 Utseendet, att det ska vara estetiskt 

snyggt, tilltalande och bortplockat i klassrummet samt en noggrannhet vid uppgifter är 

någonting som många av informanterna uttrycker som värdefullt. Även Baumgartens syn, att 

uppleva estetik med sina sinnen
95

, är respresenterad av studiens informanter. Musik, drama, 

och film är exempel på metoder som verkar användas i skolan där eleverna får möjlighet att 

uppleva. 

Lärarens intresse för estetik diskuteras både av informanterna och i litteraturen. Agelii
96

 

poängterar att det måste finnas en vilja hos läraren att planera, lösa problem och strukturera 

upp en estetisk undervisning. Många av informanterna uttrycker ett lågt intresse för estetik 

vilket speglar av sig i planeringen för undervisningen. Saar
97

 beskriver att skillnader mellan 

olika skolor kan påverka lärarens intresse för att involvera estetik i klassrummet. I 

undersökningen framkommer det hur vissa skolor har god tillgång till lokaler för musik och 

slöjd, samtidigt som andra bara har sitt eget klassrum att utgå ifrån. Detta resulterar i att 

lärarna på de skolor med större estetiska möjligheter utanför klassrummet ofta anser att det 
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estetiska behovet är tillgodosatt och planerar därför inte konsekvent för detta i sin egen 

undervisning. 

Många informanter uttrycker att estetik  inte är någonting som tas upp i personalgruppen. En 

generell uppfattning är att estetik beskrivs väldigt otydligt i läroplanen och därför riktas 

uppmärksamheten till att tillsammans reda ut vad estetik betyder istället för att tillsammans 

planera för detta i undervisningen. Magnusson
98

 beskriver lärarlaget som en möjlighet till att 

skapa förutsättningar för estetiska arbetssätt i skolan. Där kan man hjälpas åt att strukturera 

upp undervisningen och komma med tips och idéer. 

Vidare framkommer det i vår studie att flertalet informanter försöker arbeta med estetiska 

inslag genom ett ämnesöverskridande arbete. De menar att bilden kan kliva in i andra ämnen 

genom att klippa, klistra och måla till skrivna texter eller det aktuella temat. Nilsson
99

 och 

Magnusson
100

 menar att en tematisk undervisning är ämnesöverskridande genom att valet av 

tema utgår från eleverna och att deras frågor ska styra innehållet och litteraturen. Temaarbeten 

ska öppna upp för utforskande, kreativitet och skapande eftersom metoden innehåller ett friare 

arbetssätt. 

Saar
101

 beskriver att estetiskt lärande bör lyfta de individuella upplevelserna istället för att 

uppmärksamma slutresultat och skicklighet. Vikten av att skapa uppgifter som inte är så 

prestationskrävande framhålls av Lärare 5 genom exemepelvis gruppuppgifter i bild. 

Magnusson
102

 beskriver även en liknande uppgift där eleverna fick skapa en egen tolkning av 

livet efter döden som inte kunde beskrivas som rätt eller fel. Moderna tekniker som 

hjälpmedel i bildundervisningen kan enligt Lärare 7 bidra till att skapa motivation och 

intresse. I samhället möts vi dagligen av bilder och reklam i olika former, därför anser Lärare 

7 att det är viktigt att kunna tolka bilder. Lindström
103

 förklarar hur samhällsförändringen 

ställer krav på människans uppfattningsförmåga, kreativitet och flexibilitet. Eleverna bör 

därför få möjlighet att utveckla dessa förmågor. 

Variation i undervisningen är något som informanterna upplever som bra för eleverna. 

Betänkandet Att lära och leda
104

 påpekar också hur lärare bör arbeta med olika uttryckssätt 

för att ge eleverna variation i undervisningen. Eleverna ska få möjliget att reflektera, gestalta, 

analysera och redovisa sin kunskap på olika sätt genom variation. 
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Vilka möjligheter ser lärare med estetiska inslag i olika undervisnings-

sammanhang? 
En återkommande möjlighet med estetik, som framhålls av informanterna, är områdets 

fördelar för eleverna. Lärare 2 ser på estetik som en fördel för de elever som är svaga inom de 

teoretiska ämnena. Ett tillfälle för dessa att briljera med andra uttryckssätt. Lärare 5 håller 

med om att det är viktigt att de eleverna som har svårt att uttrycka sig muntligt och skriftligt 

får visa att de kan genom andra uttrycksformer. Glädje i pyssel och motorisk träning är 

någonting som eleverna får ta del av vid framförallt bildundervisningen berättar Lärare 6. Att 

utveckla och göra andra ämnen lockande samt att kunna uttrycka sig på olika plan är ännu en 

fördel estetiken ger enligt Lärare 1. 

Det finns ju många barn som lär sig bättre om de får rita och måla eller om de får sjunga en 

sång, en ramsa. Det kan ju vara otroligt värdefullt för en del barn när man får tillverka 

någonting. Vi har ju varit i skogen mycket och täljt och så och man ser ju att för många är 

ju det väldigt viktigt. (Lärare 3) 

Lärare 8 fyller i att 40 minuter i veckan inte är ett problem för bildundervisning i klassrummet 

om man är intresserad, då planering för estetik och inslag i andra ämnen blir tydligare då man 

tar bättre vara på tiden. Lärare 4 anser att estetiska arbetssätt kan användas som en 

förstärkning till andra ämnen. Flera andra informanter uttrycker sig också om estetik som 

förstärkning. En uppfattning hos Lärare 8 är att de elever som lyckas i kärnämnena även är 

jätteduktiga på de estetiska ämnena. Det är därför viktigt att inte bara se på estetik som en 

förstärkning till de svaga eleverna utan som ett ämne i sig. Lärare 7 fastslår även att estetiska 

ämnen också har en kursplan med mål som eleverna ska bedömas efter. Ytterligare en 

inflikning från Lärare 3 är att den estetiska verksamheten i skolan kan bidra till elevernas 

intressen på fritiden. 

Några informanter beskriver också fritidstimmarna som värdefulla för estetiska inslag för 

eleverna. Lärare 5 säger: 

Samarbetet som vi har med fritids, det ser ju så olika ut på olika skolor. Här på vår skola så 

är det ju så att när klassen går på fritids så är ju det inte i barnens kursplan. Det är ju 

verkligen fritidstid och då kan de ju jobba jättemycket med det här, då man ser att klassen 

behöver det. (Lärare 5) 

Vidare berättar Lärare 5 om hur skolan valt att införa dans för alla elever i årskurs 1-2. Skolan 

har ansett att det är ett viktigt inslag och därför valt att inte införliva det under idrottspassen 

utan tagit tid från övriga ämnen. Lärare 4 beskriver att de har Elevens val på skolan, där 

eleverna får möjlighet att välja mellan olika estetiska ämnen, som ämneslärare i estetiska 

ämnen ansvarar för.  

Lärare 10 tror att möjligheterna för estetisk undervisning skiljer sig mycket beroende på hur 

skolorna ser ut. Lärare 9 berättar att det inte finns någon musiksal eller bildsal på skolan och 

därför blir estetiken väldigt mycket upp till respektive klasslärare. 

Det är väldigt mycket upp till mig själv som klasslärare. Jag har mitt klassrum att utgå 

ifrån. (Lärare 9) 



29 

 

Informanterna har tidigare uttryckt sin bristande kompetens och osäkerhet kring estetiska 

ämnen i klassrummet som ett hinder, men Lärare 1 ser även sin osäkerhet som en möjlighet 

för eleverna. 

Ibland brukar jag tänka att det är bra för barnen att de har en lärare som inte är så duktig för 

att då behöver de inte känna sig så misslyckade, allt blir bättre. (Lärare 1) 

Litteraturkoppling 

När det kommer till möjligheter talar informanterna ivrigt om vilka fördelar estetik har för 

eleverna. De berättar i första hand om de elever som är svaga i teoretiska ämnen eller som har 

svårigheter med att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Med utgångdpunkt från Gardners
105

 

teori om multipla intelligenser, det vill säga att elever kan vara duktiga på olika saker, innebär 

detta synsätt att alla intelligenser bör införlivas i skolan och ses som lika värdefulla eftersom 

skolan ska tillgodose individens behov. Ett fokus på att tillgodose alla intelligenser skapar 

därmed möjligheter för estetisk undervisning i skolan. Informanterna menar att de estetiska 

inslagen skapar tillfällen för elever att briljera och visa att de kan med andra uttryckssätt. 

Lindgren
106

 beskriver att de barn som anses ha svårigheter med sin koncentration och andra 

skolämnen har ett behov av estetik. Estetik förstås som ett terapeutiskt inslag och kan hjälpa 

eleverna att klara övrig undervisning. Även Aulin Gråhamn
107

 argumenterar för hur estetiken 

kan hjälpa elever att utveckla sina kommunikativa och sociala kompetenser. 

Estetiska inslag bidrar till glädje för eleverna, hävdar Lärare 6. Detta är någonting som känns 

igen i Lindgrens
108

 resonemang om att glädje och lustfyllda aktiviteter ofta är kopplade till 

estetik i undervisningen. Dessa situationer bidrar till att skapa en trygghet i elevgruppen. 

Agelii
109

 beskriver hur ett arbete med estetik kan främja självförtroende, samarbete och 

empatisk förmåga mellan eleverna. Arbetet kan också bidra till en grundläggande säkerhet att 

våga ta plats i klassrummet eftersom eleverna fått möjlighet att kunna uttrycka sig på flera 

olika sätt. 

En annan fördel med estetik är att det, enligt Lärare 4, kan bidra till att göra andra ämnen 

lockande. Saar
110

 skriver att risken med att se på estetik som lockande för andra ämnen kan 

medföra att undervisningen startar med spännande upplevelser för att sedan övergå till mer 

teoretisk inramning. Vidare menar han att detta synsätt kan kopplas till begreppet svag estetik, 

då estetiken används för att levandegöra andra skolämnen. 

Många informanter i undersökningen uttrycker också en liknande syn på estetik som en typ av 

förstärkning till andra ämnen vilket kanske inte är så underligt med tanke på att de estetiska 

ämnena, enligt Aulin Gråhamn
111

, till en början infördes som ett komplement till de teoretiska 

ämnena. Lindgren
112

 beskriver estetik som förstärkning genom att på olika sätt förstärka 

eleverna lärande i andra ämnen med hjälp av exempelvis slöjd, bild och musik. Lindgren 

menar att ju fler ämnen som integreras i undervisningen, desto högre kvalitet blir det. 
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Lindström
113

 kallar detta för ett lärande med estetiska uttryck då det på detta sätt involveras 

tillsammans med andra ämnen. Saar
114

 anser att de estetiska ämnena kan fungera som en 

motor eftersom de är omväxlande, lustfyllda och motiverande. 

Lärare 8 beskriver att det är viktigt att inte bara se på estetiska ämnen som en förstärkning för 

elever med svårigheter, man måste även se estetiken som ett eget ämne. I betänkandet Att lära 

och leda
115

 vill man trycka på estetik som ett eget betydelsefullt lärande och sudda ut synen 

på rationell kunskap och estetiskt uttryck som varandras motsatser. Aulin Gråhamn
116

 stödjer 

också påståendet från Lärare 8 genom att peka på att estetiken bidrar till en 

identitetsutveckling och därför bör ses som mer än endast förstärkning. Lindström
117

 skriver 

om ett lärande genom estetiska verksamheter då man arbetar undersökande med estetiska 

verktyg som kan förklaras med Saars
118

 begrepp stark estetik. Det handlar om att inte vara 

rädd att frångå kunskapsinnehållet i ett ämne eftersom elevernas engagemang kan bidra till en 

vidare förståelse av sammanhanget. Genom att leka lekar på exempelvis en matematiklektion 

kan lärare införliva och gestalta matematiska begrepp där det roliga och lustfyllda får en 

betydelse hos eleven mer än att bara förmedla det färdiga kunskapsinnehållet, faktan. 

Den osäkerhet kring sin egen estetiska kompetens som informanterna beskriver, kan enligt 

Lärare 1 också ses som en möjlighet för eleverna att utveckla självförtroende. Lindgren
119

 

beskriver hur lärares osäkerhet till den estetiska förmågan är en möjlighet för estetik. Istället 

för att göra exempelvis en bilduppgift ångestframkallande kan man trycka på glädjen med 

estetik genom att läraren själv inte är perfekt. På så sätt frångår man även Kants
120

 uppfattning 

om estetik som något att värdera. 

Ännu en möjlighet som framkommer är hur skolan valt att utnyttja de 600 timmar som enligt 

timplanen
121

 finns till skolans förfogande att själva planera för. Lärare 5 beskriver hur skolan 

använt tiden till dansundervisning. Andra informanter berättar att de har elevens val vilket 

också kan vara ett sätt för skolan att ta tillvara på hur dessa 600 timmar ska fördelas. 
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Vilka hinder ser lärare med estetiska inslag i olika undervisningssammanhang? 
 

De tror liksom att det är lattjo lajban. Man har bild bara för att det är roligt! (Lärare 8) 

Citatet från Lärare 8 uppstod i samband med diskussionen om hur samhället ser på de 

estetiska ämnena i skolan. Samtliga informanter berättar om de estetiska ämnenas låga status 

genom att hänvisa till timplanen. Lärare 3 upplever att det hela tiden dras ner på tiden för de 

estetiska ämnena men att statusen kan skilja sig från skola till skola och bland eleverna 

upplevs ämnena som väldigt värdefulla. Satsningen på estetiska ämnen kommer och går 

menar Lärare 2 som berättar att estetiken var på modet för några år sedan. 

Lärare 1 menar att en ökad ålder på eleverna kräver högre kompetens från läraren. Olika 

tekniker i exempelvis bild, som skuggning och prespektiv är kunskaper som eleverna ska 

tillägna sig men som läraren anser kräver praktiska färdigheter. Dessa färdigheter upplever 

många informanter att de saknar och dessa går inte att läsa sig till. Lärare 4 beskriver hur fler 

vuxna i klassrummet skulle underlätta den estetiska undervisningen genom att finnas där och 

hjälpa till att förbereda inför och avsluta en lektion. 

Det man kanske skulle vilja ha ibland är en såndär sal där allting fanns, alltså där man 

kunde gå in, där det fanns penslar, färger, stora bord. Ibland drar man sig för vissa saker för 

att det blir så himla bökigt. (Lärare 1) 

Lärare 6 uttrycker också en önskan om en egen lektionssal för ämnet bild, så som musiken 

och slöjden har. Vidare menar Lärare 6 att det är vanligt att ta med saker hemifrån till pyssel 

och bilduppgifter eftersom materialtillgången är så låg. Samtliga informanter beskriver 

materialtillgången som ett hinder då ekonomin begränsar inköpen. Lärare 3 berättar om en 

situation när en idé att göra ett inpirerande smörgåsbord till eleverna spontant dök upp. Med 

iver gick läraren till materialskåpet för att sedan upptäcka att det mesta där inne var slut. 

Tiden verkar vara en stor avgörande faktor kring problematiken med estetiska ämnen och 

Lärare 5 berättar: 

Jag tycker att läroplanen är som så spikad med alla mål och förut, om jag jämför /../ då 

kunde man ju hålla på en vecka med att bygga ett vikingaskepp. Då gjorde man sånahär 

stora projekt som var väldigt givande och tränade mycket, men kanske inte tränade just 

vikingatiden jättemycket och sån tid har vi inte längre. (Lärare 5) 

Lärare 7 beskriver att för 10 år sedan utvecklade man bildundervisningen och jobbade med 

bland annat keramik, gips och 3D. Idag landar det ganska platt eftersom årskurs 6 inte längre 

finns på skolan. Tidigare när dessa elever fanns kunde sådana saker göras eftersom man, 

enligt Lärare 7, då hade hunnit ”forma” gruppen. Vidare berättar Lärare 5 att tiden inte längre 

finns till för det roliga och det lilla extra för eleverna. Förändringar i lärarlaget, som resulterat 

i bortplockade arbetslag, har medfört svårigheter för planering kring större projekt. Andra 

informanter instämmer även med att läraryrket omfattar mycket mer administrativ tid idag än 

förut. Denna tid tar upp planeringstiden som annars hade kunnat riktas till undervisningen, 

enligt informanterna. 

Lärare 7 berättar om en ny problematik som tillkommit i och med samhällets utveckling. 

Eleverna rör sig i sociala medier som youtube, snapchat och instagram där allting går fort och 
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är nytt. Problematiken för skolan, enligt Lärare 7, är att eleverna är vana detta höga tempo och 

att undervisningen upplevs långsam och tråkig. Samtidigt uttrycker Lärare 7 att det är viktigt 

att skolan får vara långsam för att kunskaper ska kunna befästas. 

Litteraturkoppling 

I betänkandet Utan timplan – med målen i sikte
122

 beskrivs det hur man vill avskaffa 

timplanen eftersom den kan leda till ett inrutat schematänkande och därmed ses som ett 

hinder. Förslaget gick inte igenom och därför är timplanen fortfarande aktuell som styrmedel 

för den svenska skolan. Samtliga informanter till studien är överens om att de estetiska 

ämnena har en låg status eftersom dessa ämnen har få timmar i timplanen. Den tid som 

tilldelats de estetiska ämnena kan således ses som ett hinder för att utveckla en mer 

övergripande estetisk undervisning.  

Lärare 8 beskriver den låga statusen med att samhället tror att estetisk undervisning är ”lattjo 

lajban”, vilket också upplevdes som bristande stöd från såväl kollegor som ledning av lärarna 

i projektet Bland eldsjälar och esteter
123

. I projektet berättar lärarna om problemet med 

materialkostnader och att det bristande stödet från ledningen gör att det läggs få resurser på 

estetisk verksamhet. Problematiken kring materialkostnader tas även upp av våra informanter 

då ekonomin inte finns för att köpa in inspirerande material. Lärare 6 berättar att det är vanligt 

för lärare att ta med sig material hemifrån och Agelii
124

 skriver hur lärarna i projektet blivit 

experter på att tigga material och bidrag till estetisk verksamhet. Även Lärare 1 och Lärare 4 

uttrycker hinder som kan kopplas till bristande resurser då det önskas en speciell bildsal samt 

fler vuxna vid undervisningstillfället. 

Den låga statusen skapar många olika svårigheter för lärare att arbeta med estetik i 

undervisningen. Lärare 5 uttrycker att förändringarna i den nya läroplanen (Lgr11) skapar 

begränsade möjligheter till stora estetiska projekt, då den blivit mer målstyrd. Vidare berättar 

Lärare 5 hur de kunde lägga ner mycket tid till att skapa stora vikingaskepp som tränade 

många förmågor men kanske inte just faktan om vikingatiden. Resonemanget som Lärare 5 

håller kan kopplas till Lindströms
125

 teorier om ett lärande genom estetisk verksamhet. Detta 

eftersom skapandet av ett vikingaskepp tränar förmågor som kreativitet, motorik, samarbete 

och tålamod istället för att bara lägga fokus på fakta och information om viktingatiden. Den 

estetiska verksamheten i sig tränar viktiga förmågor hos eleven men Lindström beskriver 

också detta arbetssätt som skolans största utmaning. 

Lindström
126

 förklarar att det är viktigt att skolan erbjuder eleverna möjligheter till att träna 

förmågor som exempelvis kreativitet, samarbete och tålamod eftersom dessa förmågor är 

betydelsefulla för ett aktivt deltagande i det framtida samhället. Lärare 7 lyfter i sin jämförelse 

mellan skolans bildundervisning och samhällets utbud av sociala medier, ett svåråtkomligt 

hinder för den estetiska verksamheten. Problematiken kan i korta drag sammanfattas med att 

eleverna på fritiden är vana ett högt tempo och att bildundervisningen därför tenderar att 

upplevas tråkig. Enligt Dewey
127

 är lärarens uppgift bland annat att styra samspelet mellan 
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eleven och samhällets förändringar. Lärare 7 belyser precis den tanke Dewey presenterar. För 

att göra skolan mer modern har Trageton
128

 tagit fram sin skriv- och läsinlärningsmetod där 

eleverna får skriva på datorn istället för traditionellt med papper och penna. Metoden svarar  

för att elever får träna på de förmågor som värdesätts av Lindström
129

 samt att datorn utgör en 

koppling till elevernas vardag. Även Lindgren
130

 menar att det är viktigt att skolan plockar in 

verktyg som eleverna använder flitigt på fritiden för att statusen i skolan ska vara lika hög 

som på fritiden. 

Lärare 2 beskriver att estetik kommer och går och att det i perioder är på modet vilket 

påverkar undervisningen. Thavenius
131

 förklarar att tillfälliga statliga satsningar resulterar i 

isolerade kulturprojekt där man arbetar med estetik under en intensiv period, genom att skapa 

exempelvis en musikal eller teater. Problemet med detta, enligt Saar
132

, är att det blir ett ökat 

avstånd mellan de estetiska ämnena och övrig undervisning och att estetiken inte införlivas i 

vardagliga situationer. 

De förändringar i lärarlaget som skett på skolan där Lärare 5 arbetar beskrivs som en 

problematik då det har försvårat arbetet att planera stora projekt och temaarbeten. Denna 

upplevelse om att det blir problematiskt är förståelig eftersom Magnusson
133

 beskriver vilka 

fördelar lärarlaget ger, framförallt vid planeringstillfällen. Fördelarna med lärarlaget är att 

man ska kunna utväxla tankar och metoder vilket är viktigt för att kunna införliva ett estetiskt 

förhållningssätt i klassrummet. 
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Diskussion 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare i de tidigare årskurserna arbetar med estetik i 

klassrummet. Den metod som användes var kvalitativa intervjuer med 10 informanter från 3 

olika skolor inom kommunen. I det följande diskuteras studiens resultat och den föregående 

analysen med koppling till litteraturen. 

Lärare med stort intresse för estetik 
Studien pekar på att lärare med stort intresse ser på estetikens möjligheter snarare än hinder. 

De talar om hur ämnet i sig själv kan stärka eleverna genom kunskaper som andra ämnen inte 

kan ge på samma sätt. Lärarna talar om förmågor som att kritiskt granska bilder och media, 

samt att kretativitet och fantasi verkar uppfattas som väldigt viktiga förmågor som eleverna 

bör tillägna sig för framtiden. Studien tyder på att dessa lärare verkligen vill arbeta med 

estetik och eftersom deras intresse är så stort ser de inte samma hinder som lärare som visar 

ett mindre intresse. Tiden framkommer enligt vår tolkning, aldrig som något hinder för dessa 

lärare att införliva estetik i andra ämnen och de upplever inte heller hur deras  kompetens 

påverkar den estetiska verksamheten. Något som studien pekar på som upplevs som ett hinder 

hos studiens lärare är hur kollegor och samhället påverkar synen och därmed de estetiska 

ämnenas status.  

Lärare med litet intresse för estetik 
Som också framgått av studien kan vi se att lärare med ett litet intresse för estetik gärna 

framhåller de estetiska ämena som en form av förstärkning till andra ämnen. Detta är något vi 

förstår som extra tydligt vid just deras beskrivning av hur man arbetar med 

bildundervisningen. Att klippa, klistra och måla till texter anser vi dock inte är att arbeta 

estetiskt. Estetiskt arbete för oss innebär istället, som också framgår i litteraturen, att försöka 

utmana eleverna till att uttrycka sig på nya sätt. Tänk dig att du sjunger en sång, flera gånger i 

veckan, utan att vare sig tänka på tonläge eller takt. Då utvecklar du inte dig själv eftersom 

det, efter några dagar då du kan texten, inte blir någon mer utmaning än så. Om du istället 

skulle få en melodi och själv skriva en text till den så måste du lyssna på musiken, fundera 

över vad den säger dig och vad du vill säga med texten och sedan få dessa delar att fungera 

tillsammans. Då utvecklas du desto mer, eftersom du blir en aktiv del av inlärningen. Saars
134

 

begrepp stark estetik och Lindströms
135

 beskrivning av ett arbete genom estetik, anser vi 

uttrycker just detta. Det är så vi tycker att lärare bör arbeta med estetisk undervisning, istället 

för att skapa hinder som egentligen inte finns. 

Lärarens komptens framhålls som en av de stora hindren till estetisk undervisning i 

klassrummet. Vilka kompetenser behöver du som lärare egentligen om du låter eleverna 

skriva en egen text till en melodi? Eller när eleverna får gestalta sina egna sagor? Om lärare 

upplever sina egna kompetenser som ett hinder för undervisningen finns det väldigt ofta 

möjligheter till fortbildning. Vår tolkning är att det fortfarande handlar om ett intresse som 

styr. Det behöver inte alltid vara just lärarens personliga intresse, utan verksamhetens intresse 

påverkar faktiskt utbudet av fortbildning. När man arbetar i de tidigare årskuserna ansvarar 

man för undervisningen i alla ämnen, vilket innebär att det är viktigt att hålla sig uppdaterad i 

alla ämnen. Problemet som vi ser är att intresset för fortbildning riktas till de teoretiska 
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ämnena trots att lärarens eget intresse kanske inte alltid är just matematik eller NO-ämnena. 

Här spelar de estetiska ämnenas status än en gång in då de fortfarande, trots all forskning som 

gjorts på området, ses som ett komplement. 

Vi har också pekat på att statusen för estetiska ämnen har blivit låg på grund av timplanen. 

Undervisningstiden begränsas till väldigt få timmar i jämförelse med de teoretiska ämnena. Vi 

tolkar uppdelningen av ämnen i timplanen och på schemat som en begränsning för lärare med 

lågt intresse att införliva estetik i alla ämnen eftersom antalet timmar i ett ämne påverkar 

ämnets status. Precis som Alm
136

 redovisat vid studien där timplanen avskaffades kan de 

estetiska ämnena få mer utrymme genom att införlivas i andra ämnen och sudda ut gränserna 

mellan schemats lektionsbeteckningar. Vi anser att projektet visar att intresset för estetik 

gjorde att lärare valde att ändra lektionsbeteckningar för att skapa möjligheter för estetiken 

genom ett ämnesöverskridande arbetssätt. Genom att arbeta med en sådan metod, där helheter 

skapas, anser vi att eleverna tillägnar sig ett djuplärande som kan reflekteras till vardagslivet, 

istället för en uppdelad ytinlärning. 

Ett tematiskt arbete med estetika verktyg betyder enligt oss en planerad undervisning där 

eleverna får använda sig av estetik som källor, som metod och som redovisningssätt. Inte 

endast som ett roligt inslag, med syftet att levandegöra kunskapsinnehållet. Studien förmedlar 

en känsla av att det estetiska arbetet i framförallt bild, sker mer på rutin än reflektion. Att det 

saknas tid till att reflektera över vad eleverna egentligen utvecklar med den estetiska 

undervisningen i klassrummet. Eftersom tiden till planering är begränsad verkar det vara 

vanligt att lärare med litet intresse för estetik använder sig av färdiga bilduppgifter som de 

anser vara väldigt bra. Problemet med att använda sig av färdiga bilduppgifter, tycker vi, är att 

själva skapandeprocessen för både läraren och eleverna försvinner. Skapandeprocessen bör 

ses som ett lärtillfälle för eleverna att utveckla tilltron till sin egen förmåga, att kunna göra 

val, påverka, styra, strukturera, ta ansvar och fullfölja sina uppgifter. Vi ser dock en svårighet 

med den skapande processens frihet. Elever som behöver väldigt tydlig stuktur kan påverkas 

negativt av ett så fritt arbetssätt vilket ställer krav på läraren att individualisera 

undervisningen. 

Avslutande reflektion 
I den här studien framkommer tiden som det största hindret för estetisk undervisning i 

klassrummet. Lärarens intresse för estetik påverkar också hur lärare tar tillvara på tiden. I 

grunden tror vi att ett högre intresse kan hjälpa lärare att komma förbi detta hinder och istället 

se möjligheterna med den estetiska undervisningen. Det är intressant hur estetiken kan vara så 

stor och populär i samhället, genom bland annat musik, film, spel, konst och reklam men trots 

detta ha så låg status i skolan. Kan det bero på att dessa aktiviteter ses som nöjen och att 

uppfattningen om skolan är att den ska vara kunskapsbringande, att kunskapen ska vara 

mätbar. Studien tyder på att det finns outtalade svårigheter när det gället att mäta estetisk 

kunskap eftersom estetiska uttryckssätt framförallt handlar om förmågor. Men vad säger att 

kunskap i traditionella skolämnen är viktigare än förmågor i estetiska uttrycksformer? 

Estetiken kan skapa möjligheter för elever att anta nya roller i klassrummet då de lär sig att 

uttrycka sig med andra språk. Det behöver inte alltid vara kunskapsberoende utan ibland är 
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det nog så viktigt att skapa ett bra klimat i klassrummet och stärka tryggheten på individnivå 

och gruppnivå. Estetiken kan vara ett redskap med det enda syftet att ha roligt, samtidigt som 

det i andra syften och sammanhang kan bidra till kunskap och förståelse. 

Om intresset för estetik skulle öka bland verksamma lärare, rektorer och politiker skulle 

statusen för ämnena öka både inom och utanför skolan. Det skulle även påverka elevernas syn 

på estetik som ett viktigt ämne. Om vi kunde frångå synen på skolan som en 

”treämnesskola”
137

 skulle de elever som är duktiga på andra områden än muntligt och 

skriftligt kunna känna att de var lika bra som alla andra, vilket är värdefullt i arbetet med 

skolans mål om att förmedla alla människors lika värde. 

Sammanfattningsvis anser vi att det egna intresset för estetik har en avgörande betydelse för 

hur lärare ser på estetik, arbetar med det, utvecklar sina egna kompetenser kring ämnet, 

använder tiden och planerar lektionsinnehållet. Intresset styr också hur lärare hanterar och 

skapar hinder samt ser på möjligheter för estetik i undervisningen. Ledningens och samhällets 

intresse styr de estetiska ämnenas status, vilket i sin tur påverkar lärarna i olika grad beroende 

på deras personliga intresse. 

Lärdomar till vårt blivande yrke 
När vi påbörjade denna studie låg det i vårt intresse att finna inspiration till hur vi skulle 

kunna arbeta estetiskt med våra elever. Vi hade förväntningarna att vår syn på estetik skulle 

genomsyra den dagliga verksamheten i praktiken, så som den genomsyrat litteraturen under 

vår utbildning. Nu efter avslutat arbete känner vi att estetiken kanske inte har en så 

framträdande roll i undervisningen som vi hoppats på. Istället för att få inspiration till hur 

metoder som storyline kan införlivas i den dagliga undervisningen har vi fått en inblick i vilka 

hinder och svårigheter ett arbete med estetik kan innebära.  

För att en estetisk verksamhet ska kunna genomdrivas behövs det intressen från många parter, 

det räcker inte alltid med att jag som klasslärare är jätteintresserad utan mina kollegor och 

verksamheten i sig behöver också ha ett visat intresse för att estetiken ska kunna genomdrivas 

så som vi hade förväntat oss att den kunde se ut. 

Vi tolkar vårt resultat med lärdomen att intresset och kompetensen ligger nära varandra. En 

hög kompetens resulterar ofta i ett högt intresse, samtidigt som ett högt intresse kan relatera 

till en utökad kompetens. Eftersom intresset verkar vara så avgörande skulle det vara 

intressant att forska vidare kring på vilka sätt lärare kan öka sitt intresse för estetik. Är det 

endast medfött eller går det att utveckla? 
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Bilagor 
 

Kontaktbrev 

 

Hej! 

Vi heter Madeleine Johdet och Felicia Nyström och har precis börjat skriva vårt 

examensarbete som handlar om estetik. Vi önskar komma och intervjua er så snart som 

möjligt för att få en grund till hur pedagoger arbetar med estetik i skolan. Vi hoppas verkligen 

att ni vill bidra med egna erfarenheter. 

Vi utgår helt från de forskningsetiska principerna som i korta drag innebär att ni kommer vara 

anonyma i texten samt kunna ta del av resultatet om så önskas. 

Av praktiska skäl kommer intervjun att spelas in och vi beräknar att den tar cirka 30 minuter. 

 

Hör av er snarast möjligt om ni vill hjälpa oss i vårt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine och Felicia 
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Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur ser ditt eget intresse ut för estetik? 

Är estetik något område ni diskuterar i personalgruppen? 

Hur planerar ni för den estetiska undervisningen i klassrummet? 

Utanför klassrummet? 

Hur ser du på de estetiska ämnenas status? 

På vilket sätt kan estetisk verksamhet vara viktigt? 

Vilka fördelar för eleverna tycker du att estetik kan innebära? 

Vilka kompetenser anser du att elever kan träna med estetik? 

På vilket sätt kan estetisk verksamhet gynna andra kunskaper, exempelvis språkliga? 

Anser du att estetisk verksamhet kan gynna elever som har det svårt i skolan? 

Hur kan man arbeta för att det estetiska inte ska jämföras? Bli endast ett resultat som eleverna 

jämför mellan varandra? 

Vilka nackdelar anser du att estetik kan innebära för eleverna? 

Vilka nackdelar anser du att estetik kan innebära för dig? 

Upplever du att det finns några skillnader mellan pojkar och flickors intresse för att 

arbeta estetiskt? 

Hur arbetar ni med de estetiska ämnena? 

Finns det tematiska inslag? 

Hur blir eleverna delaktiga i processen? 

Vilka möjligheter anser du att det finns till att arbeta estetiskt? 

Ämnesöverskridande? 

Tillgång till material? 

Vilka svårigheter anser du att det finns? 

 


