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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som styr lärares val, avseende estetisk 

integrering i undervisningen. Undersökningen omfattar klasslärare i grundskolans tidiga år. 

Empirin samlades in genom enkätundersökning med slutna och öppna frågor samt genom 

halvstrukturerade samtalsintervjuer. Under intervjuerna gavs möjlighet att ställa fler frågor som 

fokuserade på faktorer som kan vara förutsättningar för estetisk integrering i undervisningen. Det 

insamlade datamaterialet analyserades utifrån studiens frågeställningar samt ramfaktorteorin. 

Tidigare forskning visar positiva effekter av att arbeta med estetiska uttryckssätt i 

undervisningen. Forskningen belyser även en mer komplex bild av den estetiska integreringen. 

Denna studies resultat indikerar att lärare är positiva till estetisk integrering i de teoretiska 

ämnena, men att det finns faktorer som styr omfattningen av den estetiska integreringen. Det 

behövs exempelvis tid till förberedelser och efterarbete samt anpassade lokaler när man arbetar 

med estetiska uttryckssätt. Goda kunskaper i de estetiska ämnena och elevernas intresse för det 

estetiska är något som motiverar många lärare. Läroplanen upplevs både motiverande och som en 

ram lärare måste hålla sig inom. 

En av undersökningens slutsatser är att den estetiska integreringen i undervisning är komplex. 

Det finns en rad faktorer som spelar in i lärarnas val av hur de bedriver sin undervisning. Lärarna 

har ett frirum för initiativ. Samtidigt är frirummet en del i ett skolsystem med regler och ramar 

som lärare måste förhålla sig till. 

 

 

Nyckelord: Estetisk integrering, lärarperspektiv, ramfaktorer, enkätundersökning, intervju. 
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Abstract 

The purpose of the study is to examine what factors lead teachers to include, or not include, 

aesthetic elements in their work with children. 

The empirical data was collected via a web-based questionnaire as well as two semi-structured 

interviews, all three concerned teachers working within the first grades of primary school. The 

interviews allowed for deeper discussion of survey questions and the frame factors that may 

affect the aesthetic integration. The collected information was analysed according to the frame 

factor theory.  

Previous research suggests that art integration in early education has a positive effect on 

learning. However, it also provides a more complex picture of such integration. Our study 

indicates that teachers in general have a positive view on art integration in theoretical subjects, 

but nevertheless there are various factors that reduce the extent to which this integration takes 

place. Time, space, teacher competence within the aesthetic area, as well as interest from pupils 

and teachers all seem to play an important part. The current curriculum appears alternately to 

motivate teachers and lock them within an inflexible framework. 

In conclusion, art integration is rather complex. There is a range of factors which affect how 

teachers choose to pursue their teaching. Teachers have a certain freedom of initiative, a 'free 

space' within which they try their ideas. Even so, this 'free space' is part of a school system with 

regulations and frames, which the teachers have to take into consideration. 

 

Keywords: art integration, teacher perspective, frame factors, questionnaire study, interview. 
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Förord 

Vi vill först och främst rikta vår tacksamhet till de lärare som tagit sig tid att delta i 

enkätundersökning och samtalsintervjuer. Era tankar och resonemang har varit mycket värdefulla 

för vårt examensarbete.  

Vi vill även tacka våra familjer och vänner för stöd och uppmuntran under denna ”skrivartid” 

samt våra kurskamrater för konstruktiv kritik. Slutligen vill vi tacka vår handledare Fia Andersson 

för engagemang, goda råd och idéer samt uppmuntran under arbetets gång. 

 

 

Anna-Karin Blomberg och Anna-Karin Petersson 

Januari 2014 
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INLEDNING 

Under vår utbildning till lärare för barn inom förskola och grundskolans tidiga år har vi mött, hos 

utbildare och i kurslitteratur, en positiv inställning till integrering mellan estetiska uttryckssätt och 

de traditionellt sett teoretiska skolämnena. Som lärarstudenter har vi exempelvis fått ta del av 

Bjørkvolds syn på människan som en helhet som inte bör delas upp i olika delar. Detta uttrycker 

han med att människan är musisk. Bjørkvold (2005) anser dock att vi i vårt samhälle bryter den 

musiska barnkulturen genom att övergå till en mindre musisk, och mer ”vuxenlik”, skolkultur 

(Bjørkvold, 2005:34, 116). 

I litteratur och forskning finns att läsa om de positiva efterdyningar som arbete med estetisk 

integrering leder till i olika pedagogiska sammanhang. Med estetisk integrering menas här det som 

innefattar konst, musik, drama, berättande, dans, rörelse, rytmik, poesi, lek och annan kreativitet. 

Vidare kan man läsa om lärarutbildningar som anses innehålla för lite vad gäller exempelvis 

musik. I en artikel i tidningen Förskolan refererar Ekberg (2013) till en avhandling skriven av 

Ehrlin. Hon anser att lärarstudenter borde ha fler estetiska inslag i sin utbildning. Det är 

exempelvis inte självklart för en förskollärare eller lärare att sjunga till sitt eget ackompanjemang, 

menar Ehrlin, trots att forskning visar att musik och sång spelar en viktig roll för barns språkliga 

och sociala utveckling (Ekberg, 2013:16f). 

Under tiden som lärarstudenter har vi fått uppfattningen att många lärare i grundskolan inte 

vågar, kan eller vill satsa på undervisning med estetiska inslag på grund av rädsla för extra arbete 

eller på grund av att de nationella proven efterfrågar en annan slags kunskap och färdighet. Vi 

frågar oss om detta är en allmän uppfattning. Om ett musiskt eller estetiskt förhållningssätt till 

lärande har så många positiva effekter, hur kommer det sig då att inte fler har anammat det och 

vad är det som hindrar? 

 

Under examensarbetets gång har bakgrund, litteraturöversikt, metod, diskussion och konklusion 

författats gemensamt. Under insamlingen av empiri och författande av resultat och analys har 

Anna-Karin Petersson haft huvudansvar för enkätundersökningen och Anna-Karin Blomberg för 

intervjuerna. 
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BAKGRUND 

I läroplanens1 avsnitt om skolans värdegrund och uppdrag står det att läsa att skolan ”ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011:7). Barn är 

unika individer, lär sig på olika vis och behöver möta olika sätt att lära. Det är skolans uppdrag att 

göra detta till verklighet. Hur det ska ske är pedagogikens och didaktikens stora fråga. 

Kroppen och rörelsen har en elementär position i små barns liv och de estetiska 

uttrycksformerna ger möjlighet att utveckla förmågor som dagens samhälle kräver av sina 

medborgare; flexibilitet, social kompetens, problemlösning, förståelse för sociala och kulturella 

sammanhang och hantering av en värld i förändring med flera (Rubin & Merrion, 2011). 

Bjørkvold (2005) såväl som Grahn (2005) och Bamford (2006) är alla förespråkare för att 

integrera estetiska ämnen dels med varandra och dels med andra mer teoretiska ämnen. De är 

övertygade om att en holistisk syn på lärande främjar alla barns utveckling och lärande samt att 

människan naturligt, från födseln, uttrycker sig på sätt som kopplas till de estetiska ämnena. 

Bamford (2006) skriver följande angående vikten av skapande i undervisningen: 

 
Children are born aesthetically aware and they engage in the arts before they can speak or write. If 

you watch young children play, you will see them naturally communicating in artistic forms. 

Through the arts, youth construct meaning into a unified form. The arts emphasise how 

phenomena relate to each other. (Bamford, 2006:19) 

  

Detta sätt att se på den estetiska integreringens effekter visar att skapande och kreativitet är 

viktigt för att utbildning ska förbereda elever för en framtid som väntar dem. Genom att arbeta 

med estetisk integrering i undervisningen får eleverna använda ett, för dem, naturligt sätt att 

erfara världen (Bamford 2006:19). Enligt Lgr 11 ska eleverna få uppleva, pröva och utveckla olika 

uttrycksformer för kunskap. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande på olika sätt ska 

vara inslag i skolans verksamhet (Skolverket, 2011:10). Det är alltså skolans uppdrag att 

möjliggöra detta för eleverna  

Bamford (Holfve, 2009) har de senaste åren arbetat med ett stort forskningsprojekt om vad 

estetiska och kulturella inslag i skolan får för följder. Forskningen visar att estetiska ämnen och 

kreativ undervisning stärker ungas kritiska tänkande. Skolor som har arbetat med estetiska 

läroprocesser har bättre resultat än andra skolor vad gäller att läsa, skriva och räkna (Holfve, 

2009). 

Utifrån dessa källor skulle man kunna påstå att arbetet med estetisk integrering i 

undervisningen är mycket positivt och skulle kunna vara det som främjar ”alla elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011:7). Resultaten visar positiva effekter 

för elevernas eget välbefinnande såväl som för deras studieresultat. 

                                                 
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Fortsättningsvis används benämningen Lgr 11. 
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Det finns dock aspekter i dessa och andra studier som pekar på en mer komplex situation. 

Följande exempel visar att det finnas olika anledningar till hur man som lärare eller förskollärare 

väljer att prioritera de estetiska inslagen där man är verksam. 

Lilliedahls (2013) undersökning av läroplaner, visar att de estetiska ämnenas status har sjunkit, 

från 1940-talet fram till idag. Bland annat har estetisk verksamhet tagits bort helt från 

gymnasieskolans gemensamma ämnen. Lilliedahl hävdar att den negativa statusutvecklingen beror 

på att arbetsmarknaden inte frågar efter estetiska förmågor, utan att det är andra färdigheter som 

eftersträvas i samhället. Detta påverkar elevernas intressen att satsa på sådana ämnen. Utifrån 

studier av bland andra Bamford (2006) kan en sådan utveckling uppfattas som ett steg i ”fel” 

riktning.  

I Ehrlins (2013) studie framkommer att förskollärare drar sig för att använda musik i 

verksamheten då de känner osäkerhet och okunskap inom musikämnet. Dessa förskollärares 

intressen påverkar i sin tur vad rektorer och förskolechefer väljer att satsa på i den verksamhet de 

är ledare för (Ehrlin, 2013). 

Ulla Wiklund (Hallonsten, 2013), skolutvecklingskonsult, är positiv till att de estetiska 

läroprocesserna finns med i alla ämnen. Under arbetet med Lgr 11, var många oroliga att de 

estetiska perspektiven skulle lågprioriteras. Wiklund anser dock att de estetiska läroprocesserna 

går som en röd tråd genom den senaste läroplanen. Hon ser många vinster med att arbeta över 

gränsen mellan praktiska och teoretiska ämnen. Det ställs dock krav på ett sådant samarbete, i 

form av samplanering med lärare i de estetiska ämnena. Wiklund menar att det även finns risk för 

att tappa balansen mellan de olika lärarna, att någon kommer i skymundan (Hallonsten, 2013). 

I dessa exempel, från olika skolformer, framkommer faktorer som kan påverka valet att arbeta 

med estetiska inslag i undervisningen eller ej. Det är faktorer som status, brist på kompetens, 

samverkansproblem och tid. Det finns sannolikt fler aspekter som spelar in i den estetiska 

integreringens vara eller icke vara. Faktorerna kan om möjligt variera inom de olika skolformerna. 

Vårt fokus ligger på grundskolans tidigare år. Avsikten med vår egen studie är att synliggöra vilka 

faktorer som styr lärares val att arbeta med estetisk integrering i traditionellt teoretiska 

skolämnen. 

Centrala begrepp 

Det finns återkommande begrepp i examensarbetet som har en central plats i arbetet. De ges i 

detta stycke en förklaring. 

Det mest centrala begreppet är estetisk integrering. Med estetisk integrering menas en 

sammansmältning mellan estetiska ämnen och en undervisning som formellt sett har fokus på 

mer teoretiska ämnen. Då begreppet används syftas det alltså främst på en integrering mellan det 

estetiska och det teoretiska området och inte enskilda estetiska ämnens integrering med varandra. 

De aktiviteter som den estetiska integreringen kan utmynna i benämns emellanåt för estetiska 

inslag. Estetisk integrering är ett val man som lärare gör, en mer långsiktig planering utifrån ett 
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förhållningssätt. Estetiska inslag är det konkreta som sker i integreringen. Det kan även 

förekomma estetiska inslag i undervisningen även om det inte sker en ”övergripande” estetisk 

integrering.  

Studien fokuserar på lärare i grundskolans tidiga år och i detta sammanhang benämns barn i 

första hand som elever. Begreppen pedagoger och lärare används synonymt i arbetet. Vi författare 

lägger inte någon större skillnad i innebörden av dessa två. Klasslärare är ytterligare ett begrepp 

som återkommer, som i detta arbete syftar på lärare som undervisar i flera ämnen. I 

litteraturöversikt och i presentation av resultat har vi dock valt att använda det begrepp som 

författare, forskare och studierespondenter använder. Detta kan vara antingen elever eller barn 

respektive pedagoger eller lärare. I vissa kapitel, främst i litteraturöversikten, står begreppet barn för 

en generell ålderskategori, om inte annat uttrycks.   
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LITTERATURÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området estetisk integrering i undervisning 

samt redogörs för de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studiens analys. 

Tidigare forskning 

Nedan presenteras ett urval av tidigare forskning och vetenskaplig litteratur som finns inom 

ramen för studieobjektet och som anses vara relevant för examensarbetet. Avsnittet är 

strukturerat i fem olika delteman: Människans naturliga livsform, Musiskt lärande, Estetisk fostran, 

Positiva effekter av estetisk integrering, Komplexitet med estetisk integrering. Dessa teman behandlar 

kärnfrågor och avslutas med en sammanfattning.  

Människans naturliga livsform 

Bjørkvold (2005) presenterar ett förhållningssätt i vilket människan beskrivs som en helhet. 

Människans naturliga livsform är att erfara livet med hela sin varelse, vilket han anser vara det 

musiska i människan. Bjørkvold hävdar att alla människor har musiska grundelement. Dessa är 

ljud, rörelse och rytm och är inpräglade i människan långt innan födseln. Det ännu inte födda barnet 

reagerar på ljud, vilka genom fostervattnet omformas till vibrationer och som upplevs med hela 

barnets kropp. Ända ifrån det att människan är ett foster spelar alltså dessa grundelement en 

avgörande fysisk och psykisk roll. ”Det nyfödda barnet möter världen med öppna sinnen” 

(Bjørkvold, 2005:114) och detta fortsätter barnet med under sin uppväxt. Människan måste ha 

tillgång till sin musiska uttrycksförmåga för att skapa sig ett eget liv. Denna förmåga har alla barn, 

men den måste användas och stimuleras genom kreativitet för att utvecklas (Bjørkvold, 

2005:114ff). 

Bamford (2006) hävdar att människan har en naturlig benägenhet att uttrycka sig, agera och 

handla på olika skapande sätt: 
 

The arts are an intrinsic part of the way humans operate in the world. There is evidence of the arts 

existing long before writing. Examples of art have been dated to pre-history as in the case of 

Australian Aboriginal art. People participate in the arts all over the world. All cultures sing, dance, 

recite, listen to tales, and put on performances. The arts have always been part of humanity's most 

vital concerns. (Bamford 2006:19). 

Bamford menar således att människan har gemensamma, naturliga uttryckssätt som överskrider 

alla gränser av tid och rum. Människan, oavsett härkomst, använder sin kropp och sina sinnen för 

att varsebli världen och ta in kunskap (Bamford 2006:19f). 
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Musiskt lärande 

Att få erfara världen och ta till sig kunskap på det sätt som Bjørkvold och Bamford lyfter fram 

kan kallas musiskt lärande. Grahn (2005) genomför i sin avhandling en studie av det musiska och 

musiskt lärande. Hon redogör för innebörden av begreppet musisk ur ett teoretiskt och historiskt 

perspektiv. Begreppet härstammar ursprungligen från muserna, gudinnor i den antika mytologin 

som var barn till Zeus och Mnemosyne. Dessa gudinnor stod för litteratur, musik, poesi, dans, 

men också lärdom och intellektuell verksamhet och inspirerade sina anhängare till att skapa. 

Deras ursprungliga funktion var att värna om det sociala minnet. Genom sina konster skulle man 

få hjälp att minnas kunskaper man behövde för att klara sig i livet (Grahn, 2005:22f, 40). 

Under 1900-talet föddes dessa musiska tankar på nytt men nu i ett fostrans- och 

utbildningsperspektiv. Inom musisk fostran sker ingen uppdelning mellan det fysiska, det 

känslomässiga och det intellektuella. Det är snarare, i linje med Bjørkvolds (2005) förhållningssätt, 

en tanke om helhet utan skarpa gränsdragningar mellan ämnen. Kritik som detta förhållningssätt 

har mött är bland annat att det anses vara för vagt och svårdefinierat (Grahn, 2005:62f). 

Det finns olika uppfattningar om vad begreppet musisk kan innebära. Många författare i 

Grahns analys, anser att det är ett förhållningssätt snarare än ett eget ämne. Det är enligt Grahn 

(2005) viktigt att det musiska inte ses som en metod, för då förlorar det sin natur som 

”överordnad” en ämnesmässig indelning. I detta förhållningssätt betonas processen istället för 

produkten. Grahn beskriver musisk undervisning på följande sätt: 
 

Ja, det finns många kännetecken, men det viktigaste är att den måste erfaras genom aktivitet och 

skapande, att den innehåller lek, att den använder konst för att nå andra syften än konstnärliga, att 

den är entusiasmerande och samtidigt saklig. Den är inte fiende till förståndet eller det praktiska 

utan snarare dess källor och bärare. Den bygger på dialog och kommunikation. Det är viktigt att 

hela människan deltar med tankar, intellekt, instinkter, känslor, kropp och fantasi. (Grahn, 

2005:64) 

Grahn (2005) gör här en åtskillnad mellan begreppet musisk och begreppet estetisk. Vad Grahn 

kommer fram till, efter sin litteraturgenomgång, är att estetisk ofta förknippas med skönhet, det 

vackra och att skapa något. Det finns en avsikt med det man skapar och det finns en mottagare 

för det som har producerats. I ett musiskt sammanhang handlar det mer om att skapa och vara 

kreativ, för kreativitetens egen skull. Det estetiska står för en balans mellan enhet och mångfald 

till skillnad från musisk som står för helhetstänkande och att skapa mening över gränserna. 

Musisk ger mer utrymme för processen men använder sig av de estetiska uttryckssätten i aktivitet 

och skapande. De båda begreppen står för ett nära samband mellan teori och praktik, det sinnliga 

och logiska samt fantasi och förnuft (Grahn, 2005:93). 

Grahn (2005) har även genomfört en empirisk undersökning över hur lärarstudenter, som 

inriktat sig på musiskt lärande, ställer sig till begreppet musiskt. Lärarstudenterna förknippar 

musisk med våra sinnen och att det har med lärande att göra. Inom det musiska integreras de 

estetiska ämnena med varandra så väl som med andra mer teoretiska ämnen (Grahn, 2005:133). 
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Estetisk fostran 

Den vanligt förekommande pedagogiken har utmanats av alternativa synsätt som har kritiserat 

det rationella tänkandet inom skolan. Ett av dessa alternativa synsätt har valt att fokusera på 

vikten av känslans betydelse, vilket har kommit att kallas estetisk fostran. Detta synsätt har haft som 

mål att bevara barnets kreativitet (Sundin, 2003:78). 

Fem- och sexåringar har ofta ett starkt uttryckssätt inom sång, dans, bild och drama. Detta 

uttryckssätt tycks gradvis försvinna under skoluppväxten. Loris Malaguzzi har i sin dikt fångat 

detta fenomen. Han skriver att ”(e)tt barn har hundra språk/men berövas nittionio/Skolan och 

kulturen/skiljer huvudet från kroppen” (Sundin, 2003:77). Den estetiska fostrans kanske 

viktigaste mål har, som tidigare nämnts, varit att uppmuntra den kreativa inställningen som det 

lilla barnet har, så att den kan fortsätta upp i skolåren. Sundin (2003) ger en historisk bild av 

estetisk fostran utifrån några inflytelserika personer; Friedrich von Schiller, John Dewey och 

Herbert Read (Sundin, 2003:77f). 

Schiller anser att det rationella förnuftet och det sinnliga kan ses som motsatser som behöver 

varandra. Motsatsen kan upphävas genom det konstnärliga skapandet. En människa som skapar 

ger livet form och formen liv, enligt Schiller. Han menar också att estetiken skulle fungera som 

ett alternativ till politiken för att skapa ett bättre samhälle. Waldorf-pedagogiken har anammat 

Schillers tankar. Inom denna pedagogik anses de konstnärliga uttrycken hjälpa människan att se 

sammanhang i olika specialkunskaper (Sundin, 2003:78f). 

Read och Dewey anser båda att estetisk fostran är ett förhållningssätt som borde genomsyra 

all undervisning (Sundin, 2003:83). Read menar att utgångspunkten i undervisning skall vara de 

rytmiska danserna. Barnen upplever då känslan för form och grace, vilket är grunden för moralisk 

godhet (Sundin, 2003:83). 

Estetisk fostran har förespråkats av människor från olika tidsepoker, med olika yrkesbakgrund 

och med skiftande nationaliteter. Det finns en teoretisk bakgrund till den holistiska synen på 

undervisning där ämnen, praktiska och teoretiska, integreras med varandra.  

Positiva effekter av estetisk integrering 

Russell och Zembylas (2007) presenterar argument för och emot att integrera estetisk verksamhet 

i läroplaner. De utgår från studier gjorda i USA och Kanada. De fördelar som Russell och 

Zembylas nämner är bland annat att elever och lärare får erfarenhet av inlärning som är 

emotionellt och intellektuellt stimulerande. De anser även att ett holistiskt tänkande, att se delar i 

en helhet, blir mer tydligt vid estetisk integrering. Genom integreringen mellan olika ämnen, eller 

med det estetiska inom ämnet, gör eleverna kopplingar mellan olika ”delar” i livet (Russell & 

Zembylas, 2007:289f). 

Lärarstudenterna i Grahns (2005) undersökning har många idéer om vad det musiska lärandet 

har för värden för den enskilda eleven. De anser bland annat att det musiska lärandet stimulerar 
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till personlig utveckling, att man lär känna sig själv och andra bättre, att man är olika och att man 

lär olika. Genom det musiska lärandet anses elever få bättre tro på sig själv och upplever att de 

har talanger och kompetenser. De aktiviteter som eleverna möter med det musiska lärandet kan 

även utvecklas till fritidsintressen. Studenterna ser även positivt på vad musiskt lärande kan 

innebära dels för elevernas sociala kompetens, dels för inlärning av teoretiska ämnen, men även 

för glädjen att lära sig samt för integreringen mellan estetiska och teoretiska ämnen (Grahn, 

2005:181ff). 

Stevens, Harper och Boggan (2011) studie av två pedagogiska verksamheter i USA visar att 

estetisk verksamhet i undervisning och pedagogiska situationer tillåter barnen att uttrycka sig på 

många olika sätt. Alla utvecklingsområden kan bli tillgodosedda. Stevens m.fl. drar slutsatsen att 

barn behöver pedagoger med kunskap inom det estetiska området. Fortbildning för pedagoger 

och assistenter skulle göra verksamheten ännu mer fördelaktig för barnen. Ju mer kunskap man 

som pedagog har inom ett ämne, desto mer vill man veta. Har pedagogen stor kunskap inom 

estetiska ämnen flödar det naturligt över till barnen hon/han arbetar med (Stevens m.fl., 

2011:62). 

I Bamfords (2006) studie undersöks kulturens och konstarternas påverkan på utbildning i 170 

länder världen över. Resultat visar bland annat hur samarbete mellan skola, professionella inom 

konstarterna och samhälleliga organisationer ger positiva utfall. Program för barn och unga i 

skolan som innehåller estetisk verksamhet av något slag påverkar utbildningen till det positiva. 

Resultatet visade sålunda att estetisk verksamhet i utbildningen har positiv inverkan på barnen, 

lärandemiljön och samhället både vad gäller education in the arts och education through the arts. 

Bamford menar att varken education in the arts och education through the arts på egen hand kan nå de 

positiva resultat som en kombination av dessa två kan göra tillsammans (Bamford, 2006:139f). 

Exempel på projekt 

Bamford (2006) ger exempel på projekt från olika länder där man involverar estetisk verksamhet i 

undervisningen. Dessa projekt pekar på en ökad kompetens inom andra områden än det 

estetiska. I ett australiensiskt projekt jämfördes en grupp av fjärdeklassare, vilka hade många 

estetiska inslag i sin undervisning, med en grupp fjärdeklassare, vilka hade färre estetiska inslag i 

sin undervisning. Inom områden som problemlösning, planering, organisering, kommunikation 

och samarbete med andra, presterade den gruppen med fler estetiska inslag i undervisningen 

anmärkningsvärt högre än sin jämförelsegrupp (Bamford 2006:110). 

Ett annat exempel är hämtat från Kanada. Projekt, vilka innefattar estetisk verksamhet i 

undervisningen, visar att det finns en koppling mellan elevers grad av engagemang i projekten 

och grad av framgång i skolan. Ett av dessa projekt kallas Learning Through the Arts (LTTA). 

Standardiserade test i Kanada visar att LTTA-skolor har förbättrat sina resultat i högre 

utsträckning än andra skolor (Bamford, 2011:109). 

Bamford (2006) presenterar fler liknande resultat från projekt världen över där man 

framförallt har sett en utveckling hos eleverna vad gäller problemlösning, kritiskt tänkande, 
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samarbete, respekt, ansvarstagande, tolerans och uppskattning av sig själv och andra. Dessa 

förmågor har i sin tur positiv inverkan på elevernas teoretiska färdigheter och skolans 

”lärandeklimat”. Det är i första hand elevernas attityd till skolan som får en positiv vändning 

(Bamford, 2006:113ff). Generellt visar studien att kreativitet och fantasi bejakas när man 

involverar det estetiska i utbildningen och har även en god inverkan på hälsa och välbefinnande 

(Bamford, 2006:128ff). 

Bamfords (2006) studie pekar på en rad positiva resultat som kan kopplas till projekt knutna 

till konstarternas centrala plats i undervisningen. 

 
However, these benefits […] are not the reason for teaching art education. The arts have an 

intrinsic value and a higher purpose, namely to ensure that children flourish and that we live our 

lives to the full. (Bamford, 2006:138) 

Bamford (2006) anser emellertid att estetiska ämnen, konstarterna, först och främst inte ska ses 

som ett verktyg i att nå andra mål och andra förmågor. Hennes studie visar att konstarterna ofta 

får stå i centrum för att de har varit ett gott hjälpmedel för att nå andra mål. Inte desto mindre 

anser Bamford att konstarterna i första hand har ett eget, inneboende värde, nämligen att få 

människan att blomstra (Bamford, 2006:138). 

Komplexitet med estetisk integrering 

Hittills har positiva effekter med estetisk integrering presenterats. I detta avsnitt kastas ett ljus på 

komplexiteten med en estetisk integrering. 

Bamford (2006) presenterar faktorer som sannolikt begränsar arbetet med så kallad estetisk 

integrering. De faktorer hon uppmärksammar är tidsbrist, utrymme och resurser samt lärares 

förhållande till sin egen förmåga (Bamford 2006:144ff). Vidare lägger Russell och Zembylas 

(2007) fram invändningar mot estetisk integrering. De hänvisar bland annat till Lois Hetland och 

Ellen Winner, vilka påstår att det saknas bevis och tillräcklig forskning kring de positiva effekter 

som estetisk integrering har, vad gäller elevers skolframgångar. Bland annat anser Hetland och 

Winner att följderna av estetisk integrering många gånger har lett till framgångar i teoretiska 

ämnen, men att dessa framgångar inte behöver särskiljas från framgångar som skett genom ett 

mer traditionellt arbetssätt, inom samma teoretiska ämne. Att hävda att det är den estetiska 

integreringen som höjer framgångar i akademiska ämnen kan vara riskfyllt, särskilt i de fall där 

estetisk integrering används men kunskapskvaliteten trots detta inte förbättras. Andra 

betänkligheter gällande den estetiska integreringen är lärares invändningar mot att integreringen 

blir något utöver den ordinarie undervisningen och något som distraherar från att fokusera på de 

mål som bör uppfyllas i läroplanen. En annan farhåga som belyses är specialisters (inom olika 

konstarter) oro över att den estetiska integreringen i alla ämnen skulle underminera de olika 

konstarternas egenvärde. Följderna skulle bli att ämnen såsom bild, musik med flera helt skulle 

tas bort från läroplanen (Russell & Zembylas, 2007:290). 
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De estetiska skolämnenas status 

En av faktorerna till att estetisk integrering uteblir kan ha med ämnenas status att göra. Bamford 

(2006) anser att barn naturligt använder sig av estetisk stimulans i sina läroprocesser. När barnen 

börjar skolan har de en ryggsäck full med kreativitet och förmågor inom det estetiska området. 

Generellt bortser ”skolan” från denna ryggsäcks innehåll och förstår inte, enligt Bamford, hur 

fundamental denna kreativitet och estetiska livsstil är för vår existens och vår inlärning. Genom 

skolutbildning får barn ofta uppleva estetisk verksamhet som något som är frånskilt övriga 

ämnen i skolan. Istället för att hålla den estetiska verksamheten i centrum i läroprocessen blir den 

med åren i skolan något extra som eleverna har möjlighet att välja (Bamford, 2006:147f). 

Enligt Lilliedahl (2013) har skolämnet musik sjunkit i status, likväl som andra estetiska ämnen. 

I Lpf 942 var exempelvis Estetisk verksamhet ett av kärnämnena i gymnasieskolan. Detta ändrades 

2007 när gymnasieutredningen omformulerade vissa kategorier av ämnen.”Kärnämnen” blev 

”gymnasiegemensamma ämnen”, i vilka det inte längre ingår någon estetisk verksamhet 

(Lilliedahl, 2013:17). 

Lärares kompetens och intressen 

I en studie utförd av Ehrlin (2013) undersöktes förskollärares och förskolechefers inställning till 

musik som verktyg för att stimulera språkinlärningen. Studien utfördes i två musikförskolor och 

en förskola utan någon särskild musikprofil. Innan de två förstnämnda blev musikprofilerade 

hade förskollärarna en föreställning om att det var endast personer med uttalad musiktalang eller 

högre utbildning inom musik som var lämpade att arbeta med musik i det pedagogiska arbetet 

(Ehrlin, 2013:65). 

Studien visar att verksamhetens ledarskap är avgörande för vilken attityd och vilken didaktisk 

inställning som ska råda på de olika enheterna. På musikförskolorna deltog förskolechefer i 

pedagogernas fortbildningar vilket gav en positiv inställning till förskolans ledarskap och dess 

engagemang. Pedagogerna fick möjlighet till fortbildning inom musik och hur de kunde arbeta 

didaktiskt med barnens språkutveckling (Ehrlin, 2013:68). 

I förskolan utan musikprofil, uppger flertalet av pedagogerna att de saknar självförtroende när 

det är frågan om att sjunga och musicera i barngruppen. Personalen på denna förskola varken 

efterfrågar eller erbjuds vidareutbildning inom musik. Här har rektor och chef valt att lägga 

tyngdpunkt på andra områden (Ehrlin, 2013:69).  

Ehrlins (2013) studie visar att rektorer och förskolechefer har en viktig roll vad gäller 

förskolornas didaktiska ställningstaganden. Hon framhåller att det är lätt hänt att personalens 

brist på intresse för ett område bidrar till att detta mer eller mindre försvinner från förskolans 

agenda. De som är bevandrade inom exempelvis musik tar över det området, istället för att 

samtliga i personalen får fortbildningen inom ämnet (Ehrlin, 2013:71). 

                                                 
2 Läroplan för de frivilliga skolformerna 
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Stevens m.fl. (2011) studie pekar på att det finns faktorer som spelar större roll än andra i 

utformningen av verksamheten. Dessa berör ekonomi, statliga lagar, barnens egna intressen samt 

pedagogernas perspektiv. En av lärarna anser att hon inte kan jobba med estetisk verksamhet så 

mycket som hon skulle vilja eftersom hennes elever är mer intresserande av grovmotoriska 

aktiviteter och teknologi (Stevens m.fl., 2011:62). 

Både Ehrlins (2011) och Stevens m.fl. (2011) studier visar att intresse hos pedagoger så väl 

som hos barn samt pedagogers kompetens spelar en stor roll i vilken grad de estetiska inslagen 

förekommer i verksamheten. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Enligt Bjørkvold (2005) är ljud, rörelse och rytm element i människans naturliga sätt att varsebli 

världen. Det är genom skapande som människor i alla tider har verkat, fungerat och uttryckt 

känslor. Skapandet är dels ett sätt att utrycka sig men även ett sätt att ta till sig kunskap. Musiskt 

lärande är ett förhållningssätt inom vilket det inte sker någon uppdelning mellan praktiskt och 

teoretiskt, mellan förnuft och känsla. Ett musiskt förhållningssätt betonar processen. Estetisk 

fostran påminner om ett musiskt förhållningssätt, i sitt sätt att lägga tonvikt på det sinnliga i barns 

lärande och utveckling. Barn i yngre skolåldern har ett starkt behov av att uttrycka sig genom 

olika kreativa former, vilket även får vara sätt att ta till sig kunskap. Sinnesintryck och kreativitet 

ses som en grund för mänsklig utveckling. Skolan tycks däremot ha blivit ett område där teori 

och praktik, förnuft och känsla, delas upp. 

Studier visar att integrering mellan olika ämnen, och främst mellan teoretiska och estetiska 

ämnen, bidrar till att elever ges en helhetsbild mellan olika delar i livet. Aktiv integrering mellan 

teori och praktik i estetiska ämnen tränar elever i förmågor som problemlösning, planering, 

samarbete, empati med flera samt visar på ökad respekt, ansvarstagande, tilltro till sig själv samt 

uppskattning av andra. Förutom dessa sociala områden visar studier att även akademiska 

områden kan förbättras genom estetisk integrering i undervisningen. Det finns dock en risk att de 

estetiska ämnena tappar sitt egenvärde och endast ses som ett verktyg att nå andra mål.    

Andra studier pekar på faktorer som kan hindra integrering av estetiska ämnen i all 

undervisning. Det som problematiseras är lärares förutsättningar och förhållningssätt. Dessa 

förutsättningar är ofta relaterade till exempelvis verksamhetens styrning, läroplanen, kunskap och 

intresse samt tids- och rumsaspekten.     

Orsakerna till varför pedagoger och lärare väljer eller inte väljer att arbeta med estetiska inslag 

i sin undervisning kan vara många. Som ”åskådare” till skolans verksamhet kan vissa 

förutsättningar tyckas skönjas. Frågan är vad de som finns mitt i undervisningen, lärarna, ser för 

hinder eller möjligheter till estetisk integrering i den egna undervisningen.  
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Teoretiskt perspektiv 

Litteraturgenomgången pekar på olika faktorer som skulle kunna ligga till grund för de 

överväganden lärare gör, bland annat att ha en estetisk integrering i sin undervisning. Vår hypotes 

är att det kan finnas ytterligare faktorer som påverkar undervisningens estetiska ådra. 

Utgångspunkten för den här studien är att estetisk integrering inverkar positivt på skolans elever 

och deras resultat men att det finns ramar som är knutna till lärares förutsättningar i en sådan 

integrering. En teori som behandlar ramar och dess påverkan på undervisningen är den så kallade 

Ramfaktorteorin. Enligt Lundgren är det inte enkelt att sammanfatta ramfaktorteorin, men ger ändå 

denna övergripande förklaring i vad teorin i stora drag handlar om:  

Termen avser en rad olika forskningsinsatser kring hur en pedagogisk organisation (som 

klasstorlek/gruppstorlek, tid osv.) begränsar och möjliggör olika processer och därmed olika 

resultat. I grunden handlar det om att förstå pedagogiska processer utifrån de villkor som gäller 

inte som orsak-verkan-kedjor. (Lundgren, 1994:5) 

Nedan följer en närmare presentation av ramfaktorteorin. 

Ramfaktorteorin 

På 1960-talet genomförde Dahllöf en undersökning som fokuserade på vilka effekter 

sammanhållna respektive nivågrupperade skolklasser hade på undervisningsresultaten. I 

undersökningens inledning utgick man från denna faktor och dess två variabler men 

undersökningen utvecklades till att man tog hänsyn till fler villkor och förutsättningar. Detta 

utmynnade i en teori om hur undervisningens resultat kan kopplas till undervisningsprocessen. 

Denna process beror i sin tur på olika ramfaktorer. Ramfaktorerna anger vilka begränsningar och 

möjligheter som ligger bakom. Dessa faktorer kan bland annat vara tid, miljö, elevernas 

gruppdynamik etcetera. Teorin kan uttryckas som modellen nedan visar (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999:98). 

 

 

 

Figur 1. Ramfaktorteorin i sin enklaste form. Förhållandet mellan förutsättningar och resultat (Lindblad m.fl., 

1999:98; Gustafsson, 1999:48). 

 

Fram till 1960-talet hade man en hypotes om att kunna forska sig fram till den bästa 

undervisningsformen. I forskarsamhället där Dahllöf började sitt arbete utgick den etablerade 

forskningen från ett deterministiskt tänkande. Man menade att en viss typ av ”ram” skulle 

medföra en viss typ av ”inlärningsprocess” hos eleverna, vilken i sin tur skulle ge ett givet 

”resultat”. På så sätt skulle man kunna forska fram den bästa metoden för inlärning. Denna syn 

på ramar har förändrats sedan dess (Imsen, 1999:32ff; Lundgren, 1994:9).  

RAMAR PROCESS RESULTAT 
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Ramar är som termen anger just yttre gränser, men från ramarna kan vi inte predicera resultat om 

vi inte kan förstå den process som gestaltas inom de gränser ramarna ger. Idag synes tankegången 

självklar. (Lundgren, 1994:9)  

Enligt Lundgren (1994) är ramarna inte verkan av en viss orsak. Ramarna bör istället ses som ett 

utrymme där en process kan ske. Inramningen bestämmer vad som är möjligt och inte möjligt i 

undervisningen. Gustafsson menar vidare att det slutligen handlar om hur ramarna uppfattas av 

lärare och hur ramarna utnyttjas i de pedagogiska processerna (Lundgren, 1999:36; Lundgren, 

1994:9; Gustafsson, 1994:14). 

Utifrån den så kallade ”enkla ramfaktorteorin” utkristalliserades frågor kring de betingelser 

som påverkade undervisningen. Hur kunde dessa betingelser uppstå och hur kunde de 

sammankopplas med varandra, undervisningsprocessen och dess resultat? Ramfaktorteorin 

utvidgades med ledning av dessa frågor och kom även att innefatta ramfaktorer på samhällsnivå. 

Från att ha behandlat frågor om den ”nära” miljön, kom den ”utvidgade ramfaktorteorin” att gå 

ännu längre, till frågor som rörde stat, makt och sociala faktorer. Undervisningen i skolan skulle 

ses i sin kontext, i helheten den var en del av (Lindblad m.fl., 1999:98ff). 

Modellen ovan (Figur 1) visar att resultatet av undervisningen i slutändan beror på 

ramfaktorer, men den speglar inte den egentliga arbetsprocessen i exempelvis en 

forskningssituation. Eftersom det från början, innan data samlats in, inte kan dras några slutsatser 

om vilka dessa ramar kan vara, såg Dahllöf en fördel med att vända på pilarna för att tydliggöra 

vad som skedde i en forskningsstudie. Utifrån det resultat studien visar kan processer och ramar 

utrönas, vilka ligger bakom resultatet. Denna tankegång, vilken anammas i detta examensarbete, 

kan förenklat uttryckas som modellen nedan: 

 

 

Figur 2. Den verkliga tankekedjan för att förklara resultatet (Gustafsson, 1999:48). 

 

Denna modell (Figur 2) visar att ramfaktorerna blir tydliga först när resultatet av en studie är 

sammanställt. Kopplingar kan sedan göras till faktorer som kan hittas i de mönster som 

exempelvis intervjuer kan utmynna i. Gustafsson (1999) hävdar att det är ”först när vi har förstått 

som vi kan förklara, det vill säga förklaringen föregår inte förståelse (Gustafsson, 1999:47)”. Det 

är ett sätt att förstå vad ramfaktorteorin innebär, att förstå världen genom att blicka bakåt 

(Gustafsson, 1999:47). 

Det är närmare ett halvt sekel sedan Dahllöf genomförde de studier som utgjorde grunden för 

ramfaktorteorin. Trots dess ålder anses teorin vara ett redskap att analysera eller utvärdera 

undervisningen. Selander (1994) tror att förståelsen för faktorer är betydande för att få insikt om 

hur skolans system fungerar. Det vi inser är att samma arbetssätt i olika undervisningskontexter 

inte genererar samma resultat (Gustafsson, 1994:13f; Selander, 1994:64f). Selander menar att 

människors handlingar inte endast påverkas  

PROCESS RESULTAT RAMAR 
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[…] av rambetingelser eller formella gränser, utan också av sociala och kulturella värderingar och 

vanor. Personligheten, liksom föreställningar om personlighetens betydelse, spelar dessutom i vissa 

fall en mycket stor roll. (Selander, 1994:65) 

Selander (1994) menar att Dahllöfs arbeten har bidragit till en djupare förståelse av verksamheten 

i skolan.  Det är inte bara individuella önskemål och handlingar som fokuseras utan även faktorer 

som påverkar och begränsar dessa handlingar, något som Selander kallas systemkonstanser. Dessa 

kan vara juridisk reglering, kursplanedirektiv samt tidslig, rumslig och social indelning (Selander, 

1994:64). 

Lärarens val 

Imsen (1999) vill mena att skolan har en egen kultur. Denna ”skolkultur” bör inte ses som statisk 

och konstant eftersom elever, lärare, skolans ledning så väl som det geografiska området skolan 

befinner sig i kan variera på många olika sätt. Det är därför en lång rad faktorer som spelar in på 

hur skolan ser ut och inte minst hur undervisningen bedrivs. Olika skolor, eller rent av klassrum, 

kan upplevas som skilda världar. En lärare befinner sig inom ett visst sammanhang och har fria 

val för sin undervisning. Samtidigt finns i sammanhanget regler och policys, synliga som osynliga. 

Oavsett om de är direkt uppenbara eller ej, styr de i slutändan undervisningen och vad eleverna 

får med sig från sin skolgång (Imsen, 1999:23f). 

Det som blir viktigt, är att skilja mellan det som läraren själv kan kontrollera och det som inte kan 

kontrolleras. Ramfaktorteorin tar inte sikte på de formellt uppställda målen, utan på det som är 

praktiskt möjligt. Därigenom kommer man verkligen en bit närmare när det gäller att förstå varför 

undervisningen blir som den blir (Imsen, 1999:36f). 

Enligt Imsen (1999) innebär ramfaktorteorin att ”undervisningen inte kan utformas genom 

lärarens fria val, som den normativa didaktiken hävdar. […] Det finns en rad ramar och hinder 

som lärare måste anpassa sig till (Imsen, 1999:36)”. Det är viktigt att skilja på det som läraren kan 

förändra och det som hon eller han inte har makt över, framhåller Imsen (Imsen, 1999:36f). 

Det är just lärarens perspektiv som denna studie fokuserar på: vilka faktorer styr lärare att 

arbete eller inte arbeta med estetisk integrering i undervisningen? Resultatet analyseras med 

inspiration från ramfaktorteorin, i första hand vad gäller teorins övergripande poäng, nämligen att 

olika faktorer påverkar undervisningen. I likhet med hur Dahllöf presenterade den verkliga 

forskningsprocessen, avgör analys av insamlat empiriskt material vilka ramfaktorer som lärare 

anser att de har att förhålla sig till i relation till estetisk integrering. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som styr lärares val att arbeta eller inte 

arbeta med estetisk integrering i sin undervisning. Detta utmynnar i följande frågeställningar: 

 

 Vad innebär det, enligt lärare i grundskolans tidigare år, att arbeta med estetisk integrering 

i undervisningen? 

 Vilka förutsättningar finns, enligt lärare i grundskolans tidigare år, för att arbeta med 

estetisk integrering i undervisningen? 

 Vad motiverar lärare till att arbeta eller inte arbeta med estetisk integrering? 
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METOD 

Nedan presenteras metoder och process för studiens datainsamling. Anna-Karin Petersson var 

under arbetets gång huvudansvarig för datainsamling, bearbetning och analys av 

enkätundersökningen, medan Anna-Karin Blomberg var huvudansvarig för intervjuernas 

genomförande, bearbetning och analys. 

Metod för datainsamling 

Syftet och frågeställningarna för denna undersökning har en kvalitativ ansats. De faktorer som är 

förutsättningar i arbetet med estetisk integrering i undervisningen, behandlas ur ett 

lärarperspektiv. Om man är intresserad av att förstå människors sätt att resonera och tänka är en 

kvalitativ metod rimlig att använda (Trost, 2012:23). Metoden som lämpar sig bra för att nå lärare 

och deras direkta kommentarer kan därför tänkas vara samtalsintervju. Även en 

enkätundersökning som riktar sig till lärare kan vara ett sätt att få ta del av deras tankar. Enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) brukar man normalt sett hålla sig till en 

och samma datainsamlingsmetod när det gäller frågeundersökningar. Om fördelarna väger tyngre 

än nackdelarna är det inget som hindrar en kombination av olika metoder (Esaiasson m.fl., 

2013:232). Samtalsintervjuer, vilka begränsades till två mer omfattande intervjuer, gav möjligheten 

att gå på djupet med några av enkätrespondenterna. Enkätundersökning ses generellt som en 

kvantitativ undersökningsmetod. I denna studie var dock enkäten av både kvantitativt och 

kvalitativt slag med öppna så väl som slutna frågor. 

Urval  

Enkätundersökning 

Den ursprungliga tanken var att enkäten skulle skickas ut via post alternativt lämnas personligen 

på skolor. Begränsning till en kommun var därför relevant. Under utformningen av 

enkätformuläret diskuterades emellertid för- och nackdelar med en ”fysisk” enkät gentemot en 

webbaserad enkät. Det första alternativet kan upplevas som mer personligt och kan medföra att 

fler respondenter tar sig tid till att svara på enkäten. Det kan vara lättare att ignorera ett e-

postmeddelande än ett brev på posten eller i handen. Det som ändå talar till webbenkätens fördel 

är att det går att skicka en påminnelse om att fylla i enkäten. Dessutom krävs mindre arbete för 

utdelning och insamling av enkätformulär. Efter jämförelsen mellan de olika enkätformerna 

ansågs fördelarna för en webbaserad enkät väga tyngre, därav byte av enkätform och sätt att 

skicka ut den. 
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Eftersom webbenkäten inte nödvändigtvis begränsade studien till ett särskilt geografiskt 

område kunde fler respondenter väljas ut. Enkäten valdes att skickas ut till lärare i ytterligare fem 

kommuner runt om i Sverige. Det fanns en poäng att involvera lärare från kommuner i liknande 

storlek som kommunen i den första urvalsgruppen, för att om möjligt nå respondenter med 

liknande förutsättningar. Ytterligare fem kommuner med liknande befolkningsstorlek valdes ut 

från spridda delar av Sverige. Respondenter från kommunerna lades till utifrån vilken mån det 

varit möjligt att erhålla lärares e-postadresser. Lärarna valdes ut från olika skolor som var belägna 

i både kommunens centralort (stad), dess tätorter och landsbygd.  

Studiens syfte var inte att undersöka ett specifikt geografiskt område, snarare en del av landets 

lärarkår. Kunskapsmålen i läroplanen avgränsas för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 och ett av dessa 

stadier ansågs därför vara lämpligt att välja för att respondenterna skulle ha samma 

förutsättningar vad gäller krav på elevernas kunskap efter avslutat stadium. Om enkäten 

omfattade samtliga årskurser skulle man behöva ta hänsyn till att lärare för olika årskurser har 

olika kunskapsmål för sina elever. Enkätundersökningen begränsades till lärare i årskurs 1-3. 

Anledningen till detta var främst att övergången mellan förskola och skola generellt anses vara 

stort. Det är i detta skifte som förskolans holistiska förhållningssätt kan förändras till en mer 

ämnesuppdelad verksamhet. 

Intervju 

I samband med enkätundersökningen fick lärare från den ursprungliga urvalsgruppen förfrågan 

om de kunde tänka sig att medverka i en samtalsintervju med fokus på frågor inom samma tema 

som enkätundersökningen. Förfrågan gav svar från två kvinnliga lärare vilka tillhörde gruppen 

som deltagit i det första utskicket av enkäten. Den ena intressenten var en lärare i årskurs 4 i en 

skola i ett stadsområde. Läraren hade följt med sin klass från tredje klass. Eftersom det vid denna 

tidpunkt inte var så länge sedan klassen gick i trean accepterades detta erbjudande. Den andra 

respondenten som visade intresse för samtalsintervju var en lärare för årskurs 1 i en skola på 

landsbygden.  

Intervjupersonerna själva visade intresse för att bli intervjuade. Detta kan betyda att båda var 

mycket intresserade av estetisk integrering i undervisningen och att det var därför som de var 

villiga att intervjuas. Det fanns därför en risk att endast åsikter inom ramen för en positiv 

inställning till estetisk verksamhet skulle komma fram i resultatet. Intervjuns frågor var därför av 

en mer problematiserande karaktär. Vi utgick från att det fanns en generell positiv inställning till 

estetisk integrering i undervisningen i målgruppen som består av lärare i årskurs 1-3. 

Intervjupersonernas positiva inställning till estetisk integrering ansåg vi därför inte vara så unikt 

och behövde inte innebära att det påverkade resultatet märkbart.    
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Validitet och reliabilitet 

En studies trovärdighet beror på dess nivå av validitet och reliabilitet. Validitet innebär att man 

mäter eller undersöker det man påstår sig mäta och undersöka (Trost, 2012:61ff). Studiens 

huvudfrågeställningar återkom i flera av enkätfrågorna. Dessutom utformades intervjuguiden 

utifrån de frågor som behandlats i enkäten. Detta bidrog till att ytterligare höja studiens grad av 

validitet.  

Reliabilitet står för tillförlitlighet, att till exempel respondenter har samma förutsättningar och 

att undersökningen inte är utsatt för slumpartat inflytande (Trost, 2012:61ff). En kombination av 

olika metoder användes för att nå en så hög reliabilitet som möjligt. I enkäten formulerades 

frågorna med begrepp som vi ansåg vara allmänt vedertagna bland pedagoger för att frågorna 

skulle uppfattas på ungefär samma sätt. Många öppna frågor i enkäten gav chans för 

respondenterna att fritt formulera sina svar. Esaiasson (2012:246) menar att respondenter kan 

hämmas av olika svarsalternativ som kanske inte tillgodoser deras tankar. Många öppna frågor 

konstruerades för att nå en högre reliabilitet i respondenternas svar. Vissa formuleringar av 

enkätfrågor bidrog möjligen till en otydlighet i svaren, vilket krävde större tolkning i 

bearbetningen av materialet. Detta påverkade möjligen studiens reliabilitet negativt.  

Under intervjun deltog studiens båda forskare, detta för att öka trovärdigheten att relevant 

material användes i resultat och analysavsnitt. Under intervjuerna gavs tid för intervjupersonerna 

att resonera och svara utan att ord lades i deras mun. Svaren i sig förde samtalet vidare i en viss 

riktning som man innan inte riktigt kunde förbereda sig på. Denna frihet höjde nivån på 

intervjupersonernas trovärdighet. 

Genomförande 

Enkät 

Inledningsvis formulerades ett frågeformulär för enkäten (se Bilaga 1). Detta skedde med 

utgångspunkt från frågeställningarna i syftet. På den hemsida3, som användes för utformning av 

webbenkäter, kunde en enkät med olika format för frågor och svar konstrueras. Under denna 

process diskuterades frågornas utformning och svarsalternativ. Frågorna utvecklades och 

ändrades ett flertal gånger. Enkäten skickades till en utomstående lärare, som genomförde 

enkäten och gav ytterligare synpunkter.  

Några av de aspekter som diskuterades var begreppsval i enkätfrågorna. Esaiasson m.fl. (2012) 

betonar vikten av att använda begrepp som respondenterna är förtrogna med. Egentligen 

önskade vi använda musisk och musiskt förhållningssätt eftersom dessa begrepp står för ett mer 

                                                 

3 http://www.webbenkater.com 
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övergripande förhållningssätt till lärande. Begreppen kan, trots förklaring, vara otydliga om man 

inte har mött dem tidigare och valdes därför bort. Istället valdes begrepp som respondenterna 

sannolikt vara mer bekanta med såsom estetisk integrering och estetiska inslag (Esaiasson m.fl., 

2012:245). 

Många av frågorna i enkäten formulerades som öppna frågor. Detta kan, enligt Esaiasson m.fl. 

(2012), ge mer arbete vid bearbetning av enkäten men valet gjordes för att det skulle vara lättare 

för respondenterna att framföra sina egna tankar. Andra frågor kunde respondenterna besvara 

genom att välja mellan olika alternativ istället för öppna svar. Anledningen till detta var just för 

att minska arbetsbördan med att kategorisera efteråt (Esaiasson m.fl., 2012:247). 

När enkäten ansågs färdigformulerad skickades den ut via e-post, ett så kallat missivbrev (se 

Bilaga 3), i vilket mottagarna kunde klicka på en länk för att komma till enkäten. I en kommun 

hade vi fått tillgång till e-postadresser för lärare i årskurs 1-7. Missivbrevet skickades till samtliga 

men endast lärare i årskurs 1-3 ombads fylla i enkäten. Resterande som fått e-posten kunde 

bortse från utskicket. I slutet av informationen uppmanade vi även de som var intresserade av en 

samtalsintervju att meddela oss.  

Intervju 

Utifrån enkätsvaren, litteraturöversikten, syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide 

(se Bilaga 2). En intervjuguide kan enligt Brinkman och Kvale (2009) ses som ett manus som ger 

struktur åt intervjun. De frågor som formuleras i underteman kan följas men behöver inte 

komma i den skrivna ordningen (Brinkmann & Kvale 2009:146). Guiden kan struktureras på 

olika sätt. För våra intervjuer valdes olika huvudteman med tillhörande underteman. Intervjuerna 

var tänkta som ett samtal och intervjupersonens svar på frågorna avgjorde valet av nästa fråga. 

Inspiration till intervjuguidens struktur hämtades från Esaiasson m.fl. (2012:266).  

Intervjuerna genomfördes på de skolor där lärarna var verksamma. Några dagar innan 

intervjuerna skulle ske kontaktades de två lärarna för en kort avstämning. Det bestämdes hur lång 

tid som skulle avsättas för intervjun och intervjupersonerna fick bekräfta om det gick bra att 

samtalen spelades in. Båda lärarna var noga med att ha gott om tid. 

Under utformandet av intervjufrågorna togs det hänsyn till intervjuns ”vad”, det som senare 

skulle behandlas i analysdelen, och intervjuns ”hur”, det som skulle bidra till att skapa ett naturligt 

och bekvämt samtal mellan forskare och intervjupersoner (Brinkmann & Kvale 2009:147). Under 

intervjuerna fick vi sitta ostört, vilket bidrog till ett behagligt samtal som gav tid åt 

intervjupersonerna att besvara intervjufrågorna. Det krävs enligt Brinkmann och Kvale 

(2009:154) ett aktivt lyssnande för att ställa följdfrågor, vilket var möjligt, då det inte fanns någon 

tidspress. Intervjuerna flöt på bra och de utmynnade i intressanta samtal. Intervjuerna tog cirka 

en timma vardera. Efter den första intervjun gavs det även tid att se sig om i klassrum och ta del 

av elevernas olika estetiska arbeten. 
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Material 

Standardisering och strukturering 

Standardiseringen i en undersökning handlar om hur lika förhållanden är för deltagarna i en studie. 

Enkäter har ofta hög standardisering, vilket innebär att samma frågeformulär skickas till samtliga 

respondenter. Det skulle vara omöjligt att avläsa mönster och avvikelser i ett enkätmaterial där 

respondenterna inte hade besvarat samma frågor. I kvalitativa intervjuer är det däremot vanligare 

att ha låg standardisering. Det innebär att intervjuaren anpassar sig mer till den som blir intervjuad 

och är mer flexibel i den ordning som frågorna tas upp (Trost, 2012:57f). För intervjuerna i denna 

studie gällde låg standardisering. Båda intervjuerna utgick från samma intervjuguide. Däremot 

fanns det frihet att följa intervjupersonen och de båda intervjuerna lade tyngdpunkt på delvis 

olika aspekter av studieobjektet. I studiens enkätundersökning var frågeformuläret lika för alla 

respondenter. Det som inte gick att påverka var miljön eller tidpunkten då de fylldes i. Trost 

(2012) anser att ”(d)etaljerna kan variera nästan i det oändliga och svarssituationen är aldrig 

standardiserad i hög grad” (Trost, 2012:58).  

Trost (2012) behandlar två olika sätt att se på strukturering. Ett sätt är att strukturering står för 

huruvida frågorna har fasta svarsalternativ (strukturerade) eller om det är utrymme för öppna, 

fria, svar (ostrukturerade). För många ostrukturerade frågor medför att respondenterna svarar på 

många olika sätt på samma fråga och variationen på svaren kan då bli stor och svår att behandla i 

efterhand (Trost, 2012:58f). Enligt den första innebörden av strukturering hade intervjuerna låg 

struktureringsgrad. Visserligen utgick de från en intervjuguide men guidens frågor behövde inte 

under intervjun formuleras precis på detta sätt. Enkäten hade en blandning av strukturerade och 

ostrukturerade frågor. Detta kan ha inneburit att de som har starka åsikter och har lätt för att 

skriva också använde utrymmet för att förmedla sina tankar, medan de som inte har lika lätt för 

detta har avstått eller lämnat tvetydiga kommentarer. Eftersom respondenterna har yrken som 

innebär mycket skrivande och en vana att uttrycka sig var skillnaden mellan svarens omfattning, i 

de ostrukturerade frågorna, inte påfallande stor. 

Den andra sidan av strukturering innebär att man ser på intervjun eller enkäten på ett mer 

övergripande sätt. En strukturerad intervju eller enkät är i detta perspektiv utformad så att 

frågorna ryms inom ämnet för studieobjektet och inte svävar ut och landar i många 

osammanhängande områden (Trost, 2012:59f). Vad gäller det andra sättet att se på strukturering 

faller både intervjuer och enkät inom relativt hög strukturering. De håller sig båda inom ett 

specifikt ämne – estetisk integrering i undervisningen. Intervjuerna tog vissa riktningar, men har i 

sin helhet hållit sig inom samma ramar. 
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Omfattning av enkätmaterial 

Sammanlagt skickades 251 missivbrev ut till lärare via e-post. Ytterligare sex missivbrev skickades 

till rektorer för vidarebefordran, därför kan man anta att fler än 251 lärare fick tillgång till 

enkäten. Enkäten kickades till totalt sex kommuner med mellan 30 och 80 respondenter i varje 

kommun. Av det totala antalet utskick, 251 stycken, nekades 30 stycken framkomst till 

mottagaren. Detta antas bero på sändaren som enkätlänken skickats från eller felskrivning i e-

postadressen. Av de återstående 221 e-poster som skickades registrerades 69 på webbsidan för 

enkäten. Av dessa 69 enkäter var 14 stycken ej slutförda. Webbenkäten bestod av två sidor med 

frågor. För att komma vidare till den andra sidan var respondenterna tvungna att klicka på en pil, 

vilket kan ha glömts bort av några. 

I missivbrevet ombads endast lärare som tillhörde kategorin ”klasslärare i årskurs 1-3” att 

besvara enkäten. Några lärare i övriga årskurser missuppfattade detta och besvarade enkäten 

ändå. Dessa respondenter raderades i efterhand från svarssammanställningen, med undantag från 

fall där det framkom att läraren hade följt med sin klass från ”lågstadiet” upp till fjärde klass. 

Även lärare som endast undervisade i estetiska ämnen togs bort från materialet. Av dessa 

anledningar togs ytterligare fem enkätrespondenter bort och slutligen återstod 50 ifyllda enkäter 

som kunde ligga till grund för bearbetning och analys. Detta gav en svarsfrekvens på 22 procent 

och ett bortfall på 78 procent. Vad detta bortfall berodde på kan bara spekuleras i. Enligt 

Hultåker (2012) finns det vissa risker för låg svarsfrekvens vad gäller webbenkäter. Dels är det 

möjligt att det finns tekniska orsaker i länken till enkäten eller eventuella säkerhetshinder, 

exempelvis brandväggar och spamfilter, som hindrar mottagaren att besöka enkätsidan. Dels är 

det en risk att e-posten som skickats automatiskt hamnar i mottagarens ”skräppost” utan att 

mottagaren vet om detta. En annan vanlig orsak till att mottagaren inte har svarat på enkäten är 

att den helt enkelt har glömts bort i mängden av andra e-poster (Hultåker, 2012:141ff).  

Tidigare i metodkapitlet beskrivs fördelar och nackdelar med webbenkät i jämförelse med en 

fysisk enkät. Bland annat nämns att webbenkäten kan upplevas opersonlig och är lätt att förbise. 

Det är möjligt att detta var orsak till den låga svarsfrekvensen. Mottagarna hade även ett 

begränsat antal dagar att fylla i enkäten. Det kan hända att några av mottagarna såg e-posten för 

sent för att ha möjlighet att fylla i. Tiden då enkäten skickades ut kan vara en tid då lärares 

arbetsbelastning är extra hög på grund av utvecklingssamtal och arbete med att skriva omdömen 

om sina elever. Detta kan vara en bidragande faktor till att enkäten inte prioriterades bland 

mottagarna. 

Beskrivning av enkätrespondenter 

Det som togs hänsyn till i valet var att kommunerna för enkätundersökningen var någorlunda 

geografiskt jämnt fördelade över Sverige och att kommunerna skulle ha liknande 

befolkningsstorlek samt att skolorna inom kommunen skulle vara belägna både i stad, tätorter 
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och på landsbygden. Av enkätundersökningens 50 respondenter var alla kommunalt anställda. 

Hälften arbetade på landsbygden, en fjärdedel i stad (kommunens centralort) och en fjärdedel i 

tätort (mindre städer eller orter inom kommunen). 47 av respondenterna var kvinnor, 3 av dem 

var män. Könsfördelning var inte överraskande eftersom det till största del är kvinnor som är 

verksamma lärare i de yngre årskurserna. Fördelningen mellan yrkesverksamma i de tre 

årskurserna var ungefär en tredjedel var. Antalet år inom yrket kan utläsas i tabellen nedan. 

 

År inom yrket 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 → 

Andel av respondenterna 26 % 28 % 14 % 32 % 

Figur 3. Fördelning av enkätrespondenternas år inom läraryrket. 

 

Som tabellen visar hade ungefär hälften av enkätrespondenterna upp till 20 års erfarenhet inom 

läraryrket, medan den andra hälften hade 20 års erfarenhet eller mer. Detta vittnar om att enkäten 

hade en relativt jämn fördelning av lärare med olika lång yrkeserfarenhet. Den gruppen som kan 

tyckas avvika från mönstret var lärare som har arbetat 21-30 år. Varför denna grupp hade en 

mindre svarsfrekvens än övriga är svårt att svara på. 32 procent av respondenterna hade mer än 

31 års erfarenhet, vilket också kan tyckas sticka ut. Anledningen till att denna grupp hade en stor 

andel respondenter beror förmodligen på att det ingår fler år i dess tidsintervall, vilket genererar 

till att fler lärare kan falla inom ramen för denna grupp. Webbenkätens analysverktyg gav inte 

möjlighet att titta närmare på vad de olika ”erfarenhetsgrupperna” hade svarat i olika frågor.    

Databearbetning och analysmetod 

Enkäterna bearbetades genom att kategorisera kommentarer och svar på de olika frågorna. 

Genom att försöka hitta mönster och tendenser kunde sedan resultatet struktureras efter studiens 

syfte, frågeställningar och sedan analyseras utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av röstinspelningsfunktionen hos en smartphone. I 

efterhand gjordes dels en refererande transkribering och dels en transkribering ord för ord. 

Kommentarer som speglade centrala teman valdes att transkriberas ut till citat i syfte att belysa 

åsikter, mönster eller ett tema av betydande karaktär. Intervjuerna bearbetades och analyserades 

dels utifrån syftets frågeställningar och dels utifrån studiens teoretiska perspektiv – 

ramfaktorteorin. 

Reflektion över metoden 

Under arbetets gång reflekterade vi forskare över metodval och genomförande av datainsamling. 

Fokus låg i första hand på enkätundersökningen. Enkätformuläret konstruerades innan en 

ordentlig litteraturgenomgång hade genomförts. Denna ordning på arbetsprocessen bidrog till att 
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vissa formuleringar i enkätfrågorna senare ifrågasattes. Om arbetsprocessen hade skett i omvänd 

ordning kunde möjligtvis enkäten varit mer samstämd med övrigt material. Bland annat ställs 

frågan vad som ”får dig att ta avstånd från” estetisk integrering. Här skulle möjligen ett annat ord 

valts istället för ”avstånd”, då det kanske inte är något som får lärarna att ta avstånd från estetisk 

integrering som fenomen. Det kan däremot kanske finnas ”hinder” i arbetet med estetisk 

integrering och det är det ord som kanske hade passat bättre. Andra frågeformuleringar i dessa, 

och andra fall, kunde möjligen ge ett annat utfall. Vi tror dock inte att det slutliga resultatet 

påverkats märkbart av detta. Det fanns även frågor i enkätformuläret som i slutresultatet inte 

lyftes fram, vilka från början hade kunnat tas bort, exempelvis de som hade med ålder och kön 

att göra. De öppna frågorna i enkäten gav längre kommentarer från respondenterna och fick i 

bearbetningsstadiet kategoriseras manuellt. Detta var tidskrävande och det var svårare att titta 

närmare på dessa enskilda kategorier i ljuset av andra frågeställningar. En mer omfattande 

pilotstudie hade givit insikt i hur lärarna skulle svara på dessa frågor och det hade funnits en 

andra chans att förbättra frågeformuleringarna och svarsalternativen. 

I enkäten fanns två värderingsfrågor där respondenterna ombads placera en markör på en 

skala. Den ena frågan behandlad respondenternas inställning till estetisk integrering i 

undervisningen och den andra frågan handlade om hur respondenterna tyckte deras 

fortbildning/utbildning hade förberett dem gällande estetiska inslag. Den första frågan hade poler 

som benämndes negativ och positiv. Det kunde vara otydligt vad det innebar att placera markören i 

närheten av dessa poler eftersom det inte fanns några gradbeskrivningar mellan 0 och 100. Då 

respondenterna drog markören till 60 eller 80 kunde det tolkas att de var lika neutralt inställda 

som positivt. Samma sak gäller den andra värderingsfrågan. Det hade varit tydligare för 

respondenterna om det funnits olika kriterier där man kunde placera markören, eftersom 

respondenterna hade kunnat svara mer exakt då. Det hade i analysen varit lättare att avläsa vad de 

egentligen menade med sina ställningstaganden. Kommentarer till frågan blev avgörande för att 

tolka svaren. 

I enkäten fanns även en fråga där respondenterna kunde svara antingen Ja, Nej eller Ibland.  

Frågan gällde om respondenterna använde sig av estetiska inslag i sin undervisning. 

Svarsalternativen var vaga då ibland kan tolkas olika beroende på vem som svarar. Tydligare 

svarsalternativ med konkreta exempel hade kunde ha givit en mer rättvis bild av hur 

respondenterna ställde sig till frågan.  

Eftersom endast två lärare hade gett respons på e-postförfrågan fanns ambitionen att ta 

kontakt med ytterligare två lärare. Endast två intervjuer kan tyckas vara i minsta laget. 

Intervjuernas huvudsyfte var att gå djupare in på vissa av enkätundersökningens frågeställningar. 

Intervjuerna var dock omfattande och gav mycket material, även om de var få till antalet. 

Vad lärare säger i intervju och enkät kanske inte ger en rättvis bild av vad som verkligen sker i 

undervisningen. Observationer skulle kunna bekräfta deras uttalanden. Eftersom studiens fokus 

låg på lärares perspektiv var det dock relevant att använda metoder som direkt frågade om deras 
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uppfattningar och åsikter. Även om det som lärarna framförde i enkät och intervju inte är ”den 

objektiva sanningen” var det ändå deras ärliga perspektiv som framkom, vilket söktes. 

Etiska aspekter 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet är de fyra huvudkraven 

inom individskyddskravet från Vetenskapsrådet, vilka togs hänsyn till under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan beskrivs hur dessa aspekter berörs utifrån de metodval som 

gjordes i enkätundersökning och intervjuer. 

Informationskravets regler säger att en förstahandsinformation ska ges angående den 

deltagandes uppgift i arbetet. Detta gjordes i missivbrevet (se Bilaga 3) som skickades ut i 

samband med den webbaserade enkäten som lärare i årskurs 1-3 fick förfrågan om att fylla i. I 

brevet beskrevs studiens syfte och deltagarnas rätt till anonymitet (Vetenskapsrådet 2002:7). 

Intervjupersonerna fick, i samstämdhet med Informationskravets regler, även information om 

att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. Enligt Samtyckeskravet har 

de intervjuade även rätt till att själva bestämma på vilka villkor de ska delta. Om någon av de 

intervjuade önskade avbryta sin medverkan i studien, skulle detta ej medföra några negativa 

följder för vederbörande (Vetenskapsrådet, 2002:10). 

Enligt Konfidentialitetskravet ska enskilda människor inte kunna identifieras av utomstående. 

Det ska heller inte vara praktiskt möjligt för utomstående att komma åt uppgifter som rör de 

deltagande. Genom att använda anonyma intervjuer och webbenkät togs detta krav hänsyn till. 

De intervjuade fick information om hur samtalet skulle dokumenteras och det inspelade 

materialet bevarades i säkerhet från utomstående (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Enligt Nyttjandekravets regler togs det ansvar för att det insamlade materialet endast kom att 

användas i denna studie. Materialet utlånades eller användes ej för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Vetenskapsrådet rekommenderar även att de deltagande bör få frågan om de vill ta del av det 

färdiga materialet eller en sammanfattning av undersökningen, vilket vi erbjöd dem som deltog i 

intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002:15). 

Ännu en aspekt som vi reflekterade över var hur webbenkäters bearbetningsverktyg fungerar. 

Bland dessa verktyg finns funktionen att redigera i respondenternas enskilda svar. Detta ansågs 

inte vara helt oproblematiskt utifrån ett etiskt perspektiv. Även om vi i denna studie kunde 

bestyrka att det inte hade skett något oetiskt, kunde webbenkäters tillförlitlighet i allmänhet 

ifrågasättas. 
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RESULTAT 

I detta kapitels första del behandlas resultatet av enkäten. Varje avsnitt följs av en 

sammanfattning. Resultatdelen för enkäten avslutas med en gemensam sammanfattning av 

enkätresultatet.  I den andra delen av detta kapitel behandlas resultatet av intervjuerna vilket 

avslutas med en sammanfattning av båda intervjuerna.  

Resultat av enkät 

Resultatet av enkäten presenteras utifrån enkätfrågornas teman. Frågor som är av liknande 

karaktär behandlas i samma avsnitt. 

Estetisk integrering i undervisningen – innebörd 

Frågan om vad estetisk integrering i undervisningen innebär för den enskilde läraren tolkas på 

olika sätt av enkätrespondenterna. Några av respondenterna ger exempel på hur det kan se ut i 

specifika situationer andra respondenter beskriver hur estetiska inslag i undervisningen kan ske 

generellt. En grupp av respondenter betonar vikten av estetisk integrering i undervisningen. 

Bland de specifika exemplen som nämns finns det några återkommande, som att dramatisera 

sagor eller göra dramaövningar med fokus på värdegrund, etik och moral. Respondenterna 

nämner sång, lek och rim vid inlärning av exempelvis multiplikation och bokstäver, eller 

språkinlärning i engelska och konstruktion av böcker som handlar om siffror. Följande enkätsvar 

ger några konkreta exempel: 

De estetiska ämnena integreras naturligt i alla ämnen, t ex sjunger vi alfabetet för att lära in det, vi 

ritar och målar räknehändelser i matematiken, vi har avbrott med rörelse till musik under långa 

arbetspass, vi skriver och illustrerar våra berättelser mm. Vi gör egna sifferböcker, där olika 

material såsom tyg, silkespapper, knappar mm används till siffror. 

Vidare ger respondenter exempel på musikaler som byggts upp kring ett temaarbete, där varje 

enskild elev får bidra med något inom musik, sång, drama, konst, rörelse eller annat skapande. Ett 

annat exempel är bildskapande till elevernas egna texter. Ett återkommande inslag är sång, lek 

eller Röris4 att ta till när eleverna behöver en paus i sitt arbete. Även bild- och konstanalys, yoga, 

massage och filmskapande omnämns i svaren. 

De mer generella svaren tar upp estetisk integrering, i form av olika inslag i undervisningen. 

Dessa inslag fungerar som bland annat stimulering, avbrott eller förstärkning. Det kan handla om 

bild som komplement till text, musik som viktigt inslag i engelskaundervisningen, temaarbete 

med estetiska inslag och shower för föräldrar. Respondenterna beskriver även denna integrering 

                                                 
4 Röris är ett material för barngymnastik från Friskis & Svettis. 
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som olika uttryckssätt i redovisningar, som förstärkning av inlärningen, variation av 

undervisningen och något som skapar intresse och engagemang hos eleverna. I allmänhet kan 

detta innebära avslappning, yoga, dans, rytm, sång, ritande och dramatiserande. De estetiska 

inslagen beskrivs både som kopplade och inte kopplade till ett visst skolämne, se följande 

exempel:  

Vi använder musik men till viss del även drama i de flesta ämnen jag undervisar. Vi sjunger och 

dramatiserar på matten, svenskan men även på engelskan. Ibland dramatiserar jag även vissa teman 

inom NO. 

Det handlar om att variera sin undervisning och skapa intresse och engagemang med hjälp av 

estetiska verktyg. Avslappning, yoga, dans och rytm till musik, mm. 

För någon av respondenterna innebär estetisk integrering i undervisningen att följa läroplanen i 

alla ämnen. Ett par av respondenterna beskriver sin undervisning som att arbeta med estetiska 

ämnen integrerat i all undervisning, men även att till exempel arbeta med bildämnet för sig. En av 

respondenterna beskriver hur det i klassen ägnas en dag i veckan till rytmik (dans, sång, rörelse) 

och en lektion i veckan för musik. 

I de svar där respondenterna fokuserar på vikten av det estetiska i undervisningen, nämns 

främst den estetiska integreringen i undervisningen som ett redskap för att förstärka inlärning och 

kunskapsinhämtande samt en chans för alla elever att lära sig, då alla inte lär på samma sätt. Så 

här skriver två av respondenterna om vikten av estetiska inslag i undervisningen: 

Det är bra för lägre åldrar då det är viktigt att eleverna befäster sina kunskaper med så många 

sinnen som möjligt. I en klass lär sig eleverna på olika sätt, en del elever måste få röra sig, göra 

saker praktiskt för att kunna inhämta kunskap. 

Genom estetiska inslag (musik, dans, rörelse, konst) har jag sett ett ökat kunskapsinhämtande i 

bl.a. läsinlärning och matematik. 

De estetiska inslagen i undervisningen ses som en möjlighet att använda alla sina sinnen. En av 

respondenterna anser att man lär med hela kroppen och detta stimuleras med estetisk integrering. 

Sådan integrering utvecklar språk, kittlar fantasin, ger avslappning, förstärker upplevelser, gör 

skoldagen omväxlande och ger kulturella upplevelser. En annan av respondenterna anser även att 

hög aktivitet inom de estetiska ämnena ger bättre resultat i övriga skolämnen:  

Elever som aktivt deltar i estetiska ämnen uppvisar alltid bättre resultat i övriga skolämnen. Det 

tränar dem i att uttrycka sig bättre och samarbetsförmågan och empatin ökar märkbart. När man 

under en tid drar ner på estetiska ämnen en termin eller ser på elever som konsekvent undviker 

estetiska ämnen så upplever jag brister, ofta empati och inlärningsförmåga. Estetiska ämnen 

kompletterar ofta SO-ämnena. 

Sammanfattning 

Respondenterna svarar på frågan om vad estetisk integrering innebär dels genom att ge konkreta 

exempel i en specifik lärandesituation och dels genom att beskriva vilka estetiska ämnen de 
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brukar blanda in i den ”vanliga” undervisningen. Sammanfattningsvis kan man se att många av 

respondenterna ser fördelar med att arbeta med estetiska ämnen, antingen enskilt eller integrerat i 

undervisningen.  Fördelarna motiveras på skilda sätt. I fokus står barns olika inlärningsstilar, 

barns behov av att få ett ”avbrott” i den undervisningen, glädjen i att göra något kreativt, ökad 

empati samt bättre studieresultat. En del av integreringarna som beskrivs kan upplevas som ett 

tillägg till en mer teoretisk undervisningsplanering, att det teoretiska är ”grunden” och det 

estetiska är ”dekorationen”. Några av respondenterna beskriver särskilt att de sett ökad inlärning 

av mer teoretiska ämnen med hjälp av de estetiska inslagen i undervisningen och beskriver det 

estetiska som ett verktyg att nå vinster inom andra områden. Även om respondenterna uttrycker 

att de värdesätter de estetiska ämnena i sig, ligger främst fokus på vad de genererar till inom andra 

områden.   

Inställningen till estetisk integrering i undervisningen 

Respondenternas inställning till estetisk integrering i undervisningen är övervägande positivt. På 

en skala från 0 till 100, där 0 står för negativ och 100 står för positiv väljer 39 av de 50 

respondenterna 100 på skalan. Kommentarerna som kopplas till denna värdering påminner i 

mångt och mycket om de kommentarer som lämnats i frågan som handlar om vad estetisk 

integrering i undervisningen innebär: 

Då jag är övertygad om att vi människor lär med hjälp av alla våra sinnen så måste jag som 

pedagog se till att barnen får möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på ett mångfasetterat 

sätt. 

Elevernas ålder används som ett argument till att inkludera uttryckssätt som stimulerar alla 

sinnen. Det finns även respondenter som anser att människor i allmänhet lär med hela kroppen 

och dess olika sinnen samt att man mår bra av att vara kreativ. Några av respondenterna anser att 

det är deras plikt att ge möjligheter till detta i sin undervisning. Estetiska inslag är därför en 

självklarhet. Ett par av respondenterna hänvisar till sitt eget estetiska intresse.  

Sju av respondenter väljer 80 på skalan från 0 till 100. Inom denna grupp lämnas kommentarer 

som visar att de som lärare är positiva till integrering. Dessa respondenter menar att en estetisk 

integrering i undervisningen bör finnas med dagligen. Estetiska inslag är roliga och intressanta 

och förhöjer glädjen i undervisningen. En lärare som kommenterar har en positiv inställning till 

integrering men 

 
[…] ser samtidigt att den ganska detaljerade, målstyrda undervisningen vi nu har ibland sätter 

stopp för utsvävningar av den estetiska karaktären. Det måste fokuseras på de rena 

kunskapskraven om man ska hinna med dem.  

Tre av respondenterna väljer 60 i skalan för att visa sin inställning till integrering. En av dem är 

lärare i svenska, matematik, engelska och NO-ämnen och kommenterar sin inställning med att 
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hon inte undervisar i praktisk-estetiska ämnen men att svenskämnet kan innehålla många 

estetiska inslag. En av dessa tre respondenter uttrycker sig så här: 

Tyvärr känner jag mig inte hundra procent kompetent inom de estetiska skolämnen och tycker att 

det är svårt att undervisa i de ämnen jag inte har i min behörighet, framförallt musik och 

bildämnet, men jag känner även att jag inte är någon dramapedagog och har därför tagit hjälp 

utifrån mha skapande skola detta läsår.  

Sammanfattning 

Även om respondenterna väljer olika siffror på värderingsskalan visar kommentarerna att 

majoriteten är mycket positiv till estetisk integrering i undervisningen. Trots den positiva 

inställningen, kommer faktorer fram, vilka kan vara hinder för lärares estetiska integrering i 

undervisningen. Faktorer som belyses är läroplanens krav och lärares brist på kompetens inom 

det estetiska området. En av respondenterna som citeras ovan beskriver att hon saknar 

kompetens i olika estetiska ämnen. Detta hindrar henne inte från att gå andra vägar för att möta 

hennes elever med det behov av estetiska inslag som hon antyder de har. Hon väljer att ta hjälp 

utifrån av professionella inom estetiska ämnen. 

Några av respondenterna som kommenterar värderingsfrågan uttrycker att det finns ett 

estetiskt ”behov” i människan. En uppfattning är att behovet är åldersrelaterat, det vill säga yngre 

barn upp till tidig skolålder. En annan uppfattning är att behovet är allmänmänskligt och finns i 

oss alla oavsett ålder.  

De estetiska inslagens omfattning 

En av enkätfrågorna fokuserar på om lärarna arbetar med estetiska inslag eller ej. 

Svarsalternativen är Ja, Nej eller Ibland. Ingen har svarat Nej, utan 19 respondenter har valt att 

kryssa för Ibland och 31 har valt Ja. Sammanlagt har 19 kommentarer lämnats i denna fråga. 

Bland de som svarat Ibland uttrycks en vilja att arbeta med estetiska inslag i undervisningen, 

men en brist på kompetens. Någon nämner den större press som den nya läroplanen ger, med 

stort fokus på kunskapskrav och nationella prov. 

 
Jag gjorde mer tidigare. Tyvärr känner jag en större press med den nya läroplanen med alla 

kunskapskrav och nationella prov i åk 3, så att jag inte riktigt hinner, varken planering eller 

genomförande. Jag börjar kanske bli lite ringrostig också.  

Tiden räcker inte alltid till för att hinna med planering, och kollegor i andra ämnen visar heller 

inte alltid intresse för samarbete. En respondent påstår att det är andra pedagoger som arbetar 

med eleverna, under samlad skoldag, som gör den estetiska integreringen med eleverna.  

Bland de som svarat Ja har 11 kommentarer lämnats. Många av dessa pekar på vikten av att 

låta eleverna använda olika kompetenser eftersom de lär på olika sätt. Följande kommentarer 

innehåller dessa tankar och ger även exempel på hur det kan gå till: 
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Jag undervisar både i ämnet musik och bild, men tycker det är viktigt att barn lär sig på olika sätt - 

alltså sjunger vi ofta även vid andra tillfällen, och bild är ett ständigt inslag i både NO, SO och 

svenska.  

Jag försöker att planera min undervisning med ett tematiskt arbetssätt som grund. Att varva 

undervisning med samtal, dialoger, problemlösning, rörelse, skapande och enskilt arbete är en 

självklar del av undervisningen. 

Ett par av respondenterna anser att de har estetisk integrering i undervisningen men att de borde 

använda sig av detta ännu mer. Dels att den planeringen ska vara mer kontinuerlig och dels att 

fler aspekter av det estetiska, såsom dans och rörelse, ska ingå i integreringen.  

Respondenterna i enkäten får möjlighet att nämna i vilka ämnen de har estetisk integrering 

och i vilka ämnen de önskar att de hade det mer. En stor del av respondenterna ger konkreta 

exempel, andra svarar att det sker i de ämnen det finns en relevant koppling med och andra ser 

det som en självklarhet att det sker i alla ämnen. Följande citat får tala för den sistnämnda 

gruppen: 

Alla! Livet delas inte upp i ämnen! När det känns naturligt och rätt! Då kör vi! Även vid samlingar i 

början/slutet av dagen. RITA OCH MÅLA BILDER! Jag jobbar med BARN! Viktigt att 

illustreras och illustrera!!! 

Sammanfattning 

När man jämför svarsgrupperna, Ibland respektive Ja, visar det sig att Ja-gruppens respondenter 

har en högre andel i gruppen som undervisar i ämnena bild och musik. Se skillnaden i tabellen 

nedan. Observera att vissa lärare undervisar i både musik och bild och finns representerade i både 

musik- och bildkollumen. 

 

Om man som lärare har 

estetiska inslag i undervisningen 

Andel av gruppens lärare som 

undervisar i ämnet musik 

Andel av gruppens lärare som 

undervisar i ämnet bild 

Ja 54,8 %  74,1 % 

Ibland 42,1 % 57,8 % 

Figur 4. Andelen lärare i svarsgrupperna Ja och Ibland som undervisar i bild och/eller musik.  

 

Det är en större andel av lärarna i ”ja-gruppen” som undervisar i musik och bild som ämnen. Om 

denna koppling är en slump eller om det ena faktiskt är avhängigt av det andra är en fråga som 

inte låter sig så enkelt besvaras. Det kan vara så att lärare som undervisar i teoretiska ämnen såväl 

som estetiska ämnen ser fler möjligheter att integrera dessa ämnen med varandra. Detta är vad 

kommentarerna som lämnats tyder på. Det kan även vara så att om man undervisar i bild så väl 

som musik ger detta en ännu bredare bild av vilka estetiska inslag som skulle kunna förekomma i 

undervisningen.  



36 
 

Återigen kan man uttyda faktorer som kompetens och läroplan som hinder för att arbeta med 

estetisk integrering. I denna fråga framkommer också tiden som en bristvara. 

Vinster med estetisk integrering och faktorer som motiverar 

41 av enkätens totalt 50 respondenter svarar att de ser vinster att arbeta med estetisk integrering i 

sin undervisning. Vilka vinster de talar om är däremot olika. Mer än hälften av svaren uttrycker 

vinster som knyter an till integrering som ett bidrag till att förstärka inlärning och att ta till sig 

kunskap på olika sätt:  

Som jag sa tidigare, så lär man med kroppen. Får man göra på olika sätt så tror jag att man når fler 

barn.  

En mindre grupp respondenter fokuserar på glädjen i undervisning och lärande som den estetiska 

integreringen bidrar till som i följande kommentar: 

Glada elever som lär med alla sinnen, när de får göra förstår de bättre och kan bevara kunskapen 

på ett bättre sätt. 

Ytterligare vinster som nämns är elevernas sociala utveckling, möjlighet att visa sina talanger samt 

bättre självkänsla hos eleverna. Någon uttrycker att integreringen ger en holistisk syn och en 

tidsvinst, då samma mål ofta förekommer inom olika ämnen. 

Cirkeldiagrammet nedan visar vilka faktorer som respondenterna anser vara motiverande för 

estetisk integrering i undervisningen. De faktorer som har fått flest val är Elevernas intressen, Ditt 

eget intresse samt Kunskap (inom det estetiska området). Tätt efter är faktorn Styrdokument vald. 

Procentenheterna står inte för andelen respondenter som valt dessa faktorer, utan för faktorns 

popularitet bland respondenternas röster, vilket totalt är 195 stycken.  

 

Figur 5. Andelen röster fördelat på faktorer som motiverar lärare att arbeta med estetiska inslag i 

undervisningen. Respondenterna har möjlighet att lägga en röst på varje faktor. 
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Av de 50 respondenter som svarat på frågan har endast 9 kommentarer lämnats. Dessa kan 

kategoriseras in i två huvudgrupper. Dels de respondenter som tolkar att frågan avser de faktorer 

som motiverar lärare till att arbeta med estetisk integrering och dels de som tolkar att det frågas 

efter vilka faktorer som påverkar motivationen. 

Till den först nämnda kategorin uttrycker respondenterna att det är det egna intresset, lång 

erfarenhet, gott samarbete mellan klasserna, skolans profil samt ett tillåtande klimat som är 

viktiga faktorer till vad som motiverar att arbeta med estetisk integrering i undervisningen. 

Följande kommentarer får demonstrera: 

Eget intresse är ju en stor faktor men min långa erfarenhet av att det fungerar mycket bra med 

estetiska inslag för att lära sig olika saker är också en viktig faktor för motivationen. 

Vi har ett tillåtande klimat på vår skola för estetiska ämnen. 

Till den andra kategorin finns kommentarer som tar upp svårigheten att samarbeta med kollegor 

samt brist på tid till planering och utveckling av undervisningen. En av respondenterna skriver att 

det som krävs för estetisk integrering i undervisning är  

[…] tid till planering och vilja, när det finns, finns inga hinder. 

Sammanfattning 

När man jämför de vinster som respondenterna anger och de faktorer till motivation som de har 

valt syns ingen tydlig koppling. Vinsterna fokuseras först och främst på förstärkt inlärning, glädje 

i lärandet och social utveckling. De största faktorerna till motivation i cirkeldiagrammet är 

elevernas och lärarens intresse, kunskap och styrdokument. Man skulle visserligen kunna tolka att 

faktorn Elevernas intressen innebär det som flera benämnt som glädje i integreringens vinster. Att 

estetisk integrering är positivt för elevernas inlärning finns inte att välja bland svarsalternativen 

för vilka faktorer som motiverar men det är heller ingen som har skrivit det som ett eget 

svarsalternativ, trots att det är en stor del av respondenterna som ser det som en av vinsterna 

med estetisk integrering. 

Styrdokument förekommer i denna fråga som en faktor som motiverar lärare att arbeta med 

estetiska inslag i undervisningen. I andra enkätfrågor har styrdokument, det vill säga läroplanen, 

däremot tagit upp som ett hinder. Detta kan betyda att det finns delade meningar om vad 

läroplanen gör för undervisningen: ställer krav och hämmar vissa områden eller lyfter och 

inspirerar undervisningen?    

Svårigheter med estetisk integrering och faktorer som hindrar 

27 av enkätens tillfrågade respondenter svarar på frågan om de ser svårigheter med estetisk 

integrering i undervisningen. Sex av dessa ser inte några svårigheter, övriga ger olika exempel. Det 

är svårt att svara på vad det interna bortfallet på 23 svar beror på och vad respondenterna som 



38 
 

avstod från att svara anser. Det kan vara så att de inte ser några svårigheter med estetisk 

integrering eller så är frågan otydligt formulerad.  

Bland de svårigheter som beskrivs är en tredjedel relaterat till planeringstid. En tredjedel 

hänvisar till utrymme, tillgång till material och stora elevgrupper. Andra kommentarer tar upp 

lärarens brist på kunskap, svagt intresse hos kollegor, pressen från läroplanen att hinna uppfylla 

alla krav samt att man inte tar vara på tiden och värdesätter vikten av att undervisa på olika sätt. 

Så här skriver en respondent om läroplanens krav: 

Styrdokumentens kunskapskrav är i vissa ämnen både så många - och så specifika att de begränsar 

möjligheterna både att lägga TID på estetisk integration och att motivera det med tanke på 

kunskapskravets lydelse och nivå. Om man alltså inte känner att det estetiska inslaget HJÄLPER i 

riktning mot målet, utan enbart är ett trevligt inslag som tar för mycket tid, måste det ibland gallras 

bort. 

 

I cirkeldiagrammet (Figur 6) visas de faktorer som får respondenterna att välja bort att arbeta 

med estetisk integrering i deras undervisning. De faktorer som respondenterna anser ha störst 

betydelse är de som är benämnda Tid, Ingenting, Skolans lokaler och Kunskap (inom det estetiska 

området). Ingenting har man fyllt i om man anser att det inte finns någonting som får en, som lärare, 

att ta avstånd från estetisk integrering. Procentenheterna visar inte andelen respondenter som valt 

de olika faktorerna, utan står för den enskilde faktorns popularitet bland respondenternas röster, 

vilket är sammanlagt 80 stycken.  

 

Figur 6. Andelen röster fördelat på faktorer som får lärare att ta avstånd från att arbeta med estetiska inslag i 

undervisningen. Respondenterna har möjlighet att lägga en röst på varje faktor. 

 

Av de 48 respondenter som svarar på frågan lämnar 14 kommentarer. En stor del av dessa tar 

upp tidsaspekten. Dels syftar man här på den tid som integreringen tar och dels på den tid som 

bör läggas på planering, enskilt eller tillsammans med andra lärare. Kommentarerna nedan får 

illustrera dessa tidsaspekter. 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=128637&f_rid=9169382
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=128637&f_rid=9169382
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=128637&f_rid=9169382
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=128637&f_rid=9169382
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=128637&f_rid=9169382
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Ibland känner jag tidsbrist. Jag vill använda mig mer av att integrera med mer estetik i 

undervisningen. 

Det behövs ett gemensamt upplägg och planering. En djupare genomgång av läroplan. Det behövs 

mycket tid före en terminsstart för att genomföra tematisk och integrerad undervisning.  

Några kommentarer belyser lärarens individuella kompetens som en förutsättning för att estetisk 

integrering ska gå vägen. Om man inte har den kompetensen och är trygg i den avstår man hellre. 

Vidare belyses aspekter såsom brist på anpassade lokaler, stora och/eller stökiga elevgrupper 

samt enskilda elever som inte klarar av ”röriga” situationer som i följande kommentar: 

Små nya lokaler med liten tillgång till estetiskt utrymme (diskbänk, målarrum..) Utrymme att röra i 

med en klass. 

I övrigt finns ett par kommentarer som fokuserar på läroplanens kunskapskrav. Bland 

respondenterna framgår det att dessa kunskapskrav kan få lärarna att minska tiden till sådant som 

de gärna sysslar med och som de anser vara lika viktigt, exempelvis estetiska inslag i 

undervisningen. 

Sammanfattning 

Det finns många likheter mellan vilka svårigheter respondenterna ser med estetisk integrering och 

vilka faktorer de menar får dem att ta avstånd från att ha estetiska inslag i undervisningen. Båda 

fokuserar på tidsaspekten, utrymme och lärares kompetens. Däremot får aspekter som lärares 

intresse och läroplanens krav, vilka anses vara svårigheter i arbetet med estetisk integrering, ingen 

större plats i cirkeldiagrammet (Figur 6). Det lämnas dock kommentarer till frågan om avstånd 

som pekar på att läroplanen har en inverkan på integreringens omfång. Ett av citaten ovan pekar 

också på att det finns en önskan om att de estetiska inslagen ska hjälpa de teoretiska ämnena. Om 

det inte syns en skillnad med att ha estetiska inslag eller ej anses det endast vara roliga inslag som 

tar tid.   

Vad gäller svarsalternativet Ingenting är det oklart om respondenterna som valt denna kategori i 

praktiken har estetiska inslag i sin undervisning eller ej. De som valt denna kategori menar ju bara 

att de inte ser några hinder att ha estetiska inslag i sin undervisning. Det är dock svårt att avgöra 

om dessa respondenter önskar integrering eller ej.  

Utbildning och fortbildning med estetiska inslag 

Knappt hälften av respondenterna har blivit erbjuden fortbildning inom det estetiska området 

alternativt sökt det själv. Den dryga hälften av respondenterna som återstår har varken blivit 

erbjuden eller sökt själv. Bland de 20 kommentarer som lämnats finns det en grupp som är nöjda 

med sin fortbildning: 

Har fått flera kurser i både bild och musik och dans. 
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Jag gick 15 p och hade en mycket bra och inspirerande lärare. 

En annan grupp uttrycker att det är mycket fokus på behörighet och kompetens i teoretiska 

ämnen samt på att formulera omdömen av elever vilket medför att det därför inte blir någon 

fortbildning inom det estetiska området: 

Nu är det mycket prat om behörighet i de olika ämnena som man undervisar i. Där ligger fokus 

nu. 

Dock för lite [fortbildning inom det estetiska] på senare tid. Det har ju handlat alltför mycket om 

omdömesfunderingar :/ alltför länge. 

Det finns även respondenter som uttrycker att de inte har viljan att gå någon fortbildning. Andra 

menar att de själva får söka och betala kurser om de vill vidareutbilda sig. 

Respondenterna värderar även sin utbildning eller fortbildning i hur väl den förberedde dem 

för att arbeta med estetiska inslag i undervisningen. Svaren är mycket utspridda. På en skala från 

0 till 100, där 0 står för Inte alls förberett och 100 står för Förberett mig mycket väl, har ungefär hälften 

svarat mellan 0 och 50 respektive 50 och 100. Svaren på frågan vittnar om att lärare ges olika 

mycket vidareutbildning. Detta kan ha många olika orsaker såsom ekonomiska förutsättningar, 

lärarens vilja och efterfrågan etcetera. En grupp av respondenter anser att de har fått goda 

förutsättningar och har upplevt att de har varit väl förberedda: 

I min utbildning fick jag många tips och idéer på hur det går att arbeta med estetiska inslag i 

undervisningen. 

Trots att det är länge sedan jag gick min utbildning så tycker jag att jag fick en bra grund. 

En grupp respondenter har en utbildning till fritidspedagog i bagaget, vilket de anser har givit 

dem en bra grund inom det estetiska området:  

Jag är fritidspedagog i grunden och kunskaperna inom det estetiska området har jag fått genom 

min fritidspedagogutbildning. 

Andra menar att de fått estetiska perspektiv i sin utbildning, men inte tillräckligt och inte inom 

alla områden. Några skriver att deras utbildning har varit ämnesuppdelad och de estetiska ämnena 

var valbara:  

Det var hela tiden valbart, vilket blir snett när man sen kommer ut och undervisar i alla ämnen 

som det oftast ser ut i dagens skola. 

Några respondenter menar att de har ett eget intresse inom det estetiska området, vilket har 

inspirerat dem i deras undervisning. 

Sammanfattning 

När det gäller utbildning och fortbildning är respondenternas åsikter spridda. Det finns de som 

anser sig vara nöjda med sin utbildning alternativt fortbildning, de som är missnöjda, de som inte 
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vill fortbilda sig och de som vill ha mer fortbildning. Det finns även de som trots brist på 

förutsättningar att arbeta med estetiska inslag ändå ser inspiration i sitt eget intresse inom det 

estetiska området. Åsikterna om vidareutbildning är spridda och man kan tolka det som att 

fortbildningen för lärare beror mycket på viljan att fortbilda sig. I vissa fall handlar det om att ta 

egna initiativ och be om vidareutbildning, snarare än att få erbjudanden. 

Avslutande sammanfattning av enkätundersökningen 

Utifrån enkätundersökningens resultat kan man utröna faktorer som styr lärares val att arbeta 

eller inte arbeta med estetisk integrering i sin undervisning. Många ser positivt på estetisk 

integrering. Det finns delade meningar om vad det innebär. En sida framhåller det estetiska som 

redskap för att förbättra sig i andra ämnen, medan andra menar att det är ett naturligt inslag i 

barnens läroprocesser. Många menar att det ligger i elevernas intressen och att den estetiska 

integreringen utmynnar i aktiviteter som är lustfyllda och som sprider glädje. Om man som lärare 

har ett eget intresse motiverar det än mer till ett sådant sätt att arbeta. 

Trots att det finns en positiv inställning till estetiska inslag i undervisningen, uttrycks det ändå 

vissa svårigheter med en sådan integrering. Utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan dessa 

svårigheter ses som faktorer som styr lärares val i hur de utformar sin undervisning. Dessa 

faktorer handlar om tiden som inte räcker till för planering, lokaler som inte är anpassade för 

sådana aktiviteter eller att lärare inte känner att de har tillräcklig kompetens inom de estetiska 

ämnena. Läroplanen ses i undersökningen som en motivationsfaktor så väl som något som 

hindrar estetisk integrering. 

Resultat av intervjuer 

Nedan följer en refererande sammanfattning av djupintervjuernas centrala innehåll. Innehållet 

presenteras utifrån olika teman som berörts under intervjun. Texten behandlar alltså inte 

intervjun i sin ursprungliga kronologiska ordning. 

Intervju med lärare A 

Utbildning 

Lärare A har arbetat som klasslärare sedan hösten 2013, då hon följde med sin förskoleklass upp 

till första klass. Hon har en förskollärarexamen i bakgrunden och har innan dess arbetat som 

barnskötare. Hon är behörig att undervisa i matematik, svenska, NO och håller på att läsa in 

behörighet för SO. Hon har även arbetat som textilslöjdlärare och har textilslöjd som 

fritidsintresse.  

I lärare A:s barnskötar- och förskollärarutbildningar har det varit många estetiska inslag. Från 

sin förskollärarutbildning har hon med sig musik, sång och drama. Eftersom lärare A studerade 
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mycket på distans i sin lärarutbildning innebar det mer teori än praktik i de olika kurserna. 

Kurslitteratur i hennes utbildning lade dock ofta fokus på att lära med hela kroppen och alla 

sinnen: 

Ganska mycket att man diskuterade olika representationsformer, att det var viktigt att lära med alla 

sinnen och med hela kroppen mycket sån litteratur men eftersom man läser mycket själv på distans 

och har diskussionsforummöte så var det ju ingen praktisk övning så men det kommer ju in 

mycket i litteraturen. 

Estetisk integrering och läroplan 

Lärare A anser att musik och rytm är grundläggande för språkutvecklingen. Rörelse till musik är 

starkt kopplat till utvecklingen av språkets rytm.  

Att röra sig till musik gör att kroppen liksom, att man frigör dom hära, om man nu tror på 

reflexrester och sånt dära, att man frigör kroppen, att man lär sig att ta ut stegen, att man har 

rytmen i kroppen, för språket sitter i kroppen och det sitter i rytmen så det är jätteviktigt att jobba 

mycket med taktkänsla, att få den, för då har man också… språk är musik, så är det bara. 

Hon är övertygad om att språk är musik och tycker därför också att musik, men även andra 

skapande uttrycksätt, är viktiga i barns lärande. Hon kan inte riktigt se de tankarna i läroplanen 

utan stödjer sitt resonemang på utvecklingspsykologisk forskning. 

Lärare A är inte bekant med begreppet musiskt lärande. I intervjun presenterar hon ändock en 

undervisning som, menar hon, präglas av de estetiska uttryckssätten. Både när det gäller 

läsinlärning och matematik får sång och musik ett stort utrymme. Hon har ofta på musik i 

bakgrunden när eleverna arbetar självständigt. 

Så musiken är väldigt levande och är varje dag och vi har haft ’starta med en sång och sluta med en 

sång’.  

Lärare A samarbetar mycket med de andra lärarna i årskurs 1-3. De planerar sitt pedagogiska 

arbete utifrån övergripande teman. I planeringsskedet utgår de från temat och inkluderar sedan 

läro- och kursplanernas mål och innehåll. Bildämnet är ofta lätt att integrera i teman. Då kan det 

handla om att göra egna böcker, kartor, bilder och skapa sitt eget material. 

Egentligen anser hon inte att läroplanen är en tydlig förespråkare av ämnesövergripande 

undervisning. Kursplanerna är strukturerade efter ämnen och det finns ingen temainriktning.  

Jag tror det står på ett ställe, att undervisningen ska vara ämnesövergripande och jag tror att det är 

i del ett. På ett enda ställe! Sen tappar dom det i resten på nåt sätt. För sen är den väldigt 

strukturerad i kapitel tre med de olika ämnena. Det är ju inte egentligen så temainriktat.  

Det som ska genomsyra hela läroplanen är de fyra perspektiven: historiskt, miljö, internationellt 

och etiskt. Även entreprenöriellt lärande är något som ska genomsyra undervisningen. Detta 

anser lärare A är något man kan tolka som en ämnesintegrering. Ny teknik, och användning av 

digitala hjälpmedel, finns beskrivna i de olika kursplanerna. Om man anser att detta är ett estetiskt 
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uttryckssätt, menar hon att läroplanen ändå innehåller någon sorts estetisk integrering. Det 

digitala finns nämligen inom alla ämnen.  

Förutsättningar 

Hon anser att det är bättre att jobba i ett arbetslag än ensam. Det är bättre att använda sina 

styrkor istället för att alla ska kunna lite av varje. Det är ett öppet klimat där man lär av varandra 

och där var och en får bidra med det de kan. Alla lärare i F-3 på skolan har förskollärarutbildning 

i botten.  

Nu är vi ju två lärare på, eller tre lärare på låg nu F-3 som är förskollärare i botten, jag vet inte om 

det har en inverkan, men vi har mycket med oss av förskolans, eh, om man säger deras kultur in i 

skolan. Det gör också att det blir… vi har ett medvetet förhållningsätt kring att det är viktigt att 

jobba mycket med kroppen och med alla sinnen.    

Förskolan ser barnet ännu mer som en helhet anser lärare A och menar att detta kan påverka 

arbetssättet. Lärare A vet inte om hon bara inbillar sig men hon upplever att förskollärare har det 

estetiska i sig. Tryggheten i sig själv och erfarenheten inom det estetiska är en förutsättning för att 

kunna föra estetiska uttryck vidare. Lärare A menar att det är viktigt att våga, för att barnen själva 

ska våga. 

Storleken på klassen är en fördel för att kunna tillmötesgå alla elevers behov. Genom estetisk 

integrering är det lättare att tillgodose alla barns olika sätt att lära och uppleva. I det estetiska får 

alla barn möjlighet att komma fram och synas. Det estetiska området erbjuder många sätt att 

uttrycka sig och då får eleverna större chans att visa sina förmågor och briljera. 

Faktorer som kan vara ett hinder för att arbeta med estetisk integrering menar lärare A är 

utrymme och tid.  

För det är ju det som gör, tror jag, att man drar sig för att jobba mer med det estetiska. För det tar 

tid att plocka fram, det tar tid att städa, det tar tid att fixa till ytor och det tar tid, alltså så. Men 

tycker man att det är viktigt så prioriterar man ju det och det får va en del av det. Men det 

försvårar. Det hade ju vart mycket enklare om man hade haft, liksom, lokaler anpassade verkligen 

för verkstäder liksom. Det skulle vara drömmen. 

Lärare A skulle vilja ha en verkstad där material får stå framme, där man inte behöver plocka 

undan efter sig. Dessa praktiska moment är ett hinder för att börja ett arbete inom det estetiska 

området. Hon menar dock att om man tycker att det är viktigt så gör man det ändå. Att alla 

pedagoger i ett arbetslag brinner för samma saker och tycker det är viktigt, menar lärare A, är en 

förutsättning för att kunna ha särskilda skapanderum. Det handlar om att våga ha ett sådant rum 

eftersom det kan bli diskussioner om vem som ska ansvara för ordningen och praktiska frågor. 

Lärare A arbetar även några timmar på mellanstadiet. Dit tar hon med sig ambitionen att ha 

estetisk integrering. Hon upplever dock att det är svårt när man bara undervisar inom ett ämne. 

Hon är van att planera sin undervisning utifrån ämnesövergripande teman. Därför känner hon sig 

begränsad i sitt sätt att lägga upp arbetet, då hon inte har mellanstadieeleverna i fler än ett ämne. I 
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jämförelse med lärare i årskurs F-3 upplever hon lärarna på mellanstadiet som mer stressade. Det 

är då lättare att de estetiska inslagen i undervisningen prioriteras bort. 

 
Jag tror att det är mer i dom lägre åldrarna. Jag tror att stressen inför att hinna med det centrala 

innehållet samt nå dom hära, ja dom nationella proven, dom har vi ju i o för sig i trean också, men 

det känns ändå inte så, men på mellanstadiet tror jag att om man jobbar på mellanstadiet, länge, så 

är min uppfattning, att lärarna där är mer stressade över att hinna med hela det centrala innehållet, 

samtidigt som man ska garantera att dom (eleverna) ska kunna lyckas på dom nationella proven. 

Eh… det är en stress som drar igång där i fyran på nåt sätt… det kan nog vara en stress som gör 

att man, fastän man innerst inne borde veta, känner jag, att lära med alla sinnen skapar bättre 

förutsättningar liksom, tror jag. Det är min absoluta övertygelse. 

Svårigheter 

Lärare A upplever vissa svårigheter i arbetet med det estetiska. En svårighet är när barn inte är 

nöjda med det de åstadkommer.  

Slutprodukten har inte egentligen någon… det är ju vägen dit. Att våga lita på sin förmåga […] 

men det är ju det, tycker jag, som barn har svårare med idag på nåt sätt, de är aldrig nöjda.  

Det finns elever som vill att det ska vara perfekt och inte vågar testa, om de inte skulle bli som de 

har tänkt. Lärare A tycker att det är svårt att veta hur hon ska lägga fram en uppgift för att barnen 

ska känna att de vågar pröva utan att känna missnöje. Hon anser att det är viktigt att man skapar 

trygghet och struktur för att hjälpa de barn som inte vågar. Strukturen innebär inte att alla måste 

göra likadant. Som lärare vill man innerst inne ha ordning och reda, men ibland måste man gå 

ifrån det för att bejaka elevernas kreativa idéer. Den andra svårigheten som kan uppstå är att 

elever inte vill vara med. Lärare A tror att vissa barn behöver stå och titta på för att sedan våga 

vara med. Om motvilligheten att vara med beror på en rädsla över att göra fel eller något annat 

ställer hon sig undrande inför. 

Även om Lärare A anser att central ledning inte alltid lägger fokus på undervisningen finns det 

ett statligt projekt som hon är nöjd med. Skapande skola5 är något som hon anser är ett bra 

initiativ. Alla klasser på hennes skola är med i detta arbete, vilket hon upplever som mycket 

positivt. Dessvärre kan hon se att den centrala ledningen i övrigt har mycket att göra och borde, i 

hennes ögon, ta mer ansvar för undervisningens utveckling gällande integreringen av estetiska 

uttryckssätt.  

                                                 

5 Regeringen inledde satsningen Skapande skola under 2008 i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet 

är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i 

skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad (Kulturdepartementet, 2013). 
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Intervju med lärare B 

Utbildning och estetisk integrering 

Lärare B är i grunden utbildad till kommunikationsvetare och sedan utbildad till lärare och har det 

senaste decenniet arbetat som lärare. Hennes utbildning är mot årskurs 1-7 i ämnena NO och 

matematik. Hennes nuvarande arbetssituation har medfört att hon även undervisar i SO och 

musik. Lärare B är mycket positivt inställd till sin lärarutbildning.  

 Det va alltså från början bestämt att det skulle va integrerat med estetiska ämnen, så bild va med 

mycket, musik var väldigt lite med. Men bild och naturvetenskap, det gick liksom hand i hand så 

alltid i våra kurser som vi hade, så det fanns en tanke med det. Jag lärde mig mycket själv också, 

det var jättepositivt, otroligt intressanta kurser blev det, spännande, och roliga framför allt. Vi hade 

väldigt roligt.  

Hon har inte fått någon fortbildning inom det estetiska området förrän nu, då hon läser 

musikpedagogik. Även om hon ägnar tid åt musik på sin fritid, vill hon ha ytterligare kunskap 

inom ämnet. 

Lärare B känner igen begreppet musiskt lärande men känner inte riktigt till dess innebörd. Hon 

tror att det musiska är etablerat på många håll i skolans värld och i lärarutbildningen, men att 

ingen kopplat det till ett visst begrepp. Hon menar till exempel att den estetiska integreringen 

pågår hela tiden på skolan hon arbetar på: 

Men jag tror att det är ganska etablerat egentligen fast man inte har satt ord på det […] och den 

skolan jag jobbar på här, är väldigt mycket så […] och just det här samspelet med att inte bara sitta 

och skriva på ett papper utan samspelet med, mellan, uttrycksformerna och de olika, vad det än är 

för moment eller teman vi än gör för nånting, så tycker jag att man ser det överallt på den här 

skolan. Det är kul å se att man använder formerna för att kunna liksom få kunskapen ännu länge, 

vidare.  

Egen undervisning och skolans möjligheter 

Lärare B vet att det finns skolor som arbetar med teman i mycket stor utsträckning. 

Vi [lärare B och hennes kollega] har kommit dit där vi tycker att det är tufft att få ihop det så. Vi 

vet att man behöver gnida matematiska moment, man behöver gnida stavning, det står ju så i 

läroplanen […] Jag tycker det är svårt med integration. Integration på toppnivå tror jag är svårt. 

Det finns dom som gör det, jag vet det.  

Lärare B menar att hon och hennes klasskollega integrerar ämnen med det estetiska så mycket 

som de kan, men poängterar att eleverna ibland behöver fokusera på enskilda bitar i de olika 

ämnena.  

Vad gäller de estetiska inslagen i undervisningen arbetar klassen bland annat med musikaler. 

Hon påpekar att det inte är några ”happenings” enbart för underhållningens skull och för att 

föräldrar ska få se sina barn uppträda. Det måste finnas en tanke med musikalerna och att de har 

sin grund i ett arbetsområde eller tema eleverna håller på med i de olika ämnena.  
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Andra estetiska inslag i undervisningen är bland annat Skapande skola och att samarbeta med 

lokala musikföreningar för att arbeta med musik och matematik där eleverna får skriva egna verk 

samt filmprojekt där eleverna får göra introduktionsfilmer om böcker de har läst. Även om lärare 

B anser att skolan hon arbetar på är bra på att göra det estetiska synligt i all undervisning är detta 

ingenting som finns uttalat i skolans profil. Ibland måste man som klasslärare vara den som ser 

till att kreativitet och estetiska inslag blir en del av undervisningen, ibland inte. Det finns stor 

frihet att utveckla sina idéer och pröva nytt. Det är ingen i ledningen som skulle ifrågasätta 

initiativ. Om lärare B fick önska något i verksamheten skulle det vara ett särskilt rum för 

skapande, bild och musik. Även om hon inte tror att någon i skolans ledning skulle ifrågasätta 

denna idé, misstänker hon att idén med ett skapande rum skulle vara tungrott i kollegiet. Det 

skulle bli en fråga om ansvar. 

För att integrera estetiska ämnen med mer teoretiska anser lärare B att det skulle underlätta 

om lärare tog mer tillvara på varandras kompetenser. Lärare B saknar, i sitt skolsammanhang, en 

större diskussion om vad man som enskild lärare kan bidra med i det gemensamma arbetslaget. 

Hon tycker att skolledningen borde ha en lista på vad varje lärare har för kompetens utöver sin 

lärarexamen. Detta menar lärare B skulle spara massor av energi. Det skulle lätta på områden att 

ta ansvar för, inte lägga på ännu mer, som det ofta görs. Som lärare är man inte utbildad till 

projektledare, men det är det man ofta måste vara, menar hon. Hon ser bara fördelar med att ta 

hjälp av varandra och har många goda erfarenheter av samarbete. 

Lärare B tror att den estetiska integreringen kan se olika ut i olika klasser. I den elevgrupp hon 

arbetar i just nu har det alltid funnits en vilja till att arbeta med det estetiska. Då blir man mer 

öppen för förslag och idéer, hävdar lärare B. I hennes klass finns en entreprenörsanda, vilket ger 

mer inspiration tillbaka till en själv som lärare.  

Om man då har ett gäng där man märker att, det är inte riktigt, dom tycker egentligen att det är 

ganska jobbigt att hålla på med, när det blir för mycket integration, utan kanske hellre känner att 

’nu sorterar vi, vi tar det här nu, det nu’, så kanske man har ett litet uttryck i varje, eh, då kan det va 

ganska jobbigt [med estetiska inslag].  

Detta innebär inte att det estetiska försvinner helt, utan att det integreras på ett annat sätt. Om 

ämnena är mer uppdelade är samarbete med lärare i andra ämnen och skolbibliotekarie ett sätt att 

ändå få en röd tråd i skolans övergripande undervisning, där fenomen återkommer i de olika 

ämnena utan att man för den skull har ett gemensamt tema. 

Läroplanen och utbildningspolitik 

Vad gäller den senaste läroplanen, Lgr 11, tycker inte lärare B att hon ser så många kopplingar 

mellan de olika ämnena, eller att den ger möjligheter till integrering. Det är många små enskilda 

bitar av kunskap och fler krav ställs. Den förra läroplanen6 menar hon gav större utrymme. Den 

                                                 

6 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 1994. 
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var dock svårare att tolka och det var svårt att veta om man hade gjort rätt, vilket man som lärare 

ofta vill veta. Hon kan uppleva att hon under perioder gör det hon tycker är väsentligt, 

experimenterar, leker och är kreativ.  

Jag kan känna så här: jamen jag leker runt lite en stund och sen så aah nu kom det visst det här, nu 

fick vi ta och samla ihop oss lite […] sen kan det ju va lite som jag är, andra kanske inte alls känner 

så. Men jag känner att… att det blir en black om foten, eller det blir som att jag vaknar upp en 

morgon och känner så här: nej, stop nu, vi måste in i den här fållan lite för att se att vi vet vad vi 

verkligen håller på med, att vi är på rätt väg, och så. 

Lärare B tror att undervisningens innehåll och hur den utförs är i grund och botten styrt av högre 

instanser såsom regering och kommun. Lärare B menar att om politiker i regering och kommun 

inte ger utrymme, då vågar man inte pröva nytt utan håller gärna på med det som man har gjort 

innan. Hon anser att det finns en osäkerhet bland lärare om vad man kan.  

I den nya läroplanen handlar det mycket om entreprenörskap. Lärare B går för tillfället en 

kurs, som Skolverket anordnar, inom detta. För henne är denna kurs en påminnelse om det 

förhållningsätt som fanns i hennes lärarutbildning, där man blandade teoretiska och estetiska 

ämnen.  

Jag skulle nog vilja, om jag fick liksom bara drömma, så skulle jag vilja ha en skola som där man 

bygger grunden först på de estetiska ämnena, det är grunden till allting, sen så ska de andra ämnena 

ligga ovanpå så.  

Lärare B menar att skolan är svår att ändra om. När hon går en bra kurs tar det inte lång tid innan 

hon är tillbaka i gamla undervisningsrutiner i en skola som hon menar från början är byggd för 

industriarbetare. Vår tids barn passar inte in i formen, de är för rörliga och kreativa, menar hon. 

Lärare B menar att skolan borde ha en annan form och blir det en annan styrning skulle mycket 

kunna vara annorlunda. 

Vi vet ju när man håller på med de små barnen, då är vi ju i alla de här uttrycken: spatial, det här 

med rörelse, måla, rita, dansa och ha mys och så va, ut i skogen och vandra och allt, eh, och sen, 

ritsch, dras det undan och vi ska sätta oss ned, på stolar, och så tycker vi att det är konstigt att 

barnen inte har ork att sitta still en fredag eftermiddag. De sitter still för mycket alltså. Vi skulle ha 

mera rörelse, att det gick ut på att de jobbade mycket mer med de här estetiska formerna och få in 

dem i alla de andra ämnena. […] Jag tror vi skulle få igenom fler elever då. 

 

Lärare B tror att alla vet vad det är som behövs, men att vi ändå aldrig når dit utan fastnar i den 

traditionella skolan. Som pedagog vågar man nästan aldrig, menar hon. 

Sammanfattning av intervjuer 

Båda lärarna anser att det är viktigt med estetiska inslag i undervisningen även om deras motiv till 

detta skiljer sig åt en aning. Gemensamt för dem båda är att fokus ligger på barns utveckling och 

att tillgodose barns olika sätt att lära. Estetisk integrering kan se ut på olika sätt. Dessa lärare 

arbetar ofta med övergripande teman i undervisningen. Det är dock elevernas intresse för det 
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estetiska som avgör omfattningen av den estetiska integreringen. Båda lärarna menar att de 

anpassar omfattningen av sin estetiska integrering efter eleverna. Vissa elever är väldigt 

entusiastiska vad det gäller estetiska uttryckssätt medan vissa upplever det som svårt och sällan 

blir nöjda med sina prestationer. 

Lärarna har olika utbildningsbakgrund och olika erfarenheter inom estetiska områden. Båda 

verkar trots detta ha en grundinställning som driver dem att fortsätta integrera estetiska 

uttryckssätt i sin undervisning. Lärare A hävdar att det estetiska förhållningssättet är ett arv från 

hennes förskollärarutbildning, ett ”arv” hon även ser hos hennes kollegor. Lärare B är dock ett 

exempel på att intresset för de estetiska ämnena kan finnas trots att erfarenhet inom förskolan 

saknas. En skillnad dessa lärare emellan är att lärare A talar mycket om barns grundläggande 

behov av estetiska inslag så som musik och rytm och vad det gör för bland annat barnets 

språkutveckling. Lärare A som i huvudsak undervisar i de lägre åldrarna har uppfattningen att 

lärare i årskurs 4-6 är mer stressade angående de nationella proven. Detta menar hon kan vara en 

faktor som påverka hur mycket estetiska inslag som finns i undervisningen. Lärare B gör inte 

någon antydan på att det skulle vara svårare med estetisk integrering på ”mellanstadier” i 

jämförelse med årskurs 1-3. Däremot hänvisar hon till elevernas intresse av det, vilket kan variera 

mer i de högre klasserna.  

Det finns hos båda lärarna fritidsintressen som har med estetiska uttryckssätt att göra. Även 

om de är positiva till att få mer fortbildning inom det estetiska området är det främst deras vilja 

och övertygelse om vad det estetiska gör i undervisningen som är grunden till hur de arbetar. 

Trots deras inställning ser de saker som skulle kunna förbättras och underlätta att arbeta med 

estetiska inslag i undervisningen. Både lärare A och B nämner en önskan av någon typ av 

verkstad där material får ligga framme och där olika aktiviteter inte begränsas eller väljs bort på 

grund av arbetet med förberedelser och städning. För sådana verkstäder krävs dock en god 

organisation och ett ömsesidigt ansvarstagande lärare emellan vilket de båda intervjuade ser som 

ett en tröskel för att anordna särskilda rum för skapande.  
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ANALYS 

I detta kapitel ges en gemensam analys av enkät och intervju, dels utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, dels utifrån ramfaktorteorin. En gemensam analys för enkätundersökning och 

intervjuer har valts för att undvika för många upprepningar. I grund och botten har vi författare 

emellertid var sitt ansvar för de olika metodernas analyser, vilka i texten integreras med varandra. 

Vad estetisk integrering innebär 

En av studiens frågeställningar tar sig an vad lärare i grundskolans tidiga år menar att estetisk 

integrering i undervisningen innebär. Många enkätrespondenter ger exempel på vad det kan 

innebära i deras faktiska undervisning och ger konkreta exempel. I jämförelse med de centrala 

begrepp som förklaras i bakgrunden till studien kan dessa exempel på aktiviteter ses som estetiska 

inslag i undervisningen. Det vittnar nödvändigtvis inte om att lärare i dessa fall har ett 

förhållningssätt som förespråkar estetisk integrering.  

Andra deltagare i studien beskriver däremot en mer allmän bild av vad de estetiska inslagen i 

undervisningen innebär. Dessa deltagare lägger särskild vikt vid vad kreativa uttryckssätt betyder 

för elevernas personliga utveckling så väl som den akademiska utvecklingen. Denna beskrivning 

stämmer väl överens med hur estetisk integrering förklaras i de centrala begreppen, nämligen som 

ett övergripande förhållningssätt i undervisningen. Huruvida lärare har estetisk integrering som 

ett förhållningssätt eller ej kan påverka hur de ser på förutsättningar och motiv till en sådan 

integrering. Om läraren har ett grundläggande förhållningssätt som inkluderar integrering mellan 

estetiska och teoretiska ämnen kan det tänkas vara lättare att drivas av en vilja och övertygelse i 

sin undervisning. Detta utmynnar i att man fokuserar på förutsättningar för en integrering snarare 

än hinder eller ramar, inom vilka man som lärare är verksam. 

Faktorer som inverkar på den estetiska integreringen 

Studiens resultat visar att lärare urskiljer vissa hinder och förutsättningar för att en estetisk 

integrering ska finnas i undervisningen. I likhet med vad Imsen (1999) uttrycker angående 

ramfaktorteorin, finns det ramar som lärare måste anpassa sig till. Undervisningen utformas inte 

endast utifrån lärarens fria val. Skolkulturer kan se skilda ut och varje klassrum är, som Imsen 

menar, en egen värd med regler och ramar. Det kan därför tyckas vara omöjligt att se mönster i 

lärares olika sammanhang. I resultatet kan dock vissa ramfaktorer utkristalliseras, vilka förefaller 

spela en roll i lärares arbete med estetiska inslag i undervisningen. Dessa är inställning till estetisk 

integrering, tid, kollegors intresse, styrdokument, kompetens, kunskap, intresse (hos lärare och elever), 

förhållningssätt och skolans styrning. Dessa faktorer behandlas var och en i avsnitten nedan. 
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Inställning till estetisk integrering 

Resultatet av undersökningen visar att det finns en genomgående positiv inställning till estetisk 

integrering i undervisningen. Denna inställning måste ändå ses som en förutsättning för att en 

estetisk integrering över huvudtaget ska äga rum. Respondenterna i enkäten samt 

intervjupersonerna uttrycker vinster och fördelar med att integrera det estetiska i annan 

undervisning. Detta gäller inte minst dess positiva inverkan på barns inlärning i mer teoretiska 

ämnen samt att det estetiska skapar en lustfylld läroprocess. Det är endast en respondent som 

uttryckligen lyft de estetiska ämnenas egenvärde och vikten av att få göra en djupdykning. Detta 

behöver inte betyda att övriga respondenter och intervjupersonerna bara ser de estetiska ämnena 

som ett redskap för att nå kunskap i andra ämnen. 

Den positiva inställningen till estetisk integrering bekräftas även genom att alla tillfrågade i 

enkäten, så väl som intervjupersonerna, har svarat att de har estetiska inslag i undervisningen. I 

vilken utsträckning detta sker, är däremot svårt att fastställa. 38 procent av enkätrespondenterna 

svarar att det sker ibland. Det är denna studies syfte att undersöka varför dessa 38 procent har 

estetiska inslag i sin undervisning ibland när majoriteten av de tillfrågade lärarna är uttryckligen 

positiva till dessa inslag. De ramfaktorer som presenteras i nedan kan spela en roll i hur 

undervisningssituation ser ut, alltså som studiens frågeställning uttrycker det: vilka förutsättningar 

som finns för att arbeta med estetisk integrering samt vad som motiverar till att arbeta eller inte 

arbeta med en sådan integrering. Ramfaktorteorin talar om ramar som kan hänvisas till 

betingelser i klassrummet men även som kan hänvisas till samhällsnivå. Denna studie visar på att 

lärare ser centrala och perifera faktorer som påverkar deras undervisning. 

Tid 

I resultatet framkommer ett flertal mer eller mindre återkommande faktorer som är 

förutsättningar för estetisk integrering. En av dessa faktorer är tid. Tid är ett återkommande tema 

i flera av enkätfrågorna såväl som i samtalsintervjuerna. Till stor del handlar det om tid som en 

bristvara: brist på tid till estetisk integrering, brist på tid till planering och brist på tid till praktiskt 

arbete i samband med integrering. Det finns dock röster som uttrycker en positiv sida av tid. De 

menar att samarbete mellan ämnen sparar tid eftersom man kan väva samman mycket i en helhet. 

Även om synen på tid som en bristvara är mer spridd bland respondenterna, visar faktorn tid på 

både hinder och möjligheter i arbetet med estetisk integrering.  

Både lärare A och B önskar att det skulle finnas ett särskilt rum för skapande, där material fick 

ta plats och där moment av förberedelser och efterarbete inte skulle ta så mycket tid, vilket de ser 

som ett hinder för bejakande av kreativitet. Men även om detta kreativa rum vore möjligt, vilket 

båda lärarna faktiskt tror att det är, finns det andra faktorer som hindrar dem från att ta detta 

steg; dels kollegors intresse, dels styrdokument. 
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Kollegors intresse och styrdokument 

Det kan vara svårt att ”brinna på egen hand”. Att vara flera som engagerar sig i den estetiska 

integreringen är inspirerande för den enskilde. Resultatet visar att det inte bara behöver innebära 

stöd från lärarkollegor och andra pedagoger i samma arbetslag. Att professionella inom det 

estetiska området engagerar sig i den ”vanliga” undervisningen anser många som inspirerande 

och lärorikt. Kollegors intresse och engagemang anses därför vara viktigt. Inte minst för att hålla 

ihop mot andra instanser, exempelvis skolledning.  

Med styrdokument åsyftas Lgr 11, med inkluderade kursplaner. I enkäten kommer detta 

styrdokument i ett dubbelt strålkastarljus. Dels benämns det som en faktor som motiverar till 

estetiska inslag och dels en faktor som hindrar lärare att fullt ut arbeta så. Eftersom det inte finns 

så många kommentarer till det förstnämnda sättet att se på styrdokument är det svårt att redogöra 

för dessa respondenters tankegång. Kanske menar de som angivit detta att styrdokumenten är det 

som påverkar motivationen. Argumenten för att se på styrdokument som ett hinder för estetiska 

inslag i undervisningen har däremot tagit större utrymme i enkät än i intervju. Läroplanen anses 

ställa krav som inte inkluderar de estetiska ämnena.  

Gustafsson (1994) anser att det i slutändan är hur lärare uppfattar ramarna i undervisningen 

som bestämmer hur undervisningen ter sig. I denna studie kan man se en skiftning i hur lärare 

använder sig av dessa ramar. Exempelvis uppfattas tidsramen och läroplanen till viss del som ett 

hinder till estetisk integrering. Alla lärare låter sig dock inte hindras av denna ram. För exempelvis 

de intervjuade, innebär läroplanens utformning och intryck inte att de håller sig borta från att 

använda sig utav det estetiska i sin undervisning. Lärare A menar att om man ser vinsterna med 

det estetiska och har viljan att ge dessa möjligheter till eleverna man arbetar med så finns det 

inget som hindrar. 

Kompetens, kunskap och intresse 

Det som lyfts som ett hinder, trots att det uttrycks att viljan finns där, är lärares bristande 

kompetens och kunskap inom det estetiska området. Undersökningen visar dock att det kan vara 

just kompetens och kunskap som är en förutsättning för estetisk integrering. Andelen lärare som 

undervisar i ämnena bild och musik är större i den grupp som menar att de arbetar med estetiska 

inslag i undervisningen, i jämförelse med de som svarar att de gör det ibland. Detta kan betyda att 

just kompetensen spelar en stor roll för att integreringen ska ske.  

Frågorna som behandlar lärarnas fortbildning och utbildning visar att utbildningserfarenheten 

kan vara en motivation för att arbeta med estetisk integrering, men behöver nödvändigtvis inte 

vara avgörande. Att som lärare ha ett intresse inom området kan också väga tungt. I intervjuerna 

framkommer det att både lärare A och B har fritidsintressen inom det estetiska området. Det 

egna intresset inom det estetiska området belyses även bland enkätrespondenterna. Det är möjligt 

att detta kan påverka lärare att utveckla intresset även i sin professionella roll i skolan. I 
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enkätundersökningen framkommer lärarens eget intresse, men även elevernas intresse, för 

estetiska ämnen som en av de större faktorerna till motivering. 

Selander (1994) tror att samma arbetssätt i olika undervisningssammanhang inte nödvändigtvis 

utmynnar i samma resultat. Denna tanke återkommer hos de intervjuade lärarna som menar att 

utformningen av deras undervisning, eller frekvensen av estetiska inslag, beror på gruppen de 

arbetar i. Visar undervisningsgruppen ett intresse för estetisk verksamhet genererar detta till att 

läraren vågar mer. Finns det ett bristande intresse väljer läraren andra vägar för att förmedla 

undervisningen. Ramfaktorteorins tanke om att skolan inte är en okomplicerad orsak-verkan-

kedja blir i detta resonemang tydlig. Antalet processer som utgår från ramarna är oändliga. 

Förhållningssätt 

För de lärare som inte tolkar styrdokumenten som inspirerande till estetisk integrering i 

undervisningen, men som ändå arbetar med estetiska inslag, finns det andra källor som bekräftar 

och motiverar detta sätt att utforma sin undervisning. Lärare A hänvisar till 

utvecklingspsykologisk forskning, hur barn lär sig, erfar livet och intar ny kunskap. Det som 

återkommer i både enkät och intervjuer är att erfarenheten talar för att det ger mycket att ha 

estetiska inslag i undervisningen. Den beprövade erfarenheten av alternativa 

undervisningsformer, exempelvis temainriktad undervisning, kan vara en bidragande faktor till att 

fortsätta med ett estetiskt förhållningssätt i undervisningen. Vad det än är lärarna stödjer sina 

teorier på så pekar det mot en övertygelse om vad som är viktigt för barn i denna ålder. En 

övertygelse om att estetisk integrering är positivt för eleverna och deras utveckling, genomsyrar 

respondenternas svar och kommentarer i enkät och även intervjuerna. Elevernas intresse är även 

en drivande motor för lärarna att arbeta på detta sätt. Intervjupersonerna uttrycker att det är 

lättare att fortsätta involvera det estetiska i sin verksamhet, då eleverna visar intresse.  

Ramfaktorteorin talar om ramar som kan hänvisas till betingelser i klassrummet men även som 

kan hänvisas till samhällsnivå. Även om Imsen (1999) menar att det finns ramar som lärare inte 

har kontroll över behöver det inte betyda att lärare inte har inflytande över dem. Genom att 

påverka de ramar som finns på samhällsnivå kan detta i sin tur leda till att betingelserna i 

klassrummet blir influerade. Viljan att påverka kan tänkas ha sitt ursprung i en övertygelse eller 

ett förhållningssätt som menar att den estetiska integreringen behövs i barns utveckling och 

utbildning.  

Skolans styrning 

Lärare A och lärare B lyfter båda skolans styrning i respektive intervjuer. De menar att det finns 

en frihet och en öppenhet för deras idéer hos skolans ledning. Om de skulle vilja utveckla den 

estetiska verksamheten och ge den större utrymme i undervisningen, är de säkra på att få stöd 

från rektor och ledning. Exempelvis hävdar båda lärarna att det, utan problem, skulle vara möjligt 
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att få starta upp en kreativ verkstad, ett specifikt rum för skapande. Om lokaler fanns tillgängliga 

så skulle det inte finnas något problem från skolans håll utan det skulle vara annat som hindrar 

dem. Skolorna som lärarna är verksamma på har ansökt om att få vara med i regeringens satsning 

Skapande skola, vilket lärarna ser som ett positivt initiativ från stat och kommun. Lärare B 

upplever dock att det skulle behövas ännu mer stöd från ledning för att man som enskild 

pedagog ska våga ta nya initiativ. Det krävs stort mod att våga stå upp för sin idé, gå mot 

strömmen och fortsätta trots bristande uppbackning från ledning och kollegor. Lärare B menar 

också att det är svårt att ändra om för mycket i skolan. Vad som sker på ”högre instanser” 

bestämmer till viss del hur det ser ut i klassrummen. Hon belyser skolans tradition som svår att 

ändra om.  
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DISKUSSION 

I detta kapitel relateras studiens resultat och analys till tidigare forskning samt det teoretiska 

perspektivet.  

Musiskt lärande 

Musiskt förhållningssätt och musiskt lärande beskriver på ett tydligt sätt människans naturliga livsform 

och att människan består av en helhet som kräver olika sätt att erfara världen. Begreppen står för 

ett förhållningssätt som många av de deltagande pedagogerna i denna studie anses ge uttryck för 

att de har. När det musiska beskrivs i funktion kan man använda andra begrepp för att 

konkretisera innebörden. I enkätfrågorna har därför mer allmänt vedertagna begrepp såsom 

estetisk integrering och estetiska inslag i undervisningen använts. Innebörden av musiskt och estetiskt är 

nära besläktade. Det finns de respondenter som benämner det estetiska som inslag i och som ger 

en bild av att det är just inslag. Andra respondenter beskriver däremot ett förhållningssätt där det 

estetiska genomsyrar undervisningen. Även om ingen i enkätundersökningen använder de 

musiska begreppen i svar och kommentarer kan trots detta likheter med hur de uttrycker sig och 

vad musiskt innebär bli tydliga. 

I intervjuerna var det möjligt att samtala kring begreppet musiskt. Eftersom vi forskare först 

under vår lärarutbildning mötte detta begrepp, hade vi uppfattningen att pedagoger i allmänhet 

inte har mött det tidigare. Det betyder inte att de inte har ett musiskt förhållningssätt. En stor del av 

respondenterna berättar att de arbetar med olika uttrycksformer just för att de anser att skapande 

verksamhet är naturligt för barn såväl som för människan i allmänhet. Detta ligger i linje med vad 

Sundin (2003) skriver om att barn i denna ålder har många och starka uttryckssätt. De musiska 

grundelementen som Bjørkvold (2005) nämner – ljud, rörelse och rytm – och människans 

naturliga sätt att varsebli världen genom sinnena, kan även urskiljas bland kommentarer och svar i 

enkät och intervjuer. En av intervjupersonerna talar just om rytm och rörelse kopplat till ett av 

människans stora utvecklingsområden, språket. Hon menar precis som en enkätrespondent 

skriver – att livet inte delas upp i ämnen. Bamford (2006) använder inte heller begreppet musisk 

men hävdar på likande sätt som Bjørkvold, att det estetiska är en naturlig del i människans varelse 

och handling. Liknande utsagor är återkommande i enkätmaterialet. 

Grahn (2005) betonar processen före produkten. Detta förespråkas också i en av intervjuerna, 

där läraren först och främst ser på processen som eleverna går igenom, även om många av 

eleverna har fokus på slutprodukten. Grahn betonar det musiska som ett förhållningssätt och inte 

någon metod. Även Dewey och Read (Sundin, 2003) anser att estetisk fostran är ett 

förhållningssätt som bör genomsyra all undervisning. Detta förhållningssätt påträffas hos 

intervjupersonerna och bland enkätens respondenter. 
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Estetisk integrering – förhållningssätt eller verktyg 

Resultatet från enkät och intervju fokuserar främst på barns möjligheter att få lära på det sätt som 

tilltalar dem bäst. Barnen kan då lättare ta till sig kunskap genom olika sinnen även inom mer 

teoretiska ämnen. Detta är i linje med vad Bamfords (2006) studier visar, nämligen att satsning på 

estetisk verksamhet i skolan inverkar positivt på barns utveckling. Hennes resultat pekar på 

akademiska förbättringar men störst fokus ligger på förstärkningarna inom sociala områden 

(social kompetens, samarbetsförmåga, förståelse för andra sociala sammanhang etcetera). De 

sociala vinsterna berörs även i denna studie, i såväl enkät som intervju, men inte i lika hög grad 

som vinsterna i ämneskunskaper.  

I studiens resultat kan man således urskilja två huvudanledningar till att arbeta med estetisk 

integrering. Det finns de som betonar vikten av dess positiva inverkan på människan som person. 

Samtidigt finns det de som lyfter det estetiska som ett ”verktyg” för att nå mål inom andra 

ämnesområden. Detta blir särskilt tydligt när det gäller att använda drama i undervisningen. I 

läroplanen för grundskolan är drama, till skillnad från exempelvis musik och bild, inte ett eget 

skolämne. Russell och Zembylas (2007) lyfter oron över att den estetiska integreringen kan 

minska konstarternas egenvärde. För musik och bild finns ett särskilt centralt innehåll i 

läroplanen, vilket kan ge ämnen en annan sorts status. Då drama inte har dessa särskilda 

undervisningstimmar kan det ses just som ett ”verktyg” att nå andra mål. I studien uttrycker 

några respondenter att de inte motiveras att använda sig av estetiska inslag i undervisningen om 

de inte ser att det bidrar till någon förbättring på andra områden. Detta är även något som 

Hetland och Winner (Russel och Zembylas, 2007) tar upp från sina studier. De menar att 

integreringen tenderar att blir något utöver den ordinarie undervisningen och något som 

distraherar från att fokusera på de mål som bör uppfyllas i läroplanen. 

Bamford (2006) hävdar att de positiva effekter som följer med den estetiska verksamheten är 

en kombination av education in the arts och education through the arts. I denna studie har det 

sistnämnda fått större utrymme. Få deltagare i studien har uttryckligen betonat de estetiska 

ämnenas egenvärde. Detta kan helt enkelt bero på att enkät- och intervjufrågorna har fokuserat 

de estetiska ämnenas integrering med andra ämnen och inte lyft frågor kring enskilda ämnen. 

Den estetiska integreringens komplexitet 

Varför lärare avstår från att satsa ännu mer på estetisk integrering i undervisningen kan utifrån 

denna studies resultat bland annat bero på tid, kunskap inom det estetiska området och skolans 

lokaler. Dessa faktorer finns även listade i Bamfords (2006) studie. Stevens m.fl. (2011) nämner 

kunskap inom estetiska ämnen som en viktig del för att kunna inspirera barnen. Undervisar man i 

ämnen man egentligen inte är behörig i, kan det vara svårt att göra ämnet rättvisa, vilket även 

respondenter i enkätundersökning hävdar. 
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Det är dock inte bara dessa faktorer som kommer fram i denna studie. Vissa faktorer har med 

central styrning och styrdokument att göra. En av de intervjuade lärarna anser att det kreativa 

dras undan för barnen när de stiger in i skolan. De vuxna förväntar sig att barnen ska anpassa sig 

efter skolans form. Dessa slutsatser kan man även finna hos Bamford (2006). Hon anser att barn 

har en ryggsäck full med kreativitet när de kommer till skolan, men detta tas inte emot med 

öppna armar. Kommentarer från respondenterna tolkar vi som att skolans form styrs av högre 

instanser som bestämmer hur skolan ska se ut genom exempelvis läroplan och andra 

styrdokument. Analysen visar att läroplanen kan vara något som dels motiverar till estetisk 

integrering och dels något som får lärare att ta avstånd. Ehrlins (2013) studie visar att rektorers 

engagemang har stor påverkan på hur förskolans verksamhet utformas. En sådan påverkan är 

även något som intervjupersonerna upplever eller har upplevt i sina verksamheter. De beskriver 

två sidor av rektorers och andra styrande instansers engagemang. Dels upplever de att lärarna får 

visst stöd, uppmuntran och ”belöning” för sitt arbete med estetisk integrering, och dels att de är 

tvungna att våga gå sin egen väg utan stöd från kollegor, rektor eller annan ledning. 

Ramfaktorer 

Ramfaktorteorin talar om ramar som styr undervisningens process och resultat. I enkät och 

intervjuer har det framkommit vissa ramar som kan vara orsak till om lärare väljer att arbeta med 

estetiska inslag i undervisningen eller ej. Vissa av dessa faktorer rör det praktiska arbetet och kan 

härröras till lärares dagliga verksamhet. Det handlar då, som tidigare nämnts, om tid, lokaler, 

samarbete med kollegor, elevers intresse med mera. Andra faktorer härrörs till andra instanser än 

skolan, vilka påverkar skolans utformning. Inom detta område nämns bland annat läroplanen 

samt styrning från politiskt håll på kommunal- och riksnivå. Många av de ”praktiska” ramarna 

skulle i det långa loppet leda tillbaka till de ramar som har att göra med beslut från stat och 

kommun. Det som beslutas på högre nivå påverkar förutsättningarna för lärarnas arbete. 

Samtidigt visar studiens resultat att lärares och elevers intresse och glädje i att arbeta med 

estetiska inslag i undervisningen, är faktorer till motivation i ett sådant arbete. Lärare har vissa 

valmöjligheter att utforma sin undervisning på olika sätt. Men resultatet från den här studien visar 

att beroende på vilket gehör lärare får för sina idéer, kan det resultera i att de väljer en annan väg 

än den de egentligen vill gå.  

Lundgren (1994) hävdar att teorin om ramfaktorer inte bör ses som en orsak-verkan-kedja. 

Varje ram ger möjlighet till en rad olika undervisningsprocesser som lärarna kan låta ske. Vilket i 

sin tur kan ge en mängd olika resultat. Även om lärare i studien, som exempelvis känner brist på 

tid och kunskap (för att möjliggöra estetisk integrering), ges just tid och kunskap, innebär inte 

detta automatisk att estetisk integrering skulle förekomma mer. Det kan, krasst sett, påstås att 

tiden redan finns men att den är fördelad på ett sätt som begränsar den estetiska integreringen. 

Det finns tid för varje ämne i skolan, sedan är det upp till läraren att, i sin planering, integrera 

ämnen med varandra eller ej.   
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En av enkätrespondenterna uttrycker att det är ”tid till planering och vilja” som saknas för att 

en estetisk integrering ska vara möjlig. När det finns, finns inga hinder menar hon. Det kan tolkas 

som att denna lärare uttrycker ett orsak-verkan-resonemang: om det ges mer tid till planering och 

om det finns mer vilja så kommer den estetiska integreringen äga rum. Frågan är om mer tid 

skulle utmynna i mer estetisk integrering eller om den tiden skulle investeras i andra områden.  
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KONKLUSION  

Denna studie har för avsikt att undersöka vilka faktorer som styr lärares val att arbeta eller inte 

arbeta med estetisk integrering i sin undervisning samt vilka förutsättningar som ges och vad som 

motiverar lärarna till en sådan integrering. Studiens syfte och frågeställning har genom enkät- och 

intervjuundersökning besvarats.  

De faktorer som presenteras i resultatet kan å ena sidan kopplas i direkt anslutning till skolans 

lokala verksamhet. Dessa är främst tid, utrymme samt elevers och lärares intresse. Å andra sidan 

är det faktorer som har med central styrning, skolans regelverk och attityd hos ledande gestalter, 

så som rektorer och politiker, att göra. Detta gäller för just denna specifika studie, 50 

enkätrespondenter och två intervjupersoner. Det är därför inte möjligt att dra några generella 

slutsatser. I analysen av enkätresultatet gjordes inte någon jämförelse mellan respondenternas 

antal år inom yrket och deras svar i enkätfrågorna. Det är möjligt att ett mönster finns mellan 

dessa kategorier och fortsatta studier skulle kunna undersöka förhållandet mellan erfarenhet i 

yrket och omfattning av estetisk integrering i undervisningen.   

Vår hypotes om vad som hindrar lärare till estetisk integrering var att det finns en rädsla för 

extra arbete och att de nationella proven efterfrågar andra färdigheter, vilka hamnar i fokus. 

Studiens resultat stämmer delvis med detta. Det visar att lärare upplever att tid är en förutsättning 

för estetisk integrering, så väl som stöd från högre instanser. Bland annat nämns just att estetisk 

integrering skapar extra arbete och att läroplanen inte alltid motiverar till detta. Resultatet visar 

även att det finns många lärare som brinner för estetiska inslag i undervisningen och de positiva 

effekter som följer, vilket anses vara tillräckligt motiverande. De är övertygade om vad det 

betyder för barns utveckling och låter sig inte hindras i sitt arbete utan fokuserar på 

förutsättningarna till estetisk integrering snarare än på ramarna det sker inom.  

Resultatet pekar även på en mer komplex situation. Lärare i skolan har ett visst frirum där det 

finns utrymme för initiativ och där undervisningen blir vad man gör den till. Frirummet är en del 

i ett skolsystem och i skolsystemet finns det vissa regler att följa. Vad lärarna anser vara av vikt i 

sin undervisning, eller det som engagerar eleverna stämmer inte alltid överens med vilka krav 

skolan ställer. Resultatet av studien visar även att den estetiska integreringen är mer eller mindre 

avhängig av lärares intresse, vilket i sin tur påverkas av vad man som lärare har för kompetens. 

Kompetensen kan bero på vilka möjligheter till fortbildning som ges eller hur grundutbildningens 

innehåll såg ut. En slutsats som kan dras är att lärare (i denna studie) har möjlighet att själv driva 

och påverka omfattningen av de estetiska inslag man vill ha i undervisningen. Det är dock inte 

alltid lärare får den stöttning som de önskar. Även om mer tid och utbildning skulle ges och 

kunskapskraven skulle se annorlunda ut, står emellertid lärares övertygelse och drivkraft kvar som 

något avgörande för om en estetisk integrering sker och prioriteras. Om lärare har ett 
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ämnesuppdelat förhållningssätt, spelar det smärre roll vilka förutsättningar som ges för estetisk 

integrering. Det som är avgörande är den egna viljan och att våga tro på sina idéer. 

  En av enkätens respondenter hävdar att hon ibland måste gallra bort de estetiska inslagen för 

att de inte hjälper den vanliga undervisningen, utan bara är roliga inslag. Utifrån kommentarer som 

dessa kan det vara relevant att ställa sig frågan om de estetiska ämnena skulle behandlas med lika 

stort värde om positiva effekter inom andra ämnen inte framkom. Fortsatt forskning inom ämnet 

skulle kunna vara att fokusera just på de estetiska ämnenas status i skolan och vilken funktion de 

anses ha, med tanke på elevers lärande. Det finns tankar bland studiens deltagare som visar att 

skolans ursprung och ursprungliga form fortfarande spelar en stor roll i dagens skola. Det är lätt 

att förbli omedveten om detta ursprung istället för att det lyfts fram till reflektion. 

En annan fråga som uppkommit under arbetets gång är om det finns en risk att integreringen 

urholkar de enskilda ämnenas egenvärde. Finns det i skolan en god balans mellan integrering och 

uppskattning av det enskilda ämnet? Satsningar som Skapande skola visar ändå en (statlig) vilja att 

lyfta de kreativa och skapande ämnena i skolan. Detta kan man tycka ligger i kontrast till de 

kompetenser som utvärderingar som PISA och PIRLS efterfrågar. Dessa program visar barn och 

ungas kunskapsnivå inom områden som matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Även om 

det finns andra studier som säger något om kompetenser inom andra områden, såsom det 

estetiska eller sociala, har sådana utvärderingar inte fått lika stor plats i det offentliga rampljuset. 

Det som eftersträvas internationellt, vill man gärna satsa på nationellt.  
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Bilaga 1: Frågeformulär för enkätundersökning 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide för underlag vid intervju med lärare  

Information om de etiska aspekterna av undersökningen som berör den intervjuade ges i början av intervjun. 

 

Huvudtema 1 Den intervjuade lärarens bakgrund 

Undertema 1: Ålder, 

Undertema 2: Antal år i yrket 

Undertema 3: Utbildning. Hur mycket estetiskt innehåll ingick i utbildningen.? Har du 

fått/skaffat dig fortbildning inom de estetiska ämnena under dina år som lärare? 

 

Huvudtema 2 Estetiska ämnen och musiskt lärande 

Undertema 1: Hur uppfattas begreppet musiskt lärande (av oss och den intervjuade)? 

Undertema 2: Roar Bjørkvolds Den musiska människan. Finns det spår av honom i dagens skola? 

Undertema 3: Hur ser den estetiska undervisningen ut i allmänhet på er skola idag? 

 

Huvudtema 3 Erfarenheter av estetisk integrering och musiskt lärande 

Undertema 1: I vilken utsträckning jobbar du idag med estetisk integrering? 

Undertema 2: Exempel på ett lyckat arbete där estetiska ämnen integrerats i de teoretiska? 

Undertema 3: Har du någon gång upplevt att det varit mindre lyckat med att integrera estetiska 

ämnen i den teoretiska undervisningen? Har du stött på svårigheter? 

Undertema 4: Lärarens eget intresse för det estetiska. 

 

Huvudtema 4 Hinder och möjligheter samt faktorer som spelar in 

Undertema 1: Hur tolkas läroplanen i frågan om den estetiska undervisningen och ges det 

möjligheter till integrering? 

Undertema 2: Ger skolledning och skolans policy förutsättningar till att skapa en undervisning 

med estetisk integrering? 

Undertema 3: Hur ser det ut rent praktiskt, exempelvis med tid och lokaler? 

Undertema 4: Hur mycket spelar elevernas intresse för de estetiska ämnena in, då man planerar 

arbetet i de teoretiska ämnena? 

 

Huvudtema 5 Samarbete i lärarkåren eller ett enskilt arbete 

Undertema 1: Vad ger mest, att arbeta enskilt med estetisk integrering eller ett samarbete med de 

lärare som har särskild inriktning mot estetiska ämnen? 

Undertema 2: Finns det risk för att den egna professionen hamnar i skymundan? 

Undertema 3: Kunskaper i de estetiska ämnena (vid arbete på egen hand). 



 

 
 

Bilaga 3: Informationsmeddelande i samband med enkätutskick 

Version 1, vilken sändes till den lokala kommunen. 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet på xxx. Vi är nu i full gång att 

jobba med vårt examensarbete, där vi behandlar de estetiska ämnenas plats i skolans 

undervisning. I vår undersökning är vi intresserade av vad pedagoger, i skolans yngre årskurser 

(årskurs 1-3), anser om detta och varför man väljer respektive inte väljer att arbeta med estetisk 

integrering i undervisningen. 

Vår datainsamling sker genom intervjuer samt enkätundersökning. För att 

enkätundersökningen ska bli så tillförlitlig som möjlig, vill vi samla in så många enkäter som det 

går. Därför är vi mycket glada om du vill vara en del av detta. 

 

Uppgifterna lämnas anonymt och materialet i vårt examensarbete kommer inte att kunna spåras 

till dig. På vissa frågor klickar man i ett svar, på andra frågor skriver man en kommentar. Den 

totala tiden det tar att göra enkäten är på så vis beroende på hur mycket man har att skriva. Räkna 

med 10 minuter. Fyll i enkäten så snart du kan, men senast den x. 

 

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan: 

https://www.webbenkater.com 

 

Vi skulle vara mycket glada och tacksamma om du som är klasslärare i 

årskurs 1-3 ville vara med i denna undersökning! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Blomberg och Anna-Karin Petersson 

 

För frågor kontakta oss på telefon xxx-xxxxxxx eller xxx-xxxxxxx. 

 

Är du intresserad av att vara med i en samtalsintervju med fokus 
på samma tema? Skicka din e-postadress som svar på denna e-
post! 
  

https://www.webbenkater.com/s/6756f87


 

 
 

Version 2, vilken sändes till övriga kommuner. 

 

Hej! 
(OBS! Du som ej är klasslärare i årskurs 1-3 kan bortse från detta brev) 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet på xxx. Vi är nu i full gång att 

jobba med vårt examensarbete, där vi behandlar estetisk integrering i skolans undervisning. I 

vår undersökning är vi intresserade av vad pedagoger, i skolans yngre årskurser (årskurs 1-3), 

anser om detta och varför man väljer respektive inte väljer att arbeta med estetisk integrering i 

undervisningen. 

Vår datainsamling sker genom intervjuer samt enkätundersökning. För att 

enkätundersökningen ska bli så tillförlitlig som möjlig, vill vi samla in så många enkäter som det 

går. Därför är vi mycket glada om du vill vara en del av detta. 

 

Uppgifterna lämnas anonymt och materialet i vårt examensarbete kommer inte att kunna spåras 

till dig. På vissa frågor klickar man i ett svar, på andra frågor skriver man en kommentar. Den 

totala tiden det tar att göra enkäten är på så vis beroende på hur mycket man har att skriva. Räkna 

med 10 minuter. Fyll i enkäten så snart du kan. 

 

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan: 

https://www.webbenkater.com 

 

Vi skulle vara mycket glada och tacksamma om du som är klasslärare i 

årskurs 1-3 ville vara med i denna undersökning! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Blomberg och Anna-Karin Petersson 

 

För frågor kontakta oss via e-post eller på telefon xxx-xxxxxxx eller xxx-xxxxxxx. 

 

https://www.webbenkater.com/s/6756f87

