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Abstract ” Why aesthetics” a qualitative study of five teachers opinion about 

implementing aesthetic subjects in elementary classes. 

Title: Learning through aesthetics- A study of five teachers in grade 1-3. Their experiences of 

implementing aesthetics in teaching. 

Author: Mili Modak Supervisor: Petra Garberding Term: Autumn term 201The aim of my 

study is to investigate methods which class teachers implement concerning aesthetic subjects 

in elementary classes. It is a qualitative study about five teacher´s working in different 

elementary schools. This study investigates how and why teacher´s approaches when they 

integrate aesthetics in other subjects. It also investigates teacher´s attitude towards aesthetics. 

My study emphasizes on why they use asthetics and what the importance of aesthetics for 

children is. Besides gaining knowlegde about teaching methods I would wish for discussions 

regarding importance of aesthetics. This study also focus on the problems and dilemmas 

which teacher´s face during their implementation of asthetic subjects in the classroom. 

This is a qualitative study and it is based on qualitative research. Qualitative research consists 

of observations and interviews. Therefore, I interviewed different teachers who works at 

elementary schools. I interviewed five teachers who works in five different elementary 

schools from grade 1- 3. All those five teachers have diffrent kinds of work experience and 

education. When I analyzed my data which I gathered through interviews I adapted theories of 

Lev Vygotskij, John Dewey, Jean Piagets and Roger Säljö. 

The interviewed teachers agreed on one point: it is important to implement aesthetics in 

schools and in various subjects.  But there are several obstacles which all of the teachers are 

facing during their integrating of aesthetsic subjects. Some obstacles are for example lack of 

knowledge, financial conditions etc. 

Keywords: aesthetics, creativity, interaction, teaching, learning 

Sökord: estetik, kreativitet, interaktion, undervisning, lärande 
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Förord 

Jag vill ge ett stort tack till de fem lärarna som har ställt upp på att bli intervjuade och delade 

med sig sina upplevelser och tankar. Denna studie skulle vara omöjlig utan dem. Jag vill även 

tacka min VFU handledare Gunilla Nordström som har varit min inspiration för att skriva om 

estetiska ämnen. Ett stort tack till Petra Lundberg Bouquelon som är samordnare för estetiska 

läroprocesser på Södertörns Högskola. Denna studie har varit lärorikt och spännande att 

genomföra. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Petra Garberding som har uppmuntrat 

mig och gett mig stöd genom hela skrivprocessen. 
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1 Inledning 

I grundskolans läroplan står det skrivet att skolan ska lyfta fram processer, estetik, natur och 

samhälle som viktiga komponenter i lärandet (Wiklund 2013). Lärarna ska erbjuda eleverna 

möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera, förmedla upplevelser, 

idéer och erfarenheter med hjälp av ord, konkret material samt genom estetiska 

uttrycksformer. Vidare skriver Wiklund som sedan januari 2011 är utvecklingskonsult med 

inriktning på skolutveckling skriver om danska medieforskaren Kristen Drotner. Drotner 

hävdar att de estetiska ämnena är nödvändiga under barns och ungdomars uppväxt. De 

estetiska ämnena kanaliserar barns identiteter och bidrar till att skapa kultur i samhälle. Jag 

har alltid varit nyfiken på och intresserad av de estiska ämnena och hur viktigt det är att 

tillämpa dem i undervisningen. Skolan erbjuder barn olika estetiska ämnen, exempelvis bild 

och form samt musik. När jag hade min verksamhetsförlagda utbildning på en skola 

samtalade jag med min handledare om detta. Enligt min handledare har de inte tillräckligt 

med tid för att kunna ha de estetiska ämnena regelbundet eftersom det läggs mycket tid på 

planering, administrativt arbete och på barn som har svårt med svenska språket. Detta leder i 

sin tur till att dessa barn har svårt med andra ämnen. Det sänker deras självkänsla och 

motivation för att prestera bra i skolan enligt min handledare. 

Jag genomförde estetiska övningar med barnen och under min VFU använder jag teater som 

ett redskap för att kunna utföra en matematisk beräkning och jag blev positivt överraskad. Jag 

lade märke till att de barn som hade svårt att se logiken i matematik förstod ganska snabbt. 

Det väckte en undran hos mig om det är tid som inte finns eller om det är brist på kunskaper 

som leder till att lärarna har större fokus på att undervisa i andra ämnen än de estetiska 

ämnena i lågstadiet. Därför vill jag undersöka lärarnas uppfattning om de estetiska ämnena i 

skolan. 

 

2. Bakgrund 

”Barn har förmågan att ta sig till saker och ting. En bred musikspråklig kompetens bidrar helt 

klart till vuxenlivet blir mer rikt och skapande” (Bjorkvold 2009, s. 203). Temat för mitt 

examensarbete handlar om lärarnas inställning till den estetiska läroprocessen i grundskolan. 

Jag vill ta reda på hur lärarna ser på de estetiska läroprocesserna.  
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Anledningen till att jag valde det här ämnet är många. En av dem är min upplevelse som jag 

fick under min VFU period. Jag upplevde och såg under min VFU att eleverna hade alldeles 

för lite tid schemalagd för de estetiska ämnena i lågstadiet. Däremot hävdar forskning att 

estetiska läroprocesser kan driva elevers inlärningsförmågor framåt. Under hela 

lärarutbildningen hade vi lärarstudenter möjlighet att delta i olika estetiska aktiviteter. Vi tog 

del av drama, dans, sång och bild. Jag vill ta reda på om det är sannolikt att den nya 

läroplanens krav har gjort att lärarna inte hinner med de estetiska ämnena eller om det finns 

något annat som sitter i vägen. Jag tycker det är intressant eftersom jag vill ta reda på om det 

finns olika uppfattningar mellan forskningen och den praktiska verksamheten. Min forskning 

kan vara intressant för både lärarna och andra studenter som också vill undersöka det här 

området. Med min studie skulle jag kunna bidra till att lärarna börjar använda estetiska ämnen 

i större utsträckning. 

Robert Weil skrev en artikel på DN den 31 augusti 2013 om humaniora och estetiska ämnenas 

betydelse för ett kreativt näringsliv. Svenska elever presterar sämre i skolan enligt en 

internationell undersökning gjorts av PISA. PISA står för Programme for International 

Student Assessment. PISA s undersökning lägger stor vikt på elevers förmåga att sätta 

kunskaper i ett sammanhang. I Sverige vilar undervisning på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. En studie som har gjorts på Karolinska Institutet har kommit fram till att 

dans och musik stimulerar barns inlärning av de teoretiska ämnena som matematik (Weil 

2013). 

Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss 

estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder är betydelsefulla för att 

kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Musik är också en viktig del i 

människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling (Lgr 2011, 

s. 20, 100). 

 

I min studie fokuserar jag på lärarnas inställning och kommer inte att studera närmare om 

kraven i Lgr 11 uppfylls eller inte.  

Wiklund menar att genom att tillämpa estetiska ämnena i skolan, knyter eleverna samma 

känslor, upplevelser, kunskaper och erfarenheter. Det är en kunskapssyn som förutsätter från 

att kunskap skapas i människan tillsammans med andra människor. Lärarens uppgift är att 

organisera undervisning så att eleverna får möjlighet att få tid så att de kan fördjupa sig i sin 

förståelse och ett prövande. Detta i sin tur gynnar elevernas kunskapsutveckling och eleverna 
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kommer att kunna använda sina kunskaper inom många olika områden. Eleverna behöver inte 

använda sina kunskaper i det situationsbundna lärandemomentet. Eleverna lär sig successivt 

att skapa med sin kunskap (Wiklund 2009, s. 20, 22). 

 

”Estetiska uttrycksformer används i mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder 

olika saker för var och en av oss . Det är också en viktig del i människors sociala 

gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling” (Lgr 2011, s. 100). 

 

2.1 Vad är estetik 

Thavenius som är professor i litteraturvetenskap redogör för begreppet estetik. Ordet estetik 

har ett grekiskt ursprung och det är aisthesis på grekiska. Gamla grekerna förknippade ordet 

estetik till människans sinnliga och känslomässiga förhållanden till världen. Under 1700- talet 

började användas ordet estetik i en annan bemärkelse. Estetisk var något som särskilt 

utmärkte konsten och läran om det ”sköna i konsten”. Begreppet estetik har i takt med 

samhällets demokratisering kommit att användas också om populärkulturella fenomen. I 

moderna tider används estetik allt mer inom ekonomi, politik, i massmedierna, i vardagslivet 

och i ungdomskulturerna. Estetik har även kultursociologisk betydelse i moderna samhället. 

Thavenius menar att estetik är nu en del av samhällets social och kulturella liv. Den används i 

olika sociala sammanhang dvs. i konsten, skolan, politiken och ekonomin (Thavenius 2004, s. 

100). 

2.2 Estetiska ämnena i skolan 

Lena Aulin- Gråhamn är biträdande enhetschef för enheten kultur, språk och medier vid 

lärarutbildning i Malmö. Hon skriver att till skolans estetiska ämnen tillhör bland annat bild, 

musik, slöjd, textil och hemkunskap. Eftersom mitt syfte är att undersöka lågstadiet lärarnas 

uppfattning om de estetiska ämnena, håller jag mig till ämnena som klasslärarna själva 

undervisar (Gråhamn 2004, s. 14). Jag ska presentera kort de ämnena som jag mest fokuserar 

på i min undersökning och de är bild, musik och drama  

Bild 

Bildundervisning stimulerar ett naturligt skapande behov hos barnet. Målet med 

konstpedagogisk undervisning är att bibehålla barns öppna och mottagliga sinnestillstånd och 

sunda kreativitet. Reformpedagogerna var eniga om det fria skapandets möjligheter att skapa 
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harmoniska människor. Genom bilden utvecklas individuella intryck för barnets personlighet, 

utvecklingsstadium, känslomässiga tillstånd och för det omedvetna. Genom att arbeta med 

bild utvecklar individens personlighet och förmågan att delta i estetisk kommunikation och 

kultur ökar. Att arbeta med bild kan handla om att man skapar en egen uppfattning om sig 

själv och även om sin omgivning (Gråhamn 2004, s. 24) 

Musik  

1842 fanns skolstadga om kyrkosång som ett obligatoriskt ämne. Sedan utkom folkskolans 

sångbok år 1867 och det innehöll folkvisor, sånger om naturen, fosterland och sedelärande 

sånger. Under 1930 talet skulle stämsångerna ingå i alla sångböcker och alla barn skulle lära 

sig sjunga. 1950 gav ut sångboken som innehöll det man kallade Samsånger. Det 

fosterländska motivet har ersatt av ett intresse för det mångkulturella. Genom musik kan man 

uttrycka sina känslor och erfarenheter. Musik är ett praktiskt ämne som kräver olika typer av 

fysiska ansträngningar. Musik skapar samspel sinsemellan individerna och detta samspel ökar 

livskvaliteten hos varje elev och det stärker även elevernas känsla för grupptillhörighet. Musik 

skapar harmoni och glädje hos människorna (Gråhamn 2004, s. 27) 

Drama 

Drama är inget ämne med egen kursplan i grundskolan utan det används som en metod inom 

andra ämnen. Syfte med dramapedagogiska perspektiv är att utveckla demokratiska 

förhållningsättet hos eleverna. Drama har liket till lek med detta menar jag genom 

dramaövning spelar lärarna olika rollspel. Det är väldigt användbart när det gäller 

konflikthantering och drama hjälper att utveckla särskilda förhållningsätt. Drama anses som 

en slags terapi och man kan även bearbeta sina upplevelser och erfarenheter av olika 

kulturella erfarenhetsformer som till exempel konst, populärkultur osv. (Gråhamn 2004, s. 

30). 

 

2.3 Estetiska läroprocesser 

Estetiska läroprocesser är enligt Wiklund ett sätt att arbeta i skolan som främjar 

kunskapsutveckling där en elev kan knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, 

erfarenheter. Estetiska läroprocesser innefattar både ett förhållningssätt och en metod i 

utbildningssammanhang. Det handlar även om att förhålla sig till kunskap som medför 
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möjligheter till olika tolkningar av verkligheten. Detta är enligt Wiklund också en 

kunskapssyn som går ut på att kunskap skapas hos människan tillsammans med andra 

människor (Wiklund 2009, s. 20). 

 

3. Syfte och Frågeställningar 

Mitt syfte med det här examensarbetet är att undersöka några lärares attityd till de estiska 

ämnena i lågstadiet i relation till barns utveckling och lärande. 

Frågeställningar som jag väljer att använda i mitt examensarbete är 

 Vilken betydelse har de estetiska ämnena i lågstadiet enligt de intervjuade lärarna? 

 Hur utformar lärarna de estetikundervisning för sina elever i skolan? 

 Vilka problem kan uppstå i samband med estetisk undervisning? 

 

4. Teori och tidigare forskning 

4.1 Teorianknytning 

De teoretiska begrepp som mitt examensarbete bygger på är sociokulturell perspektiv och 

kreativitet och fantasi. 

Sociokulturellt perspektiv 

Olga Dysthe är professor i pedagogik vid universitet i Bergen. Dysthe skriver att det 

sociokulturella perspektivet bygger på att skapa interaktionsformer och miljöer som möjliggör 

att individen känner sig uppskattad som en individ och hon kan betyda något för de andra. 

Den sociokulturella synen fokuserar på lärande som en kollektiv deltagande process och den 

lägger mycket vikt på interaktion och kontext (Dysthe 2003, s. 50). 

Interaktion är viktig för att kunna inhämta nya kunskaper. Dysthe och Igland tolkar 

utgångspunkten i Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij var en psykolog, pedagog och 

filosof. Vygotskij menar att omgivningen påverkar individens inneboende utveckling. Detta 

leder i sin tur till individen samverkar med andra och genom denna samverkan sker lärande 
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och utveckling. Vygotskij understryker att den sociala samverkan går ut på att individen är 

social aktiv. Utveckling från social samverkan till individuella medvetenhetsfunktioner 

benämner Vygotskij för internalisering. Internalisering innebär att mentala funktioner 

förmedlas, överförs och understöds eller styrs med hjälp av fysiska och intellektuella redskap 

som människor använder i olika slags sociala aktiviteter (Dysthe  & Igland 2003, s. 79). 

Dewey, som var en amerikansk filosof och pedagog menar att pedagogens uppgift är att 

vägleda, styra och organisera ett samspel mellan den växande individen och en föränderlig 

omgivning. Samspelet mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ska ge oss kunskap, och 

denna kunskap ska i sin tur ge förutsättning för att individen aktivt ska kunna påverka det 

samhällssystemet han eller hon lever i. Dewey hävdar att en individ utvecklas genom samspel 

med sin omvärld. Han eller hon lär sig de social regler, att tolka sin omvärld och att förstå 

sammanhanget. Pedagogik handlar om reproducera värderingar, kunskaper och färdigheter 

från en generation till en annan enligt Dewey (Dewey 1915, s. 17f). 

Vaage skriver att en huvudtes i Deweys teori är intersubjektivitet. Med begreppet 

intersubjektivitet menar Dewey att lärande sker när en individ utbyter erfarenheter med andra 

genom att delta och kommunicera (Vaage 2003, s. 123).  

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi. Säljö skriver att i ett sociokulturellt 

perspektiv fungerar lärande och utveckling som kommunikativa processer. Det är genom 

kommunikation som en individ blir delaktig i kunskaper och färdigheter.  Att kunna läsa, 

skriva, rita osv. innebär att en individ kan behärska de kommunikativa praktikerna (Säljö 

2000, s. 37). 

Ingrid Lindahl är universitetslektor i pedagogik. Lindahl tolkar principen om semiotisk 

mediering som Vygotskij skriver om. Teorin bygger på två premisser och det är att 

internalisering är en social process och att språk fungerar som förmedlare av sociala och 

individuella funktioner (Lindahl 2002, s. 71). Vidare skriver Lindahl att Vygotskijs hävdar att 

konst är en befrielse av känslor och därigenom en social lösning av det omedvetna känslor. 

Konstupplevelser utvidgar människans föreställningsvärld och därmed förmågan till det nya 

tänkandet ökar (Lindahl 2002, s. 73). 

Lindahls tolkning av Vygotskij teori om den proximala utveckling zonen påvisar att hur 

viktigt det är med undervisning. Genom teori om ” Zone of Proximal development” menar 

Vygotskij att barn med stöd av en mer kompetent person kan utvecklas från en nivå till en 
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annan. En pedagog har en avgörande roll när det gäller samband mellan barns lärande och 

utveckling. Vygotskij påpekar att inlärning är en förutsättning för barns utveckling. 

Vygotskijs utvecklingszon består av det avståndet som existerar mellan den aktuella och 

potentiella utvecklingsnivån.  När barnet har lärt sig något i samarbete med sina kamrater eller 

lärare kommer han eller hon att klara av ett arbete självständigt senare (Lindahl 2002, s. 84). 

Dysthe och Igland tolkar också Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij påpekar att 

individens inneboende utveckling är viktig och att även omgivningen fyller en viktig funktion. 

Allra viktigast enligt Vygotskij är den sociala samverkan och det innebär att människans 

medvetenhet påverkas av de sociala aktiviteter och den kulturella handlingsmönster (Dysthe 

& Igland 2003, s. 75). 

Vidare skriver Vygotskij att utveckling sker före lärande och lärande är en extern process som 

följer utveckling. Därför är det enligt Vygotskij knappast någon mening att undervisa i sådant 

som barnen inte är mogna för. Lärande och utveckling hänger samman och inverkar på 

varandra. Lärande medför utveckling och en rad utvecklingsprocesser skulle inte vara möjligt 

utan lärande. Utveckling och lärande är sammanvävda processer ända från födelsen.  Lärande 

i all bemärkelse är inte någon soloprestation och inte heller någon passiv insats. Vygotskij 

menar att den som lär och den som undervisar ska vara aktiva agenter i en social samverkan. 

Denna aktiva samverkan beskriver Vygotskij som en förutsättning för att lärande och 

utveckling ska ske (Dysthe & Igland 2003, s. 82). 

 

Kreativitet och fantasi 

Lindahl tolkar Piagets teori om fantasi och kreativitet. Piaget var en psykolog och pedagog. 

Enligt Lindahls tolkning menat Piaget att bild och form betraktas som en metod för att 

bearbeta olika tema och detta leder i sin tur till att barn lär sig innebörder och begrepp. 

Skapande kan relateras till barns behov av att få uttrycka sina känslor och utveckla sin fantasi. 

Enligt Piaget (1971) utvecklas barn fantasi hand i hand med logiken. Genom lek och 

skapandet bearbetar barn sina upplevelser och formar sina föreställningar om sin omvärld 

(Lindahl 2002, s. 55). 

Enligt Lindahls tolkning menar Vygotskij att i allt skapande i såväl vetenskap som konst och i 

det mänskliga lärande och utveckling spelar fantasi en betydelsefull roll. Vygotskij menar att 

den kreativa förmågan är en naturlig funktion hos varje individ. Denna förmåga är basen för 
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allt skapande och ständigt närvarande i barnets meningsskapande. Vygotskij belyser fantasins 

speciella funktioner i det som utformar det mänskliga medvetandet. Reproduktiva handlingar 

som associeras med individens minne är en grundförutsättning för tänkandet. Genom att 

minnas och bevara tidigare erfarenheter anpassas en individ till den omgivande kulturen. 

Kreativa handlingar går ut på att fantasi och skapande ska kunna forma nya kombinationer av 

de ihågkomna handlingarna ur verkligheten (Lindahl 2002, s. 5). 

Lev Vygotskij skrev sin doktorsavhandling om Konstens psykologi i år 1925. I sin teori tar 

Vygotskij upp att människan med hjälp av tecken tolkar och förstår sin omgivning. Den 

beskriver även människans kulturella utveckling som en enhetlig medvetandeprocess, där 

känsla och tanke hör ihop. Vygotskij påpekar också att det mänskliga medvetandet är 

dynamiskt och föränderligt och den reflekterar tillbaka den omgivande kulturen både till form 

och också innehåll. Den kreativa förmågan kallar Vygotskij för fantasi. Fantasi är en form av 

medvetande som hör ihop med verkligheten på olika sätt. Ju rikare en verklighet är, desto mer 

skapas möjligheter till fantasi. Genom fantasi tolkar barn erfarenhet och känslor. Grunden för 

barns skapande finns i leken. Genom lek berättar barn en historia och de estetiska och 

kulturella formerna existerar i barns lek (Vygotskij 2005, s. 9). 

Kreativitet är en mänsklig aktivitet som skapar något nytt oavsett om det är ett ting, 

konstruktion eller känsla. Det är människans kreativa förmåga som gör henne till en 

framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och förändrar sin nutid. Denna kreativa 

förmåga kallas inom psykologin för föreställning eller fantasi. I själva verket är det fantasin 

som är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden (Vygotskij 2005, s. 

13). 

Lindahl tillägger i sin tolkning att Vygotsikj menar att det gemensamma draget i barnets och 

konstnärens skapande är fantasi eftersom fantasin släpper lös känslor. Barns eget 

bildskapande är ett sätt att med hjälp av fantasin föreställa och gestalta en egen tolkning av 

det de upplever. Källan till fantasiprocessen ligger i perception. Barn uppfattar en 

generaliserad helhet som sedan följs av en komplicerad bearbetningsprocess bestående av 

associationer och disassociationer i de varseblivna intrycken. Fantasi hämtar enligt Vygotskij 

sin näring från den yttre verkligheten. Därför har miljön en stor betydelse för fantasiprocess 

(Lindahl 2002, s. 83). 

Lindahl tolkar Piagets utvecklingspsykologi. Piaget lyfter fram en annan funktion som 

fantasin i sin teori om barns kognitiva utveckling. Piaget hävdar att barn använder fantasi som 
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ett viktigt redskap för att skapa sammanhängande mening och övergången till det 

preoperationella stadiet. Det preoperationella stadiet är enligt Piaget stadiet där utvecklar barn 

sin förmåga att utveckla sitt tänkande. Förmågan att utveckla föreställningar är en 

förutsättning för att barnet ska tänka olika tankar, bilda begrepp och skapa språk. När barn 

använder fantasi innebär det ett symboliskt tankearbete och detta tankearbete möjliggör att ett 

barn kan bearbeta de erfarenheter som de får. Fantasin hjälper barn att skapa sig en 

meningsfull värld och de får även möjlighet att utveckla kreativt tänkande och handling 

(Lindahl 2002, s. 82). 

 

4.2 Tidigare forskning  

Nu kommer jag att presentera olika studier som har gjorts om de estetiska ämnena dvs. dans, 

musik, drama och bild och hur de fyra olika estetiska formerna påverkar individerna enligt 

olika forskare. Jag kommer också att diskutera skolans roll enligt olika studier. 

År 1999 genomfördes en undersökning i USA om att integrera de estetiska ämnena i andra 

ämnen. Undersökningen kallades för Champions of change: The impacts of arts and learning. 

Undersökningen visar ett tydligt tecken på att integrering av estetik i övriga ämnen driver 

barns inlärning framåt. Barnen presterar också bättre och lärarna är entusiastiska för att 

undervisa olika ämnen med hjälp av de estetiska ämnena och det skapar en variation i 

undervisningen (Purnell 2004). 

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon skriver att 

bildskapande driver barnens utveckling samt socialisation framåt. Man kan arbeta med bilder 

antingen i en grupp eller individuellt. Bildskapande är en unik lek där ett barn kan använda sin 

fantasi och berätta för sig själv och andra om sina egna erfarenheter, önskningar och 

ambitioner. Även om bilden i sig har haft en stor betydelse genom åren har det dock inte 

ansetts nödvändigt att man ska arbeta med bild. Vidare skriver Liberg att barnens sätt att 

använda musik kräver lyhördhet från pedagogerna så att barnen blir medskapare av kulturen i 

skolan. Ibland tolkas innehållet i skolans kursplan så att det ger upphov till en speciell kultur i 

skolan och annorlunda arbetssätt och arbetsformer. Det betonas tydligt i vårt styr dokument 

att barns egen musik är viktigt för deras identitetsskapande faktorer. Musik skapar ett viktigt 

forum för värdegrundsfrågor och demokrati. Musik ger barn en viktig bas där barnens egen 

kultur kan komma till uttryck och detta i sin tur öppnar möjligheter för olika diskussioner och 

reflektioner (Skolverket 2007, s. 15, 18). 
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Lindahl påpekar i sin avhandling att genom bild utvecklas barns möjligheter att uppfatta och 

uppleva. Barn lär sig att reflektera kritiskt över konstbilder och bilder i samhället. Det egna 

bildskapandet ökar kapaciteten hos barn för att kunna utveckla sitt eget lärande (Lindahl 

2002, s. 67). 

Den estetiska, eller konstnärliga, sfären är en del av offentligheten. Skolan bör enligt 

Gråhamn och Thavenius vara en offentlig arena på samma sätt som konsten, där det erbjuds 

plats för öppen och kritisk diskussion. I grunden handlar det om kulturell yttrandefrihet och 

om barns rätt till att uttrycka sig i tal, skrift och med de konstnärliga medel som de själva 

väljer.  Den rättigheten bör barn få i skolan eftersom skolan ska vara en institution som ska 

fungera bevarande och förmedlande hävdar Gråhamn & Thavenius. Genom de estetiska 

ämnena kan skolan hjälpa sina elever att ställa svåra frågor eftersom estetik skapar frirum och 

utrymme mellan det traditionella tänkandet och förnyelse och mellan det personliga och det 

gemensamma. Estetiken som social form ställer krav både på lärarnas emotionella och 

intellektuella närvaro (Gråhamn & Thavenius 2003, s. 135, 136). 

En studie av Lobo och Winsler har genomförts och utgångspunkten i den här forskningen är 

hur dans kan inverka på barns sociala kompetens. Lobo och Winsler hävdar att social 

interaktion är avgörande för barns utveckling och detta gäller framför allt barns psykiska 

hälsa. Det finns många barn som har svårigheter när det gäller att samarbeta med andra vilket 

kan hämma barns kognitiva förmåga och inlärningsförmåga. Enligt Lobo och Winsler visar 

forskning att barn som har förmågan att socialisera med andra visar en positiv inställning till 

skola och skolarbete. Forskning kring kopplingen mellan dans och barns sociala interaktion 

har tidigare inte gjorts i så stor utsträckning som nu. Studien som Lobo och Winsler 

genomförde visar på att dans kan få barn att reflektera kring sina egna starka och svaga sidor. 

Dansen möjliggör att barns självkänsla förstärks, och att barn lär sig att förstå hur man ska 

skapa både närhet och distans till andra i omgivningen. Genom dans lär barn sig att ta ansvar, 

de kan börja ta en ledarroll och deras kommunikationsförmåga ökar (Lobo & Winsler 2006). 

Ingrid Pramling Samuelsson är pedagogikprofessor vid Göteborg universitet. Samuelsson 

skriver att kreativitet och skapande har stora likheter med lek. Många forskare har påpekat att 

estetik har en nära koppling till lek och lärande. Barn gestaltar och skapar inre föreställningar 

genom lek. Flera studier ger belägg för att barns spontana sånger, musik, rytmik, dans och 

teckning är en form av lek. Det estetiska fältet lyfter barns lust till egen spontan verksamhet. 

Musik, och poesi utrycks i ljud och detta tilltalar vår hörsel. De estetiska ämnena har en 
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interaktiv aspekt med detta menar författarna att de estetiska ämnena ökar barns delaktighet 

och detta leder i sin tur till ökad samverkan mellan barnen (Samuelsson f 2008, s. 22). 

Drama är en gren i de estetiska ämnena. Drama driver barns språkutveckling framåt visar 

forskning. Språkutveckling har en tydlig koppling till barns läsförmågor och barnen som inte 

har ett bra språk har sämre förutsättning när det gäller att läsa. Detta leder i sin tur till sämre 

resultat i skolan. Däremot visar forskning att på grund av ekonomiska skäl, är skolorna 

tvungna att välja bort en hel del estetiska ämnena i skolan (Mages 2008). 

Både ljud och fysisk rörelse spelar en betydelsefull roll för människans utveckling under 

fosterstadiet. Forskning hävdar att hjärnan formas och mognar genom kroppsrörelse både hos 

modern och fostret. Moderns rörelser utlöser kemiska processer som har direkt inverkan på 

hjärnans funktioner och duglighet. Redan under fosterstadiet läggs grunden för människan 

som en socialt kommunicerande och kännande varelse. Därför är det viktigt att man lyssnar på 

olika slags harmonisk musik. Musik skapar harmoni och glädje, eftersom musik stärker 

kvinnans havandeskap. Detta leder i sin tur att grunden läggs för individens psykiska hälsa ur 

ett livslångt utvecklingsperspektiv (Bjorkvold 2009, s. 21). 

Förutom att skapa glädje och harmoni har musik andra betydelsefulla roller. Forskning visar 

att om man integrera musik i barns litteraturundervisning har det en gynnsam effekt på 

barnen. När man integrerar musik i litteratur undervisning, ökar barns vokabulär, språkets 

rytm, litteracitet osv. Genom att integrera musik kan barn få en insikt av vår historia och 

kännedom om olika kulturer. Att integrera musik i andra ämnen hjälper barn att förstå olika 

genrer och det skapar variation i undervisningen (Calogero 2002). 

En rysk studie hävdar att redan från tidig ålder blir barn väl bekanta med harmoni som finns i 

ljud och ord och uttryckskrafter i färger och former. De försöker använda dem i sitt liv utifrån 

sin ålder och de möjligheter som finns. Det konstnärliga verksamheterna bidrar till utveckling 

av smak, föreställningsförmåga och fantasi (Bjorkvold 2009, s. 85). 

Sundin skriver också att musik överhuvudtaget påverkar oss både kroppsligt och 

känslomässigt. Dessutom påverkar musik individens verbala språk. Sundin skriver också att 

undersökningar tyder på att musik är relaterad till känslighet, uttrycksförmågor och 

självförståelsen hos en individ. Detta leder i sin tur till att individer kan ha lätt att identifiera 

emotionella uttryck hos andra och dessutom kan en individ uttrycka sig till andra och 
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identifiera sådana emotionella uttryck hos sig själva. Genom musikalisk uppfostran skapas 

möjligheter för att kunna göra en upptäcktsresa i sitt inre (Sundin 1995, s. 166). 

Theorell hävdar också att ett brett kulturbud för alla i samhället skulle leda till en minskning 

av social ojämlikhet i hälsa. Kulturupplevelser har även andra medicinska effekter på 

människor. Genom kulturupplevelser framkallas nedvarvning och det har en långvarig effekt 

som även stimulerar även de utslitna cellerna. Dans och sång engagerar stora delar av vår 

kropp och det kan träna musklerna. Musik, dans och bildterapi är användbart även för 

människor som upplevt svåra trauma. Musikterapi, bildterapi, psykodrama och dansterapi har 

etablerat sig på många håll i rehabiliteringsmedicin. Barns emotionella utveckling sker med 

hjälp av musik och andra kulturella upplevelser. Barn som börjar spela instrument i tidiga år 

utvecklar god förmåga att förstå matematik (Theorell 2008, s. 133). 

Nu har jag behandlat hur olika estetiska former dvs. dans, musik, bild och drama inverkar 

individerna enligt olika studier. Studier har även gjorts om lärarens och skolans roll när det 

gäller att tillämpa de estetiska ämnena i skolan. Detta kommer jag nu att beskriva följande 

stycken. 

Wiklund skriver att många lärare saknar metodisk kompetens. De kan inte variera sig på 

didaktisk grund så att elever kan utveckla sina förmågor utifrån sina egna förutsättningar. En 

förutsättning för ett metodiskt förhållningssätt grundar sig på didaktisk grund. För att utveckla 

elevernas kompetens, krävs även att lärarna förändrar mycket av sitt traditionella sätt att 

undervisa (Wiklund 2009, s. 75, 97). 

Wiklund skriver att idag är det hög tid att de estetiska läroprocesserna blir en naturlig del av 

skolans kunskapssyn. Wiklund menar att i ett utvecklat samhälle är kommunikation ett 

grundelement och sambanden mellan logik och estetik är betydelsefull för inhämtning av 

kunskap. Wiklund skriver vidare att i varje ämne ska skolan erbjuda sina elever möjlighet att 

formulera sin förståelse och sitt kunnande genom bild, musik, form och dans. Varje lärare har 

ansvar att främja estetiska läroprocesser. För att kreativitet och skapande ska komma till stånd 

i skola och utbildning krävs en ökad lärarkompetens inom det estetiska området. En lärare 

behöver en rik uppsättning av det metodiska verktyget för att stimulera alla barns lärande. 

Dessutom hävdar Wiklund att ämneslärare som ska arbeta med estetiska läroprocesser 

behöver själv inte vara proffs inom det estetiska fältet. Däremot kan ämneslärare ha 

kännedom och kunskap inom det estetiska ämnet (Wiklund 2009, s. 105). 
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Wiklund skriver att utvärderingar som har gjorts i olika skolor visar att de estetiska ämnena 

får mindre utrymme i skolans utveckling. Utrymmet i schemat har minskat om man jämför 

med skolans andra övriga ämnen. Bild och musik har 230 timmar i grundskolan medan matte 

har 500 timmar. I dag sker musikundervisning i en hel klass och detta förändrar barns 

förutsättning för barns samspel och skapande i mindre grupper. Dessutom är det resurserna i 

skolorna otillräckliga och musikämnet anses mindre betydelsefullt för de andra lärarna. I de 

yngre åldrarna är det klass lärarna som lär ut de estetiska ämnena och många gånger glöms de 

estetiska ämnena bort (Wiklund 2009, s. 40). 

Wiklund poängterar även rektorernas roll när det gäller lärarnas ämnesutveckling. Wiklund 

skriver också att rektorerna ska bygga upp en personalstrategi med detta menar Wiklund att 

rektorerna ska anordna ett arbetslag med skiftande estetiska och annan ämneskompetens. 

Rektorerna ska ansvara för att all undervisning ska styrs av målen i läroplanen och att 

eleverna ska ha hög delaktighet. Dessutom bör rektorerna enligt Wiklund tänka i nya banor. 

Eftersom rektorerna fungerar som en skolutvecklare ska de stödja personalgruppens arbete 

(Wiklund 2009, s. 50). 

Wiklund belyser att vikten av kompetensutveckling är viktig hos lärarna. 

Kompetensutvecklingen kan ge goda resultat i all utbildning. Lärarnas kompetens har 

betydelsefull roll när det gäller elevernas resultat. I ämnet musik har lärarnas kompetens 

sjunkit sedan 1992. Att dansa, spela teater och improvisera kan vara skräckfyllt för de lärarna 

som har vana vid. Wiklund skriver att lärarna borde ha en beredskap för detta och det ingår i 

läraruppdraget. Lärarutbildning ska enligt Wiklund innehålla moment där en blivande lärare 

blir utrustad för att kunna leda det kommunikativa och kreativa perspektivet i undervisningen. 

Det krävs även en medveten skolledning för att förverkliga läroplanstexter till den praktiska 

undervisningen. Lärarna bör enligt Wiklund få möjlighet att utveckla estetiska dimensioner 

(Wiklund 2009, s. 90, 91).  

Thavenius skriver att de estetiska ämnena utvidgar skolans rådande kunskapssyn och det kan 

på så sätt även förändra det lärande som äger rum i skolan. Alla sinnen får vara med och 

genom de estetiska ämnena utvecklas känslor, fantasi och inlevelseförmåga hos eleverna. 

Vidare skriver Thavenius att formens betydelse för all kunskap och meningsskapandet har en 

viktig roll i lärandet. De estetiska ämnena öppnar upp möjligheter för eleverna att kunna 

samtala med varandra på ett öppet, levande och perspektivrikt sätt. De estetiska ämnena 
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utvecklar elevernas kapacitet att lyssna och bemöta sina samtalspartner på ett sätt som är 

fruktbart och utvecklande för själva samtalet (Thavenius 2004, s. 230). 

Olika undersökningar och studier som jag tog upp i mitt tidigare forskningsavsnitt, visar på att 

estetik påverkar individen både psykiskt och fysiskt. Genom estetik får barn en inblick av vår 

kultur och därmed utvecklas empati och medkänsla för andra människor. Dessutom har skolan 

det yttersta ansvaret för att främja kultur och estetik. 

 

5 Tillvägagångssätt 

5.1 Forskningsprocess 

När man genomför en undersökning, är det viktigt att ha några punkter i åtanke enligt Stukat. 

Stukat menar att man ska tänka på vad det är jag ska studera? Är detta ett intressant och 

viktigt område? Och hur jag ska börja?  I en forskningsprocess utformar man ett PM som kan 

betraktas som en undersökningsplan (Stukat 2011, s. 19). Om jag återkopplar till det Stukat 

skriver om forskningsprocess, så börjar jag att undersöka om det har gjorts någon forskning 

inom mitt ämne. När min delkursansvarig godkände mitt ämnesval, började jag söka efter 

litteratur och forskning som har gjorts inom mitt ämne.  

5.2 Urval 

Eftersom mitt syfte är att få insikt om lärarnas uppfattning om de estetiska ämnena i 

lågstadiet, valde jag olika skolor i två olika kommuner. Utgångspunkten i mitt grundurval var 

att välja lärare och skolor med olika förutsättningar exempelvis erfarenhet och utbildning. Jag 

har tagit personlig kontakt med många rektorer i olika skolor i Stockholm. Jag presenterade 

mitt examensarbete och vad som är mitt syfte. Jag skickade ett personligt brev till olika 

rektorer och beskrev utförligt mitt syfte med att intervjua lärarna. De flesta skolorna tackade 

nej eftersom lärarna inte hade tid att bli intervjuade. Därför valde jag de fem olika kommunala 

skolor som tackade ja till att kunna bli intervjuade. Sedan strukturerade jag upp en 

intervjuguide med olika frågor som jag ville ställa till mina informanter. Jag skickade inte 

mina frågor till mina informanter i förväg. Informanterna hade inte tid att gå genom mina 

frågor och därför ansåg jag att det inte var nödvändigt att skicka intervjufrågorna i förväg. 

Däremot skrev jag ett utförligt informationsbrev där det stod om vad mitt examensarbete 

handlar om.  
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Jag kommer här att presentera mitt empiriskt insamlade material. Med hjälp av tidigare 

forskning kommer jag att analysera mitt empiriskt insamlade material. Innan jag går in på 

resultat och analys vill jag kort presentera mina informanter. Under intervjun diskuterade jag 

med lärarna deras syn på de estetiska ämnena i lågstadiet. Lärarna resonerade kring de 

estetiska ämnenas betydelse i undervisning och de diskuterade även de osynliga svårigheter 

som skapar hinder för att kunna ha de estetiska ämnena i lågstadiet. Detta leder i sin tur till att 

de ibland väljer att inte ha de estetiska ämnena lika ofta som de bör göra enligt läroplanen. 

Därför kommer jag att dela min analys i två olika delar. Med detta menar jag att jag kommer 

att redogöra för hur och varför de intervjuade lärarna tillämpar de estetiska ämnena i sin 

undervisning. I den andra delen kommer jag att ta upp vilka svårigheter de intervjuade lärarna 

påträffar i skolan som gör att de ofta väljer bort de estetiska ämnena i sin undervisning. 

 

5.3 Val av metod 

Jag har genomfört en kvalitativ undersökning. Kvalitativa metoder kännetecknas av öppna 

intervjuer av olika slag, ostrukturerade eller strukturerade (Stukat, 2011 s. 36). Genom 

kvalitativa intervjuer beskriver informanterna deras levda vardagsvärld (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 44). Jag har valt att använda mig av en ostrukturerad intervju. En ostrukturerad 

intervju innebär enligt Stukat att man ställer frågor till sina informanter i den ordningen 

situationen bjuder på. Under intervjun använde jag mig av följdfrågor. Följdfrågor hjälper 

enligt Stukat att informanter kan ge utförlig och viktig information. Metodiken öppnar upp 

möjligheter för att kunna få utvecklade och fördjupade svar (Stukat 2011, s. 44). I min studie 

har jag utgått från det hermeneutiska synsättet. Hermeneutik innebär tolkningsläran enligt 

Thurén. Hermeneutik går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt (Thurén 2007, s. 

94).  

Varje intervju varade mellan 1- 1,5 timme. De flesta intervjuerna som jag genomförde ägde 

rum i klassrummet efter skoltid och det var en lugn och harmonisk stämning. Vi blev inte störda 

av någon eftersom eleverna hade slutat för dagen. Stukat beskriver också att miljön ska vara 

ostörd och att detta kan upplevas tryggt av båda parter (Stukat, 2011 s. 45). Jag fick dessutom 

tillåtelse att åter kontakta mina informanter om jag hade några frågor eller funderingar. Idag 

finns även möjligheten att intervjua informanterna per e-post i mån av tid och intresse enligt 

Zetterqvist & Ahrne (Zetterqvist & Ahrne 2013, s. 42). 
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Under mitt examensarbete kontaktade jag mina informanter via e-post. Det uppstod några 

funderingar och därför skickade jag några frågor till mina informanter via e- post. Jag fick svar 

på mina frågor via mail. Några frågor som jag ställde via e-post var till exempel hur mycket tid 

har lärarna för bildlektionen? Hur mycket stöd får lärarna från sina chefer?  Kan de berätta 

utförligt hur en klasslokal kan vara ett hinder? Jag vill poängtera att några citat som jag 

använder i min analysdel har jag fått genom att ställa frågor till mina informanter via e- post. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Det är fyra grundläggande etiska krav i forskningen och det är informationskravet, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att det som berörs av studien ska informeras, både om studiens 

syfte och om att deltagande är frivilligt. De har även rätt att avbryta sin medverkan (Stukat 

2011, s. 139). Innan jag skulle genomföra min intervju har jag beskrivit mitt syfte med intervjun 

för mina informanter.  Jag har både beskrivit mitt syfte för min intervju muntligt per telefon 

och genom att skicka ett personligt brev via mail. Brevet som jag skickade var både till skolans 

rektor och läraren som jag skulle intervjua. Jag har även påpekat i början av intervjun att 

informanten hade rätt att avbryta sin medverkan. Jag har även benämnt de fyra etiska 

principerna i början av varje intervju. 

Samtyckeskrav innebär att deltagaren i en undersökning har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Den som ska medverka i undersökning ska ha rätt att självständigt bestämma om 

hur länge och på vilka villkor de ska delta. Deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan utan 

att detta medför några negativa följder för dem (Stukat 2011, s. 139). Jag har nämnt tydligt för 

mina informanter att de har rätt avbryta medverkan. Dessutom ficka lärarna bestämma hur länge 

de fick sitta på intervjun och de var välbekanta med mitt ämne.  

Konfidentialitetskravet betyder att man måste ta hänsyn till deltagarnas anonymitet. 

Deltagarnas uppgifter ska behandlas konfidentiellt och de privata data som kan identifiera 

informanten kommer inte att redovisas (Stukat 2011, s. 139). Jag har poängterat redan i början 

av min intervju att deltagarnas identitet ska anonymiseras.  Jag har uppgivit fiktiva namn när 

jag beskrev mina informanter i mitt examensarbete och jag har bara nämnt kommunens namn 

och inte själva skolans namn där respektive lärarna arbetar. 
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Nyttjandekravet innebär att informationen som samlats in får användas för 

forskningsändamål. Informationen ska inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften (Stukat 2011, s. 140). Jag har informerat mina informanter att 

mina insamlade material endast ska användas endast för mitt examensarbete. 

 

5.5 Presentation av mina informanter  

Lina Ekström arbetar på en skola i Huddinge och hon har arbetat inom skolan i 35 år. Lina är 

utbildad lågstadielärare och hon är kulturombudsman för hela skolan. Det är en F-9 skola med 

cirka 400 elever. Lina har 26 elever i sin klass och hon arbetar i årskurs 1. De flesta elever har 

svenska som modersmål i denna skola. 

Ann- Charlotte Molander arbetar också i en skola i Huddinge. Skolan där Ann- Charlotte 

arbetar är en F-9 skola med cirka 700 elever. Hon är lärare i årskurs 2 och har arbetat inom 

skolan i 25 år. De flesta även i denna skola har även de svenska som modersmål. Ann- 

Charlotte är utbildad lågstadielärare. 

Monica Dahlberg arbetar i en skola i Stockholm som lärare sedan 1998. Monica är en 

utbildad F-6 lärare och är utbildad matematiklärare. Skolan har verksamhet upp till årskurs 

sex och cirka 700 elever går på denna skola. Just nu är Monica klasslärare för årskurs 3. De 

flesta elever hos Monica är också svensktalande och det finns även några enstaka barn som 

inte har svenska som modersmål. 

Petra Kohl arbetar i en skola i Stocklom och hon undervisar i årskurs 2 och Petra är utbildad 

lågstadielärare. Det är en F-9 skola och de flesta elever som går i denna skola har svenska 

som andra språk. En stor del av skolans har nyligen anlänt till Sverige och endast bott här i 

några månader. Petra har arbetat i 10 år inom skolan och just nu har hon 22 elever i sin klass. 

Sonja Singh arbetar i en mångkulturell skola där de flesta elever kommer från andra länder 

och de talar olika språk. Sonja har lärarutbildning som sträcker sig upp till årskurs sex. Sonja 

undervisar i årskurs 3 och hon är utbildad svensklärare och har arbetat som lärare i sex år. 

Sonja har 17 elever i sin klass. 
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6. Analys och resultat 

Jag kommer här att presentera mitt empiriskt insamlade material i relation till 

intervjufrågorna. Först kommer jag att redogöra för lärarnas inställning till de estetiska 

ämnena sedan kommer jag att presentera deras tillämpning och slutligen svårigheter de träffar 

på när de använder de estetiska ämnena. Materialet kommer sedan att analyseras utifrån de 

teoretiska perspektivet och resultatet diskuteras sedan i relation till tidigare forskning. För att 

kunna analysera min empiri kommer jag att använda mig av sociokulturell teori och teori om 

kreativitet och fantasi.  

Betydelsen av de estetiska ämnena 

Jag intervjuade fem lågstadielärare och samtliga fem lärare berättar att de estetiska ämnena är 

viktiga för barns lärande och utveckling. Informanterna berättar vidare att de estetiska ämnena 

skapar variation i undervisningen.  Informanterna som jag intervjuade tillämpar de estetiska 

ämnena i olika utsträckning och de använder de estetiska ämnena i olika ämnen. Av fem 

informanter är det två informanter som har betydligt större intresse för de estetiska ämnena. 

Jag vill också uppmärksamma att samtliga informanter påpekar att estetiska ämnena skapar 

variation. Informanterna uppger också att de flesta elever har svårt att sitta still och 

koncentrera sig i lektionsarbete. Därför tycker lärarna att de estetiska ämnena skapar både 

motivation och lust att arbeta.  Jag kommer nu att presentera lärarnas svar sammandrag utifrån 

mina frågeställningar. Lina Ekström och Ann Charlotte Molander har en positiv syn på de 

estetiska ämnena och de tillämpar de estetetiska ämnena genom att använda bild, drama, sång 

och rörelse i sin undervisning. Monica Dahlberg, Petra Kohl och Sonja Singhs uppfattning 

avviker från de två andra lärarna och detta är på grund av tidsbrist, brist på kompetens och 

ekonomiska resurser. 

 Jag väljer att skriva Lina Ekströms kommentarer som ett exempel om betydelse av de estetiska 

ämnena Lina berättar: 

 

Jag tycker det är viktigt med de estetiska ämnena och jag är väldig intresserad av 

drama, musik och bild. När jag har drama, deltar de flesta elever i drama övningen. 

Vissa elever i min klass har lite svårt att samspela och komma i överens med 

andra. Jag har sett en enorm utveckling hos dem sedan jag börjat använda drama i 

min undervisning. De har börjat söka kontakt med andra och de vill också delta. 

Även barn med särskilt behov som jag har i min klass visar ett stort intresse och de 

deltar aktivt i lektionsarbete (Lina Ekström). 
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Som jag tidigare nämnde i teoridelen menar Säljö att lärande och utveckling är en 

kommunikativ process. Med detta menar Säljö att genom kommunikation med andra ökar 

individens delaktighet och därmed sker en utveckling och barn utvecklar olika färdigheter 

(Säljö 2003, s. 37). Linas positiva inställning till tillämpning av de estetiska ämnena i övriga 

arbeten kan skapa en kommunikation mellan barn och vuxna och det är viktigt för utveckling 

och lärande enligt Säljö. Kommunikation ökar när de sjunger, spelar drama eller ritar. Alla 

dessa aktiviteter kräver en interaktion och kommunikation mellan barn och vuxna. Lina 

använder de estetiska ämnena dagligen i undervisningen och hon tycker att det skapar 

variation och att barnens motivation ökar. Lina berättar att hennes elever har börjat samverka 

med varandra och hon har fått ett bättre klimat i klassrummet. 

En möjlig slutsats som kan dras utifrån Linas inställning till de estetiska ämnena är att de är 

användbara i alla ämnen och att de skapar variation i undervisningen. Variation kan leda till 

att barns motivation för skolarbete ökar och det ökar barns samverkan sinsemellan.  

Linas syn och arbete kan kopplas till en studie som har gjorts av Paula Purnell.  Purnells 

undersökning visar att när man kombinera de estetiska ämnena med andra ämnen skapas 

variation och barnens lust att lära nya saker ökar (Purnell 2004). Estetiska ämnen skapar 

möjlighet för lärarna att variera sitt arbetssätt. Lina har också berättat under intervjun att även 

hon känner sig entusiastisk när hon arbetar med estetiska ämnen. Hon anser att det skapar en 

glädje och harmoni i undervisningen.  

Ann- Charlotte har ett stort intresse för de estetiska ämnena i lågstadiet och berättar under 

intervjun att de estetiska ämnena kan hjälpa barnen att slappna av. Det händer mycket under 

skoltiden och skolan kan vara en stressig miljö. Informanten berättar att alla former av 

estetiska ämnen är viktiga. Dessutom berättar hon att varje barn lär sig på olika sätt och därför 

kan de estetiska ämnena spela en stor roll. Estetiska ämnen skapar variation och hon tycker att 

barns förmåga att förstå andra och visa hänsyn till andra ökar. Informanten använder dans, 

musik, sång och drama i undervisningen.  Ann- Charlottes säger i intervjun: 

 

De estetiska ämnena är viktiga där kan eleverna slappna av när de har estetisk undervisning 

och inhämta kunskap. När barn ska lära sig nya saker behöver man ett varierat sätt att 

kunna undervisa. Här tycker jag att de estetiska ämnena spelar en viktig roll. Mina elever 

visar motivation till skolarbete när jag använder de estetiska ämnena. Genom estetiska 

ämnen försöker jag arbeta med värdegrundsfrågor och samarbetsövningar (Ann- Charlotte 

Molander). 
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Som tidigare nämnts i teoridelen skriver Dysthe att det sociokulturella perspektivets 

utgångspunkt är att man skapar en miljö där individens delaktighet uppskattas och individen 

blir accepterad i gruppen. Genom att bli en i gruppen skapas förutsättningar för att driva 

individens lärande framåt. Lärandet sker i samspel med andra och detta är en 

grundförutsättning för sociokulturell teori enligt Dysthe (Dysthe 2003, s. 50). 

Ann- Charlottes inställning till de estetiska ämnena kan jämföras med det Dysthe skriver om 

sociokulturell teori. Ann- Charlotte tillämpar de estetiska ämnena eftersom att det skapar 

variation. Variationen i undervisningen är en effektiv metod eftersom denna metod kan skapa 

motivation hos elever. Motivationen är viktig för att barn ska kunna samspela med varandra. 

Interaktion eller samspel är en viktig komponent i barns lärande. 

Sammanfattningsvis kan man se att Ann- Charlottes svar om de estetiska ämnena har två olika 

teman. Det första temat är att genom de estetiska ämnena slappnar eleverna av och det andra 

är att de estetiska ämnena ökar samspel mellan elever. Detta samspel driver barns lärande 

framåt och det ökar även känslan av solidaritet. En liknande studie har gjorts av Theorell, som 

tidigare nämnts i teoriavsnittet är forskare och professor vid Karolinska Institutet. Theorell 

hävdar att de estetiska ämnenas praxis hjälper barn att varva ner och stötta barns emotionella 

utveckling (Theorell 2008, s. 133). Att utvecklas emotionellt kan innebära att empatin för 

andra i gruppen ökar och därmed ökar även känslan av grupptillhörighet och samspel med 

andra. 

Förutom att skapa harmoni och att eleverna kan varva ner genom att delta i de estetiska 

ämnena visar en studie att estetiska ämnena även utökar barns samverkan med varandra. I 

tidigare forskningsavsnittet tog jag upp en studie som Lobo och Winsler har gjort. Enligt 

Lobo och Winslers studie ökar elevers kapacitet att socialisera med varandra, självkänslan hos 

eleverna förstärks och barn lär sig att ta eget ansvar. Att kunna socialisera med kamrater och 

läraren är ett optimalt sätt till utveckling och lärande (Lobo & Winsler 2006). 

Det finns likheter i det Ann- Charlottes säger och med det som nämns i Lobo och Winslers 

studie om de estetiska ämnena. Hon anser att hennes elever samarbetar och de har lärt sig det 

eftersom eleverna är vana att samarbeta i form av drama, dans, sång och bild. 

De övriga informanterna anger att de också anser att de estetiska ämnena är viktiga och att de 

estetiska ämnena kan användas i olika ämnen. Jag väljer att skriva Petra Kohls synpunkter 

som ett exempel som hon svarade per e-post 
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De estetiska ämnena är viktiga och mina barn älskar musik och bild. Jag försöker tänka 

ämnesövergripande och får ofta idéer från något vi håller på med i andra ämnen, t.ex. SO. 

Mina elever arbetar tillsammans när jag har bild. Eleverna försöker dela med sig av färg 

och penslar och de hjälper sina kompisar om de behöver hjälp (Petra Kohl svarade via e- 

mail). 

 

I tidigare teoriavsnittet skrev jag om Vaages tolkning av Deweys teori om intersubjektivitet. 

Begreppet intersubjektivitet är enligt Dewey ett sätt skapa möjligheter där individen kan 

kommunicera med andra. Genom kommunikation med andra skapas mening och utbyte av 

idéer och erfarenheter. Genom att utbyta erfarenheter och idéer skapas social interaktion och 

denna sociala interaktion är ett grundelement för individens utveckling (Vaage 2003, s. 123, 

125). Petra och de andra informanternas sätt att resonera om de estetiska ämnena kan inverka 

på deras elevers lärande. Eftersom de använder de estetiska ämnena i andra ämnen, skapar det 

möjlighet till en social interaktion. Denna sociala interaktion sker på olika sätt och Petra 

berättar att när hon har SO använder hon sig av bild. När eleverna ska utföra uppgifter 

behöver de samverka med varandra. Detta gör de på olika sätt dvs. eleverna lånar ut färg och 

penslar eller eleverna byter penslar och färger med varandra. Petra anser att eleverna går till 

varandras bord för att kunna låna material och detta leder i sin tur till att de observerar hur 

andra arbetar. Därmed får eleverna både idéer från andra och kan hjälpa sin klasskamrat med 

idéer. Genom denna socialinteraktion sker även lärandet och det är intersubjektivitet som 

Dewey skriver. 

En möjlig slutsats som kan dras är att Petra och de andra informanternas resonemang om de 

estetiska ämnenas betydelse. Informanterna tycker att de estetiska ämnena likaväl kan 

kombineras med andra ämnen och de tillämpar också detta i sin undervisning. Informanternas 

uppfattning av de estetiska ämnena går att se som ett exempel som Wiklund skriver om 

lärarnas roll i det tidigare forskningsavsnittet. Wiklund menar att lärarnas roll är att främja de 

estetiska ämnena. Läraren behöver även iscensätta de estetiska ämnena som en metod och det 

kan vara ett optimalt sätt att lära barnen nya saker (Wiklund 2009, s. 105).  

Utformning av undervisning i estetik 

En likhet som samtliga informanter anger är att de använder de estetiska ämnen i 

undervisning. Jag vill också påpeka att trots att mina informanter har en positiv inställning till 

de estetiska ämnena, använder informanterna de estetiska ämnena i olika utsträckning. Bland 

fem informanter använder två av dem bild, drama och musik. Resterande tre informanter som 

arbetar i Stockholms kommun, använder bara bild som estetisk ämne. Jag kommer att först 
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presentera hur lärarna arbetar med bild och jag använder Lina Ekströms uttalande som ett 

exempel Lina berättar: 

Jag ritar mycket på tavlan och det hjälper eleverna att förstå sammanhanget. Mina elever 

har inte kommit igång med läsning och därför använder jag mycket bilder. Eleverna har 

bilderböcker där de ritar och sedan blir en saga till utav de teckningarna. Sedan läser de 

sina sagor för varandra och de får återkoppling av sina kamrater (Lina Ekström). 

 

I teori avsnittet diskuterade jag Vygotskijs teori om kreativitet och skapande enligt Lindahls 

tolkning. Vygotskij skriver att fantasins främsta funktion är att utforma det mänskliga 

medvetandet. Med detta menar Vygotskij att för att kunna behålla minnet och erfarenheter är 

det viktigt att individen omger sig av en miljö där möjlighet till fantasi och skapande äger 

rum. Genom fantasi lär barn sig att förknippa och kombinera handlingar som de själva har 

erfarit eller upplevt (Lindahl 2000, s. 5). Linas användning av bild är ett tydligt exempel på 

Vygotskijs teori om kreativitet och skapande. Lina berättar att just nu arbetar hon med 

bokstaven E och hon uppmanar sina elever att rita. Därför har Lina skrivit bokstav E på tavlan 

och ritade en ekorre, ett ekollon och en elefant. Eleverna fick även välja egna saker att rita 

som börjar på E. Lina hävdar att när hennes barn ritar kan de lägga kunskap i minnet. Lina 

arbetar också med bilderböcker tillsammans med sina elever. Bilderböcker är enligt Lina ett 

sätt att skapa egna berättelser och för att kunna skapa egna berättelser behövs fantasi säger 

Lina. Sedan presenterar eleverna sina berättelser för varandra. Detta kan kopplas till 

Vygotskij som menar att genom kreativa handlingar som exempelvis bild kan barn lätt lägga 

kunskap i minnet och därmed ökar förmågan att tänka kritiskt.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Lina använder bild för att kunna lära barn 

bokstäver och hur barn kan lära sig koppla bilder till själva bokstaven. Att berätta sagor 

genom bilderböcker är ett sätt att använda sin fantasi. Elevens förmåga till att gestalta 

utvecklas tillsammans med elevens inre förutsättningar. I likhet med Linas arbete med bild 

skriver Caroline Liberg att bildskapandet driver barns socialisation framåt. Genom bild kan 

eleverna bearbeta sina känslor och de kan utrycka sina önskningar, upplevelser eller 

ambitioner (Liberg 2007, s. 15). Under intervjun berättar Lina att när eleverna berättar sina 

sagor, berättar de ofta olika handlingar som de själva har upplevt eller det de önskar att göra. 

När de berättar för sina kamrater får de respons av andra och detta leder i sin tur till att 

interaktion mellan elever ökar vilket är grundförutsättningen för lärande och utveckling. Det 

står också skrivet i läroplanen att undervisning i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att kunna uttrycka sig (Lgr 2011, s. 20). 
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De övriga lärarna tar också upp i intervjun att de använder bild men de berättar inte utförligt 

hur de gör det. Detta gör Petra Kohl och Monica Dahlberg och därför väljer jag att använda 

båda informanternas utsagor som ett exempel när det gäller att använda bild i undervisningen. 

De säger i intervjun: 

Just nu jobbar jag med årstiden höst och mina elever ritar först sedan går vi ut tillsammans 

och studerar naturen. Vi pratar om vår natur och varför det sker förändringar i naturen. Jag 

använder mycket bild när jag har SO och NO. Mina elever älskar bild och musik (Petra 

Kohl). 

Det enda estetiska ämne som jag undervisar i är bild. Där försöker jag att visa på olika 

tekniker för att måla bilder och att de får använda olika material. Jag pratar också om bild 

och bildens betydelse i olika läromedel. I övriga ämnen svenska/So och NO försöker jag få 

in estetik så ofta som möjligt. Barnen får illustrera berättelser, göra bilder av dinosaurier 

m.m. (Monica Dahlberg). 

 

Som tidigare nämnts i teoridelen tolkar Lindahl Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij menar att barn med hjälp kan utvecklas från en nivå till en annan 

nivå. När en individ genom samarbete med andra lärt sig något, kan hon eller han klarar av att 

utföra ett självständigt arbete senare (Lindahl 2002, s. 84). 

Monica Dahlberg och Petra Kohls användning av de estetiska ämnena i undervisning kan ses 

som ett exempel på Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Både Petra och 

Monica berättar att de använder de estetiska ämnena i SO, NO och även i andra ämnen. Petra 

använder bild när hon undervisar i NO. Eleverna ritar höstlöv och sedan går de ut och studerar 

om årstiden höst och varför årstiderna ändras. Sedan pratar Petra med sina elever genom att 

ställa olika frågor och lyssna på deras funderingar och resonemang om hösten. 

 Monica arbetar med dinosaurier och eleverna ritar dinosaurierna och skriver om 

dinosaurierna. Sedan presenterar eleverna sina illustrationer för varandra. Monica berättar 

också att genom att tillämpa bild, samarbetar eleverna med varandra. Monica berättar att 

hennes elever får möjlighet att presentera sina bilder för varandra och sedan får de läsa upp 

sina texter. Den proximala utvecklingszonen utgångspunkt är att en individ utvecklas när hon 

får stöd av en annan kompetent person i omgivning och även genom att samarbeta med andra. 

Detta leder i sin tur till att individen utvecklas från en nivå till en annan nivå.  

Petra och Monicas sätt att integrera bild i SO och NO och sedan skapa möjligheten att 

samarbeta med andra kan ses som ett exempel på Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Eleverna får rita och sedan går de ut och studerar naturen och får möjlighet 

att ställa frågor och får även möjlighet att lyfta fram sina egna tankegångar. Genom att få stöd 
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av Petra och lyssna på varandras tankar får varje elev ta del av nya kunskaper och härmed 

sker en interaktion med elever och läraren. Monicas arbete med estetiska ämnen liknar Petras 

sätt att undervisa estetiska ämnen. Monica arbetar med dinosaurier just nu. Eleverna ritar 

dinosaurierna och sedan skriver de en text om dinosaurier. Eleverna presenterar sina 

illustration för andra elever och även lärare. Monica strävar efter att öka samarbete mellan 

sina elever. Detta sker genom att eleverna lyssnar på varandra och ger återkoppling till 

varandras arbete. Detta leder i sin tur till att eleverna tar del av nya kunskaper och därmed 

utvecklas från en nivå till en annan. Enligt Petras och Monicas utsaga samarbetar eleverna 

med varandra och det skapar en interaktion och glädje hos deras elever. Genom denna 

interaktion sker en utveckling hos eleverna som är Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonens viktigaste utgångspunkt. 

Sammanfattningsvis går det att se att informanterna försöker använda bild som också är en 

form av estetiskt ämne. Informanterna har påpekat under intervjun att de försöker använda 

bild i övriga ämnen. Även Lindahl skriver i sin avhandling att barns förmåga att tänka och 

reflektera kritiskt utvecklas genom bild. Bildskapande utvidgar barns kapacitet att utveckla 

sitt eget lärande (Lindahl 2002, s. 67). Både Petra och Monica anser att användning av bild i 

undervisning är ett effektivt sätt för att utöka barns samarbete, de lär sig att resonera om sitt 

eget arbete genom att lyssna på både lärare och andra elevers sätt att dra slutsatser. Enligt 

läroplanen ska undervisning ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att undersöka 

och presentera olika ämnesområden med hjälp av bilder (Lgr 2011, s. 20). 

Som jag tog upp tidigare använder samtliga fem informanter bild. Av fem informanter är det 

två stycken informanter som även använder musik, drama och dans utöver bild. Ann- 

Charlotte säger i intervjun: 

 

Jag använder mycket rim och ramsor och vi sjunger mycket när jag undervisar svenska. Jag 

använder rörelser och olika danslekar om det är ett långt pass. Jag arbetar mycket med drama i min 

undervisning och mina elever spelar drama med fingerdockor. Genom drama jobbar jag med 

värdegrundsfrågor och samarbetsövningar (Ann- Charlotte Molander). 

 

Tidigare i teoridelen skrev jag att Vygotskij skriver att människans förmåga att vara kreativ 

gör henne till en enastående varelse. Människans förmåga att forma sin framtid och även sin 

nutid gör henne unik. Denna kreativa förmåga hos människan kallar Vygotskij för 

föreställning eller fantasi. Fantasin är kärnan till att människans skapelseförmåga ökar 
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(Vygotskij 2005, s. 32). Ann- Charlottes arbete med drama, dans och musik kan ses som ett 

exempel till det Vygotskij skriver om. Ann- Charlotte berättar att hennes elever arbetar 

mycket med drama. När de spelar drama använder de sina egna inre föreställningar och sedan 

dramatiserar de med hjälp av sina fingerdockor. Eleverna använder sin fantasi för att skapa 

olika karaktärer när de spelar med sina fingerdockor. Genom att dramatisera fingerdockorna 

samarbetar de med varandra och deras förmåga att förstå andras perspektiv och tankar utökas. 

Sammanfattningsvis kan man se att Ann- Charlottes användning av dans, sång, musik och 

drama har en koppling till det Samuelsson skriver. Samuelsson menar att estetik har en nära 

koppling till lek. Många forskare är eniga idag att genom lek sker lärande. Studier visar också 

att sånger, musik dans och drama ökar elevers inflytande och det ökar även barns lust att 

samverka. Samverkan är nyckel till lärande och utveckling (Samuelsson f 2008, s. 22). I 

läroplanen står också att undervisning i musik ska ge eleverna möjligheter att utveckla sin 

förmåga att utveckla musikalisk lyhördhet och detta kan i sin tur leda till eleverna samarbetar 

med andra och utveckla sin tilltro till sin förmåga att sjunga och spela (Lgr 2011, s. 100). 

 

Problem som uppstår i samband med undervisning i estetik 

I min analysdel anser jag att min sista fråga har en viktig roll när det gäller att lyfta fram 

lärarnas dilemma när det gäller att använda estetiska ämnen i undervisningen. Samtliga fem 

informanter har poängterat olika slags problematik som uppstår i samband med att tillämpa de 

estetiska ämnena i undervisningen. Problematiken som ofta uppstår i samband med att 

undervisa estetiska ämnen är klasslokal, brist på kompetens, lite tid schemalagt för estetiska 

ämnen och dålig ekonomi. Problematiken som informanterna lyfter fram gör att de inte 

använder estetiska ämnen så ofta som de vill. 

Lina Ekström var den enda informanten som påpekar att klasslokalen är ett hinder för att 

kunna tillämpa estetiska ämnen.  

 

Jag tycker klasslokalen inte är anpassad för att kunna ha de estetiska ämnena. Jag har 26 

stycken elever i min klass och det uppstår ofta bråk när jag har estetiska ämnen. Det är för 

trångt för att kunna röra på sig och de krockar med varandra och det slutar ofta med kaos. 

Det finns några barn i min klass som inte är mogna för att förstå en instruktion eftersom de 

aldrig har jobbat med drama (Linas svar via mail). 
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Lina berättar att klasslokalen inte är anpassad att kunna ha 26 barn tillsammans. Det är ofta 

kaos i klassrummet när hon har de estetiska ämnena påstår Lina. Kaoset uppstår mest när hon 

har drama. Lina menar att när alla barn vill dramatisera något, delar hon sina elever i grupper. 

Eleverna får något tema som är kopplat till svenska eller något annat ämne som de arbetar 

med klassen. När en grupp elever ska dramatisera för alla andra vill de flesta vara med och 

titta. Lina tycker att det är för trångt när eleverna ska dramatisera något. Ofta krockar de med 

bord, snubblar på mattan eller krockar med andra elever. Detta leder i sin tur till att eleven 

antingen börjar bråka med sina kamrater eller skadar sig på något bord. Hela lektionen slutar 

enligt Lina med kaos och konflikt. Lina betonar att hennes dramalektion går ut på att de ska 

samverka med varandra men lokal och stor barngrupp blir ett hinder för att kunna genomföra 

dramaövning. 

Lina upplever att klasslokalen är för trång och det är svårt att genomföra de estetiska ämnena. 

Eleverna krockar med varandra, hamnar i konflikt och det är lite utrymme för att kunna sitta 

eller delta i dramaövning i hennes klass. Klasslokalen kan vara ett hinder när Lina undervisar 

estetiska ämnen men det kan också beror på något annat. Med detta menar jag att Lisa påstår 

att eleverna ofta hamnar i konflikt. Att eleverna hamnar i konflikt kan inte bara bero på 

klasslokal utan det kan även bero på att eleverna saknar empati och medkänsla för varandra. 

Detta visar tydligt hur viktigt det är att Lina tillämpar de estetiska ämnena för att skapa 

samverkan. Denna samverkan kan i sin tur leda till att eleverna ökar sina sociala förmågor. 

Om man utgår från Vygotskijs sociokulturella teori skriver Vygotskij om internalisering. 

Internaliseringen är enligt Vygotskij en social process där eleverna kan utvidga sina förmågor 

att reflektera, tänka och även utveckla sina känslor för andra människor (Lindahl 2002, s. 73). 

Linas elever behöver utveckla sina sociala förmågor vilket kan utvidga deras förmåga att 

förstå andras känslor och elever kan sätta sina känslor i relation till de andra. 

Vidare berättar Lina att många elever i hennes klass har svårt att följa instruktioner, de är inte 

mogna och eleverna har aldrig erfarit någon dramaövning tidigare. Detta gör arbetet svårare 

anser Lina eftersom de inte förstår vad hon försöker göra. Linas påstående kan 

överensstämma med det Vygotskij skriver. Enligt Vygotskij är det meningslöst att undervisa 

något som eleverna inte är tillräcklig mogna för. Vygotskij menar också att lärande och 

utveckling sker samtidigt. En viktig förutsättning för att utveckling och lärande ska ske kräver 

samverkan mellan den som undervisar och den som lär. Vygotskij framhåller att utveckling 

och lärande sker genom ömsesidigt samspel. Vidare menar Vygotskij att det inte är en bra ide 

att undervisa något som eleverna inte är mogna för (Dysthe & Igland 2003, s. 82). 
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 Lina berättar också att hennes elever inte är mogna och vana att arbeta i en stor grupp och 

med dramaövningar. Drama övningar som Lina har i sin undervisning går ut på att eleverna 

ska kunna samspela med varandra. Lina anser att det sker ingen samverkan eftersom vissa 

barn har svårt att förstå Linas instruktioner. Detta kan enligt Lina bero på mognad och 

elevernas erfarenhet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att klasslokalen och elevernas mognad kan vara ett 

problem som uppstår i samband med estetisk undervisning. Det kan även vara att Lina 

behöver variera sitt sätt att undervisa de estetiska ämnena på och pröva nya vägar. Lina 

berättar också att hon har arbetat som lärare i 35 år och hon har sitt eget sätt att arbeta. Det är 

väldig vanligt att lärarna fastnar i det traditionella sättet att undervisa och därför är det bra att 

använda nya metoder. Det skulle gynna även de barnen som är omogna i hennes klass. 

Wiklund poängterar också att lärarna ibland saknar kompetens att variera sin undervisning. 

För att kunna engagera sina elever i lektionsarbete, är det viktigt att lärarna använder sig av 

nya tekniker hävdar Wiklund (Wiklund 2009, s. 75, 97).  

Lina berättar vidare att klassrummet är ett hinder för att kunna ha drama med sina barn och 

hon berättar att hon har 26 elever i sin klass. Linas uttalande tyder på att det är för stor 

barngrupp och klasslokalen är för trångt. Att ha drama med 26 barn i en trång lokal kan vara 

svårt. Det verkar som att det är stora klasser i många skolor. Det är viktigt att skolledning 

inser att lärarna inte kan undervisa de estetiska ämnena när barnantalet är så högt i varje klass. 

Gråhamn och Thavenius påpekar också att det är viktigt att även rektorerna har utbildning i de 

praktiska ämnena. Det kan hjälpa rektorerna att stödja sina medarbetare i deras arbete med att 

undervisa i de estetiska ämnena (Gråhamn & Thavenius 2003, s. 242). 

Nu har diskuterats huruvida lokalen kan vara ett hinder i samband med estetiska ämnen. Jag 

kommer här att presentera en annan problematik som två av mina informanter har tagit upp. 

Monica Dahlberg och Sonja Singh menar att det är alldeles för lite tid för de estetiska ämnena. 

Jag vill också poängtera att Monica och Sonja har bara bild med har i sin undervisning. De 

använder inte drama, musik eller dans i sin undervisning. Informanterna framhåller också att 

de saknar kompetens för att kunna undervisa estetiska ämnen och att de är utbildade 

ämneslärare. De berättar i intervjun: 

 

Det är både pyssel innan och efter nar jag har bild. Det är ofta stökigt och rörigt och det är 

lite tid avsatt för bild och jag är utbildad matematiklärare. Jag är inte så bra på bild och 

därför använder jag ofta smartboard istället (Monica Dahlberg). 
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På schemat står det 30 minuter bild och det är omöjligt att hinna med något. Jag ska hinna 

förbereda och plocka undan, vilket är en omöjlighet. Jag är utbildad som svensklärare och 

jag har ingen utbildning för att kunna undervisa de estetiska ämnena (Sonja Singh). 

 

Båda informanterna anser att det är för kort tid att hinna med något under bildlektionen. 

Därför berättar informanterna att de väljer att ha högläsning eller matematiklektion istället för 

bild. Lärarna berättar också att det tar mycket tid att förbereda och en halvtimme är för kort 

tid att kunna hinna med en bildlektion. Dessutom berättar informanterna att de är ämneslärare 

och att de helst vill undervisa kärnämnena. De saknar kompetens för att kunna undervisa i de 

estetiska ämnena. Båda informanterna medger att på grund av tid och kompetens hoppar de 

ofta över bildlektionen. 

Vidare berättar Monica och Sonja att på grund av brist på kompetens är de inte benägna att 

tillämpa estetiska ämnena i undervisningen och de vill helst undervisa kärnämnena. Monica 

och Sonja har bild i sin undervisning. För att kunna ha bildlektion i lågstadiet kräver inte 

särskild kompetens eller mycket kunskap, menar Wiklund. Wiklund hävdar att ämneslärare 

som även arbetar med estetiska läroprocesser inte nödvändigtvis behöver vara proffs och det 

räcker att de har lite kännedom om det.  Wiklund skriver vidare att lärarutbildningen ska 

innehålla olika moment där studenterna kan öva de olika estetiska formerna (Wiklund 2009, s. 

90, 91, 105). Monica och Sonja berättar att de känner sig osäkra eftersom de inte har fått 

någon utbildning huruvida man ska tillämpa de estetiska ämnena i undervisningen. Lärarna 

poängterar också att de inte har fått möjligheter till fortbildning eller kompetensutveckling. 

Det står skrivet även i grundskolans läroplan att rektorerna ansvarar för att personalen får 

kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter (Lgr 2011, s. 19). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de estetiska ämnena får väldigt lite utrymme i 

schemat om man jämför med skolans andra ämnen. Att de estetiska ämnena får lite utrymme 

visar att de förmodligen inte anses ha stor betydelse som kärnämnena. Även Wiklund skriver 

att utrymmet för de estetiska ämnena i schemat har minskat jämfört med skolans övriga 

ämnen. I de yngre åldrarna är det ofta klasslärare som har estetiska ämnen och det visar sig att 

många gånger försummas de estetiska ämnena. Vidare skriver Wiklund att bild och musik har 

230 timmar i grundskolan däremot har matematik 500 timmar i grundskolan enligt 

utvärderingar som har gjorts i olika skolor (Wiklund 2009, s. 40). 

 Detta stämmer väldigt bra med det Wiklund tar upp eftersom både Monica och Sonja arbetar 

med yngre åldrar. De är klasslärare och de har berättat tydligt att de ofta väljer att hoppa över 
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bildlektionen fast det står på schemat på grund av lite tid. Det tyder på att estetiska ämnen 

tillskrivs mindre betydelse jämfört med skolans andra ämnen.  

Informanterna berättar dessutom att skolans dåliga ekonomi också kan vara ett problem som 

uppstår i samband med att undervisa de estetiska ämnena. De berättar att på grund av dålig 

ekonomi har de inte fått köpa material som till exempel penslar, färger osv. Lärarna får inte 

åka på studiebesök eller museibesök med sina elever. Jag skriver Sonja Singhs påstående som 

ett exempel som hon svarade per e-post. 

 

Vi får inte åka på museibesök eller studiebesök med våra elever längre. Just nu får vi inte 

köpa material som vi behöver på grund av dålig ekonomi. Vi har begränsade, färg, penslar 

och papper. Det räcker inte till alla och eleverna blir arga och vissa barn har svårt att dela 

med sig (Sonja Singhs svar via mail). 

 

Studiebesök och museibesök är ytterligare en aktivitet som man gör kollektivt. Sonja menar 

att när lärarna tillsammans med sina elever åker på studiebesök, observerar de och diskuterar 

med varandra om något ämne som de får del av under studiebesöket. Senare kan eleverna 

diskutera om sina upplevelser och observationer och de kan dra egna slutsatser. Eleverna kan 

även återkoppla sina tankar och iakttagelser med läraren och andra kamrater. Att reflektera 

och diskutera till en gemensam slutsats är också ett sätt att delta och samspela. Att eleverna 

inte får åka på studie besök eller besök begränsar deras möjligheter att samverka med andra 

och även sin lärare. Denna samverkan är viktigt när gäller lärande och utveckling. Vygotskij 

betonar också att genom att samspela med andra inhämtar individerna nya kunskaper. Utifrån 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen utvecklas individerna genom att 

samspela och interagera med varandra (Lindahl 2002, s. 84). 

Sammanfattningsvis kan man se att Sonjas påstående handlar om skolans ekonomi och hur det 

påverkar hennes undervisning. Sonja nämner att hon inte har möjlighet att köpa material eller 

åka på studiebesök. Enligt Sonja är det ett hinder som uppstår i samband med att undervisa 

estetiska ämnena. Skolans ekonomi har också koppling till skolledningen och organisations 

frågor. Samtidigt står det skrivet i läroplanen att eleverna ska få möjligheter att utveckla sin 

kreativitet och öka sitt intresse för skapandet genom bild (Lgr 11, s. 20).  

Därför är det viktigt att rektorerna inser de estetiska ämnenas betydelse och de bör lägga mera 

fokus på de estetiska ämnena. Wiklund hävdar också att rektorerna har en viktig roll när det 
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gäller skolutveckling. Rektorerna ska se till att all undervisning styrs enligt vår läroplan och att 

eleverna deltar aktivt i det dagliga skolarbetet (Wiklund 2009, s. 50). 

 

6.1 Sammanfattning 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka och få en insikt om hur fem lågstadielärare som 

arbetar i årskurs 1-3 resonerar om de estetiska ämnena i lågstadiet. Jag vill också undersöka 

hur och varför de iscensätter de estetiska ämnena i sin undervisning. Genom min 

undersökning vill jag ta reda på vilka svårigheter lärarna kan stöta på när de ska omsätta de 

estetiska ämnena i undervisningen. För att kunna diskutera vad jag har kommit fram till är det 

viktigt att jag utgår från mina frågeställningar. 

Min första fråga i denna studie var att undersöka lärarnas inställning till de estetiska ämnena. 

Alla mina fem informanter anser att de estetiska ämnena är viktiga. Jag har kommit fram till 

att samtliga informanter är mer eller mindre benägna att tillämpa de estetiska ämnena i sin 

undervisning. Alla fem lärare är eniga att de estetiska ämnena skapar variation i 

undervisningen och att de skapar lust och motivation hos elever. Informanterna anser att 

estetiska ämnena är viktiga men de framhåller att de inte känner sig trygga när det gäller att ha 

sång, drama och musik på grund av kompetens. Därför tycker några av informanterna att de 

estetiska ämnena kan vara svåra att tillämpa i undervisningen. Lärarnas upplevelser kan ses 

som ett exempel på det Wiklund skriver. Wiklund påpekar att det är viktigt med 

kompetensutveckling och detta kan leda till att läraren får en säkrare roll i sitt arbete. Att 

dansa, sjunga eller dramatisera kan vara skrämmande för vissa lärare som inte har fått 

utbildning eller erfarenheter att arbeta med estetiska ämnen (Wiklund 2009, s. 90, 91).  

Studiens andra fråga var hur de intervjuade lärarna utformar sin estetikundervisning. Även i 

denna fråga fick jag lite varierande svar av informanterna. Av fem informanter använder två 

av dem sång, drama, dans och bild och övriga tre informanter svarade att de enbart använder 

bild i sin undervisning. Samtliga informanter använder estetiska ämnen i sin undervisning. 

Informanterna tycker att de estetiska ämnena skapar en arena där eleverna kan uttrycka sina 

känslor, ambitioner och upplevelser. Detta skapar även en demokratisk förhållningsätt bland 

eleverna. Med detta menar jag att eleverna lär sig att samtala med varandra på ett öppet sätt. I 

tidigare forskningsavsnittet skriver Thavenius att de estetiska ämnena skapar möjligheter där 

eleverna utvecklar förmågor att samtala, lyssna och besvara sina samtalspartners på ett sätt 
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som är både givande och produktivt för samtalet (Thavenius 2004, s. 230). Detta kan i sin tur 

leda till att elevernas inlevelseförmågor och känslor för andra utvecklas.  

Studiens tredje och sista fråga var vilka svårigheter lärarna stöter på i samband med estetisk 

undervisning.  

Samtliga informanter har uppmärksammat flera olika typer av problem de stöter på när de ska 

undervisa de estetiska ämnena. Informanterna berättar att på grund av för lite tid avsatt för de 

estetiska ämnena i skolan har informanterna svårt att undervisa i de estetiska ämnena. Bland 

mina fem informanter uttalade tre av dem tydligt att på grund av lite tid väljer de ibland att 

inte ha bild i sin undervisning. Jag påpekar just bild eftersom informanterna berättade att de 

bara har bild i sin undervisning. Deras påstående stämmer överens med det Wiklund skriver. 

Wiklund skriver också att bild och musik har väldigt lite utrymme jämfört med skolans övriga 

ämnen (Wiklund 2009, s. 40).  

Bland fem informanter anser två av dem att man även kan iscensätta bild eller andra estetiska 

ämnena vid andra tillfällen också. Vissa informanter säger även att de använder bild i SO och 

NO men de uttrycker även en viss tvekan när det gäller att använda de estetiska ämnena i 

undervisningen. Även Gråhamn och Thavenius skriver i sin rapport att lärarna ska kunna 

iscensätta de estetiska ämnena oavsett vilket ämne de undervisar i. Genom estetiska 

läroprocesser lägger lärarna grund för att eleverna ska kunna öka sin förmåga att uttrycka sig i 

både tal och skrift. Estetik skapar ett frirum där eleverna kan ställa komplexa frågor och de får 

även lära sig att förhålla sig kritiskt (Gråhamn & Thavenius 2003, s. 135, 136).  

Vidare berättar några informanter att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna undervisa i 

de estetiska ämnena. De hävdar att de borde ha fått lite kunskap huruvida man kan tillämpa 

estetiska ämnena i undervisningen. Därför anser informanterna att det borde finnas ett inslag 

av de estetiska ämnena i lärarutbildningen. Informanternas utsagor kan ses som ett exempel 

på det Wiklund skriver i det tidigare forskningsavsnittet. Wiklund poängterar att det är viktigt 

att lärarutbildningen ska bestå av några delkurser som ger studenterna verktyg för att kunna 

använda de estetiska ämnena i undervisningen. Vidare skriver Wiklund att genom 

kompetensutveckling kan man påverka elevernas resultat. Kompetensutveckling öppnar olika 

vägar för att undervisa sina elever. Lärarna kan även skapa variation i undervisningen genom 

att tillämpa de estetiska ämnena i undervisningen (Wiklund 2009, s. 90, 91). Jag har kommit 

fram till att de fem lärarna har delade uppfattningar om de estetiska ämnena. Av fem 
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informanter anser två av dem att det är viktig med de estetiska ämnena, medan de övriga tre 

informanter inte lägger så stor fokus på de estetiska ämnena. 

Sammanfattningsvis vill jag poängtera att mina informanter har en positiv inställning till de 

estetiska ämnena. Dock påpekar några av mina informanter att de inte har tillräcklig kunskap 

huruvida man tillämpar andra estetiska ämnen som till exempel drama, dans och sång i 

undervisningen. Lärarna anser att det läggs alldeles för lite fokus på de estetiska ämnena i 

skolan. De kan finnas olika anledningar till varför det läggs lite fokus på de estetiska ämnena. 

Det kan vara skolans ekonomi, brist på kompetens och det kan även handla om skolledningen. 

Rektorerna har ett ansvar för skolutveckling och det är de som måste inse vilka möjligheter de 

estetiska ämnena kan bidra till.  

Slutligen vill jag berätta att syftet med denna studie var att få en inblick om lärarnas 

inställning om de estetiska ämnena. Utifrån studiens syfte och frågeställningar vill jag lyfta 

fram att det är viktigt att lärarna börjar anamma estetiska ämnena i större utsträckning. Det 

finns en hel del forskning huruvida estetiska ämnena påverkar individerna. Lärarnas positiva 

inställningar kan fungera som en drivkraft för att utöka tillämpning av estetiska ämnen. Detta 

kan i sin tur leda till att det skapar variation i undervisningen. Variation i undervisningen kan 

stimulera barns intresse för skolarbete. Genom att integrera estetiska ämnena i undervisningen 

kan lärarna få eleverna att bli engagerade och intresserade av lektionsarbetet. Dessutom är det 

viktigt att blivande lärarstudenter ska få kunskap om hur man kan tillämpa estetiska ämnena i 

undervisningen.  

 

6.2 Vidare forskning 

Det skulle vara spännande och intressant om någon valde att undersöka hur elevers motivation 

till skolarbetet ökar om man oftare integrerar de estetiska ämnena i skolans övriga ämnen. Det 

skulle också vara intressant om någon skulle jämföra de studier som gjorts i olika skolor i 

Sverige och jämföra med andra länders arbetssätt i skolan.  
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Otryckta källor 

 

Intervju 1 2013-09-30 Lina Ekström 59 år (intervju ca 75 min) 

Intervju 2 2013-10-01  Ann- Charlotte Molander 48 år (intervju ca 60 min) 

Intervju 3 2013-10-02 Monica Dahlberg 39 år (intervju ca 60 min) 

Intervju 4 2013-10-09 Petra Kohl 45 år (intervju ca 60 min) 

Intervju 5 2013-10-10 Sonja Singh 33 år (intervju ca 60 min) 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej 

Jag heter Mili Modak och jag läser lärarprogrammet vid Södertörns Högskola. Detta är min 

sista termin och jag håller på att skriva mitt examensarbete. Mitt examensarbete går ut på att 

undersöka lärarnas uppfattning om de estetiska ämnena i lågstadiet. 

Jag behöver intervjua några lärare på er skola som arbetar i lågstadiet. Frågorna som jag 

kommer att ta upp intervjun handlar om lärarnas syn på de estetiska ämnena lågstadiet. 

Dessutom vill jag veta hur lärarna tillämpar de estetiska ämnena i sin undervisning.  

Intervjun är frivilligt och ni som deltar i intervjun kan avbryta er samverkan när ni vill. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme. Jag kommer att använda informationen för mitt 

examensarbete och informanterna kommer att anonymiserats. Jag hoppas at ni vill delta i min 

undersökning. Jag ser verkligen emot att träffa er. Min kontakt uppgifter är: 

Mail: milimodak@hotmail.com 

Hälsning 

Mili Modak 
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8.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Vad heter du? 

2. Vilket universitet läste du på? 

3. Hur länge var din utbildning? 

4. Hur upplevelse när du läste till lärare? 

5. När blev du färdigmed din lärarutbildning? 

6. Varför valde du att läsa till lärare? 

7. Berätta om din klass och lite allmänt om din skola där du arbetar? 

8. Vad är din uppfattning om de estetiska ämnena i lågstadiet? 

9. Hur ofta tillämpar du de estetiska ämnena i din undervisning och varför 

använder du dem? 

10. Hur uppfattar eleverna de estetiska ämnena i din klass?  

11. På vilket sätt visar dina elever delaktighet när du har bild? 

12. Har du något samarbete med andra klasslärare? 

13. Träffar du något hinder när du ska tillämpa de estetiska ämnena i din 

undervisning? 

14. Vilka nackdelar och fördelar finns det med de estetiska ämnena? 

15. Anser du att de estetiska ämnena kan gynna elever? Berätta hur du tänker? 

16. Har du fått någon fortbildning om de estetiska ämnena? 

17. Vill du tillägga något eller har du några funderingar? 

Tack för din samverkan! 
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