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Engelskt abstrakt 

 

By: Nadia Westerberg, second semester, 2011.  

Integration of aesthetic forms of expression in the basic subjects – mathematics and native language. A 

comparative study of a Russian and a Swedish teachers. Pedagogical Course, Södertorns High School. 

 

Supervisor: Staffan Nilsson 

 

The aim of my examination work was to compare and research how russian respective swedish teachers 

make use of educational aesthetic methods such as drawing, drama, music and dance in the teaching of 

core school subjects – mathematics and swedish respective russian languages. The aim of this work was 

to find out which of these methods are used by pedagogues in the process of education and on what 

level are they integrated into the theoretical pedagogic work. The point was to also analyse the 

regulation documents used as pedagogical base in schools i've been doing my survey in. This was done 

to partly find out what arts perspective is given in the curriculum and partly to see what pieces of it are 

reflected in the process of education. I compared the pedagogic organisation and methods practiced in 

the classes I've researched. That helped to get the whole picture and possible image of overall students' 

performance.  

The questions I used as core: 

 

 What aesthetic forms of expression are used by teachers in the process of education? 

 On what level are they integrated into the theoretical work? 

 What support to the art perspective is given in the curriculum? 

Secondary question that helped me to clarify the answers was: 

 What parts of curriculum are reflected in the education process? 

 

My survey was built on a qualitative research method, that included my own observations and 

interviews with teachers in both Russian and Swedish schools. 

Summing up, I've learned that aesthetic forms of expression used by the russian teacher were: drawing, 

drama, dance and music. These methods integrate with mathematics and russian on different levels.The 

aesthetic forms of expression used by the swedish teacher are drawing, usually integrated with 

mathematics and language subjects, and music, used mostly in swedish lessons. The comparison of 

methods and organisation lined out great difference between how the learning proccess is organised by 

the russian and the swedish teachers. The bad part here is that it can influence pupils' performance, 
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according to PISA studies. 

To sum up, I've come to a conclusion that the swedish curriculum is more supportive and contains more 

concrete examples on how the learning process should be organised, taking into account the art 

perspective, compared to the russian learning plan, that lack the art perspective for the major part. 

 

Keywords: Subject Integration, aesthetics, creativity, imagery, music language, dance language, drama. 

Nyckelord:  ämnesintegrering, estetik, kreativitet, bildspråk, musikspråk, dansspråk, drama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning………….………………………………………………………………5 

2. Bakgrund…………...……………………………………………………………. 6 

2.1 Barnkultur……………………………………………………………………..7 

2.2 Svensk barnkultur……………………………………………………………..7 

2.3 Rysk barnkultur………………………………………………………….…….8 

3. Syfte………….……………………………………………………………….…....8 

3.1 Frågeställningar……………………………………………………….……….8 

4. Tidigare forskning…………..……………………………………………….…....9 

5. Teorianknytning………….……………………………………………………....10 

5.1 Ämnesintegrering……………………………………………………………..10 

5.2 Vad är estetik?...................................................................................................10 

5.3 Varför använda sig av estetiska uttrycksformer?..............................................11 

5.4 Kreativitet……………………………….…………………………………….12 

5.5 Språklig kreativitet………………………………..…………………………...13 

5.6 Bildspråk………………………………….………………………..………….14 

5.7 Dansspråk…………………………………………………….……………..…14 

5.8 Musikspråk………………………………………...…………………………..15 

5.9 Att skapa mening genom drama…………………...…………………………..16 

5.10 Olika inlärningsstillar…………………………………..……………………16 

6. Material och metod……………………………………………………………….16 

6.1 Kvalitativ forskningsmetod………………………………..…………………..16 

6.2 Forskningsetik……………………………………………..…………………..17 

6.3 Intervju…………………………………………………………..…………….18 

6.4 Observationer…………………………………………………..……………...19 

6.5 Urval………………………………………………………….…………….….20 

6.6 Anonymitet…………………………………………………………….……....20 

6.7 Översättning av material…………………………………………….………....20 

7. Resultatredovisning……………………………………………………...….…….21 

7.1 Konstnärligt perspektiv på lärande i läroplanen…………………………...…..21 

7.2 Svens läroplan……………………………………………………….…….…...21 

7.3 Matematik………………………………………………………………….…..22 

7.4 Svenska eller moderna språk……………………………………………….….22 

7.5 Rysk läroplan………………………………………………………………......22 



4 
 

7.6 Matematik «Математика»………..…………………………………..…..….23 

7.7 Ryska «Русский язык»……………………………………………………....23 

7.8 Observationer på skola ”Nummer 13”……………………………..….…......24 

7.9 Matematiklektion………………………………………………………….....24 

7.10 Rysk lektion……………………………………………………………...…25 

7.11 Intervju med Katja……………………………………………………...…..26 

7.12 Observationer på ”Snöflingan”……………………………...……………...27 

7.13 Svenska och matematik………………………………………...…………..27 

7.14 Intervju med Lisa………………………………………………..………….29 

8. Analys……………………………………………………………………………..30 

8.1 Vilka estetiska uttrycksformer används av pedagoger i undervisningen? I vilken grad 

integrerar man estetiska uttrycksformer med teoretiskt arbete?........................30 

8.2 Skola ”Nummer 13”…………………………………………………….....….30 

8.3 ”Snöflingan”…………………………………………………………..........…33 

8.4 Vilket stöd av det konstnärliga perspektivet ges i läroplanerna?.......................35 

8.5 Jämförelse av metodval och pedagogisk organisation i Katjas 

respektive Lisas klassrum…………………………………………………….…....36 

9. Slutdiskussion………………………………………………………………..…....39 

10. Käll- och litteraturförteckning…………………………………………………...42 

11.  Bilaga (Intervjuguide)…………………………………………………………....45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/mat.php


5 
 

1. Inledning  

 

Enligt rapporten från Göteborgs universitet ”Orsakerna till försämrade skolresultat kartlagda” 

(2010.02.01) där man bland annat hänvisar till Skolverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola?” har svenska grundskoleelever sämre kunskapsutveckling i internationella studier. 

Orsakerna är flera. Delvis beror de försämrade resultaten på den nya läro- och kursplanen som infördes 

på 90-talet. Dessa innehöll avgränsade förklaringar om upplägg och innehåll i undervisningen. Avsikten 

var att anpassa undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar men detta ledde istället till att 

eleverna fick mer självständigt arbete och mindre pedagogisk vägledning. I överensstämmelse med de 

internationella utredningar som PISA, TIMSS och PIRLS är det bland annat resultaten i matematik som 

har försämrats drastiskt. Rapporten berättar vidare att lärarnas kompetens är en avgörande resurs när det 

gäller elevernas resultat.  

 

I Nämnaren Tema: ”Matematik från början” kartlägger man att de sämre resultaten i matematik delvis 

beror på attityden till ämnet. Många elever upplever matematiklektionerna som tråkiga och ointressanta 

(Ahlberg m.fl. Matematik från början 2002, s.181). 

 

Med medvetenhet om att barn lär sig på olika sätt ställer man ett nytt perspektiv på lärande. Några barn 

behöver se bilder och illustrationer för att lära sig. Andra behöver lyssna eller känna. Somliga barn 

måste både känna, lyssna och se för att tillägna sig lärandet. Som pedagog måste man alltså ta tillvara 

barns olikheter och hitta rimliga strategier för lärandet (Löfgren & Ebbelind 2010, s. 117). Genom att 

involvera alla sinnen i undervisningen samt fantasin, inlevelseförmågan, känslorna med mera, får barn 

tillgång till ett rikt och varierat lärande. För att få möjlighet att utnyttja sin fantasi och sina kreativa 

förmågor måste elever ha tillträde till sina uttrycksmedel (Bjorkvold 2005, s 45). 

 

Att integrera estetiska uttrycksformer i vanliga teoretiska ämnen kan ge ökande kunskaper och väcka 

elevernas lust till lärande. I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011(sid. 10) framgår det bland annat att: 

 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella 

såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika 

uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 

verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig 
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och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska 

tillägna sig (Skolverket 2011,s.10). 

 

 Avsikten med min undersökning är att granska och jämföra hur pedagoger i en svensk respektive en 

rysk skola jobbar ämnesöverskridande i undervisningen av kärnämnen som matematik och svenska 

respektive ryska. Med ämnesöverskridande menar jag här integrering av estetiska uttrycksformer som 

bild, drama, dans och musik i kärnämnen som matematik och svenska respektive ryska. Jag har valt att 

jämföra de ryska och svenska utbildningsystemen eftersom jag har erfarenhet av de två olika kulturerna 

och tänker använda detta som en resurs i mitt framtida yrke.  

 

Även ryska elever ligger lågt i de internationella studierna om man kollar på resultatet från PISA 

(kunskapsutvärdering) (PISA 2009, s. 8). I resultatet framgår det att ryska och svenska elever ligger 

ganska nära varandra. Dock kommer ryska elever efter svenska. Genom att jämföra organisationer i en 

rysk och en svensk skola vill jag få fram möjliga orsaker som kan ligga till grund för elevers 

prestationer. Utgå från mina egna erfarenheter utbildningen i ryska skolor utmärks av att lärarna är 

väldigt krävande mot sina elever i jämförelse med svenska skolor där utbildningen är mer 

individbaserat.  

 

Vad är det egentligen som påverkar elevers resultat? Kan det bero på metodval och pedagogisk 

organisation i klassrummet? Är integrering av estetiska uttrycksformer i ämnena matematik och svenska 

respektive ryska en gynnsam strategi för att väcka lust till lärande hos våra elever?  

Uppsatsens syfte och frågeställningar ska leda fram till mina forskningsförsök kring problematiken. 

Uppsatsen kan också vara intressant för andra studenter och pedagoger för allmänbildning och 

yrkeskompetens.  

 

2. Bakgrund 

 

Forskarna Fredrik Lindstrand och Staffan Selander skriver i sin bok ”Estetiska lärprocesser” om att 

pedagogik var under en lång tid bara ett sätt att förmedla kunskaper. Dagens pedagogik präglas av att 

kreativiteten står i centrum. Det räcker inte med att mata elever med kunskap. Professionell pedagogik 

idag kräver olika tillvägagångssätt och det är detta som Lindstrand och Selander kallar för en 

kreativregim (Lindstrand & Selander 2010, s.107). Det är inte helt klart att endast vetenskaplig 

verksamhet ska utföra ett underlag för planering av lektioner. Forskarna redogör också för ett begrepp 

som kallas för estetiska lärprocesser vilket innebär att pedagoger borde lägga det konstnärliga 
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perspektivet på allt lärande. Dagens samhälle kännetecknas av att kultur och konst börjar få utökad roll i 

vår tillvaro som utmärks av kulturell pluralism och geografisk rörlighet. Lindstrand och Selander menar 

att kunskap börjar få nya former. Således framstår konsten och estetiska uttrycksformer som alternativa 

modeller för lärande (Lindstrand & Selander 2010, s.108). 

 

 

2.1 Barnkultur 

 

Anna Sparrman, universitetslektor vid Tema barn, skriver i sin bok ”Barns visuella kulturer” om att 

begreppet barnkultur betyder kultur som är konstruerad av vuxna för barn, bland annat animerade filmer 

eller barnböcker. Även kultur som är konstruerad tillsammans med barn, till exempel olika skapande 

aktiviteter, högläsning och så vidare ses som barnkultur. Sparrman poängterar att det finns en skillnad 

mellan barnkultur och barns kultur. Barns kultur betyder kultur som är skapad mellan barn och av barn, 

exempelvis rim och ramsor, den fria leken med mera. Emellertid skriver hon att dessa två former går in i 

varandra (Sparrman 2006, s 27). Därför har jag valt att i den följande använda begreppet barnkultur som 

beteckning både på barnkultur och också barns kultur eftersom att dessa två former samspelar med 

varandra. I de följande avsnitten ska jag beskriva de grundläggande tankarna kring barnkultur i Sverige 

och i Ryssland.    

 

2.2 Svensk barnkultur 

 

Jon-Roar Bjorkvold, professor vid Universitetet i Oslo, som gjorde sina undersökningar i flera länder 

bland annat i Sverige. Enligt honom är språklig kommunikation, utbyte av erfarenheter, kulturell 

tillhörighet och estetik centrala aspekter inom svensk barnkultur. Även den fria leken, improvisation och 

spontan sång är avgörande inslag i den svenska barnkulturen (Bjorkvold 2005, s.33). 

 

I en rapport som kallas för ”Barns och ungas rätt till kultur”(2010,s. 11) som grundar sig på FN: S 

konvention om barnets rättigheter, poängterar författarna om att alla barn oavsett kulturell tillhörighet 

eller förutsättningar har rätt till kultur: 

 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha 

möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling. 
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Inte minst framgår det i rapporten att synen på barnkultur i Sverige har ändrats inom loppet av de 

senaste tio åren. Man tar tillvara på barnperspektiv och ser barn som kompetenta medskapare av sin 

egen kultur. Barns delaktighet är alltså avgörande inslag i dagliga möten med kulturen (Barns och ungas 

rätt till kultur 2010, s 5). 

 

2.3 Rysk barnkultur 

 

Bjorkvold som gjorde sina undersökningar bland annat i Ryssland redogör för att Ryssland är ett stort 

och mäktigt land som kännetecknas av lång tradition av konservatism (Bjorkvold 2005,s.85). Enligt 

Bjorkvold genomsyrades den ryska barnkulturen under lång tid av det kommunistiska elittänkandet 

istället för att ta tillvara på barns spontana sånguttryck. Modern barnkultur i Ryssland har fått nyare 

struktur och riktlinjer som fortfarande består av gamla traditioner men också av att barns egna 

konstnärliga yttringar står i fokus. Dock visar forskningen att rysk barnkultur och utbildningssystem 

präglas starkt av vuxenpåverkan där föräldrar och pedagoger styr och fostrar sina barn. Rörelse, sång, 

verbalisering och olika uttrycksformer är avgörande uttrycksmedel för ryska barn för att kunna tillägna 

sig lärande, identitetsutveckling, socialisering, livserfarenhet och mogenhet (Bjorkvold 2005,s.86).  

 

3. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur ryska respektive svenska pedagoger använder sig av 

estetiska ämnen i undervisningen av kärnämnen som matematik och svenska respektive ryska. Jag ska 

jämföra undervisningen i årskurs ett i en svensk och i en rysk skola. Jag har valt att lägga fokus på de 

centrala ämnena: svenska och matematik i en svensk skola samt ryska och matematik i en rysk skola. 

Avsikten är också att gå igenom de styrdokument som används i de skolorna jag har valt att undersöka 

för att få en helhetsbild och bredare uppfattning om verksamheterna.  

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Vilka estetiska uttrycksformer används av pedagoger i undervisningen? 

 I vilken grad integrerar man estetiska uttrycksformer med teoretiskt arbete? 

 Vilket stöd av det konstnärliga perspektivet ges i läroplanerna? 

Underordnadfråga som hjälper till att klarlägga frågeställningarna är: 

 Vad av läroplanen återspeglas i undervisningen 
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4. Tidigare forskning 

 

Det finns en del forskning om ämnesintegrerat arbetssätt samt estetiska läroprocesser i skolan. I den 

kvantitativa studien ” Lärares åsikter om ämnesintegrering” skriven av Fritzsche undersöker författaren 

ämnesintegrering mellan matematik och karaktärsämnena på gymnasiet. Denna forskning har visat att 

det finns många lärare som önskar jobba mer ämnesintegrerat och som vill förändra verksamheten men 

det råder en viss osäkerhet kring förändringen. Den största är tidsbrist på grund av organisatoriska 

hinder (Fritzsche 2010).  

 

Det finns en annan kvantitativ forskning som är skriven av Bamadi och kallas för ”Ämnesintegration 

och matematikundervisning i relation till entreprenöriellt lärande”. I denna undersökning kommer 

författaren fram till att matematiklärare har svårt att lägga tid på aktiviteter i matematiklektionerna som 

bryter mot traditionell undervisning. Författaren poängterar att för att kunna jobba ämnesintegrerat med 

matematiken måste det traditionella synsättet på matematikundervisningen omprövas (Bamadi 2010). 

 

En annan studie som bygger på kvalitativ forskningsmetod är författad av Dahmberg och kallas för 

”Estetiska läroprocesser i svenskundervisning”. I den här studien kommer författaren bland annat fram 

till att det finns vissa ramfaktorer som till exempel: schemaläggning, ekonomiska förutsättningar, 

flexibilitet och samarbetsmöjligheter vilka anses inskränka arbetet med estetiska läroprocesser 

(Dahmberg 2011). 

 

Dessutom finns det en uppsats som kallas för ”Estetik – ett redskap för lärande” som är skriven av 

Sörensen och Löfqvist. Författarna har bland annat undersökt om hur pedagoger och elever anser att det 

är viktigt att jobba med estetiska uttrycksformer för att öka förståelse för teoretiska ämnena i förskola 

och grundskola. Undersökningen visar att pedagoger tycker att det är viktigt att använda sig av estetiska 

uttrycksformer i verksamheten och att de jobbar på det sättet både medvetet och omedvetet. När det 

gäller barns inställning till estetiska uttrycksformer har författarna kommit fram till att de barn som får 

musicerande hemmiljö har positiva attityder till estetikens innebörd i lärandet (Sörensen & Löfqvist 

2010). 

 

Sammanfattningsvis finns det en del forskningar kring fältet ämnesintegration av estetiska 

uttrycksformer i teoretiska ämnena. Gemensamma drag hos de forskningar som jag har gått igenom är 
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att pedagoger har viljan och strävan efter att jobba mer ämnesintegrerat men att det största hindret är 

brist på tid. Man måste hinna med att lägga mer tid på att planera aktiviteter i undervisningen.  

När det gäller hur ryska respektive svenska pedagoger jobbar med att integrera estetiska uttrycksformer i 

centrala kärnämnena är det ett icke utforskat område. Därför är det angeläget att undersöka just detta. 

 

 

5. Teorianknytning 

 

För att besvara mina frågeställningar och fördjupa mina kunskaper kring barns lärande genom estetiska 

läroprocesser använder jag mig av begrepp: ämnesintegrering, estetik, kreativitet, bildspråk, 

musikspråk, dansspråk, drama. 

 

5.1 Ämnesintegrering 

 

Ordet ämnesintegrering består av två ord: ämne och integrering. Ordet ämne i det här sammanhanget 

betyder skolämne, till exempel matematik eller svenska. Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder 

ordet integrering, att göra fullständigt, göra till en helhet samt att komplettera (SAOB, 1933).  

I en rapport som kallas för ”Ämnesintegration i lärarutbildning och skola” skriver författarna om 

ämnesintegrerat arbetssätt som en metod: ” där man via olika ämnen får olika infallsvinklar på vår värld, 

stort och smått, ger elever – och lärare – en bättre helhetsbild, nya dimensioner och kunskaper”(Lyden 

m fl.1988,s. 7).   

 

Ämnesintegrering kan således röra sig mellan olika ämnena. Man kan till exempel integrera svenska och 

so-ämnena, idrott och matematik, bild med svenska, drama med svenska eller matematik med musik 

med mera. I mitt arbete använder jag begreppet ämnesintegrering som integration av estetiska 

uttrycksformer som bild, dans och musik i kärnämnen som matematik och modersmål. 

 

 

5.2 Vad är estetik? 

 

Synen på begreppet estetik har ändrats med tiden och bland annat därför är begreppet mångtydigt. 

Forskaren Thavenius m.fl. refererar i sin bok ”Skolan och den radikala estetiken” till den danske 

vetenskapsmannen Henrik Kaare Nielsen som ger fyra olika definitioner av begreppet estetik. 



11 
 

 

 Själva ordet estetik kom från det gamla Grekland och innebar människans ”sinnliga och 

känslomässiga förhållande till världen i motsättning till den matematisk-logiska kunskapen med 

dess rent abstrakta tänkande”.  

 

 Under 1700-talet fick begreppet en nyare betydelse nämligen läran om det ”sköna i konsten”. 

 

 I takt med samhällets utveckling har begreppet estetik också använts som tolkning av 

populärkulturella fenomen. 

 

 Slutligen används begreppet estetik i moderna samhällen som beteckning på att vår sociala 

tillvaro blir mer och mer upplevelseorienterad. Begreppet estetik används alltmer inom politik, 

massmedierna, ekonomi, barn- och ungdomskultur, vardagslivet och så vidare (Thavenius m.fl. 

2004, s.100). 

 

Sammanfattningsvis har innebörden hos begreppet estetik ändrats genom tiderna. Idag används 

begreppet i flera olika sammanhang.  

 

5.3 Varför använda sig av estetiska uttrycksformer? 

 

Vad är det för sort av estetik som är betydelsefullt för skolan? Varför ska man använda sig av estetiska 

uttrycksformer? Under rubriken Bakgrund (se sid.6) nämnde jag att lärandet börjat få nya former och 

utbildningsmodeller som strävar efter att ge elever inte bara teoretiska kunskaper utan också praktiska 

kunskaper. Emellertid menar Thavenius med flera att skolan fortfarande idag domineras av att de 

teoretiska praktikerna står i centrum (Thavenius m.fl. 2004,s.13). En av orsakerna till detta är att det 

estetiska i skolan under lång tid har relaterats till de praktiskt-estetiska ämnena som slöjd, musik, drama 

och bild. Dessa ämnen sågs som något extra och separerat från skolans huvudsakliga uppdrag. Idag 

finns det fortfarande en inskränkt definition av det konstnärliga och estetiska som något särskilt ovanligt 

och visserligen vackert men även onödigt när det gäller arbete i skolan. Trots att många pedagoger redan 

praktiserar estetiska läroprocesser (eller jobbar ämnesöverskridande) i sin undervisning saknar skolan i 

stort det konstnärliga perspektivet på lärande (Thavenius m.fl. 2004,s.13). Den undervisning som skolan 

idag ger till elever präglas av att eleverna lär sig hantera saker fristående från sitt konkreta sammanhang. 
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Estetiska läroprocesser är enligt Thavenius ett sätt att lära elever möta saker i sitt faktiska sammanhang 

(Thavenius m.fl. 2004, s.120). 

 

Thavenius redogör för ett begrepp som kallas den radikala estetiken vilket omfattar många aspekter när 

det gäller arbetet i skolan. De centrala tankarna kring begreppet är att ta tillvara elevernas personliga, 

kulturella och sinnliga erfarenheter. Att engagera elever i allt skolarbete med hjälp av konstnärliga 

yttringar för att skapa mening i allt man gör och våga kunna se på saker från olika perspektiv är 

avgörande för den radikala estetiken (Thavenius m.fl. 2004, s. 122). 

 

Sammanfattningsvis enligt Thavenius med hjälp av skapande verksamhet lär eleverna att uttrycka sig 

själva, pröva sig fram samt improvisera (Thavenius m.fl. 2004, s. 122). Barns tillvaro utmärks av 

fantasi, lek, sagor, äventyr, sång med mera. Barn lär sig och utvecklas genom lek och utforskande 

aktiviteter. Estetiska upplevelser i skolans sammanhang är ett lustfyllt sätt att närma sig lärandet. 

 

5.4 Kreativitet 

 

Bertil Sundin – professor i musikpedagogik skriver i sin bok ” Barns musikaliska utveckling” om att 

begreppet kreativitet ersatt det gamla begreppet skapande och började användas efter 60-talet. 

Ursprungligen kom det till svenskan efter det engelska creativity. Idag används begreppet kreativitet i 

nästan alla undervisningsplaner, men det som står på pappret följs inte alltid i praktiken (Sundin 1995,s. 

107). Sundin resonerar kring olika synsätt på kreativitet. Under lång tid användes begreppet som bevis 

på ”äktheten” i barns spontana skapande. Vuxna ställde en rad formella och estetiska anspråk på barns 

skapelse och det var det slutliga resultatet de intresserade sig för. Man menade att barns skapande sällan 

uppfyllde dessa anspråk eftersom barn bara imiterar kända förebilder (Sundin 1995, s.107). 

 

Med tiden kom en ny syn på begreppet kreativitet då barns skapelse sågs som något unikt och originellt. 

Här fokuserade man inte på produkten från vuxnas perspektiv utan på själva skapandeprocessen, vad 

barnet hade för tillvägagångsätt. Även idag dominerar denna syn på kreativitet hos många forskare och 

pedagoger. Man lägger stor vikt på hur barn närmar sig problem om de försöker lösa det eller låta bli 

(Sundin 1995,s. 117).   

 

Kreativt tänkande har ett nära samband med problemlösning påstod den amerikanske psykologen J P 

Guilfords (Sundin 1995 s.118).  Han såg en produktiv tankeförmåga som en mängd olika förmågor vilka 

bildar en gemensam struktur och tillsammans formar en kreativ potential. Många av dessa kreativa 
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tankeförmågor utmärks av ett tänkande som är inriktat på det okända och oväntade (divergent tänkande) 

medan gängse begåvningskriterier är inriktade på det väntade och vanliga (konvergent tänkande). Med 

divergent tänkande menas att reflektera i olika riktningar när man försöker lösa ett problem. Konvergent 

tänkande innebär att hitta en speciell lösning på en problematik.  

 

Enligt Sundin har alla barn en kreativ tendens som förbättras och utvecklas om omgivningen främjar 

den. Förskoleåldrar och ungdomsåldrar är mycket viktiga åldrar för den kreativa utvecklingen (Sundin 

1995, s.119).   

 

5.5 Språklig kreativitet 

 

Enligt Caroline Liberg, en av författarna till boken ”Att läsa och skriva – forskning och beprövad 

erfarenhet (2007), har kreativitet och fantasi ett nära samband med meningsskapande. Med hjälp av 

språket och dess många kombinationsmöjligheter får vi chansen att vara kreativa och bilda nya 

möjligheter att uttrycka oss på. Liberg poängterar att meningsskapande kommunikation sker på 

varierande sätt till exempel genom litteratur, musik, samtal, dans, bild med mera. Vi agerar på olika sätt 

beroende på i vilken situation vi befinner oss i och använder olika redskap och sinnen för att 

kommunicera - vi pratar, lyssnar, ser, skriver, läser, smakar, luktar, gestikulerar. Vi använder oss av 

både verbala och ickeverbala språk för att uttrycka oss, exempelvis bildspråk, musikens språk, talspråk, 

skriftspråk, kroppsspråk och så vidare (Liberg 2007, s. 8). Det är genom social interaktion med andra 

som vi skapar oss mening och förståelse för världen omkring oss. Liberg menar att ”vi är multimodala i 

vårt meningsskapande”, vilket betyder att vår upplevelse påverkas av en mängd sinnesintryck som 

gester, lukter, mimik, klädsel, känslostämningar med mera (Liberg 2007, s. 9). 

 

Liberg framhåller att barn brukar vara kreativa i språket när de till exempel skapar nya ord, nya 

böjningsmönster och formuleringar. Att leka med språkets uttal och betoningar kan ge nya tolkningar åt 

kända begrepp och ord.  Hon skriver vidare att viktiga utgångspunkter i förskolans och grundskolans 

läroplaner är att barn får kunskap genom alla sinnen. Därför är det angeläget att skapa en rik och 

omväxlande läromiljö i undervisningen som ger tillfälle att lära sig på olika sätt (Liberg 2007, s. 9). 
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5.6 Bildspråk 

 

Liberg påstår att man genom bildspråket kan skapa sig mening. Bildspråk skiljer sig från verbalspråk på 

det sättet att genom bilden kan man skapa ett djup och rum på ett annat sätt än genom talspråket. När vi 

skriver en text eller pratar kring den går det självklart att beskriva rum eller gestalta innehållet men det 

går aldrig att exakt återge det den beskriver. Utmärkande för bilden enligt Liberg är att den kan avläsas i 

de flesta länderna. En och samma bild kan i princip användas i olika kulturer, men för att förstå skriven 

text måste man översätta den för att begripa budskapet. Även en och samma bild kan tolkas olika 

beroende på vem som betraktar den. På det sättet ger bilden med dess komposition utrymme för olika 

betydelsebottnar.  En och samma bild kan dessutom väcka olika associationer, känslor och tankar 

beroende på åskådarens perspektiv och det är detta som gör bildspråket till unikt (Liberg 2007, s. 14-

15).  

 

Professorn i fysiologi Peter Århem redogör i artikeln ”Hjärnan och seende - om bildupplevelsens 

neurofysiologi” för att estetiska yttringar och aktiviteter är grundläggande för vårt liv. Han påstår att 

under sådana kreativa stunder fungerar hjärnan på liknande sätt som den gör i vanliga fall, men på en 

högre nivå. Alla sinnesintryck är enligt Århem kreativa processer i sig. Våra hjärnor är programmerade 

för att söka och konstruera mönster, symboler och mening i de signaler vårt medvetande sänder till 

hjärnan. Århem menar att våra hjärnor är kreativa i den meningen att de är uppbyggda för att söka den 

estetiska upplevelsen i livet (Århem 1989, s.18).  

 

Barnbilder enligt Berefelt – en annan författare till artikeln, innehåller ofta ett dolt budskap som 

oavsiktligt dyker upp under ytan. För att upptäcka detta osynliga budskap krävs en lyhörd hänsyn från 

vuxna. Men även barnen kan själva se detta dolda budskap i varandras teckningar och bilder. Att rita, 

teckna och måla är sätt för barnet att uttrycka sitt inre och sina känslor (Berefelt 1989,s.37). 

 

5.7 Dansspråk  

 

Liberg påstår att man även genom dans och rörelser kan skapa en mening. Kroppen är vårt redskap för 

kommunikation och gestaltning. Genom dans och rörelser får man en bättre kännedom inte bara om sin 

egen kropp utan också andras. När man dansar i par eller kollektivt skapar man mening i dansen och det 

kroppsliga medvetandet i relation till andra ökar. Att dansa är också ett sätt att uttrycka sig. Man 

involverar olika sinnen och känslor i dansen. Liberg talar om det kinestetiska sinnet som har en viktig 

uppgift för att hjälpa oss upptäcka och förnimma olika kroppsdelars läge och kroppens gester. Som 
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övriga sinnet är det kinestetiska sinnet verksamt i allt utövande. I skolsammanhang är det särskilt 

inriktat inom ämnen som idrott och hälsa då man genom olika aktiviteter tränar balans, smidighet och 

teknik. Det är särskilt viktigt att den kinestetiska kompetensen tränas mångsidigt. Genom regelbundna 

övningar i dans, rytm och andra typer av kroppsspråk utvecklas kunskaper om sin egen kropp (Liberg 

2007, s.17). 

 

5.8 Musikspråk 

 

Även med hjälp av musik kan man skapa sig en mening påstår Liberg. En melodi som innehåller olika 

klang, tempo, rytm och tonhöjd skapar ett mönster. Kunskaper i musik innehåller förmågan att kunna 

framställa musik eller återskapa musik ur ett minne eller en notbild. Musikalisk kännedom ger 

möjligheten att med hjälp av de olika elementen som musik består av skapa något personligt och nytt. 

När man reproducerar musik enskilt eller i grupp går man igenom skapandeprocessen som är konstnärlig 

i sig.  Kunskaper i musik innehåller en intelligens förenat med djup inlevelse och intresse som bildar 

mening. Kunskaper i musik kan innebära att man med hjälp av musikens språk kan skapa stämning för 

att betona sorg, glädje, eller spänning (Liberg 2007, s.17-18).  

 

Sundin påstår att de första årens intryck och erfarenheter formar och lägger grunden till människans 

framtida liv. Därför är påverkan från vuxenvärlden oerhört viktig för barns identitetsutveckling under 

dessa åldrar (Sundin 1995, s. 119). Samtidigt är det viktigt att ta tillvara på barns egna val till exempel 

av musiken för att ge dem chans att tillsammans med vuxna skapa en kultur i skolan. Barns spontana 

sång, rim och ramsor utgör barnens egen personliga musik som är mycket viktigt inom barnkultur. De 

musikaliska inriktningar barn och ungdomar väljer kan tolkas som uttryck för den position de tillhör i en 

social gemenskap.  Liberg understryker att sånger och visor är mycket bra hjälp för barn att utveckla 

musikalitet och språket då det talande språket kopplas med melodirytm (Liberg 2007, s.10). 

 

Bitten Löfgren och Andreas Ebbelind är två pedagoger som brukar jobba ämnesintegrerat med 

matematik och musik. I sin bok som kallas för ”Mattemusik” skriver de att musiken likaså matematiken 

kryllar av olika mönster och strukturer. Att kunna uppleva mönster i matematiken är lika betydelsefullt 

som att kunna känna och höra mönster i musiken. Att höra, se och känna mönster är även en 

utgångspunkt för att kunna producera egen musik. Löfgren och Ebbelind beskriver olika metoder som 

man kan använda i undervisningen för att göra teoretiska begrepp inom både musik och matematik 

konkreta och begripliga. Till exempel att dansa och sjunga till en sång som handlar om treans tabell lär 
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barn sig både att utforska musikens takt och samtidigt träna treans tabell (Löfgren & Ebbelind 2010,s. 

12). 

 

 

5.9 Att skapa mening genom drama 

 

Med hjälp av dramaövningar har man möjlighet att uttrycka sig och samtidigt träna språket, skriver 

Lennart Wiechel, en av författarna till boken ”Drama” (Wiechel 1985, s.18). Dramaövningar innehåller 

oftast en kombination av olika uttrycksmedel som bild, ord, rörelse, ljud. Med hjälp av dessa olika 

uttrycksmedel som dramaträningen erbjuder främjas en allsidig inlärning i skolans vardag. 

Dramaövningar kan röra sig inom olika former som: improvisation, dramatisering och produktion som 

kan utföras både enskild och i gruppen. Genom att till exempel improvisera i gruppen lär barn sig att 

samarbeta med varandra och våga ta ställning. Genom att observera hur andra uppträder tränas både 

koncentration och tålamod. Inte minst tränas barns inlevelseförmåga, fantasi och kreativitet (Wiechel 

1985, s.19). 

 

5.10 Olika inlärningsstilar 

 

En annan författare till boken ”Drama” – John M Steinberg, redogör för tre olika inlärningsstilar. Den 

auditiva inlärningsstilen handlar om att lyssna, fråga och höra efter. Den visuella inlärningsstilen 

innebär att se på bilder, text och diagram. Den kinestetiska inlärningsstilen handlar om att göra, pröva 

och känna på. Steinberg skriver vidare om att som lärare brukar man använda sig antigen av en eller 

flera av dessa inlärningsstilar i undervisningen. Om man är mer auditiv så gillar man att läsa högt eller 

berätta historier samt diskutera med sina elever. Om man är mer kinestetisk lagt så brukar man använda 

sig av praktiska aktiviteter och så vidare. Dock poängterar han om att för att nå till alla elever bör man 

som lärare använda sig av alla dessa tre inlärningsstilar eftersom att barn lär sig på olika sätt (Steinberg 

1985, s. 26).  

 

 

6. Material och metod 

 

6.1 Kvalitativ forskningsmetod 
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Min undersökning bygger på kvalitativ forskningsmetod vilket beskrivs i boken ”Etnografi i 

klassrummet” skriven av Birgitta Kullberg - docent i pedagogik och didaktik, som upptäcktens väg 

(Kullberg 2004, s.53). Den kvalitativa metoden används ofta inom humanvetenskaperna och har som 

syfte att få djupare kunskap inom det område man vill studera. Genom reflektioner och analyser 

kommer man fram till ny kunskap och nya upptäckter. Kvalitativ metod har sitt ursprung från det 

filosofiska tänkandet fenomenologi och hermeneutik där man betonar holistisk information. Med 

holistisk information menas att betydelse läggs på helheten mer än på resultat av delarna (Stukat 2005, 

s.32). Den kvalitativa metoden har som huvuduppgift att förstå och tolka de resultat som man kommer 

fram till, inte att dra allmänna slutsatser, tydliggöra och förutsäga. Samlade material i form av 

observationer, intervjuer, tidigare forskning, lämpliga teorier med mera, bearbetas genom olika 

kvalitativa forskningsstrategier där författarens ”förförståelse” är avgörande och betraktas som resurs för 

tolkningen. 

 

 Kvalitativ forskning har fått viss kritik och bedöms som alltför subjektiv. Subjektiv i den mening att 

slutsatserna och resultaten till stor del beror på vem som har tolkat dem. Detta hör ihop med Gadamers 

begrepp ”förståelsehorisont” vilket innebär att alla våra tolkningar och uppfattningar är underbyggda av 

icke medvetna förförståelsen (Thomassen 2007, s.86). Det jag lade märke till och registrerade med mina 

sinnen i klassrumssituationen kunde alltså uppfattas helt annorlunda av en annan person i samma 

situation. Detta gör å en sida att man som läsare måste lita på forskaren och å andra sidan att 

forskningen blir unik. 

 

6.2 Forskningsetik 

 

Innan jag gav mig in på respektive forskningsområde har jag använt mig av det som Monica Dalen, 

norsk professor vid institutet för specialpedagogik i Oslo, kallar i sin bok ” Intervju som metod” för 

spaning. Med spaning menas att man går igenom en förberedande procedur genom att till exempel ta 

reda på vilka informanter som är relevanta för forskningen, vart man kan hitta de och vem som kan ge 

väsentliga tillståndet (Dalen 2008, s.37). För att få tillstånd att komma till den ryska skolan bad jag en 

bekant till mig som gick i skolan för länge sedan att kontakta skolans rektor och berätta om min 

undersökning. Därefter tilldelades jag en lärare av rektorn som undervisar i årskurs ett. För att få tag på 

den svenska skolan har jag via mail kontaktat fyra rektorer från olika kommuner. Jag skickade likadana 

mail till alla rektorer med information om min undersökning. Flera rektorer tackade nej till min 

undersökning med förklaringen att de inte tar emot några studenter. På en skola fick jag tillstånd att 
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utföra undersökningen. Vi kom gemensamt överens med deltagarna vilken dag jag skulle få komma och 

undersöka. 

 

I min undersökning har jag använt mig av vetenskapsrådets rekommendationer om etiska regler 

(Vetenskapsrådet 2010): 

 

Informationskravet: Jag informerade deltagarna i förväg om deras roll och medverkan i undersökningen 

samt om att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill (Vetenskapsrådet 2010, s.7). 

 

Samtyckeskravet: Jag anpassade mig efter deltagarnas situation. Det är deltagarna som bestämde vilken 

dag och tid jag skulle komma, samt på vilka villkor vi skulle medverka. Deltagarna fick även 

information om att de får rätt att avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet 

2010, s.10). 

 

Konfidentialitetskravet: Jag upplyste deltagarna om att deras personliga uppgifter ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan tillhandahålla informationen (Vetenskapsrådet 2010, s. 12). Eftersom 

det är en etisk känslig fråga i Ryssland att fråga en kvinna om hennes ålder har jag valt att inte ange 

deltagarens ålder i min text. 

 

Nyttjandekravet: Deltagarna fick också veta att den information jag har samlat bara ska nyttjas för mitt 

examensarbete (Vetenskapsrådet 2010, s. 14). 

  

6.3 Intervju 

 

I min undersökning har jag valt att använda mig av ostrukturerad intervju vilket betyder att forskaren i 

förväg vet vilka ämnesområde som ska studeras och ställer frågorna i den ordning situationen inbjuder. 

Frågeguiden gjordes på förhand med bestämda ämnen (men dess kronologi följdes inte) och användes 

som checklista för att kontrollera att alla frågor har behandlats före att intervjun avslutades (Larsen 

2009, s.84).  

 

Trots att jag informerade mina informanter i förväg om att jag skulle intervjua dem var det svårt att ägna 

tillräckligt med tid för att utföra intervjuer. På den ryska skolan hann jag inte ställa alla frågor som jag 

önskade och jag var tvungen att förkorta min intervju och ställa frågor i blandad ordning. Orsaken var en 

oväntad situation då läraren var tvungen att avrunda intervjun och jag anpassade mig till situationen. På 
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den svenska skolan hann jag däremot ställa alla frågor till respondenten men ordningen på frågorna var 

även här inte i ordning eftersom jag omformulerade frågorna under intervjuns gång på det sätt att det 

blev lättare att förstå för respondenten. För att få djupare och mer utvecklade svar förekom även 

följdfrågor. 

 

När man använder sig av kvalitativ metod brukar intervjusvar registreras med hjälp av bandspelare. 

Dock fick jag inte tillstånd på den ryska skolan att använda sig av bandspelare. Istället skrev jag ner 

stödord i min loggbok vilka sedan transkriberades till en löpande text. På den svenska skolan däremot 

fick jag använda mig av bandspelaren vilket var tidsbesparande då jag slapp att anteckna under 

intervjuns gång och sedan transkriberade svaren i en löpande text. 

 

6.4 Observationer 

 

För att få en helhetsbild om verksamheten har jag använt mig av det som sociologen Ann Kristin Larsen 

kallar för passiv deltagande observation i sin bok ”Metod helt enkelt”. Den här typen av observation 

kännetecknas av att den situation som studeras, inte ska påverkas av forskarens närvaro (Larsen 2009, 

s.90).  

 

Även om jag försökte vara så neutral som möjligt var det svårt att inte påverka situationen med sin 

närvaro då jag av elever och pedagoger uppfattades som en obekant person och detta ledde självklart till 

en viss spänning i klassrummet. Efter att på båda skolorna blivit presenterad av lärarna satte jag mig 

längst bak i klassrummet och förde löpande protokoll.  

 

Syftet med mina observationer var att ta reda på om läraren använder sig av estetiska uttrycksformer 

under lektionerna som matematik eller svenska respektive ryska. Mina observationer var därför 

inriktade på lärarens roll i klassrummet samt på metodval och strategier som denne använder sig av i 

undervisningen. Nackdelen med en sådan observationsmetod är att det huvudsakligen är det yttre 

beteendet som iakttas. Man utesluter således tankar och känslor hos personer, vilket å andra sidan inte så 

lätt att observera. Fördelarna är att man får kännedom om verksamheten som är direkt hämtad från 

konkreta situationer och dess sammanhang (Stukat 2005, s.49). 

 

6.5 Urval 
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I min undersökning valde jag att göra mina intervjuer och observationer på två skolor i årskurs ett den 

ena i Ryssland och den andra i Sverige. Den ryska skolan ligger i en stad som ligger i norra Ryssland. 

Istället för att skolorna har namn som i Sverige så har nästan alla skolor i Ryssland ett nummer istället. 

Skolan som jag besökte hette: ”Utbildningsinstitution, skola nummer 13”. I den här skolan går det 

ungefär 1200 elever från årskurs ett till årskurs 11. Den svenska skolan som jag besökte ligger i ett 

mångkulturellt område och kallas för ”Snöflingan”. Det är ungefär 600 elever som går i skolan från 

förskoleklassen upp till årskurs 9.  

 

I min undersökning har jag valt att undersöka om pedagoger använder sig av estetiska uttrycksformer 

som bild, drama, musik eller dans i teoretiska ämnen som matematik eller svenska respektive ryska. 

Följaktligen under min vistelse i respektive skola lade jag fokus på hur pedagoger lyfter in detta i sina 

lektioner. I den ryska skolan fick jag observera två lektioner matte och ryska som tog sammanlagt åttio 

minuter. När jag var i den svenska skolan hade inte undervisningen någon fast struktur då pedagogerna 

anpassade sig efter det barnen har hunnit med i kurserna. Det var en svensklektion som övergick i matte 

som jag observerade under fyra timmar. 

 

 

6.6 Anonymitet 

 

På båda skolorna föredrog deltagarna att vara anonyma, därför använder jag mig av fingerande namn 

både på pedagoger och också på eleverna. 

 

6.7 Översättning av material 

 

En del av mina undersökningar gjordes i Ryssland och intervjun med pedagogen utfördes på ryska. 

Däremot när jag observerade skrev jag ner mina iakttagelser direkt på svenska, detta underlättade själva 

transkriberingsprocessen när jag sedan bearbetade materialet. För att översätta intervjusvar och den 

ryska läroplanen till svenska har jag använt mig dels av mina egna språkkunskaper (jag har ju ryska som 

modersmål) dels av ett svensk - rysk lexikon (Milanova 1994).  

 

Agnieszka Heier (2009) hänvisar i sin uppsats under samma rubrik till Bernhardssons (2009) arbete som 

handlar om två översättningsmetoder. Den metod som passar mitt arbete kallas enligt Bernhardsson för 

kommunikativ översättning vilken innebär att översatt material ”ska ha samma effekt på sina läsare” som 

den ursprungliga källtexten har på sina (Bernhardsson 2009, s. 6). Översättare som använder sig av 
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kommunikativ översättning kan exempelvis ”förbättra texten och göra den mer logisk” i förhållande till 

målspråkskulturen, vilket jag gjorde när jag bearbetade materialet (Bernhardsson 2009, s. 6). 

 

7.  Resultatredovisning 

 

I det här avsnittet följer de resultat som jag har samlat på fältet. Först presenterar jag läroplanerna från 

båda skolorna. Sedan följer observationer och intervjun från den ryska skolan och från den svenska 

skolan. 

 

7.1 Konstnärligt perspektiv på lärande i läroplanen 

 

I det här avsnittet kommer jag att kortfattad presentera det som står om skolans uppdrag samt ämnena 

matematik och svenska i den svenska respektive ryska läroplanen/kursplanen. Det som jag har valt att 

presentera i den här delen bygger på min egen tolkning av det som kan ses eller är konstnärligt 

perspektiv på lärande i ämnena matematik och svenska respektive ryska. Konstnärligt perspektiv i min 

syn är något som man kan koppla till estetisk praktiska läroprocesser och kreativa stunder i 

klassrummet. I princip så kan man lägga ett konstnärligt perspektiv på alla delar som läroplaner 

innefattar för respektive ämne, men jag har valt att redovisa de delarna som slog mig först med tanke på 

estetiska läroprocesser när jag läste igenom läroplanerna.  

 

7.2 Svensk läroplan  

 

Den svenska skolan som jag har besökt följer den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. I Inledningen (se sid.5) citerade jag redan några rader från den nya läroplanen som 

är centrala för skolans uppdrag. Vidare om skolans uppdrag står det bland annat att skolan ska i 

samarbete med föräldrar gynna elevers personliga utveckling till kreativa, skickliga, ansvariga och 

aktiva individer och medborgare. Skapande verksamhet och lek speciellt i tidigare åldrar är 

grundläggande komponenter i skolans arbete. Skolan ska väcka elevernas lust till nyfikenhet, kreativitet 

och självförtroende samt vilja att utforska, experimentera med egna idéer samt lösa problem. Inte minst 

står det att elever bör kunna samarbeta med andra och kritiskt granska informationen och fakta. Skolan 

ska präglas av ett harmoniskt förhållande mellan lärare och elev samt mellan elev och elev (Skolverket 

2011, s. 9). 
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7.3 Matematik  

 

I kursplanen för matematik står det att i slutet av årskurs ett bör eleverna bland annat kunna: 

 Skriva, räkna och läsa tal inom heltalsområdet 0 -20 

 Storleksordna, jämföra och dela upp tal inom heltalsområdet 0 -20 

 Förstå betydelsen av likhetstecknet (4 + 2 = 6 ) 

 Subtrahera och addera tal inom heltalsområdet 0 -20 

 Igenkänna de fyra grundformerna: kvadrat, cirkel, triangel och rektangel  

 Skapa och rita egna mönster 

 Jämföra olika längder: lång och kort 

 Mäta och uppskatta enkla längder: centimeter och meter  

 Kunna klockan (Skolverket 2011,s.63-64) 

7.4 Svenska eller moderna språk 

 Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga inom att bland annat: 

 Förstå och förklara innebörden i talat språk och olika slags texter 

 Uttrycka sig i tal och skrift 

 Använda språket i olika syften 

 Anpassa språket till olika mottagare och sammanhang 

 Använda lingvistiska strategier för att göra sig förstådd och förstå 

 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där språket används (Skolverket 2011, s. 76) 

 

7.5 Rysk läroplan 

 

Den ryska skolan som jag har valt att besöka har en egen läroplan som kallas för ”Harmoni”( på ryska 

«Гармония»). Läroplanen fungerar som underlag för undervisningen i grundskolan upp till årskurs fyra 

(УМК "Гармония" 2009). Den godkändes av institutionen för utbildning och vetenskap år 2008 

(Министерством образования и науки Российской Федерации) och används i flera ryska skolor. 
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Läroplanen innehåller olika undervisningsmetoder, skolans uppdrag, grundläggande värden, 

läromaterial och strategier för bland annat ämnena matematik och ryska.  

I avsnitten om skolans uppdrag står det exempelvis att med hjälp av moderna idéer i didaktik, 

användning av innovativ teknik, olika teorier för pedagogik, psykologi utbildning och utveckling, samt 

speciella kunskapsområden som ligger bakom de akademiska disciplinerna ska barn fostras till aktiva 

deltagare och självständiga individer i samhället. Skolan skall sträva efter att stärka varje elevs 

självkänsla och självkontroll. Harmonisk interaktion mellan lärare och elever samt mellan elever är 

avgörande för att kunna tillägna sig kunskaper (УМК "Гармония" 2009). 

 

7.6 Matematik «Математика» 

 

När det gäller ämnet matematik står det att varje elev i slutet av årskurs ett bland annat ska kunna: 

 

 Kunna muntligt och skriftligt räkna samt känna igen siffror från ett till tjugo 

 Kunna subtrahera och addera upp till tjugo 

 Tillägna sig olika matematiska begrepp 

 Kunna tillämpa matematiska kunskaper i vardagliga situationer 

 Använda olika matematiska metoder för att lösa ett problem  

 Bilda sig uppfattning om enkla geometriska figurer och former 

 Kunna identifiera samt namnge egenskaper hos olika objekt: färg, form, storlek, funktion, 

material med mera 

 Skapa balans mellan logik och intuition samt mellan gissning och argument  

 Känna till måttenheter som: centimeter, decimeter, kilogram, liter (УМК "Гармония" 2009) 

 

7.7 Ryska «Русский язык» 

I slutet av årskurs ett bör varje elev bland annat kunna: 

 

 Vara medveten om språkets roll i människors liv 

 Kunna uttrycka sina känslor med hjälp av det ryska språket 

 Uttrycka sig språkligt samt kommunicera med andra människor 

 Lyssna och förstå när andra pratar 

 Lära sig samarbeta i grupp samt utföra olika roller (lyssnaren/talaren) 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/mat.php
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 Göra muntliga berättelser kring bilder 

 Kunna identifiera och uttala de olika ljud som bildar ett ord 

 Skilja mellan vokaler och konsonanter samt kunna dela in ord i stavelser (УМК "Гармония" 

2009) 

 

 

7.8 Observationer på skola ”Nummer 13” 

 

Under min vistelse i Ryssland fick jag intervjua och observera en pedagog som är lärare både i 

matematik och i ryska. Jag kallar henne för Katja.  

 

7.9 Matematik lektion 

 

Det är torsdag morgon och jag sitter längst bak i klassrummet för årskurs ett och väntar tills eleverna ska 

komma in efter idrotten. Jag märker att förutom den vanliga tavlan hänger det en elektronisk tavla på 

väggen och att klassrummet är dekorerat med olika bilder med siffror och bokstäver. Bänkarna är 

placerade i tre rader som är riktade mot lärares bord och mot tavlan. Barn sitter två och två. När det blir 

dags för mattelektionen ber Katja eleverna förbereda material inför lektionen. Alla barn är uppspelta 

efter idrotten och läraren ber dem att ta det lugnt och ta fram från sina ryggsäckar mattehäftena, kort 

med geometriska figurer på, lim, pennor och sax. Efter att ringklockan har ringt ber Katja alla barn att 

tysta ner sig för att börja lektionen. Barnen ställer sig tysta vid sina bänkar en stund för att sedan sätta 

sig. Jag räknar till tjugosex elever i klassen. Läraren börjar med att introducera lektionen med orden: ” 

Nu börjar vi vår resa till mattelandet”. Hon ber eleverna att lägga korten med geometriska figurer 

framför sig och frågar dem vilka figurer som finns där. Några barn räcker upp handen och svarar att det 

finns trianglar, kvadrater och cirklar. ”För att resa till mattelandet behöver vi ett skepp, därför ska var 

och en av er bygga ert eget skepp med hjälp av de geometriska figurer som vi har” – förklarar Katja. På 

den elektroniska tavlan visar hon exempel på hur skeppet kan se ut. Barnen börjar med att klippa ut 

figurer från korten och limma fast de på pappret. Trianglar förvandlas till en båt med segel, kvadraten 

blir ett fönster på båten och cirkeln blir solen. Katja ber barnen att rita solstrålar till solen som de har 

gjort av cirkeln. Hon poängterar: ” Rita mer än fyra men mindre än sex solstrålar”. Barnen sitter och 

listar ut antalet solstrålar, några viskar ”fem” för sig själva. När barnens skapande är klart ber Katja 

barnen rita en grimas på solen som återspeglar hur de mår idag. Jag lägger märke till att några barn 

börjar göra roliga miner mot varandra.  
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Efter en stund säger Katja att det är dags för ”lustigpausen” och alla barn ställer sig vid sina bänkar. ”Vi 

ska låtsas vara djur! Föreställ er att vi är kaniner med långa öron och ben”, säger läraren. Barnen gör 

kaninöron med sina händer och hoppar på platsen. Stampar och skratten sprids i klassrummet, alla 

verkar ha roligt. ”Vi ska plocka morötter!”- yttrar Viktor. ”Vilken bra idé!” - säger Katja. Alla börjar 

plocka morötter på låtsas räkna en, två, tre... 

 

Sedan ber Katja eleverna att sätta sig på sina platser och ta det lugnt. Nu är det dags att öppna 

matteboken och mattehäftet. Hon läser högt uppgiften från boken och visar exempel på den elektroniska 

tavlan. Uppgiften bygger på att räkna hur många föremål som finns på bilden och sedan skriva in antalet 

i häften. 

 

Efter detta går Katja tillsammans med eleverna igenom det som de har gjort under lektionen. Hon 

berömmer de som har jobbat lite extra idag och hoppas på att resten kommer att visa sina framfötter vid 

nästa tillfälle. 

 

7.10 Ryska 

 

Nästa morgon är jag inbjuden till ryskalektionen. Katja ber eleverna sätta sig på sina platser, hon läser 

en fin dikt om varför det är viktigt att gå till skolan och lära sig saker. Sedan säger hon till barnen att 

öppna skrivhäftena och förklarar att hon nu ska läsa olika gåtor kring bokstäver och hon vill att barnen 

ska skriva den bokstav de tror är svaret i sina skrivhäften. Efter att ha läst fyra gåtor ber läraren eleverna 

att tillsammans läsa högt de bokstäver som de har gissat. Vissa barn hänger inte med och säger andra 

bokstäver, sedan lägger jag märke till att de suddar ut och skriver in rätt bokstav i häften. Katja skriver 

rätta bokstäver på tavlan och frågar barnen vad det är för skillnad mellan dem. Sasha svarar att de ser 

olika ut, Dima säger att när man säger bokstäverna låter de annorlunda. Sedan undrar Katja om det finns 

någonting gemensamt mellan dessa bokstäver. Marina räcker upp handen och säger att till exempel O (O 

på ryska, låter som Å på svenska) och A (samma på ryska) är både vokaler och att V (В på ryska) och B 

(Б på ryska) är konsonanter. Nu ber läraren eleverna att dela in och skriva ner dessa bokstäver i två rader 

i sina häften. Vokaler i en rad och konsonanter i en annan rad. Sedan går de tillsamman igenom 

resultaten och uttalar bokstäverna.  

 

Efter en stund säger Katja att det nu är dags för ”danspausen”. Två pojkar och två flickor uppmanas att 

gå fram till tavlan och visa dansrörelser för de andra barnen som står vid sina bänkar. Läraren sätter på 
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en rytmisk barnsång och nu gäller det att röra sig till dansen. Sången handlar om det ryska alfabetet och 

barnen sjunger med till den. Några barn är blyga och vågar inte dansa och sjunga. Jag lägger märke till 

att de som står framför tavlan är mycket duktiga på att dansa och sjunga. Det är svårt att stå stilla när 

alla blir så glada och har kul. Efter en stund börjar även de som var blyga att röra på sig och nynna.  

När musiken tar slut ber Katja eleverna att lugna ner sig och sätta sig på sina platser och öppna boken. 

Efter danspausen blir barnen lite stökiga och läraren är tvungen att höja rösten: ” Nu gäller det att öppna 

läroboken på sidan 23!” – utropar hon. Efter att alla har tystnat läser Katja högt uppgiften från boken 

som består av att ljuda fram olika bokstäver och ord för att träna sina munnar och uttalet. Sedan hittar 

Katja på en egen uppgift. Hon ber elever att läsa ord från boken med olika känslor. ”Hur skulle ordet 

låta om du blir arg? snäll? frågande?” undrar hon. Eleverna tränar sin mimik och skrattar åt varandra. 

Lektionen avslutas med en avslappnande uppgift då Katja ber elever att koncentrera sig på den 

elektroniska tavlan. På tavlan visas rörliga bilder, en sol gubbe som rör sig nerifrån, uppåt och sedan 

från vänster till höger. Katja ber barnen att följa blicken efter den. ”Detta får era ögon att slappna av 

efter all läsning” säger hon. 

 

7.11 Intervju med Katja 

 

Katja är utbildad grundskolelärare och har jobbat som pedagog i tjugo år. Hon har berättat att deras 

skola följer en egen läroplan som kallas för ”Harmoni”, på ryska УМК "Гармония". Tidigare under 

rubriken rysk läroplan har jag berättat vilka delar läroplanen innehåller. Katja upplyste mig också om att 

läroplanen är relativt ny och att utbildningen börjar få en ny nivå och nyare former. När jag undrade vad 

estetiska uttrycksformer innebär för Katja svarade hon att sådana är närvarande i all skolverksamhet. 

Drama, bild, musik och skapande är vad Katja menar med estetiska uttrycksformer. Hon poängterar att 

även när barn leker på rasterna använder de sig av olika kreativa uttrycksformer, detta är naturliga inslag 

i barns tillvaro. Att jobba ämnesintegrerat i undervisningen betyder att man jobbar på ett varierat sätt. 

Hon ger ett exempel från matematiklektionen som jag har varit närvarande på då barnen skulle skapa ett 

skepp för fantasiresan. I detta fall fick barnen använda sin kreativitet och samtidigt lära sig matte 

förklarar hon. Katja menar att jobba ämnesöverskridande är någonting nytt. För bara några år sedan såg 

utbildningen helt annorlunda ut och var lite strängare som hon nämner det. Men under de senaste åren 

har den ändrats till mer individanpassad och riktar sig till att väcka lust till lärande hos elever. Katja 

berättade vidare att förut fick elev ett betyg efter varje gång den skulle komma fram till tavlan för att 

lösa en uppgift. Nu får elev ett skriftligt omdöme efter de uppgifter som ska bedömas enligt kursplanen. 

Att använda sig av estetiska uttrycksformer på vanliga teoretiska lektioner som matematik eller ryska är 

till för att väcka lust och vilja till att lära sig, säger hon. Hon ser inga nackdelar med att jobba 
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ämnesöverskridande, bara man är medveten om vad man gör. Man måste ha konkreta mål och syften när 

man planerar sina lektioner. När jag undrade om hon måste hålla sig inom bestämda ramar när hon 

planerar sina lektioner svarade Katja att det visst finns vissa begränsningar. Det största problemet är 

tidsbristen. Ibland hinner man inte med egna idéer men ledningen ser bara positivt på ändringar från 

pedagogernas sida. 

 

 

7.12 Observationer på skolan ”Snöflingan” 

 

Som jag nämnde under rubriken Urval (se sid.20) hade inte undervisningen någon fast form vid mitt 

besök på ”Snöflingan”. Pedagoger anpassade undervisningen efter det barn har hunnit med i kurserna. 

Således var det svensklektion på morgonen som övergick till matematiklektion som avslutades 

förmiddagen.  

 

7.13 Svenska och matematik. 

 

Torsdag morgon är jag inbjuden till ”Snöflingan”. Jag befinner mig i klassrummet för årskurs ett. De två 

pedagoger som är verksamma på den här avdelningen heter Lisa och David. Båda är runt trettio år. De 

berättar för mig att de snart ska ha svenska och efter rasten kommer några barn som är inte klara med 

sina uppgifter att jobba med matteböckerna. Jag märker att väggarna är dekorerade med barns skapelser: 

häftena som har olika djur på framsidan. Jag går fram för att bläddra igenom de. Häftena är fyllda med 

färgade bokstäver och siffror. Sedan lägger jag märke till en smartboard som hänger på väggen – 

elektronisk tavla med olika funktioner. Fröken Lisa förklarar att det är mycket bekvämt med en sådan 

tavla och att barnen tycker om att komma fram och testa olika uppgifter på den. Dessutom finns det två 

datorer i hörnet samt låga lådor och hyllor med laborativt material. Några barn är redan i klassrummet 

och Lisa sätter på en youtubevideo från smartboarden med rörliga mandalasbilder och skön musik. Det 

finns fyra stora bord i klassrummet. Ett runt som tillhör pedagogerna och tre fyrkantiga för barnen. 

Stolarna är placerade så att barnen ser varandra. Nu kommer alla barn in och frågar nyfiket vem jag är. 

Efter en stund när lektionen börjar uppmanas jag av Lisa och David att presentera mig för klassen, sedan 

är det barnens tur att presentera sig. Jag sätter mig sedan vid ett bord tillsammans med några barn och 

räknar till sjutton barn i klassrummet. Lisa förklarar att de nu ska börja med svenska och ber en elev 

”Patrik” att komma fram till tavlan och berätta för klassen vad det är för datum idag. Patrik skriver dag, 

månad och år på tavlan och läser sedan upp detta för eleverna. Alla andra hjälper till när Patrik gör långa 

pauser. Lisa frågar sedan Patrik vilken dag som kommer efter torsdag, måndag och så vidare. Igen får 
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hjälpa till om Patrik har svårt med dagarna. Lisa talar om för barnen att Malo fyller år snart och att hon 

idag får tillfälle att dela ut inbjudningskort för alla. Malo går runt och delar ut kortet till barnen. Lisa ber 

henne att läsa upp det som står på baksidan av kortet. Malo läser stolt upp för sina klasskamrater att 

nästa lördag klockan två ska hon ha födelsedagskalas och påpekar att adressen också finns med på 

kortet. Några barn verkar tycka att det låter mycket spännande. Lisa säger till barnen att lägga sitt kort i 

skåpen som ligger i korridoren. Jag lägger märke till att David, Lisas kollega, sitter vid sitt bord och 

arbetar med barnens pärmar. Lisa går igenom och skriver på tavlan hur dagen ser ut. ”Först ska vi jobba 

med Bokstavsbok E, sedan ska vi ha rast. Efter rasten ska vi göra färdigt det som behövs göras klart och 

sedan är det lunch”, förklarar Lisa. Nu ber hon eleverna ta fram sina bokstavsböcker. ”Det är bokstav E 

som vi ska jobba med idag. Finns det några ord som börjar på E”? undrar fröken. Några barn räcker upp 

handen och kommer med förslag: Elias, ekorre, elefant, eld och så vidare. Jag märker att alla barn är 

mycket aktiva och engagerade. ”Kan jag få några exempel på ord som man kan sätta ”en” framför”? – 

frågar Lisa. ”En nyckel” – svarar Mustafa. ”Bra! Det vore konstigt om jag skulle säga ett nyckel, eller 

hur”? säger Lisa. Sedan är det dags att hitta på ”ett” ord. Den här blir lite svårare för barnen, märker jag. 

Lisa hjälper till: ”Kan man säga en trä? Neej, visst låter det konstigt”? Barnen nickar. Efter en stund 

utropar Stina: ”Ett äpple”! Sedan kommer David fram och visar på olika föremål för klassen. Han har ett 

glas i handen och ett sudd. Tillsammans ljuder de fram hur dessa ord låter. Efter en stund bes Göran att 

dela ut papper med uppgifter till alla barn. Uppgiften består av att dela upp ”ett” och ”en” ord i två olika 

rutor och sedan rita bilder till dessa ord. Medan barnen jobbar med uppgiften iakttar jag att vissa 

samarbetar med varandra och hjälps åt. 

 

På rasten går vi ut på skolgården. Efter rasten fortsätter en del att göra klart sina uppgifter, några jobbar i 

matteböckerna. Elias och Sussi uppmanas av David att sätta sig vid datorerna och skriva några meningar 

i Microsoft Word som har kopplingar till en bok som de har läst tillsammans i klassen. När en elev blir 

klar med uppgiften räcker han upp handen och får en ny uppgift att lösa. David och Lisa går runt i 

klassrummet och hjälper de som behöver det. Bredvid mig sitter Kasper, Lolla och Hashim som jobbar 

med matteböckerna. En av uppgifterna ser ut så här: Räkna ut summan 3+1=? Kasper föreslår för Lolla 

och Hashim att ta fram matteklossar. Dom tar fram matteklossarna framför sig och försöker lista ut 

svaret. Barnen för en livlig diskussion kring uppgiften, de lägger till och tar bort och testar olika svar. 

Vid ett annat bord sitter Peter med låtsasklockan och gör en annan uppgift som går ut på att rita en 

minutvisare på rätt tid i matteboken. Jag ser hur han vrider minutvisaren på klockan, viskar för sig själv 

någonting och ritar sedan svaret i boken. Maja står vid smartboarden och försöker lösa en matematisk 

uppgift från boken som ser ut så här: 4=4+? Hon skriver uppgiften på tavlan och David föreslår att börja 

med att rita prickar under varje tal. Maja ritar fyra prickar bredvid första siffran och fyra till bredvid 
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andra. Sedan ritar hon två prickar bredvid frågetecken. Hon står en stund och tvekar och ser frågande ut. 

Sedan suddar hon bort två prickar under frågetecknet, ropar på David och säger: ”Men det blir ju 

ingenting där!” ”Mm... och hur kan man skriva ingenting i en sådan matematisk uppgift”? - frågar 

David. Maja skriver 0 istället för frågetecken. Efter en stund säger Lisa och David att det är dags för 

lunch och barnen uppmanas att städa sina bord. 

 

 

7.14 Intervju med Lisa 

 

Lisa är tjugosju år gammal och har jobbat som lärare i tre år. Lisa är utbildad lågstadielärare med 

inriktning mot läs- och skrivinlärning, samt inom specialpedagogik och matematik. Hon berättade att 

deras skola följer den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 från 

Skolverket. Lisa påpekar att de följer läroplanen till punkt och pricka och lägger stor vikt på det centrala 

innehållet i den. När jag undrade vad estetiska uttrycksformer innebär för henne var svaret att det är 

musik, bild, drama och dans. Att jobba ämnesintegrerat betyder för Lisa att till exempel kombinera 

språket med bild eller dans. Det är två ämnen som kompletterar varandra. Lisa upplyste mig om att de 

sjunger väldig mycket på skolan och att det faktiskt är ett sätt att utveckla både språket och musikaliska 

förmågor hos barn. När jag undrade om vilken erfarenhet Lisa har av att integrera estetiska 

uttrycksformer i ämnen som matte och svenska svarade hon att på lågstadiet jobbar man ganska mycket 

på det sättet. Mest integrerar man bild både i svenska och också matematik samt musik i svenskan. Lisa 

berättar att när hon lär ut på lektioner som matematik och svenska använder hon sig av hela kroppen, 

hon visar till exempel talen på fingrarna eller använder sig av mimik när hon ljuder fram ord och 

bokstäver. Läromedel som används under dessa lektioner är: böcker, smartboard och olika sorters av 

laborativt material som knappar, klossar och talbildskort som barn brukar tillverka själva. Lisa ser bara 

fördelar med att jobba ämnesintegrerat och poängterar att det är ett sätt att nå fram till elever för att de 

lär sig på olika sätt. Genom ämnesintegrerat arbetssätt kan man anpassa sig till varje enskild elev. När 

jag frågar om Lisa måste hålla sig inom bestämda ramar när hon planerar sina lektioner berättar hon att 

hon brukar variera undervisningen efter dags form och efter elevers nyfikenhet. Man måste vara flexibel 

för annars finns det risk att förlora barnens uppmärksamhet.  
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8. Analys 

Den här delen av texten innehåller analys och diskussion av undersökningsmaterial med hjälp av teorier 

som jag har presenterat tidigare. Jag har valt att dela in avsnitten i olika delar där jag har uppsatsens 

frågeställningar som rubriker. Detta är till för att med hjälp av analysen besvara mina frågeställningar. 

 

8.1 Vilka estetiska uttrycksformer används av pedagoger i undervisningen? I vilken grad 

integrerar man estetiska uttrycksformer med teoretiskt arbete? 

 

Jag bestämde att ha de första frågeställningarna under en och samma rubrik eftersom jag upptäckte att 

de går in i varandra. I den första delen av det här avsnittet analyserar jag undervisningen i Katjas 

klassrum på skola ”Nummer 13”. Den andra delen innehåller analys av Lisas undervisning på 

”Snöflingan”. 

 

8.2 Skola ”Nummer 13” 

 

Katjas matematiklektion började med en uppgift som bestod av att bygga ett skepp för mattelandet. 

Eleverna skulle först namnge de geometriska figurer som fanns på korten och sedan klippa ut de för att 

skapa ett skepp. I den här situationen verkar det som att Katja medvetet använde pusselstunden som en 

metod för att lära barnen de geometriska formerna. Här kan man också se att Katja följer det som står i 

kursplanen för matematiken då hon ställde eleverna inför problemet att först identifiera de olika 

formerna som fanns på korten och sedan bygga ett skepp.  

 

Katja bad också elever att rita solstrålar till solen. Hon sa inte direkt antal solstrålar utan ställde eleverna 

inför en problemlösning. Detta kan kopplas till Sundins resonemang kring kreativt tänkande som har ett 

nära samband med problemlösning. Sundin påstår att det divergenta tänkandet består av att reflektera i 

olika riktningar när man försöker lösa ett problem medan det konvergenta tänkandet innebär att hitta en 

speciell lösning på problematiken (Sundin 1995, s.118). Detta tyder på att eleverna har använt sig av 

båda typer av tänkandet när de försökte lista ut antalet solstrålar. Katja gav dem utrymme att tänka 

själva och jag märkte att barn använde sig antingen av en eller flera strategier när de försökte hitta 

svaren. Några barn använde sig av huvudräkning och några började med att kladda på pappret och sedan 

räkna. Vissa använde sina fingrar för att räkna ut svaret.  
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Efter detta bad Katja eleverna att rita en grimas på solen som skulle återspegla hur de mår. I enlighet 

med Berefelts diskussion kring barns bilder som ett sätt för barn att uttrycka sina känslor, fick eleverna 

möjlighet att reflektera kring hur de mår och uttrycka sitt inre. Detta kan tolkas som att Katja tar hänsyn 

till de signaler som barns skapande kan innehålla vilket tyder på Berefelts resonemang (Berefelt 1989, 

s.37).  

 

Under intervjun när jag undrade vad ämnesintegrering innebär för Katja gav hon exempel från 

pusselstunden och förklarade att det var ett sätt att använda sin kreativitet och samtidigt lära sig 

matematiken. Härifrån kan jag dra slutsatser att Katja kopplade matematiken till bilden under den här 

utbildningens pass (bildlektioner innehåller ofta pusselstund).  

 

När Katja och eleverna hade ”lustigpausen” fick de tillfället till dramatisering. Det som Wiechel ser som 

en möjlighet att både uttrycka sig och träna språket. ”Lustigpausen” innehöll både ord och rörelser. 

Detta främjar det som Wiechel kallar för allsidig inlärning i skolans vardag. Barnen fick träna sitt 

kinestetiska sinne när de låtsades vara kaniner och hoppade på platsen. Liberg poängterar att 

regelbundna övningar av kroppsspråk utvecklar kunskaper om sin egen kropp. ( Liberg 2007, s.17).  

Hon påstår också att genom samspel med andra skapar vi oss mening och förståelse för världen omkring 

oss (Liberg 2007, s.9). Efter att Viktor föreslog att plocka morötter på låtsas fick eleverna också att 

räkna lite. I den här situationen ser man en koppling mellan dramaövning och matematiken, dock 

används matematiken i en mindre grad. Om Viktor inte skulle föreslå att plocka morötter på låtsas skulle 

det vara ett vanligt pass med dramaövning vilket kan inte tolkas som ämnesintegrerat arbetssätt. 

Samtidigt visar det sig att Katja är öppen för elevernas förslag i undervisningen. Katja berättade att 

undervisningen har ändrats till mer individanpassad och riktar sig till att väcka lust till lärande hos 

elever. Det tyder på att Katja tar hänsyn till elevernas idéer. 

 

Även nästa moment när Katja sa att det är dags för ”danspausen” kan kopplas till Libergs resonemang 

kring det kinestetiska sinnet. Genom dans och rörelser fick elever möjlighet att upptäcka och förnimma 

olika kroppsdelars läge och kroppens gester (Liberg 2007, s.17). Vid det här tillfället fick eleverna även 

lyssna och sjunga med till en rytmisk barnsång som handlade om det ryska alfabetet. Liberg påstår att 

även med hjälp av musik kan man skapa sig en mening. Hon poängterar att sånger och visor är mycket 

bra hjälp för barn när det gäller att utveckla både musikalitet och språket (Liberg 2007, s.10). Utifrån 

den här situationen kan jag också dra paralleller till Steinbergs resonemang kring de olika 

inlärningsstilar som läraren brukar använda sig av i klassrummet. Förutom den kinestetiska 

inlärningsstilen har Katja använt sig av den auditiva inlärningsstilen som handlar om att lyssna och höra 
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efter (Steinberg 1985, s.26). Dessutom fick eleverna som stod vid tavlan och visade rörelser möjlighet 

till att ta ställning något som är enligt Wiechel är viktigt för att kunna delta i det sociala livet. Andra 

elever som stod vid sina bänkar och dansade var också delaktiga och samtidigt observerade de hur de 

andra uppträder. Sådana stunder enligt Weicher tränar både koncentration och tålamod (Weichel 1985, 

s. 19). Under det här passet fick eleverna tillfället till att dansa, lyssna och sjunga till alfabetet. Detta 

anser jag vara ett bra exempel på ämnesintegrerat arbetssätt. Likaså Löfgren och Ebbelind som brukar 

jobba ämnesintegrerat med matematik och musik, använder sig Katja av att integrera dans och musik 

med språket (Löfgren & Ebbelind 2010, s.12). Eleverna fick tillfället att utforska musikens takt och 

samtidigt upprepa alfabetet.  

 

Efter ”danspausen” fick eleverna ljuda fram olika ord och bokstäver och Katja hittade på en egen 

uppgift. Hon bad elever att läsa ord från boken med olika känslor. Jag märkte då att eleverna blev 

mycket engagerade när de utförde uppgiften. I den här situationen anser jag ville Katja väcka elevernas 

lust till lärandet och det lyckades hon med eftersom att eleverna blev så entusiastiska. Det verkar som 

Katja följer det som står i läroplanen och samtidigt använder sig av egna idéer i undervisningen. Den här 

uppgiften hade lite inslag av dramaövningar då barnen skulle improvisera olika känslor.  

 

Steinberg talar om tre olika inlärningsstilar som brukar användas av lärare i klassrummet. Han påstår att 

lärare brukar köra antingen en eller flera av dessa stilar i undervisningen (Steinberg 1985, s.26). Utifrån 

mina observationer och intervjun med Katja i klassrummet kan jag dra slutsatser att hon använder sig 

lite av varje men mest av den kinestetiska stilen. Den visuella inlärningsstilen användes då Katja hade 

pusselstund med eleverna och visade ett exempel på hur skeppet kan se ut på den elektroniska tavlan. 

Den auditiva inlärningsstilen tillämpades då klassen hade ”danspausen”. Under den här övningen fick 

elever lyssna, höra efter och sjunga. Den kinestetiska inlärningsstilen praktiserades både under 

”danspausen” och under ”lustigpausen” då elever fick röra på sig, dansa och dramatisera. 

 

Sammanfattningsvis utifrån mina observationer och intervju med Katja tyder det på att de estetiska 

formerna som används av Katja i undervisningen är: bild, drama, dans och musik.  Det är dessa ämnen 

som Katja nämnde under intervjun då hon berättade vad estetiska uttrycksformer innebär för henne. I 

viss grad integrerar Katja bild med matematiken. Detta framgår från exemplet med pusselstund. I 

mindre grad integreras drama med språk. Detta syns i uppgiften då barn skulle läsa ord med olika 

känslor. Under ”lustigpausen” fick elever också tillfälle till dramatisering samtidigt som de fick räkna 

efter Viktors förslag. Men jag anser att det här tillfället var planerat av Katja som ett pass med bara 

dramatisering och det hänger inte ihop med ämnesintegrerat arbetssätt. Däremot när de hade 
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”danspausen” såg jag tydligt kopplingen mellan dans, musik och språket. Det här tillfället var till för att 

både dansa, sjunga och också träna alfabetet. Härifrån kan jag dra paralleller till Lydens resonemang 

kring ämnesintegrerat arbete som ett sätt att genom olika ämne få olika perspektiv på verkligheten för att 

skapa en bättre förståelse (Lyden m.fl. 1988, s.7). Detta stämmer överens med det som Katja utförde i 

klassrummet med sina elever. 

 

 

8.3 ”Snöflingan” 

 

Lisa och David hade börjat lektionen med att uppmana en elev Patrik skriva dag, månad och år på tavlan 

och sedan läsa upp detta för andra elever. Sedan fick Malo möjlighet att dela ut inbjudningskort till 

hennes födelsedag. Malo fick också läsa upp det som stod på baksidan av kortet. Vid det här tillfället 

stod Malo och läste inbjudningstexten stolt och detta är också ett sätt att träna språket. Malo och Patrik 

fick chansen att ”uppträda” framför andra i gruppen. Utifrån dessa situationer kan jag dra paralleller till 

Wiechels resonemang då han menar att genom att stå och uppträda framför andra lär barn sig både att 

prata och ta ställning (Wiechel 1985, s.19). Inte minst står det i kursplanen för ”Svenska” att eleverna 

ska ges förutsättningar att uttrycka sig i tal och skrift samt att elever ska förstå och förklara innebörden i 

talat språk och olika slags text (Skolverket 2011, s.76).  

 

Lektionen fortsatte med en övning då barn skulle hitta på ord som börjar med bokstaven ”E”. Sedan 

skulle de ge exemplar på ord som man kan sätta ”en” eller ”ett” framför. I den här situationen lekte barn 

med språket vilket Liberg benämnde i sitt resonemang om språklig kreativitet. Hon menar att genom att 

leka med språkets uttal och betoningar kan man skapa sig nya tolkningar.  (Liberg 2007, s.9). Sedan när 

David upptäckte att det var lite svårt för elever att hitta på ord som börjar på ”ett” kom han fram med 

olika föremål som föreställde ”ett” ord: ett sudd och ett glas. Här ser jag tydligt kopplingen till 

Steinbergs diskussion om den visuella inlärningsstilen. Genom att visa dessa föremål gav David 

möjlighet för sina elever att skapa betydelse kring orden (Steinberg 1985, s.26). 

 

Jag anser att ett sådant utbildningspass är ganska vanligt i skolans vardag.  Nästan varje dag uppmanas 

en av eleverna att gå fram till tavlan för att utföra uppgiften.  Lärarna brukar också använda sig av olika 

redskap för att förtydliga uppgifter, vilket David gjorde. Således ser jag inget tecken på ämnesintegrerat 

arbetssätt i den här situationen.   
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Nästa övning var att dela upp ”ett” och ”en” ord i två olika rutor och sedan rita bilder till dessa ord. 

Liberg menar att meningsskapande kan ske på olika sätt till exempel genom bild eller samtal (Liberg 

2007, s.8). När eleverna fick rita märkte jag hur de kommunicerade och hjälpte varandra. Genom att rita 

bilder till ord fick de djupare förståelse för dess innebörd. Lisa nämnde också att mest integrerar man 

bild med svensklektioner, vilket tog plats under den här situationen. 

 

Efter rasten fortsatte en del att jobba i matteböckerna. Hashim, Lolla och Kasper försökte lösa en 

matematisk uppgift då Hashim föreslog att ta fram matteklossar. Med hjälp av matteklossar blev 

uppgiften mer begriplig. Detta kan kopplas till Sundins resonemang kring det divergenta tänkande vilket 

innebär att hitta olika lösningar på ett problem (Sundin 1995, s.119). Genom diskussion med varandra 

testade barn olika lösningar på uppgiften. I den här situationen fick eleverna laborativt material till hjälp, 

vilket är bra stöd med tanke på att barn lär sig på olika sätt. 

 

Peter satt med låtsasklockan och löste en annan uppgift som gick ut på att rita en minutvisare på rätt tid i 

matteboken. Jag märkte då att det fanns tydliga bilder på klockan till uppgiften i boken. Trots detta 

valde Peter att använda sig av en låtsasklocka. Thavenius som talar om den radikala estetiken i skolans 

vardag menar att det är viktigt att ta tillvara elevernas personliga och sinnliga erfarenheter. Bara det att 

Peter fick tillgång till låtsasklockan för att lösa uppgiften tyder på att pedagogerna visar öppenhet 

gentemot att barn lär sig på olika sätt (Thavenius m.fl. 2004 ,s.122). Inte minst talar Liberg om att vi 

använder oss av olika redskap och sinnen för att skapa mening (Liberg 2007, s.8).  Genom att vrida 

minutvisaren på klockan fick Peter klarare bild om hur uppgiften kan lösas.  

 

Maja stod vid smartboard och försökte lösa en annan matematisk uppgift. Hon fick lite vägledning av 

David som föreslog för henne att rita prickar under varje siffra, vilket hon gjorde. Genom en sådan 

metod fick Maja se samband mellan mönster (prickar) och symboler (siffror) och det ledde henne till rätt 

svar. Detta kan kopplas till Århems tankar som redogör för våra hjärnor är programmerade för att söka 

och konstruera mönster, symboler och mening i de signaler vårt medvetande sänder till hjärnan (Århem 

1989, s.18). 

 

I den här matematikstunden med tre olika situationer som jag har beskrivit ovan hittar jag inte så mycket 

av ämnesintegrerat arbetssätt. Eleverna fick tillgång till laborativt material och detta är ett mycket bra 

sätt för att konkretisera uppgifter. Här ser man också att eleverna får möjlighet till ett varierat arbetssätt i 

undervisningen då de får själva välja mellan olika laborativa material.  
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Vad det gäller de olika inlärningsstilar som Steinberg skriver om, är det valda delar som använts av Lisa 

och hennes kollega under lektionerna. Den visuella inlärningsstilen tog plats under flera situationer som 

jag presenterade ovan, då eleverna fick kolla på olika föremål, rita bilder, läsa texten från 

inbjudningskort, med mera. Den auditiva inlärningsstilen tillämpas då eleverna får sjunga. Den 

kinestetiska inlärningsstilen användes då eleverna fick pröva på laborativt material och testa olika 

lösningar. Lisa nämnde också att när hon lär ut på lektionerna använder hon sig av hela kroppen med 

gester och mimik vilket säger också att hon är kinestetisk lagt.  

 

Sammanfattningsvis, utifrån mina observationer och intervju med Lisa de är estetiska uttrycksformerna 

som brukar användas mest i undervisningen på ”Snöflingan”: bild och musik. Lisa berättade att de 

brukar integrera, oftast, bild både med matematiken och språket och detta iakttog jag under min vistelse 

i klassrummet. Således brukar Lisa integrera bild i högsta grad med de teoretiska ämnena. Hon nämnde 

också att de brukar sjunga väldigt mycket tillsammans med barnen och att det är ett bra sätt att utveckla 

både språket och musikaliska förmågor hos elever. Följaktligen integreras också i högsta grad musik 

med språket. Detta stämmer överens med Libergs resonemang som menar att när det talande språket 

kopplas med melodirytm tränas både språket och musikalitet (Liberg 2007, s. 10).  

 

8.4 Vilket stöd av det konstnärliga perspektivet ges i läroplanerna? 

 

Redan när man läser igenom de första sidorna i den svenska läroplanen som jag presenterade bland 

annat under rubriken Inledning (se sid.5) möter man ord som: kreativitet, skapande verksamhet, olika 

uttrycksformer med mera. Det står också tydligt om att estetiska uttrycksformer ska vara en naturlig del 

i skolans verksamhet. Vidare om ämnena matematik och svenska står det exempelvis att elever ska 

uppleva olika mönster, känna igen de fyra grundformerna; uttrycka sig i tal och skrift och använda 

språket i olika syften. När jag läser dessa rader uppstår i min syn olika skapande aktiviteter som man 

kan tillämpa i undervisningen samtidigt som att man lär ut ämnena.  

 

När jag läser igenom avsnitten om skolans uppdrag i den ryska läroplanen hittar jag inte direkta ord eller 

begrepp som har med det konstnärliga perspektivet att göra. Man kan dock tolka det som att det 

konstnärliga perspektivet finns mellan raderna. Till exempel när det står att ”med hjälp av moderna idéer 

i didaktik eller olika teorier i pedagogik ska barn fostras till aktiva deltagare”, kan man anta att dessa 

moderna idéer eller teorier i pedagogik kan innefatta det konstnärliga tänkandet. Vidare om ämnena 

matematik och ryska står det om att elever skall kunna identifiera och namnge egenskaper hos olika 

objekt: färg, form, storlek, material, med mera; kunna uttrycka sina känslor med hjälp av språket, göra 
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muntliga berättelser kring bilder och så vidare. Dessa rader anser jag kan tänkas ge utrymme för kreativa 

stunder i klassrummet. Emellertid hittar jag inga konkreta exemplar på det konstnärliga perspektivet i 

den ryska läroplanen. Dock visar det sig att min syn på det konstnärliga perspektivet på kursplanen i 

matematik stämmer överens med Katjas syn, då hon kopplar problemlösning med kreativ stund i 

klassrummet. 

 

 

8.5 Jämförelse av metodval och pedagogisk organisation i Katjas respektive Lisas klassrum. 

 

I inledningen diskuterade jag de internationella jämförelser av kunskapsutveckling från PISA som visar 

att båda Ryssland och Sverige ligger nästan på samma nivå i förhållande till ledande länder. Emellertid 

är det ryska elever som ligger lite efter i relation till svenska elever. Avsikten med mitt arbete var också 

att jämföra metodval och pedagogisk organisation i den ryska och den svenska skolan. Detta till för att 

förstå de faktorerna som kan påverka elevers resultat i skolan. Dock anser jag att det är en ganska stor 

fråga för min lilla undersökning.  Det material som jag har samlat räcker inte för att besvara en sådan 

omfattande fråga på ett konkret sätt. Det som jag kan presentera i den här delen är en översikt med 

jämförelser av verksamheten och organisation i Lisas respektive Katjas klassrum. Det jag vill poängtera 

är att man inte ska generalisera kring mina resultat och slutsatser eftersom att det som jag observerade i 

respektive skola inte behöver betyda att organisationerna alltid är på det sättet i alla ryska eller också 

svenska skolor. Ändå är det angeläget att se på verksamheterna från utifrånperspektivet och jämföra de. 

Detta för att få en helhetsbild och om det är rimligt hitta gemensamma eller skiljande drag i 

verksamheterna som kan ligga till grund för elevernas prestationer.  

 

Liberg talar om att viktiga utgångspunkter i grundskolans läroplan är att barn erövrar kunskap med alla 

sinnen. Därför är det angeläget att skapa en rik och omväxlande lärmiljö i undervisningen (Liberg 2007, 

s.9). Inte minst framgår det i den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 att skolan ska väcka elevernas lust till nyfikenhet, kreativitet och självförtroende samt vilja till att 

utforska, experimentera med egna idéer samt lösa olika problem (Skolverket 2011, s.9).  

  

”Snöflingan” erbjöd en varierad och omväxlande miljö för elever. Det fanns två datorer som barn 

använde sig av och låga hyllor med laborativt material som var tillgängligt för dem. Borden och stolarna 

var placerade så att barn såg varandra. Detta främjade samarbete och diskussion. Under min vistelse var 

det sjutton elever i klassrummet och två verksamma pedagoger, vilket gjorde att varje elev fick 

uppmärksamhet när det behövdes. Lisa och David brukade stå vid tavlan och förklarade uppgifter för 
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elever och gick runt i klassrummet för att hjälpa till. Även elever var delaktiga i verksamheten då jag 

såg till exempel hur Göran fick gå runt i klassrummet och dela ut papper med uppgiften till alla barn.   

 

Utifrån mina observationer och samtal med Lisa framgår det att pedagoger brukar använda sig av 

varierande metoder och läromedel i undervisningen. Lisa upplyste mig om att barn tycker om att komma 

fram och testa olika uppgifter på smartborden. Det verkar som om barn verkligen ses som kompetenta 

individer då de får använda sig av det material som skolan erbjuder självständigt. Utifrån mina 

observationer och Lisas intervju framgår det också att undervisningen i Lisas klassrum inte har någon 

fast struktur utan att pedagoger brukar variera den efter elevers nyfikenhet och det de har hunnit med i 

kurserna. Detta kan också kopplas till läroplanen då det står om att skolan ska gynna elevers personliga 

utveckling till kreativa, skickliga och aktiva individer (Skolverket 2011, s.9).  

 

I den ryska läroplanen ”Harmoni” står det om skolans uppdrag att med hjälp av moderna idéer i 

didaktik, användning av innovativ teknik, olika teorier för pedagogik, med mera ska barn fostras till 

aktiva deltagare och självständiga individer i samhället (УМК "Гармония" 2009).  

 

 Miljön i Katjas klassrum skiljde sig från miljön i Lisas klassrum. Bänkarna var placerade i tre rader och 

riktade mot lärarens bord och tavlan. Barn satt två och två. Enligt mina observationer hindrade det 

samarbete mellan eleverna då deras blickar var hela tiden riktade mot tavlan och lärare. Det var tjugosex 

elever i klassen och en pedagog, trots detta lyckades Katja att hålla disciplinen. Eleverna räckte upp 

handen när de ville svara på frågan och tystnade direkt när Katja bad dem. Dock märkte jag att eleverna 

räckte upp handen bara om de visste korrekt svar och Katja undrade aldrig hur de gick tillväga. Detta 

kan tolkas som om att eleverna inte får ha fel och att det är slutligt resultat som är viktigt för Katja. 

Härifrån kan jag dra paralleller till Sundins resonemang kring kreativitet. Han redogör hur synen på 

kreativitet har ändrats med tiderna och att förut intresserade sig vuxna för det slutliga resultatet i barns 

skapande inte själva processen. Här kopplar jag barns skapande med problemlösning eftersom att 

skapandeprocessen är problemlösning i sig. I den ryska kursplanen för matematik står det bland annat att 

elever bör skapa balans mellan logik och intuition samt mellan gissning och argument (УМК 

"Гармония" 2009). Det som jag observerade i klassrummet stämmer inte överens med dessa rader då 

eleverna inte fick utrymme till olika antaganden. Men jag anser också att situationen kunde påverkas av 

min närvaro då eleverna ville visa för mig att de är så duktiga och svarar rätt.  

 

På slutet av matematiklektionen berömde Katja de elever som hade jobbat under lektionen och önskade 

att resten skulle visa sina framfötter vid nästa tillfälle. Detta kan tolkas som att sådant förhållningssätt 
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skapar konkurrens i klassrummet då Katja lyfter upp dem som har varit duktiga och utesluter de andra. 

Detta är inte konstigt med tanke på att i den ryska läroplanen hittar jag inga rader om jämställdheten.  

 

Väggarna i klassrummet var dekorerade med bilder med siffror och bokstäver som var köpta och inte 

tillverkade av barn själva. Det fanns inga hyllor med laborativt material. Barn tog fram materialet från 

sina ryggsäckar. Sedan märkte jag också att den elektroniska tavlan var till för lärare att använda. Jag 

såg aldrig elever komma fram till den. Detta kan tolkas som att organisationen i klassrummet är 

vuxenstyrd och att elever inte får möjlighet till att pröva på saker själva. Härifrån kan jag dra paralleller 

till Bjorkvolds resonemang om att rysk barnkultur starkt präglas av vuxenpåverkan där pedagoger styr 

och fostrar sina elever (Bjorkvold 2005, s. 86). Katja berättade att utbildningen har börjat få ny nivå och 

nyare former. Som jag har förstått var elektronisk tavla helt ny läromedel i undervisningen. Därför ville 

kanske Katja först bli själv van med den innan barn kunde använda den.  

 

Sammanfattningsvis är det ganska stor skillnad mellan verksamheterna i Lisas och Katjas klassrum.  

Lisas verksamhet präglas av jämställdheten där barn ses som aktiva deltagare. Organisationen är 

anpassad efter barnets nyfikenhet. De får komma fram och ta det material de behöver. Verksamheten i 

Katjas klassrum utmärks starkt av vuxenpåverkan och eleverna får få tillfällen för att utforska med egna 

idéer. I Lisas klassrum ägnar man ganska mycket tid åt vanliga rutiner till exempel att gå igenom datum 

eller städa borden efter lektionen. Katja prioriterar disciplin och det är viktigt för henne till exempel att 

eleverna står tysta vid sina bänkar innan lektionen börjar eller tystnar när hon säger till. Sådana 

situationer kan också tolkas som dagliga rutiner i sig. Jag upplevde att i Lisas klassrum får eleverna mer 

frihet då barnen får röra sig fritt och själva hämta materialet. Det är inte konstigt att Katjas verksamhet 

är så disciplinerad i jämförelse med Lisas eftersom att i den ryska läroplanen står det om att skolan ska 

sträva efter att bland annat stärka varje elevs självkontroll och jag anser att det är en ganska viktig 

aspekt för att förbereda elever inför vuxenlivet. Även det faktum att Katja är ensam i klassrummet med 

tjugosex elever kan tolkas som orsak till varför det är så viktigt för Katja med disciplin. På det sättet 

lyckas hon hålla hela klassens uppmärksamhet. Dock anser jag att för att ägna tillräckligt med 

uppmärksamhet till varje enskild elev behövs det flera pedagoger i en sådan stor barngrupp, som det är i 

Lisas klassrum. Eller mindre barngrupp för en pedagog.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med Lisas och Katjas verksamheter.  Jag anser att skillnaden är 

ganska märklig och det viktigaste är att Lisas elever ses som aktiva deltagare som får utrymme för 

samarbete. Katjas elever måste hålla sig inom ramen ”självkontroll” och det ges få tillfällen till 

samarbete i klassrummet. Trots så stora skillnader i verksamheterna är det inte så stor skillnad mellan de 
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svenska och ryska elevernas prestationer i de internationella studierna från PISA (PISA 2009). Att ryska 

elever ligger efter svenska elever kan bero på att de får för lite hjälp eftersom att det är så stora 

barngrupper. Det kan också bero på att eleverna får få tillfälle till samarbete, vilket är betydelsefullt med 

tanke på att vi lär oss av varandra. Även Liberg påstår att vi skapar oss mening och förståelse genom 

social interaktion med varandra (Liberg 2007,s.9).  

 

I Inledningen (se sid.5) presenterade jag en rapport om orsakerna till svenska elevers försämrade 

resultat i matematik i internationella studier (2010.02.01). Utifrån mina observationer från 

matematikstunden i Lisas klassrum framgår det att eleverna jobbade mest självständigt. De fick hjälp av 

laborativt material och av pedagogerna när de räckte upp handen. Sådant arbetssätt är passande med 

tanke på att eleverna kan befinna sig på olika kunskapsnivå. Å andra sidan finns det en risk att elever 

kan börja syssla med någonting annat som har inte med matematiken att göra. Som det framgår i 

”Matematik från början” upplever många elever matematiken som tråkig och ointressant (Matematik 

från början 2002, s. 181). Den här aspekten är mycket viktigt och för att väcka lust till lärande räcker det 

inte med att ge elever tillgång till laborativt material, anser jag. Tydlig pedagogisk vägledning med 

ämnesintegrerat arbetssätt är en av metoderna som kan främja elevers lust till lärandet och inte minst 

gynna elevers prestationer. Slutligen behövs det lite av Katjas vuxenstyrda arbetssätt i Lisas klassrum. 

Däremot vill jag påminna om att det som jag observerade i Lisas och Katjas verksamheter behöver inte 

betyda att de alltid är utformade på det sättet. Lisas elever kanske får mycket mer pedagogisk 

vägledning vid andra situationer och Katjas elever kanske får utrymme till samarbete under andra 

tillfällena.  

 

 

9. Slutsatser och Slutdiskussion 

 

Syftet med mitt examensarbete var att jämföra och undersöka hur ryska respektive svenska pedagoger 

använder sig av estetiska ämnen som bild, drama, musik och dans i undervisningen av kärnämnen som 

matematik och svenska respektive ryska. I min undersökning ville jag ta reda på vilka av dessa estetiska 

uttrycksformer som används av pedagogerna i undervisningen, samt i vilken grad de integrerar dessa 

med teoretiskt arbete. Jag ville också gå igenom de styrdokument som används i skolorna jag undersökte 

med avsikten att hitta vilket stöd av det konstnärliga perspektivet som ges i läroplanerna. Dessutom ville 

jag jämföra metodval och pedagogisk organisation som används i klassrummen jag undersökte. Detta 
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för att få en helhetsbild om verksamheterna och möjliga orsaker som kan ligga till grund för elevernas 

prestationer.  

 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att de estetiska uttrycksformer som används i Katjas 

klassrum är: bild, drama, dans och musik. Dessa ämnen integreras i olika grad både med matematiken 

och också ryska. Det som integreras mest i språklektionerna är musik och dans medan det i matematiken 

integreras mer bild. Minst integreras drama med språket. I Lisas klassrum är det mer bild och musik som 

integreras med de teoretiska ämnena. Lisa integrerar bild både med matematiken och i språk lektionerna. 

Inte minst integrerar Lisa musik med språket. Utifrån dessa resultat framgår det att både Katja och Lisa 

mer eller mindre jobbar ämnesintegrerat.  

 

Sörensen och Löfqvist har i sin undersökning ”Estetik – ett redskap för lärande” bland annat kommit 

fram till att pedagoger anser att det är viktigt att jobba med estetiska uttrycksformer för att öka förståelse 

för de teoretiska ämnena i skolan och att de jobbar på det sättet både medvetet och omedvetet (Sörensen 

& Löfqvist 2010). Min undersökning visar också att både Katja och Lisa är medvetna om 

ämnesintegrerat arbetssätt som en metod för att ge eleverna bättre helhetsbild i matematiken och i 

svenska respektive ryska. Det visar sig också att Katja och Lisa jobbar ämnesintegrerat vid vissa 

tillfällen. Dock anser jag att kvalificerad ämnesintegrering kräver mer än korta tillfällen med till 

exempel integrering av bild i matematiken eller dans med språket. Professionell ämnesintegrering enligt 

min uppfattning är en arbetsmetod som systematiskt ska tillämpas i undervisningen. Som Lindstrand 

och Selander anser jag också att pedagogerna bör lägga det konstnärliga perspektivet på allt lärande i 

skolan (Lindstrand & Selander 2010, s.107).  

 

Bamadi har i sitt examensarbete ”Ämnesintegration och matematikundervisning i relation till 

entreprenöriellt lärande” bland annat kommit fram till att matematiklärare har svårt att lägga tid på 

aktiviteter i matematiklektionerna som bryter med traditionell undervisning (Bamadi 2010). I Lisas 

klassrum såg jag för lite ämnesintegrering under matematikstunden. Därför anser jag att Bamadis 

undersökning är relevant som fortsatt studie om ämnesintegrerat arbetssätt i matematik. Detta med tanke 

på att både svenska och ryska elever ligger efter i matematik i de internationella studierna. 

 

Vad gäller läroplanerna så finner jag att i den svenska läroplanen ges det mycket mer stöd av det 

konstnärliga perspektivet i jämförelse med den ryska läroplanen vilken jag tolkar som för abstrakt. Trots 

detta visar det sig att i Katjas klassrum tillämpas större variation av estetiska uttrycksformer än i Lisas 

klassrum.  
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Jämförelse av metodval och verksamheterna i Lisas respektive Katjas klassrum har visat att det finns 

stora skillnader i organisationerna. Syftet med jämförelserna var inte att peka på om Katjas arbetssätt är 

bättre än Lisas. Genom att jämföra verksamheterna ville jag få fram möjliga orsaker som kan ligga till 

grund för elevernas resultat i de internationella studierna. Det visar sig att dessa skillnader både har för 

och nackdelar i båda verksamheterna. Med min undersökning vill jag poängtera att som pedagog bör 

man ta nytta från båda verksamheterna för att inspireras och lära av varandra.  

 

Min undersökning gav mig en mycket information och kunskap som är viktiga för mitt framtida yrke. 

Mina slutsatser är att ämnesintegrerat arbetssätt är någonting som måste utvecklas både i den ryska och 

också den svenska skolan. Hur man organiserar ett sådant arbete i klassrummet är en viktig aspekt för att 

nå fram till varje enskild elev. Slutligen kan jag hävda att det finns kompetens och vilja hos båda 

pedagogerna för att jobba mer ämnesintegrerat. Jag ser bara positivt på det och tror på att 

verksamheterna i båda länderna är på väg att förändras.  
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11. Bilaga 

 

 
Intervjuguide: 

 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du jobbat som lärare? 

Vilken/ka styrdokument följer ni? Vem har författat dem? 

Vad innebär estetiska uttrycksformer för dig? 

Vad innebär att jobba ämnesintegrerat/ämnesövergripande för dig? 

Vilken erfarenhet har du av att integrera estetiska uttrycksformer som exempelvis bild, dans eller drama 

i kärnämnen som matematik eller svenska (ryska)? 

Hur anser du att man som pedagog kan använda sig av estetiska uttrycksformer* på lektioner som 

matematik eller svenska (ryska)? 

När det gäller lektioner i matematik, svenska (ryska) vilka pedagogiska metoder använder du i 

undervisningen? 

Vilka läromedel använder du under lektioner som matematik och svenska (ryska)? 

Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med att integrera estetiska uttrycksformer* i ämnen som matematik 

eller svenska (ryska)? 

När du planerar dina lektioner måste du hålla dig inom bestämda ramar eller har du möjlighet att variera 

undervisningen?  

*Estetiska uttrycksformer enligt min beteckning: bild, dans, musik och drama. 

 

 


