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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka förekomsten av estetiska uttrycksformer i ett urval av 
svensklärares undervisningsmaterial. Syftet är också att se i hur stor utsträckning som det 
estetiska förekommer i relation till det som i uppsatsen benämns som det icke-estetiska, och 
vidare vill uppsatsen också undersöka hur det estetiska skrivs fram och vilket värde det ges. 

Studien tar utgångspunkt från John Deweys reformpedagogig, Gardners åtta intelligenser samt 
Aristoteles kunskapsbegrepp techne och mimesis. Undersökningen diskuteras utifrån forskning som 
visar på kreativitetens och estetikens betydelse för inlärning i ljuset av forskning som talar om 
skolans träningslogik och uppgiftskultur.  

Textanalys används som metodansats där 34 texter från lektion.se analyserats. Texterna är 
uppladdade av svensklärare från hela Sverige och behandlar svenskämnet inom gymnasieskolan. 
Undersökningen visar att estetiska uttrycksformer inte är vanligt förekommande i det undersökta 
materialet där 3 av totalt 34 texter på något sätt uppmanar till estetiskt skapande. Resultatet visar 
också hur de språkliga och logisk-matematiska intelligenserna dominerar materialet som till större 
del utgörs av skriftliga uppgifter vilka genom analys visat sig befästa tankar om skolan som en 
uppgiftskultur präglad av en träningslogik.   

 

Nyckelord 

Estetiska uttrycksmedel, svenskämnet, undervisningsmaterial, textanalys
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1. Bakgrund 

Inkluderandet av estetiska dimensioner i skolans annars teoretiskt fokuserade ämnen är något 
som aktualiserats och debatterats mer och mer under de senaste åren. Diskussionen grundar sig 
delvis i det beslut som togs i och med gymnasiereformen 2011 om att kursen estetisk verksamhet 
inte längre ska vara gymnasiegemensam. Kursen är nu valbar men inte högskolemeriterande 
vilket gjort att allt färre elever läser kursen. Författaren och föreläsaren Madeleine Hjort är 
engagerad i frågor som rör bland annat konst och konstarter samt kultur och samhälle och i 
boken Konstens betydelse är hon kritisk till beslutet om att göra kursen estetisk verksamhet till valbar 
där hon menar att ”effekten av det beslutet innebär att majoriteten av gymnasieelever inte längre 
kommer att möta estetisk kunskap i gymnasieskolan.”1 

Förslaget om att kursen estetisk verksamhet skulle göras om till valbar ledde till livliga debatter 
Bland annat skrev Lärarförbundet en rapport som kan ses som en protest till beslutet där 
förbundsordförande Eva-Lis Sirén menar att beslutet kommer att leda till att vi får ”[…] en skola 
med en betydligt smalare och fattigare syn på vad som är kunskap.”2 I rapporten skrivs också att 
de kompetenser och kvalifikationer som estetiska ämnen ger är sådana som idag efterfrågas på 
arbetsmarknaden ”[…] för att arbeta med utveckling, nytänkande och att dessutom nå ut med 
både budskap, tankar och produkter.”3  

Studier som gjorts vid Karolinska institutet om hur hjärnan fungerar och om hur vi lär oss 
visar att ”dans och musik stimulerar inlärningen av teoretiska ämnen som t.ex. matematik.”4 
Genom att låta elever utöva kulturella aktiviteter och röra på sig så kan hjärnan tränas på ett sätt 
som inte blir lika gynnsamt som när eleven sitter still och exempelvis skriver, läser och räknar. 
Studien visar hur ”en skola med sång, musik och konst på schemat skapar balans mellan 
återhämtning och energi och bli roligare och mer intressant för eleverna.”5 Trots studier av dessa 
slag är skolan på väg i en helt annan riktning, en riktning där estetik och kreativitet underordnas 
teori och vetenskap. Skoltiden är skör för ungdomar och det kan finnas en stor vikt i att som 
ungdom få uttrycka sig med andra medel än det skriftliga och matematiska, uttrycks som kanske 
snarare hör till det estetiska.   

                                                 
1 Hjort, Madeleine, Konstens betydelse: om konstarterna och litteraturen i skola och samhälle, 2011 s. 25. 
2 Lärarförbundet, På helt fel väg – om de estetiska ämnenas framtid i gymnasieskolan, Rapport från Lärarförbundet 
2009-03-06 s. 1.  
3 Ibid. s. 4. 
4 Björn Edlund, Lisa Månsson, Gunnar Bjursell och Huga Lagercrantz ”Estetiska skolämnen underlättar teoretiska 
studier”, Debattartikel från Dagens Nyheter publicerad 2013-09-05. 
5 Ibid. 
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2. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten definierar först de begrepp som kommer att användas genom uppsatsen. 
Begreppsdefinitionen följs av ett avsnitt som behandlar de rådande styrdokumentens syn på 
estetik och kreativitet. Därefter presenteras tidigare forskning som gjorts inom det område som 
uppsatsen berör. Slutligen presenteras studiens teoretiska utgångspunkter vilka tar avstamp från 
Deweys reformpedagogik, Gardners åtta intelligenser samt Aristoteles kunskapsbegrepp techne 
och mimesis.  

2.1. Begreppsdefinition 

I studien återkommer begrepp som det estetiska, estetiska uttrycksformer samt det icke-estetiska vilka här 
kommer att klargöras.  

Begreppet det estetiska utgår här från de fem inriktningar som det estetiska programmet på 
gymnasieskolan erbjuder vilka är bild och formgivning, dans, teater, musik samt estetik och 
media. Sådant som inbegrips under någon av dessa inriktningar benämns som det estetiska. 

När det i denna studie talas om estetiska uttrycksformer åsyftas att med hjälp av någon av 
ovanstående estetisk inriktning uttrycka sig. Det kan således röra sig om att framställa två- och 
tredimensionella bilder (bild och formgivning), dansa eller på annat sätt uttrycka sig kroppsligt 
(dans), spela teater, rollspel och liknande (teater), arbeta med mediala verktyg så som film, 
fotografering o.s.v. (estetik och media) eller att använda musik som ett sätt att uttrycka sig; 
antingen med rösten eller med hjälp av instrument (musik). Detta är några exempel för att 
illustrera de estetiska uttrycksformerna, det centrala i begreppet ligger i att estetiskt skapa eller 
gestalta med hjälp av de estetiska inriktningarna.  

I kontrast till det estetiska står i uppsatsen det icke-estetiska, ett begrepp som inbegriper sådant 
som faller utanför ramarna för det estetiska, det vill säga sådant som inte kan innefattas i någon 
av de estetiska inriktningarna eller som syftar på någon estetisk uttrycksform.  

Uppsatsens begreppsapparat kan anses vara problematisk i den meningen att ord som faller in 
under det icke-estetiska av många skulle kunna benämnas som estetiska eller åtminstone 
skapande. Exempel på sådana aktiviteter är skrivande och läsning. I denna uppsats studeras just 
svenskämnet vari skrivande och läsande är centrala delar. Det skönlitterära skrivandet kan således 
ses som den kanske mest uppenbara estetiska uttrycksformen inom svenskämnet. Aktiviteter som 
skrivande och läsande kommer dock falla in under det icke-estetiska i denna uppsats definition 
eftersom de inte kan placeras i någon estetisk uttrycksform eller härledas till någon av de fem 
estetiska inriktningarna. I studiens inledande del redogjordes för en studie vid Karolinska 
institutet som menade att elever som utövar kulturella aktiviteter och som rör på sig kan träna sin 
hjärna på ett sätt som inte blir lika gynnsamt som när eleven sitter still och exempelvis skriver 
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eller läser. Detta blir viktigt för uppsatsens begreppsapparat då det ytterligare tydliggör varför 
exempelvis skrivning och läsning inte kommer att räknas som estetiska uttrycksformer.  

Då uppsatsen utgår från problematiken kring att kursen estetisk verksamhet ej längre är 
obligatorisk blir det således relevant att utgå från de estetiska inriktningarna som definition av 
begreppet estetiska uttrycksformer och det estetiska i förhållande till det icke-estetiska.  

Det bör också poängteras att begreppen ovan är definierade av uppsatsförfattaren själv och 
visar hur begreppen kommer att användas inom ramen för denna uppsats; begreppen kan således 
ha en annan betydelse i ett annat sammanhang.  

Under rubrik 2.2 beskrivs hur den rådande läroplanen menar att det är lärarens uppgift att 
arbeta såväl teoretiskt som praktiskt i syftet att skapa en balans mellan dessa två. Dessa två 
begrepp kan ha vitt skilda betydelser för olika personer men i denna uppsats står det praktiska för 
det praktiska skapandet och är förknippat med de estetiska uttrycksformerna medan det teoretiska 
snarare hänförs till det icke-estetiska begreppet.  

Ytterligare ett frekvent förekommande begrepp som bör förtydligas är 
”undervisningsmaterial” som i denna studie åsyftar den typ av material som läraren ger till 
eleverna på lektionstid vilka kan utgöras av exempelvis uppgiftsinstruktioner och övningar av 
olika slag. 

Den del av uppsatsen som presenterar tidigare forskning bidrar förhoppningsvis till en större 
förståelse för vad som i uppsatsen benämns som det estetiska, estetiska uttrycksformer samt det 
icke-estetiska. 

2.2 Gymnasieskolans styrdokument 

Skolans planering av verksamhet styrs av styrdokument. I den rådande Läroplanen för 
gymnasieskolan, GY 11, står det som en av skolans uppgifter att ”Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling 
och lösa problem.”6 Denna stimulans av kreativitet, nyfikenhet, prövande o.s.v. blir viktig 
eftersom de ”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.”7   

Som ett av skolans övergripande mål står det att skolan har ansvar för att eleven ”[…] kan 
hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden”.8  

Stimulansbegreppet som citaten ovan visar på, och som kan uppfattas som något otydliga, 
förekommer likväl i den rådande kursplanen för svenskämnet där man till exempel kan läsa att 
svenskämnet delvis syftar till att elevernas lust att tala, läsa, skriva och lyssna ska stimuleras 
genom undervisningen och bidra till en personlig utveckling.9  

                                                 
6 Skolverket, 2011 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011,  s. 7. 
7 Ibid. 
8 Ibid. s.9. 
9 Ibid. s.160. 
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Svenskämnets kärna består av språk och litteratur men innehåller även andra delar. Enligt 
kursplanen ska undervisningen i svenska ge eleverna förutsättningar att utvecklas på nio punkter 
vilka kortfattat rör kunskaper inom muntligt framförande, språkriktighet, den retoriska 
arbetsprocessen, läsprocessen, svenska och internationella författare och skönlitterära verk, 
berättartekniska drag, svenska språkets uppbyggnad samt språkförhållanden i Sverige och övriga 
Norden.10 

I kursplanen för svenska står det aldrig uttryckt att eleven ska arbeta estetiskt utan det blir 
således upp till den enskilde läraren att tolka innehållet. Läroplanen redogör för lärarens uppgift i 
skolan där en av uppgifterna är att skapa balans mellan teori och praktik för att på så sätt gynna 
elevers lärande.11 Uppgiften kan tolkas på olika sätt av olika lärare där det praktiska skulle kunna 
utgöras av skrivning, läsning, muntligt framförande, redovisningar och annat som inte är 
förankrat i just teori. Läraren kan på samma sätt fritt tolka hur följande citat från kursplanen i 
svenskämnet kan tillämpas i klassrummet: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 
andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 
människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 
nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.12 

2.3 Tidigare forskning 

Avsnittet som följer presenterar forskning som behandlar estetikens betydelse för inlärning och 
kunskapande samt för motivation, detta ställs i relation till den forskning som menar att skolan är 
allt för fokuserad på teori, mätning och kontroll.  

2.3.1 Skolans träningslogik och uppgiftskultur 

Tomas Saar skriver i Konstens metoder och skolans träningslogik om att det finns hinder för skapande 
aktiviteter och konstnärliga praktiker i skolan. De hinder Saar ser utgörs av skolans så kallade 
träningslogik, ett begrepp som han använder när han talar om ”en övergripande karaktärisering av 
skolan”.13 I en skola kan personal och ledning hävda att estetiskt och skapande arbetssätt är av 
betydelse men Saar menar att verksamheten egentligen ”domineras av en motsatt logik.”14 När 
Saar talar om ordet logik syftar han på mönster för handlande och i begreppet träningslogik 
menar han att det är sådant som skolan gör ”för att man uppfattar att det måste vara just på det 
sättet.”15 

                                                 
10 Ibid. s. 160f. 
11 Ibid. s.10. 
12 Ibid. s. 160. 
13 Tomas, Saar, Konstens metoder och skolans träningslogik, 2005 s. 55 
14 Ibid.  
15 Ibid. 
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Träningslogiken som Saar identifierat delar han upp i fem kategorier: reproduktion av färdiga 
kategorier, fokus på skriftliga beskrivningar, föreskriven moral, uteslutning av alternativa 
rationaliteter samt procedurer istället för meningsskapande.16   

Kategorin ”fokus på skriftliga beskrivningar” talar mycket för sig själv och handlar inte helt 
oväntat om den starka fokuseringen på skriftlig och verbal produktion där Saar konstaterar att 
”Elevernas erfarenheter och upplevelser filtreras genom den skriftliga logiken och reducerar deras 
möjligheter till förståelse”.17  

I Saars fältstudie observerade han bland annat denna företeelse: 
 
Indiantemat på Centralskolan inleddes med en skogsvandring till en boplats, där en indianfamilj slagit 
läger. Utklädda lärarstudenter, riktig lägereld, tipin och indiantrummor gör upplevelsen total. Tillbaka i 
klassrummet ska upplevelsen bearbetas och kunskaperna befästas. Detta sker genom en mall som 
skrivits upp på tavlan. Utifrån mallen ska eleverna beskriva temat i ett antal rubriker.[…] Kriteriet på 
kunnandet är inte längre upplevelsen och erfarenheten, utan den skriftliga redovisningen av begrepp 
och kategorier.18 

Denna fokusering på skriftlig framställning är något som även Sten-Olof Ullström diskuterar i 
”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” där han studerar läromedelspaket 
i gymnasieskolans svenskämne. De läromedel som undersöks har påträffande likheter, nämligen 
att de domineras av arbetsuppgifter så som studiefrågor och diskussionsfrågor.19 Ullström menar 
vidare att ”Skolans verksamhet är i hög grad bestämd av uppgifter och uppgiftslösning.[---]. 
Uppgiftslösningen sätter så stark prägel att flera forskare talar om hela skolan som 
uppgiftskultur”.20 Fokuseringen på uppgiftslösning skapar problem då eleverna skummar av 
texter för att besvara den fråga som ställs, eleverna behöver på så vis inte läsa texten i fråga och 
heller inte förhålla sig till den.21  

En av de kategorier som tillhör Saars Träningslogik är uteslutning av alternativa rationaliteter. 
Saar observerar hur en årskurs ett (på lågstadiet) får arbeta med så kallade räknestavar. Under 20 
minuter får barnen plocka och bygga med stavarna, därefter tar läraren uppmärksamheten och 
går runt till varje barns bygge och frågar vad de byggt eller vad det föreställer där de flesta barnen 
har byggt hus, borgar och staket med mera.  

Utom Erik, som svarar: - jag vet inte. Läraren frågar: - Vad tänkte du på när du byggde? Men Erik 
ger inget svar. – Är det ett hus? Frågar läraren till slut. –Jaa, svarar Erik tveksamt.22 

                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 58. 
18 Ibid. s. 59. 
19 Sten-Olof Ullström, ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” i Kåreland, Lena (red.) 
Läsa bör man…? Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, 2009 s. 122. 
20 Ibid. 
21 Ibid. s. 138. 
22 Saar s. 64 
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De räknestavar som barnen fått arbeta med är gjorda i trä och målade med pastellfärger vilket gör 
dem estetiskt tilltalande och tycks locka till aktivitet. Vad Saar observerar är dock att ”skolans 
logik förutsätter att eleverna ska ha ett mål med sin aktivitet och kunna artikulera det.”23 Saar 
menar att eleverna kan använda stavarna för lek eller för att känna hur de känns i handen, hur de 
ser ut och hur de låter etc.  

Kanske Erik experimenterade med mönster, eller så prövade han stapla och balansera stavarna. 
Lärarens frågor uppmanar emellertid till något annat; det beskrivbara, målstyrda och avbildande.24 

En annan del i Saars träningslogik är Procedurer istället för meningskapande där han menar att 
”träningslogiken slår igenom och eleverna reproducerar”.25 I hans fältstudier har han observerat 
många exempel där undervisningen ”inramas av procedurer av olika slag, snarare än dialog, 
experiment och meningsskapande”.26 Vidare menar Saar att  

Upplevelser och pedagogiska experiment mynnar ofta ut i att eleverna skriver av och klistrar in. 
Den individuella erfarenheten och uttrycket ges inte tid eller redskap för att utvecklas. Det är en 
handlingslogik där själva proceduren framhålls medan dess mening sällan efterfrågas eller 
tematiseras.27 

Utöver detta ser Saar också att procedurer ofta betonas av ett linjärt arbetssätt vilket till exempel 
kan ses då elever ska ”forska”. Ett sådant arbete ”handlar ofta om att slå upp rätt svar på frågor 
enligt en förutbestämd ordning.”28 Forskning som egentligen ska handla om att utveckla 
förstålelser kring saker blir här mer en övning i ett linjärt tillvägagångssätt. 

Det bör poängteras att studier om kreativitetens och estetikens betydelse för inlärning ofta 
berör de lägre åldrarna och kanske fram för allt förskolan och lågstadiet, liksom Saars studie gör. 
Saars studie som rör lågstadiet kan ändå säga något om skolan som kultur. Om skolan redan i 
lågstadiet är bestäms av denna träningslogik kan man fundera över hur det sedan kommer att se 
ut i de äldre åldrarna. Man kan således anta att träningslogiken växer sig starkare ju längre upp i 
åldrarna man kommer.    

2.3.2 Kreativitetens och estetikens plats i skolan 

Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert skriver i Undervisningen i teori och praktik om betydelsen 
av att få gestalta och menar att ”gestaltningar av olika slag tränar upp våra sinnen som har med 
upplevelse, känsla, identitet och empati att göra.”29 Enligt författarna anser många lärare att 

                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. s. 66. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. s. 68 
29 Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert, Undervisningen i teori och praktik – en introduktion i didaktik, 2009 s. 
65. 
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kreativitet är en viktig väg till kunskap och menar vidare att det i skolans alla ämnen finns 
möjlighet att integrera estetiska dimensioner. 

Att ge elever tillfälle att gestalta undervisningens innehåll i olika former kan bidra till en vitalisering 
av skolarbetet och ge kunskapen ytterligare liv, djup och mening. Genom upplevelser fördjupar 
eleverna sitt lärande.30  

Vidare redogör Pennlert och Lindström för Howard Gardners åtta intelligenser; 
matematisk/logisk, verbal/lingvistisk, musikalisk/rytmisk, kroppslig/kinetisk, visuell/spatial, 
personlig, mellanmänsklig samt naturalistisk. De två förstnämnda intelligenserna som rör 
matematisk/logisk samt verbal/lingvistisk intelligens menar de är vanligast förekommande i den 
västerländska skolan men Gardner menar att alla intelligenser borde vara integrerade i 
undervisningen.  

I boken Konstarter och kunskap menar Madeleine Hjort att elever lär bäst genom att utforska 
samtidigt som de har roligt där hon skriver att ”ha roligt i skolan är ofta förenat med att eleverna 
är involverade i skapande projekt.”31 Dessvärre ser Hjort att konstarterna i skolan ofta används 
som så kallad hjälpgumma åt andra ämnen vilket innebär att konsten hjälper ett annat ämne på 
traven eller så är de frikopplade från övriga studier.32 

När Hjort ser över målen i Lpo 94 finner hon, likt Gardner, att språk och matematik bär 
huvuduppgifterna i skolan. Målen tillsammans med fördelningen av timmarna i timplanen menar 
Hjort stärker tanken om ämnens uppdelning och olika status.33 I skolans värld talar man om 
baskunskaper och kärnämnen, ”Språk, matematik och engelska definierar baskunskaper och 
värderas som de mest centrala av skolans kärnämnen.”34 medan de estetiska och praktiska 
ämnena så som musik, bild, slöjd och idrott är exkluderade. 

I studien Estetiska uttrycksformer i svenskundervisning undersöker Malin Andersson och Johanna 
Beermann om estetiska uttrycksformer förekommer i svenskundervisningen med utgångspunkt 
från de beskrivningar som görs i dåvarande Läroplan för grundskolan (Lpo94) vilken visar p 
vikten av att använda olika uttryckssätt och förespråkar en varierad undervisningsform för att 
tillgodose elevers olika förutsättningar. Genom att observera undervisningen i årskurs 4 på 
grundskolan kan författarna utläsa fyra estetiska uttrycksformer; musik, gestaltning, bild och 
formgivning samt symboler. Av dessa uttrycksformer tycks bild vara den mest förekommande 
estetiska uttrycksformen. Formgivning användes dock aldrig vilket författarna menar kan bero på 
att det kan vara svårt att integrera det i svenskundervisningen, att resurser kan saknas eller för att 
lärare saknar brist på kunskap om sådana typer av material.35  

                                                 
30 Ibid. 
31 Madeleine Hjort, Konstarter och kunskap, Stockholm, 2001 s.10.   
32 Ibid. 
33 Ibid. s. 112f. 
34 Ibid. s. 122. 
35 Malin Andersson & Johanna Beermann Estetiska uttrycksformer i svenskundervisning – En undersökning i år 4, 
2010  s.23. 
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Andersson och Beermann pekar på vikten av ett samband mellan teori och praktik för att 
elever ska kunna skapa sig en helhet för att lättare lära sig och se samband mellan vardag och 
skola.36  

Nedan följer en genomgång av forskning som rör de estetiska områden som i gymnasieskolan 
erbjuds inom det estetiska programmet samt vad dessa kan ha för betydelse för inlärning. 
Genomgången av dessa syftar till att ge en tydligare bild av vad som i uppsatsen kommer att 
hänföras till begrepp som estetiska uttrycksformer samt det estetiska och på så vis det som 
hänförs till begreppet det icke-estetiska. 

Musik 

Bo Renberg menar att rytmen har en såväl estetisk som en logisk funktion och kan således ge oss 
både upplevelse och njutning men också verktyg för att organisera tankar. Detta exemplifieras 
genom barns nyttjande av rytm i deras ordlekar och ramsor där barnen leker och har roligt 
samtidigt som de också övar sitt minne. Likadant menar Renberg att retorikens stilgrepp så som 
alliterationer, anaforer, stegringar och så vidare nyttjar rytmen för att dels skärpa tanken och göra 
framställningen njutbar och att rytmiseringen stödjer minnet och förmågan att strukturera genom 
att vi exempelvis upprepar och varierar.37 

   Vidare redogör Renberg för musikstilen (och ungdomskulturen) hiphop vilken domineras av 
rap som främst består i improvisationer, rim och ljudlikheter. Renberg kopplar även fenomen 
som breakdance och graffitikonst till hiphop-kulturen38 och menar att denna ungdomskultur, 
eller populärkultur, bör integreras i skolans värld för att göra skolan mer meningsfull för 
eleverna.39 

Pennlert och Lindström menar att sång och musik kan integreras i de flesta av skolans ämnen 
och att det skulle kunna stimulera elevers lust att lära. 

I språkundervisningen breddar olika sångtexter ordförrådet och visar på olika språkliga 
uttrycksformer. Egna dikter och texter kan tonsättas och framföras. Sång och musik av olika slag 
speglar olika historiska, religiösa och geografiska miljöer och händelser och ger nya dimensioner i 
lärandet.40 

Dans 

Malin Carlsson skriver i sin uppsats Älgar som äter äckliga ägg om dans och rörelse som metod för 
läs- och skrivinlärning i grundskolans tidigare år. I sin studie intervjuas klasslärare för årskurs ett 
med syftet att se vilka för- och nackdelar lärarna ser med att använda dans och rörelse inom 

                                                 
36 Ibid. s. 26. 
37 Bo Renberg, ”Rytm och rap och retorik – om svenska, språk och estetik” i Eva Alerby, & Jórunn Elídóttir (red.), 
Lärandets konst: betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet, 2006, s. 65 
38 Ibid. s. 67f. 
39 Ibid. s. 77. 
40 Lindström och Pennlert s. 67f. 
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ramen för läs- och skrivinlärningen. Författaren genomförde själv lektioner vari dans ingick som 
moment för att se vilka för- och nackdelar som kan finnas under arbetets gång. Lektionerna 
observerades av klassläraren där observationerna sedan diskuterades tillsammans med 
författaren/forskaren.41  

De lärare som ingått i studien arbetar alla vanligtvis på ett traditionellt sätt med läs- och 
skrivinlärning där de går igenom en bokstav per vecka och arbetar med bokstaven i olika 
moment. De intervjuade lärarna menar att de arbetar med dans och rörelse i någon mån men att 
det inte brukar ingå i läs- och skrivundervisning. Lärarna brukar till exempel arbeta med rörelser 
när barnen sjunger eller lär sig ramsor. Lärarna menar dock att dans och rörelse är något som 
används mer i de tidigare åren men att det sedan ju äldre eleverna blir försvinner allt mer från 
undervisningen.  

Vad gäller de fördelar de intervjuade lärarna ser med att arbeta med dans och rörelse berättar 
en av lärarna om ett projekt som kallas GÅ där de arbetat med skillnader och synonymer i ord 
som gå, trampa, tassa, traska och så vidare.  

Alltså, om eleverna har fått uppleva skillnaderna mellan synonymerna genom att utföra rörelsen så 
utvecklas också elevernas ordförråd. Ett rikt ordförråd är i sin tur en fördel i läs- och 
skrivinlärningen då man får tillgång till ett mer omfattande språk.42 

Lärarna menar också att barnen via dans och rörelse kan öva upp sin motorik, lära sig att använda 
olika sorters språkuttryck samt att de barn som är mer tillbakadragande får en chans att våga mer 
eftersom de tycker att det är roligt.43  

De nackdelar de intervjuade lärarna var eniga om var svårigheterna med att nå 
undervisningsmålen om man använda dans istället för hur de vanligtvis lägger upp sina lektioner. 
De menar att barnen måste få ljuda bokstäverna också.  

Renberg redogör även han för olika sätt att utveckla sitt språk och menar att det finns två olika 
sätt där det ena sättet är genom andras språk. Genom att eleverna läser och tar del av olika sorters 
texter får de en fördjupad förståelse för språkets uppbyggnad och funktion för att på så vis 
fördjupa ”den repertoar av skrivstrategier som varje skribent måste ha tillgång till”.44 Det andra 
sättet att utveckla sitt språk går genom egna språket eftersom man blir en bättre språkanvändare 
genom att faktiskt använda språket.45 Renberg menar därför att skolan måste stimulera elevernas 
lust till att tala och skriva. Här poängterar även Renberg hur skolan idag är allt för inriktad mot 
mätbara prestationer och där kreativiteten faller i skuggan och han menar vidare att ”skrivandet i 
skolan reduceras till en ”teknik” och […] skrivandet blir inte en naturlig kommunikationsform”.46 

                                                 
41 Malin Carlsson, Älgar som äter äckliga ägg – dans och rörelse som metod för läs- och skrivinlärning, 2008, s. 2ff. 
42 Ibid s. 19.  
43 Ibid.  
44 Ibid. s. 79. 
45 Ibid.  
46 Ibid. s. 80f. 
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Renberg menar istället att eleverna bör uppmuntras till ”att förankra sina ord i den egna tanken 
och den egna känslan”47. 

Teater 

Lindström och Pennlert förklarar forumspel som en form av teater som behandlar en 
problematisk situation som till exempel översitteri, grupptryck eller mobbing.  

Den utsatte i spelet kan inte klara upp sin situation. Spelet bryts. Gruppen som spelar behöver 
hjälp av publiken. Hur kan man handla annorlunda? Spelet börjar om igen och nu får någon ropa 
”Stopp” och byta roll med någon i spelet och pröva lösningar. Förtryckaren får inte bytas ut. 
Ledaren för spelet försöker uppmuntra publiken till olika lösningar.48  

I studien Dramapedagogik – Barns upplevelser av att delta i dramapedagogiska övningar studerar Johan 
Björkander ”några elevers tankar, upplevelser och erfarenheter av att delta i dramapedagogiska 
övningar.”49 Björkander ”konstruerade […] tre forumspel som fick ligga till grund för […] 
observationer och intervjuer”.50 Övningarna fokuserades till vardagliga konflikter som kan 
utspela sig i skola och på fritid detta för att Björkander ”inte vad intresserad av allmänna åsikter 
och uppfattningar inom området.”51 Istället var Björkander intresserad av att komma åt de tankar 
och upplevelser som förekom hos eleverna i och med övningarna.  

Björkmans resultat visar att eleverna först och främst tyckt att det varit roligt med gestaltandet 
dels eftersom det är roligt att spela teater samt att se på sina kamraters teatrar men också för att 
det är något som eleverna inte är vana vid. En annan aspekt som Björkander sett i sina resultat är 
elevernas positiva upplevelser av rollgestaltandet vilket Björkander tror sig grunda i att ”de fick 
göra saker som de i verkligheten kanske inte vågar eller har möjligheten till.”52 

Ytterligare aspekter av resultatet är elevernas uppmärksamhet mot problemlösande och 
känslouttrycken i rollspelen där eleverna tycks ha lärt sig av varandra, diskuterat fram lösningar 
och liknande. Den aspekt som rör känslouttryck har att göra med de teman som gestaltats, 
exempelvis mobbing: 

En del av eleverna har också berättat om vissa konkreta händelser i spelen som de blivit berörda 
av. Majoriteten av eleverna berättade också att de kunde se dilemmat i pjäserna och hur 
situationerna hade varit om de hade utspelats i det verkliga livet. Joakim berättade för mig att ”det 
var otäckt att man kunde tänka sig att det kan vara på riktigt”.53  

Lindström och Pennlert redogör även för hur rollspel kan användas i undervisningen för att 
elever ska utveckla begreppsförståelse eller för att belysa frågor samt göra dessa mer intressanta 

                                                 
47 Ibid. s. 83. 
48 Lindström och Pennlert s. 67. 
49 Johan Björkander, Dramapedagogik: Barns upplevelser av att delta i dramapedagogiska övningar, 2006 s. 2. 
50 Ibid. s.15. 
51 Ibid. 
52 Ibid. s. 29. 
53 Ibid. s. 30. 
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och begripliga. Vid rollspel menar Lindström och Pennlert att såväl inlevelseförmåga som 
förståelse ökar. Vidare menar de att ”I rollspel uppmanas eleverna att föreställa sig olika 
situationer och spela rollen av en annan person.”54 De menar även att eleverna kan göra 
dramatiserande gestaltningar av olika sorters texter som till exempel skönlitteratur eller deras egna 
texter. 

Lindström och Pennlert skriver också om användandet av min och charader, något som skulle 
kunna användas inom både teater och dans. Här ligger fokus på att använda kroppen för att 
gestalta ord och händelser. Genom mimövningar ”tränas elever att uttrycka sig utan ord. Det kan 
vara en metod för att bearbeta olika innehåll.”55 

Estetik och media  

I inledningen till Skolverkets rapport Film för lust och lärande menar man att film och medier i dag 
präglar vårt samhälle och att det är ett av skolans uppdrag att ge barn och elever förutsättningar 
att bli delaktiga i detta mediesamhälle.56 Filmmediet är en av de kulturyttringar som tycks 
intressera flest barn och unga och att arbeta med film ”ger eleverna möjligheter att uttrycka sig på 
andra sätt än genom att skriva och tala.”57    

I rapporten menar man att film och andra medier samt gestaltande arbete i stort ”är ett sätt att 
lyfta fram andra aspekter av berättarkonsten än vad som ryms i det talade och det skrivna 
ordet.”58 Att låta elever själva göra filmer av olika slag bidrar till att de får chans att uttrycka 
känslor och tankar och att beskriva och undersöka sin omvärld men det uppmanar också till 
samverkan mellan elever där man i grupp kan lösa problem och vara kreativa.59 

Under de olika faserna i arbetet med planering, inspelning och redigering är det möjligt för elever 
med särskilda talanger och intressen att vid olika tillfällen inta framträdande roller i gruppen.60 

Bild och formgivning 

I studien Bildskapande i ett perspektiv av estetisk läroprocess undersöker Bratislav Angelkkovik hur 
elever tolkar och upplever att bildpedagogik påverkar lärande och förmågor där ”Studien 
utvärderar hur elevers uppfattningar om deras upplevelser och sinneserfarenheter ser ut i samma 
bildpedagogiska praktik och hur de medieras i deras bildskapande.”61 

Genom ostrukturerad gruppintervju med elever på en estetiskt profilerad grundskola 
framkommer det att eleverna i bildämnet lär sig att förmedla olika typer av budskap genom en 

                                                 
54 Lindström och Pennlert s. 67. 
55 Ibid. 
56 Skolverket, Film för lust och lärande, 2001 s.4. 
57 Ibid. s. 10. 
58 Ibid. s. 13. 
59 Ibid. s. 14f. 
60 Ibid. s. 14. 
61 Bratislav, Angelkovik, Bildskapande i ett perspektiv av estetisk läroprocess, 2013 s. 1. 
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kombination exempelvis bild och ljud ”som kan medvetandegöra eleverna om de olika sinnenas 
kreativa funktion.”62 Genom användandet av olika konsttekniker så som ritning, bildframställning 
samt bildanalys utvecklas eleverna i den mening att de lär sig att kommunicera med bilder på 
samma sätt som de kommunicerar med sitt språk. Detta ”konstens språk” är något som även 
Hjort diskuterar i Konstens betydelse där hon likställer språket med de färdigheter som utvecklas i 
skolans andra ämnen. Hjort menar att eleven på samma sätt som hen behöver skaffa sig kunskap 
för att kunna läsa, skriva, räkna och liknande krävs det också träning för att betrakta konst, se på 
teater och liknande kulturutövningar.  

Om man som elev aldrig får tillfälle att utöva och lära sig grunderna i olika språk och formspråk, 
och inte heller ges möjlighet att träna sitt seende och sin reflekterande förmåga genom att 
kontinuerligt gå på teater och scenkonst, konserter och konstutställningar, då bör vi fråga oss: Med 
vilken kunskap ska då eleverna pröva att förhålla sig till konsten och inte bara avfärda den?63 

Hjort menar att eleven måste ges möjlighet för att kommunicera, spekulera och fantisera.64 
Inkluderandet av de fem estetiska inriktningarna tycks efter genomgången ovan ha en slående 

likhet, nämligen att det kan användas som metoder för att utveckla ordförråd och 
begreppsförståelse samt att det kan ge nya dimensioner i lärandet. Genom att arbeta estetiskt i 
ämnen som annars inte är estetiska kan bidra till att elever får öva sig i att uttrycka sig på andra 
sätt som kan främja språket och där eleverna får använda sig av ett språk (exempelvis kroppsligt 
eller bildligt) för att lyfta aspekter av ett berättande som inte ryms inom det talade eller skrivna 
ordet.  

Liksom Saars studie är ovanstående studier ofta genomförda inom de lägre åldrarna där 
exempelvis Carlssons studie om dans rör lågstadiet. Studier som genomförs på de lägre åldrarna 
handlar ofta om att utveckla barns språk eller om att till exempel skapa engagemang i lärandet, 
något som skulle kunna vara lika relevant för äldre åldrarna. Barnets hjärna fortsätter att utvecklas 
även på gymnasiet vilket gör det minst lika relevant att arbeta på estetiskt sätt för att utveckla 
språk, förståelse, engagemang och liknande.  

2.2. Teoretiska perspektiv  

Den ovan nämnda tidigare forskningen om kreativitetens och estetikens betydelse för inlärning i 
förhållande till Saars begrepp om skolans träningslogik samt Ullströms begrepp om skolan som 
uppgiftskultur är en del av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Forskningen kommer således 
tillsammans med de teoretiska perspektiv som nedan beskrivs utgöra utgångspunkt för studien. 
Avsnittet avser redogöra för John Deweys reformpedagogik, Gardners åtta intelligenser samt 
Aristoteles kunskapsbegrepp om mimesis och techne.  

                                                 
62 Ibid. s. 33. 
63 Hjort, Konstens betydelse – om konstarter och litteratur i skola och samhälle, s. 79. 
64 Ibid. 
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2.2.1 John Deweys reformpedagogik 

I antologin Boken om pedagogerna skriver Gunnar Sundgren om den amerikanske filosofen John 
Dewey som i slutet av 1800-talet utformade sitt eget reformpedagogiska program som kom att 
betecknas som progressive education.65 Deweys filosofier är många men detta avsnitt kommer att 
begränsas till Deweys syn på pedagogik och begreppet ’learning by doing’.  

Dewey ställde sig kritisk till det traditionella klassrummet eftersom där inte fanns utrymme för 
aktivitet. Han menade att läroboken spelade allt för stor roll i klassrummet samt att den enskilde 
individens behov förbisågs.66  

I den traditionella skolan menar Dewey att barnet blir osynliggjort och menar att 

Undervisningens centrala innehåll skall inte formas enbart av ämnets logiska struktur och centrala 
begrepp som sedan, mer eller mindre osmält, förmedlas till barnen via läroböcker och 
katederundervisning. Inte heller är det rimligt att examinera främst genom att eleverna mekaniskt 
skall återge och repetera läroboks- och undervisningsinnehåll.67  

En sådan typ av undervisning talar till vår intellektuella sida om att till exempel samla information 
men däremot inte till vårt känsloliv ”och vår tendens att vilja tillverka saker, utföra målinriktade 
handlingar, skapa konst eller nyttigheter.”68 Dewey menar också att om elever fick arbeta mer 
praktiskt i skolan, till exempel att tillverka och konstruera saker, skulle de bli mer motiverade och 
engagerade.69 

2.2.2 Gardners åtta intelligenser 

Howard Gardner anses vara en av de mest inflytelserika psykologer inom utbildningsområdet. 
Garnder ställer sig kritisk till den traditionella föreställningen om intelligens och förkastar även 
IQ och tester av detta. Intelligenstester fungerar för att mäta framgång i till exemepl läsning och 
skrivning ”men intelligens […] kan inte reduceras till att gälla enbart språklig eler logisk-
matematisk förmåga.”70 Enligt Gardner har vi en mångfald av intelligenser och han ställer upp de 
så kallade Åtta intelligenserna. 

                                                 
65 Gunnar Sundgren ”John Dewey – reformpedagog för vår tid?” i Anna Forsell (red.), Boken om pedagogerna, 
2005 s. 81f. 
66 Ibid. s. 87. 
67 Ibid. s. 92. 
68 Ibid. 
69 Ibid. s. 93. 
70 Lars Lindström ”Gardner om hur vi tänker” i Forssell, Anna (red.), Boken om pedagogerna, 2005 s. 215. 
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Figur 1: Gardners 8 intelligenser71 

Figuren visar på ett exempel hur man kan närma sig de åtta intelligenserna där man menar att: 

Läraren som planerar en kurs uppmanas att fundera över hur olika intelligenser kan aktiveras, så 
att så många elever som möjligt kan hitta ingångar till ämnet. Syftet är att skapa en skola för alla 
intelligenser.72 

För att exemplifiera hur de åtta intelligenserna kan nyttjas i undervisningen ger Lindström 
exempel aktiviteter kopplade till intelligenserna. Till den musikaliska intelligensen knyts 
aktiviteten att använda ljud så som att komponera sånger, ramsor eller använda olika instrument. 
Till den kroppslig-kinestetiska knyts användandet av kroppsliga rörelser, att kunna gestalta ett 
fenomen med sin kropp. Den logisk-matematiska rör snarare uppmätningar och förutsägelser av 
ett fenomen som ska undersökas, att till exempel ställa upp hypoteser som sedan prövas. 
Aktiviteter som rör den sociala intelligensen är exempelvis att göra rollspel om hur människor 
påverkas av ett vist fenomen och till den intrapersonella intelligensen kan man arbeta mer med att 
fundera över upplevelser och olika sinnesstämningar. Visuell-rumslig intelligens kan aktiveras 
genom att studera fräger och former och liknande. Till den naturalistiska kopplas aktiviteter som 
har med undersökandet av naturfenomen att göra och till den språkliga hör sådant som att samla 
information och förbereda presentationer.73  

2.2.3. Kunskap - Techne och Mimesis 

Bernt Gustavsson skriver i Kunskap i det praktiska om såväl vetenskaplig-teoretisk kunskap som 
praktisk-produktiv kunskap och tar utgångspunkt från Platons kunskapsdefinition av kunskap 
som ”sann, berättigad tro”74 men menar att många filosofer och forskare även ”utgår från 

                                                 
71 Figur skapad utifrån den Lars Lindström visar i ”Gardner om hur vi tänker” s. 225. 
72 Ibid. s. 226. 
73 Ibid. s. 227. 
74 Bernt Gustavsson, Kunskap i det praktiska, 2004, s. 8. 
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Aristoteles vidgade förståelse av kunskap. Kunskapen kommer då att innefattas i olika former av 
verksamheter och blir inte lika entydig.”75 När Platon definierar kunskap används ordet episteme 
vilken utgår från ”vad vi tror eller håller för sant, det som sedan återstår att bevisa.”76 Aristoteles 
beskriver istället ytterligare två former av kunskap vilka utgår från handling och praktisk 
verksamhet: techne och mimesis. 

Techne är en av de praktiska kunskapsformerna och ”omfattar den praktisk-produktiva 
kunskapen. Den är praktisk för att den grundar sig i handling. Den är produktiv för att den 
behandlar det kunnande som ligger i allt sådant som människan framställer, skapar och 
producerar.”77 Vad gäller sådant som människan skapar och framställer innefattar techne hantverk, 
konst och poesi.  

Denna typ av kunskap hänförs till den pragmatiska traditionen och då även John Dewey ”som 
hävdar att vårt tänkande utgår från handling (pragma).”78 Som tidigare nämnts ville 
pragmatikerna inte göra åtskillnad mellan teori och praktik. Åtskillnaden mellan teori och praktik 
menar Gustavsson är grunden i det västerländska skolsystemet där man länge sett hur 
”Kroppsarbetets och handens arbete är lågt värderat.”79 

Den kunskap som kan kallas för estetik tar avstamp från liknande grunder där forskare och 
filosofer sedan länge vill skilja vetenskapen och konsten åt då kunskapen står för det som är sant 
och säkert medan konsten endast avbildar verkligheten.80 För att beteckna konstens avbildande 
funktion används begreppet mimesis som översätts till imitation eller representation.81 Aristoteles 
menade att man genom att avbilda (som till exempel att avbilda det verkliga livet genom teater) 
kommer man åt sådan kunskap som ligger bortom den som vetenskapen kan förklara.82  

2.3. Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Genomgången av Deweys pragmatiska filosofi visar på människan är en skapande varelse och där 
Dewey menar att genom att integrera mer praktiskt skapande i skolan, så som att tillverka saker, 
kunde eleven bli mer motiverad och engagerad. Deweys kritik mot den traditionella skolan med 
katederundervisning och förmedling av kunskap via läroböcker är något som även Ullström 
diskuterat där han menar att skolan är så starkt präglad av uppgiftslösning och 
läroboksanvändning att hela skolan betecknas som en uppgiftskultur. Saar har med sin 
forskningsrapport visat hur skolan bestäms av en träningslogik där man till exempel har ett stort 
fokus på skriftlig framställning. I sin studie visar det sig att då eleverna får arbeta med kroppen, 

                                                 
75 Ibid. s 9. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. s.11. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. s. 12. 
82 Ibid. 
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till exempel i rollspel, ökar motivationen och eleverna har roligt samtidigt som de lär sig – något 
som även Hjort förespråkar som den bästa metoden för inlärning.  

Redogörelsen för begreppen techne och mimesis visar att konsten har en låg status i jämförelse 
med vetenskap där Gustavsson genom att utgå från Aristoteles menar att ”[e]n av konstens 
centrala uppgifter är att få oss att se med nya ögon”.83 Gustavsson, med utgångspunkt från 
Aristoteles, visar på vikten av att avbilda världen på olika sätt och inte bara beskriva den 
vetenskapligt. 

Gardners åtta intelligenser visar hur man på ett konkret sätt kan tillfredställa människans olika 
intelligenser genom att arbeta på ett varierat sätt där alla elevers intressen och behov synliggörs 
och tas tillvara på. 

Det bör poängteras att studien vilar sig på såväl de teoretiska perspektiven men också på den 
tidigare forskning om presenterats. Genom litteraturöversikten ringas problematiken in och ger 
underlag för tillämpandet av estetiska dimensioner i skolans ämnen. Litteraturöversikten i sin 
helhet berör också det som senare i uppsatsen kommer att benämnas som det estetiska och det icke-
estetiska. 

Den tidigare forskningen tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna visar på en 
komplexitet i skolan där fokus tycks ligga på att testa elever och där elever ofta förväntas 
mekaniskt återge och repetera stoff från läroböcker med mera. Den teorifokusering som skolan 
tycks besitta sätts i relation till den forskning som visar på den betydelse kreativitet och estetik 
skulle kunna ha i undervisningen. Forskare och författare menar till exempel att genom att ta bort 
kursen estetisk verksamhet som obligatorisk bidrar till att vi i skolan får en smal kunskapssyn och 
där vissa viktiga kompetenser för framtiden blir förbisedda.   

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
83 Gustavsson s. 12. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studies syfte är att undersöka i vilken utsträckning det estetiska kommer till uttryck 
och skrivs fram i svensklärares undervisningsmaterial efter gymnasiereformen 2011 samt hur det 
estetiska i undervisningsmaterialet ställs i relation till begreppet det icke-estetiska vilket i sin tur 
hänförs till begrepp som skolans uppgiftskultur och träningslogik.  

 
Utifrån syftet blir följande frågeställningar relevanta 
- I hur stor utsträckning förekommer estetiska uttrycksformer i det undersökta materialet? 
- Vilka olika estetiska uttrycksformer kommer till uttryck i det undersökta materialet? 
- Hur skrivs det estetiska fram i det undersökta materialet och i vilken utsträckning 

förekommer dessa i relation till det icke-estetiska? 
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4. Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar används textanalys som metod där totalt 34 
texter analyseras. Texterna utgörs av undervisningsmaterial som laddats upp av svensklärare inom 
gymnasiet på internetsidan lektion.se. 

I följande avsnitt beskrivs valet av metod där en redogörelse för kvalitativ och kvantitativ 
forskning görs. Därefter beskrivs tillvägagångssättet samt de analysfrågor som ställs till materialet. 
Avslutningsvis beskrivs materialinsamling och urval. 

4.1 Metodval och tillvägagångssätt 

Kvantitativ forskning handlar om att forskaren med hjälp av ”sifferdata” och statistiska metoder 
försöker beskriva verkligheten. Forskaren arbetar i kvantitativa undersökningar med att 
identifiera, sortera och räkna förekomsten av ett specifikt fenomen i redan förbestämda 
kategorier.84  

Inom den kvalitativa forskningstraditionen handlar det snarare om ”forskarens tolkande 
arbetssätt, närheten till datamaterialet och ett intresse för att gå på djupet.”85 Genom att 
kombinera de två forskningstraditionerna menar Fejes och Thornberg att man kan få ”en bredare 
och djupare förståelse av det fenomen som studeras […].”86 

Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen beskrivs den kvalitativa textanalysen som 
en metod där man vill få fram ”det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, 
helhet och den kontext vari den ingår.”87  

Denna studie utgörs av såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Att kombinera de två 
forskningstraditionerna har sina fördelar i denna studie då syftet dels handlar om att undersöka 
förekomsten av estetik i det undersökta materialet, dels att se i vilken utsträckning det 
förekommer samt hur dessa skrivs fram och vilket värde de ges.  
    Textanalysen kan dels synliggöra textens mer konkreta innehåll där fokus ligger på att 
uppmärksamma ord som på något sätt implicerar estetiska uttrycksformer. Den kvantitativa 
aspekten av undersökningen ligger således i det rent konkreta; att räkna förekomsten av ord som 
berör estetiska uttrycksformer och se i vilken utsträckning dessa förekommer. Det kvalitativa 
däremot blir relevant när det snarare handlar om den tolkning som görs: hur skrivs det estetiska 
fram och vilket värde ges de? 

                                                 
84 Andreas Fejes och Robert Thornberg ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys” i Andreas Fejes & Robert 
Thornberg (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2009 s. 18. 
85 Ibid. s. 19. 
86 Ibid. s. 19. 
87 Peter Essaiasson, Mikael Giljam, Henrik Oscarsson, lena Wängenerud, Metodpraktikan, 2005 s. 210. 
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För att få en överblick över materialet läses texterna först noggrant. Därefter görs en 
grovkategorisering där vissa texter implicerar estetik medan andra inte gör det. Sedan kan en mer 
precis kategorisering göras som svarar på ytterligare frågor.   

För att undersöka hur det estetiska skrivs fram och vilket värde dessa ges i det undersökta 
materialet kommer både textens manifesta och latenta budskap studeras. Något förenklat kan 
man säga att de manifesta budskapen är sådana som man finner direkt i texten, alltså sådana 
budskap som är utskrivna. De latenta budskapen är de budskap som ligger dolda under ytan och 
alltså inte kan utläsas direkt.88 Det manifesta budskapet slås fast genom de uppmaningar som kan 
läsas direkt i texten, här handlar det alltså om vad eleven ombes göra och kan ofta handla om 
imperativformer. För att slå fast det latenta budskapet krävs mer tolkning. Genom att studera 
orden runt om det manifesta budskapet kan en tolkning göras av vad eleven egentligen ombes att 
göra.  

Således läses materialet noggrant, texterna indelas i grövre kategorier som sedan blir mer 
precisa. Genom att gå in mer på djupet i texterna och undersöka vilka ord som står i anslutning 
till de manifesta budskapen kan en tolkning göras av vad textens dolda budskap är. En sådan typ 
av tolkning görs även på de ord som implicerar på estetik där en undersökning av orden runt om 
görs.    

4.2.1 Analysverktyg 

De analytiska frågor som ställs till texten är utarbetade av uppsatsförfattaren själv och tar således 
inte utgångspunkt från någon färdig modell. Utifrån studiens syfte och frågeställningar samt den 
tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkter som presenterats har de analytiska frågorna 
tagits fram. Materialet som undersöks studeras genom noggrann läsning av texterna för att 
identifiera dess helhet och delar.  

Studiens analysverktyg utgörs av: 
 

 Grov kategorisering 
- Förekommer ord som implicerar estetik? (bild och formgivning, dans, teater, musik, 
filmatisering, fotografering eller ord som är snarlika eller kopplade till denna typ av 
estetiska begrepp). 
Vid läsning av texterna uppmärksammas ord som har med estetik att göra. Orden räknas, 
sammanställs och därefter kan förekomstens utsträckning kommenteras.  

 Preciserad kategorisering 
- Förekommer uppmaningar om att eleven ska arbeta skapande med estetiska 
uttrycksformer? 

                                                 
88 Ibid.  
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(i bild och formgivning, dans, teater, musik, filmatisering, fotografering eller ord som 
är snarlika eller kopplade till denna typ av estetiska begrepp). 
Estetiska begrepp kan förekomma – men har de med skapande att göra? Vad ombes eleven göra – 
ska eleven skapa i med hjälp av någon estetiskt uttrycksform? Efter sammanställning kan 
förekomstens utsträckning kommenteras. 

 Manifesta och latenta budskap för undersökning av estetikens värde 
- Vilka ord står i anslutning till de estetiska begreppen och skapande uppmaningarna 
och i vilket sammanhang förekommer de? 
Undersök i vilket sammanhang uppmaningarna förekommer. Ligger fokus på den skapande 
aktiviteten? Hur stor del av uppgiften utgörs av det estetiska?  

 Det icke-estetiska 
- vilken typ av uppgifter rör det sig om? (skriftliga, muntliga, litteraturläsning etc). 
- kategorisering: vad domineras uppgifterna av: träningslogik, uppgiftskultur, fritt 
tänkande, reflekterande, undersökande, besvara frågor och så vidare.  

4.3 Materialinsamling och urval 

Materialet som analyseras hämtas från internetsidan lektion.se, en sida där lärare över hela landet 
kan ladda upp uppgiftsinstruktioner, föreläsningar, bedömningsmaterial och dylikt. På sidan kan 
lärare i skolans alla åldrar ladda upp material men i denna studie avgränsas materialinsamlingen till 
gymnasieskolan och därefter görs en begränsning till uppgifter från svensklärare. Avgränsningen 
har gjorts då svenskämnet är ett gymnasiegemensamt ämne som läses på såväl 
högskoleförberedande program som yrkesförberedande program. Som rubrik 2.2 visar är 
svenskämnet också ett ämne som skulle kunna innefatta estetiska uttrycksformer i 
undervisningen. 

   Det undervisningsmaterial som inhämtas från lektion.se är sådana som laddats upp efter 
gymnasiereformen år 2011 då kursen estetisk verksamhet togs bort som gymnasiegemensam i 
och med reformen. Eftersom kursen inte längre är obligatorisk blir det således intressant att 
undersöka huruvida lärare i svenskämnet inkluderar estetiska dimensioner i sitt 
undervisningsmaterial eller ej.  

Materialet som inhämtas för studien har laddats upp av svensklärare från hela landet mellan 
maj 2014 och april 2012. Trots det stora tidspannet har endast 34 texter valts för undersökningen 
då många av uppladdningarna har varit av annan typ än de som avses undersökas. Det material 
som valts bort för studien utgörs av exempelvis bedömningsmaterial, föreläsningsunderlag eller 
PowerPoints samt uppgifter uppladdade av andra än svensklärare (till exempel trafikverket och 
Centrum för lättläst). Det material som påträffas vid sökning inom svenskämnet på lektion.se 
utgörs av såväl uppgifter från lärare inom svenskämnet som lärare inom Svenska som andraspråk 
samt SFI. Då studien avgränsat sig till enbart gymnasieskolans svenskämne valdes därför SVA 
och SFI bort.  
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Det material som studeras är uppgiftsinstruktioner som delas ut till elever vilket kan variera 
från att vara större uppgifter som ligger till grund för bedömning till att vara mindre uppgifter 
som genomförs på någon lektion. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten av textanalysen att presenteras. Resultaten är uppdelade i tre 
olika rubriker som är kopplade till analysverktyget: förekomsten av estetik, estetikens värde samt 
det icke-estetiska. 

Totalt har 34 texter analyserats vilka alla fått varsitt nummer. Texterna kommer nedan att 
benämnas med sitt nummer för att förenkla läsningen, dock finns en lista över texterna bifogade 
som bilaga. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultaten vilken utgår från studiens 
frågeställningar.  

5.1 Förekomsten av estetik  

Här redovisas resultaten som textanalysen gett vad gäller förekomsten av estetik i det undersökta 
materialet. Vid en noggrann läsning har ord som implicerar estetik uppmärksammats. Som 
tidigare nämnts handlar det estetiska om sådant som kan hänföras till någon av de fem estetiska 
inriktningar som erbjuds inom det estetiska programmet på gymnasiet: bild och formgivning, 
dans, teater, musik samt estetik och media. Att till exempel uttrycka sig i skrift eller att läsa 
kommer här alltså inte falla in under material som implicerar estetiska uttrycksformer.  

Ordet implicerar är inte helt problemfritt då det betyder att orden på något sätt antyder  att det 
rör sig om estetiska uttrycksformer. I text 16 står till exempel ordet bild men dock i 
sammanhanget ”den bild media sprider”. Sådana ord har här inte räknats till estetiska 
uttrycksmedel även om ordet bild kan hänföras till inriktningen bild och form. 

Av de totalt 34 undersökta texterna visar 13 stycken på förekomst av ord som implicerar på 
estetiska uttrycksmedel. Efter en grov kategorisering av materialet har 5 kategorier påträffats: 
teater, musik, bild, tekniskt hjälpmedel samt en kategori som innefattar film, TV och video. 
Utöver dessa finns en kategori som benämns som övrigt. 

 
Tabell 1. Förekomst av ord som implicerar estetik 

Kategori: Teater Film, TV, video Musik Bild Tekniskt 
hjälpmedel 

Övrigt  

Textnr: 7,12,34 12,14,21,31,33,34 25,33 9,15,20 6, 15, 26 26 
Totalt: 3 6 2 3 3 1 

 
Ord som implicerar någon form av teater eller skådespel förekommer i tre av texterna. I text 12 
syns antydan i följande citat 

Vilka likheter finns mellan den litterära epoken romantiken och vår egen tid och varför finns dem? 
Gör en jämförelse mellan våra respektive tider, mellan kulturella uttryck i litteratur, teater, film 
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eller kanske TV-serier. Resonera kring hur ett samhälle påverkar sin tids litteratur och vice versa, 
hur litteraturen påverkar sitt samhälle. 

Som citatet och tabellen visar räknas text 12 även till kategorin för film, tv och video. Den 
kategorin syns mest frekvent i materialet där 6 av texterna antyder på någon av dessa 
medieformer. 

Den kategorin som benämns ”Tekniskt hjälpmedel” kan egentligen inte direkt hänföras till 
någon av de fem estetiska inriktningarna men har trots det räknats in i tabellen. Kategorin finns 
med eftersom den i två av texterna på något sätt uppmanar till att eleven ska göra en presentation 
med vissa hjälpmedel, i text 6 står det till exempel ”Följande hjälpmedel finns att tillgå i 
klassrummet: projektor för powerpoint, overheadapparat, blädderblock och whiteboard. Du 
kommer säkert att använda minst två av dessa […]”. Det framgår endast vilka hjälpmedel som 
finns att tillgå men vi kan inte veta vad eleven väljer att använda för hjälpmedel och inte heller 
hur. Eleven kan välja att rita på blädderblocket, eller visa en egen filmatisering på projektorn.  

De tre texter som på något sätt berör bild skiljer sig något åt. I text 9 uppmanas eleven att (om 
så behövs) använda sig av bilder eller ritningar i sin presentation. I text 15 ombes eleven använda 
samla på sig bilder till en presentation, en presentation som också ska innefatta ett bildspel. I text 
9 och 15 blir det svårt att utläsa hur bilderna skapas då det inte uttryckligen står att eleven själv 
ska skapa bilderna vilket det i text 20 gör där eleven ombes rita.  

Av de 13 texter som implicerar estetisk är det 3 som på något sätt uppmanar eleven till 
estetiskt skapande av det totala undersökta materialet. De texter som uppmanar till skapande är 
text 9, 20 och 26 där text 9 som nämnts ovan uppmanar till att använda bilder eller ritningar i den 
presentation som ska genomföras. Eleven ombes även att gärna låta en lärare eller kamrat spela 
en roll som äldre dam eller herre för att illustrera sin redovisning. Det bör dock återigen 
poängteras att det inte framgår om eleven själv ska skapa dessa bilder eller ritningar. 

I text 20 ombes eleven ”rita upp konturerna av dina händer på ett stort papper” och text 26 
uppmanas eleven till att ha med något kreativt inslag i sin redovisning/presentation.  

5.2 Estetikens värde 

De texter som uttrycker estetik och uppmanar till estetiskt skapande är text 9, 20 och 26. Text 9 
utgörs av en uppgift där eleverna ombes göra en instruktion av något slag så som ett recept, hur 
man sätter ihop en möbel eller liknande. Uppgiften utgörs av en skriftlig del (instruktionen) och 
en muntlig del (redovisning av instruktionen). I uppgiftsinstruktionen för den skriftliga delen 
ställs fem punkter upp med tips på hur man kan lägga upp instruktionen: 

 
- Dela upp instruktionen i moment: steg 1, steg 2, steg 3 o.s.v 
- Se till att momenten kommer i rätt ordning 
- Skriv klart och entydigt. (det ska inte finnas utrymme för olika tolkningar kring hur du menar). 
- Använd imperativ (uppmaningsform), t.ex. lägg, ge, hämta, sätt ihop. 
- Använd hjälpmedel om så behövs, som t.ex. bilder eller ritningar 
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De olika punkterna fokuserar på att få skrivuppgiften så genretypisk som möjligt och det är den 
sista av punkterna som tipsar om användandet av bilder eller ritningar. Orden runt omkring är av 
vikt då det visar på hur det estetiska skrivs fram. I denna punkt blir det intressant med orden om 
så behövs – ord som inte finns med i de andra punkterna som rör det mer skriftliga. Uttrycket om så 
behövs tolkas här som att uppgiften är bra även om bilder inte används men att det kan behövas. 
Det är alltså inte ett krav på att ha med bilder i sin instruktion. Om man jämför med punkten 
som säger ”skriv klart och entydigt” är detta mer ”ett måste”. 

Den muntliga delen av uppgiftsinstruktionen i text 9 innehåller dels en uppmaning till eleven 
att ”förbered någon slags rekvisita eller hjälpmedel, så att du kan visa praktiskt hur man gör.” Om 
eleven tycker att det blir för svårt att redovisa det skriftliga muntligt kan hen få planera sin 
redovisning utifrån ett scenario: 

Du har fått i uppdrag att instruera en grupp pensionärer på Ekebo hur man skriver och skickar ett 
SMS med mobiltelefonen. Förbered noga vad du tänker säga och hur du ska göra för att de ska 
förstå. Utför sedan din instruktion, - låt gärna din lärare eller en annan kamrat spela rollen som 
äldre dam eller herre. 

Det estetiska i ovanstående citat är spela rollen då detta uppmanar till ett gestaltande som hör till 
den estetiska uttrycksformen inom teater. Här säger texten att eleven gärna får låta en kamrat eller 
en lärare spela rollen vilket medför en positiv klang där man uppmuntrar till ett gestaltande. Dock 
bör det poängteras att det inte är eleven själv som ombes gestalta den äldre damen eller herren 
utan att man kan låta en kompis eller lärare göra detta. På så sätt används det estetiska här snarare 
som ett hjälpmedel eller en rekvisita för den presentation man gör. Således är det inte elevens eget 
gestaltande som står i fokus även om vi inte kan veta om eleven valde att själv gestalta på något 
sätt. 

Text 20 är en instruktion för textanalys där eleverna ombes ”[r]ita upp konturerna av dina 
händer på ett stort papper”. Syftet är att bilderna på händerna ska fungera ungefär som en 
tankekarta där varje finger representerar en del av textanalysen. De tio delarna är: 
Sammanfattning av texten, textens uppbyggnad, berättargrepp, språk, stil, bildspråk, budskap, 
motiv, tema samt intertextualitet. Resterande delen av uppgiften utgörs av rutor som förklarar de 
tio olika delarna och mer utförligt beskriver vad delarna ska innehålla för information och 
liknande. Det estetiska skapandet i texten är uppmaningen ”Rita”. Orden som står runt om 
uppmaningen kan inte säga mycket om vilket värde det estetiska ger då det endast utgörs av en 
uppmaning om att rita av sina händer på ett stort papper. Däremot kan resten av uppgiften säga 
något om det värde som tillskrivs det estetiska.  

Uppgiften omfattar totalt 10 sidor och uppmaningen om att rita omnämns en gång i 
uppgiftens inledning. Den resterande delen av texten är som sagt instruktioner för hur eleven ska 
analysera sin text. I uppgiften står inget syfte utskrivet och därmed inte heller något syfte med de 
ritade händerna. I uppgiften står det inte vad ritningen ska användas till, så som att hängas upp på 
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väggen eller lämnas in till läraren. I text 20 ligger tyngdpunkten på den textanalys eleven ska göra 
och då med fokus på att förklara textanalysens olika delar. Det estetiska ligger då endast till 
grunden för att eleverna ska ha något annat att skriva på, något annat än ett vanligt papper eller 
på sin dator. 

Till skillnad från text 20 är text 26 mer tydlig i sin beskrivning och syfte med det estetiska. 
Texten är en uppgift inom litteraturhistoria innehållandes en såväl muntlig gruppredovisning om 
en epok, skriftligt prov på de olika epokerna som att hålla ett muntligt seminarium om en roman. 
Den del vari det estetiska ingår är i den första uppgiften nämligen den muntliga 
gruppredovisningen.  

I instruktionen står det att eleverna måste använda sig av presentationstekniskt hjälpmedel vid 
sin redovisning, en redovisning som ligger till grund för ett skriftligt prov. Därefter ställs ett antal 
frågor upp vilka ska besvaras av gruppen när de redovisar sin valda epok.  Efter frågorna följer 
det avsnitt som har med det estetiska att göra: 

Ni ska även ta med ett kreativt inslag i presentationen, som kan kopplas till litteraturen. Ni kan till 
exempel göra en nytolkning av ett verk, där ni sätter ett klassiskt verk i dagens miljö(ex gör en ny 
version av Romeo och Juliet som utspelar sig i Halmstad 2014), eller så kan ni intervjua en 
författare, eller intervjua en karaktär. Denna del är väldigt fri. Ni måste dock välja ett viktigt 
verk/författare från er epok och sätta den i ett sammanhang för er publik. 

Att presentation ska innehålla något kreativt framgår tydligt men det blir dessvärre inte lika tydligt 
vad för typ av kreativt inslag, i vilken utsträckning, hur man kan gå tillväga och liknande. Ordet 
inslag kan även tyda på att det kreativa endast utgör en liten del av presentationen, som till stor del 
fokuserar på frågor som eleverna ska besvara. Det kreativa är också väldigt fritt så länge eleverna 
presenterar ett verk eller en författare i något slags sammanhang för sin publik. Det är positivt att 
eleverna fritt får spekulera i vilken typ av kreativitet de vill tillämpa i sin presentation dessvärre 
skrivs det estetiska fram som något mindre viktigt i förhållande till det verk eller den författare 
som ska presenteras.  

5.3 Det icke-estetiska 

Av de totalt 34 undersökta texterna har tre visat sig innehålla estetik av något slag, resterande är 
sådana texter som i denna studie faller in under det icke-estetiska. De texter som här omnämns 
som icke-estetiska har undersökts utifrån två olika punkter där dels texttypen undersökts – vad 
rör det sig om för uppgifter? Dels har en kategorisering gjorts för att se vad texterna domineras 
av; träningslogik, uppgiftskultur, fritt tänkande, reflektion, att besvara frågor och så vidare. 

Genom en grovindelning visar det sig att större delen av uppgifterna utgörs av skriftliga 
uppgifter och allt färre utgörs av muntliga uppgifter. Att kategorisera in texterna i antingen 
skriftligt eller muntligt är ett sätt att få överblick över materialet. Några av texterna är dock inte 
inräknade i denna kategorisering, text 22 och 23 är till exempel material som tipsar om hur man 
går tillväga vid skrivandet av en vetenskaplig rapport samt bokanalys. Dessa texter innehåller 
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således ingen uppgift till eleverna. Text 16 räknades till de båda kategorierna då uppgiften är fri; 
eleven får själv välja om hen vill redovisa skriftligt eller muntligt, enskilt eller i grupp och så 
vidare.  

Efter att ha sett vilka texter som är skriftliga och muntliga görs en mer precis kategorisering av 
materialet för att mer exakt se vad för typ av texter det rör sig om. Ett relativt stort antal 
kategorier har hittats: argumentationsuppgift, analys, jämförande uppgift, muntligt anförande, 
skriftligt PM, besvara frågor, genreskrivning, litteraturhistoria, essäskrivning, retorikuppgift, 
språkförhållanden i Sverige och Norden samt språksociologi. Vissa av kategorierna förekommer 
bara en gång, det vill säga att endast en text har räknats till en specifik kategori. Det finns till 
exempel bara en retorikuppgift, en uppgift om språksociologi o.s.v. Av de kategorier där mer än 
en text ingår återstår sex kategorier; argumentationsuppgifter, analysuppgifter, jämförande 
uppgifter, muntligt anförande, besvara frågor samt litteraturhistoria. Av dessa är analysuppgifter 
och frågor som utgörs av frågor som ska besvaras mest frekvent förekommande där 11 texter 
berör analys på något sätt och där 18 texter har frågor som eleven ska besvara. En och samma 
text kan ingå i de båda kategorierna analysuppgift och besvara frågor. 

Av de 34 texterna räknas 12 stycken till kategorin där eleven ombes analysera något. Av dessa 
12 räknas även 9 in till kategorin om att besvara frågor.  

Analysuppgifterna kan variera och det rör sig bland annat om bokanalys, filmanalys, 
reklamanalys och liknande.  

I det undersökta materialet är det vanligt förekommande att uppgifterna innehåller frågor som 
eleven ska besvara på ett eller annat sätt. Även de estetiska uppgifterna kan innefatta frågor. 
Frågornas karaktär kan variera och det tycks som att de fyller olika syften i de olika texterna. I 
materialet hittas följande kategorier av frågornas karaktär: Faktafrågor, reflekterande 
frågor/självständigt tänkande, instuderingsfrågor, värderingsfrågor samt kontrollerande frågor.  

Text 3 är en novellanalysuppgift på 5 sidor där eleven beroende på vilket betyg denne strävar 
efter kan läsa olika många texter. För betyg E ska eleven läsa 7 texter, för C 9 texter och för A 10 
texter. För alla 10 texter finns specifika frågor som eleven ska besvara i sin analys där de flesta 
frågorna är av reflekterande typ, så som ”vad tror du att ’spöktåget’ representerar?” och ”känner 
du igen dig?”. Kontrollerande frågor förekommer också vilka tycks syfta till att se till så eleven 
läst texten eller förstått den rätt, till exempel ”Varför lånar doktor Henck John Richards päls?”. 

Denna typ av kontrollerande frågor är vanligt förekommande i texterna. I text 10 visar det sig 
tydligt 

Här följer 14 citat från de 13 personer vi berört i Upplysningsavsnittet. 

- Förklara innebörden av citaten 

- Para ihop citaten med rätt person och berätta varför de hör ihop. 
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- Hur speglar citaten upplysningssamhället? 

- Går det att göra några relevanta kopplingar till dagens samhälle? 

I uppgiften ombes eleven para ihop rätt citat med rätt person. Ordet ”rätt” visar tydligt på att det 
finns just ett rätt svar och att eleven ska sträva efter det. Detta kan ställas i kontrast till text 4, en 
text som också innehåller frågor, men där det i uppgiften står ”[…] oroa er inte för rätt och fel 
för det finns inga i denna uppgift.” 

Frågor och uppgifter av reflekterande karaktär ses bland annat i text två där eleven, efter att ha 
kollat på Uppdrag granskning’s program om näthat, ombes besvara frågor som till exempel ”Vilka 
känslor väcker reportaget hos dig?” och ”Vad anser du om internet och språkbruk? Vilka lagar 
bör vi ha?”. 

5.4 Sammanfattning av resultat  

Efter presentationen av resultatet följer här en sammanfattning med utgångspunkt från studiens 
frågeställningar.  

Vad gäller studiens första frågeställning ”Vilka olika estetiska uttrycksformer kommer till 
uttryck i det undersökta materialet?” visar resultatet på fyra olika estetiska uttrycksformer: sådana 
som hör till teater, bild, musik samt film, TV och video. Utöver dessa tillskrivs även kategorin 
”tekniska hjälpmedel” eller ”presentationstekniska hjälpmedel” även om denna inte kan hänföras 
direkt till en av de fem estetiska inriktningarna. Hjälpmedlen skrivs inte alltid fram men skulle 
kunna innefattas av olika mediala uttrycksformer så som PowerPoint, filmatisering och liknande, 
eller att eleven får rita fram någonting. Resultatet visar att fyra av fem av de estetiska 
inriktningarna på något sätt berörs i det undersökta materialet, det vill säga alla utom dans. De 
estetiska uttrycksformer som är mest förekommande hänförs till estetiska inriktningen estetik och 
media då film, TV och video är den vanligaste kategorin vid förekomsten av ord som implicerar 
estetik.  

Det undersökta materialet har visat att 13 av 34 texter på något sätt implicerar estetik. Dessa 
implikationer utgörs exempelvis av att eleven ombes titta på ett videoklipp, utgå från en 
reklamfilm för att göra en analys, lyssna på musik för att analysera politiska budskap eller där 
eleven ska använda sig av bilder och ritningar i en presentation med mera.  

Av dessa 13 texter är det 3 stycken som uppmanar eleven till någon typ av estetiskt skapande. I 
de texter som uppmanar till skapande ombes eleven i en av texterna att rita, i den andra ombes 
eleven använda bilder och ritningar samt låta en klasskamrat eller lärare spela rollen som äldre 
herre eller dam för att stärka sin presentation och i den tredje ombes eleverna i en 
gruppredovisning ha med ett kreativt inslag. Det estetiska utgör alltså en liten del av det 
undersökta materialet. 
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I den text där eleven ombes rita skrivs det estetiska fram på ett neutralt sätt där man varken 
kan se en positiv eller negativ ställning till ritandet. Om man ser till uppgiften i stort, som utgörs 
av totalt 10 sidor upptar det estetiska en mycket liten del där uppmaningen ”rita” förekommer en 
gång i textens inledande del. I den text där eleverna ombes ha med bilder eller ritningar i sin 
presentation framgår det inte om bilderna ska vara skapade av eleverna själva vilket försvårar en 
analys. Dock säger texten att eleven kan använda bilder och ritningar om så behövs vilket visar att 
det inte är så viktigt, de andra punkterna tycks vara viktigare där ord eleven uppmanas till att hen 
ska göra på ett vist sätt. Att eleven kan välja att ha med ett typ av rollspel i sin presentation är 
något som däremot uppmuntras där ordet gärna används. Inslaget av rollspel är således ett 
exempel på när det estetiska används som något positivt. 

I den text där eleverna ombes ha med något kreativt inslag är det svårare att säga något om 
värdet av det estetiska. Ordet måste står i anslutning vilket visar att det kreativa är ett krav för en 
godkänd presentation. Det står vidare att det kreativa är väldigt fritt något som kan tolkas som 
både positivt och negativt. Den positiva aspekten är att eleverna själv kan diskutera och komma 
fram till vilken typ av kreativitet de vill nyttja i sin presentation, valmöjligheterna är många. Det 
negativa är att ”det fria” kan antyda på att det inte spelar så stor roll vad det är för kreativitet, så 
länge eleverna gör en bra presentation av den författare eller verk som redovisas.  

31 av texterna i studien faller in under det icke-estetiska även om många av texterna implicerat 
estetik. De faller in under det icke-estetiska just av den anledningen att eleven inte ombes arbeta 
med det estetiska på något skapande sätt. De icke-estetiska materialen domineras av skriftliga 
uppgifter och då främst av analysuppgifter. Förekomsten av frågor som eleven ska besvara är 
mycket vanligt förekommande där frågorna kan vara av såväl reflekterande som kontrollerande 
karaktär, där dock den reflekterande karaktären är överlägsen den andra.  
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6. Diskussion 

Innevarande studies syfte har varit att undersöka förekomsten av kreativa och estetiska 
dimensioner samt hur dessa kommer till uttryck i svensklärares undervisningsmaterial efter 
gymnasiereformen år 2011. Vidare har även de estetiska dimensionerna ställts i relation till de 
icke-estetiska med syftet att synliggöra skolans eventuella träningslogik och uppgiftskultur. 

I följande avsnitt kommer resultatet från textanalysen diskuteras med utgångspunkt från de 
frågor som ställts i förhållande till studiens syfte, detta knutet till litteratur som presenterats under 
bakgrund och tidigare forskning. 

6.1 Förekomsten och värdet av det estetiska 

Det undersökta materialet har visat att 13 av totalt 34 texter implicerar estetik varav tre av dessa 
uppmanar till estetiskt skapande av något slag. 

Av de 13 texter som implicerar estetik är det vanligt förekommande med estetiska 
uttrycksmedel som hör filmmediet till så som film, videoklipp eller reklamfilm. Resultatet har 
visat att de ord som hör till filmmediet har haft något åtskilda betydelser där det kan variera från 
att eleven ombes titta på en film eller klipp till att eleven ska analysera film och liknande. I text 31 
ska eleven till exempel titta på en reklamfilm och sedan analysera den med hjälp av frågor. I text 
14 ombes eleven utgå från (bland annat) en reklamaffisch för filmen Frankenstein i sitt 
essäskrivande och även här besvara frågor.   

Det undersökta materialet visar även på implikationer av uttrycksformer inom bild, musik och 
teater/skådespel, den uttrycksform som inte innefattas i någon av de 34 texterna är dans.  

I studien Älgar som äter äckliga ägg undersöker Carlsson hur dans och rörelse kan användas i 
svenskämnet för att barn ska utvecklas i läs- och skrivinlärning där hon efter intervjuer och 
observationer kan se hur dansen och rörelsearbetet har en positiv inverkan för läs- och 
skrivinlärningen. Carlssons studie innefattar dock grundskolans tidigare år men skulle lika gärna 
kunna innefatta de äldre åldrarna eftersom barn fortsätter att utvecklas och lära sig i skolans alla 
år. Estetiska uttrycksformer, dans inräknat, skulle lika gärna kunna ha en positiv inverkan i 
gymnasieskolan och kanske fram för allt för de elever som upplever svårigheter med läs- och 
skrivinlärning/utveckling.  

I de tre texter som uppmanar till estetiskt skapande ska eleven antingen rita av sin hand, 
använda bilder eller ritningar och låta en person spela en roll samt använda ett kreativt inslag i en 
muntlig presentation. I samtliga av dessa texter utgör det estetiska en mycket liten del sett i 
relation till uppgiftens totala utformning. När eleverna ombes rita av sin hand utgörs detta av en 
uppmaning: ”Rita upp konturerna av dina händer på ett stort papper och använd fingrarna som 
bubblorna på en tankekarta!” Som nämnts tidigare omfattar uppgiften 10 sidor totalt vilket gör 
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att det estetiska faller i skuggan. Detta ses även i de två andra texterna som uppmanar till estetiskt 
skapande. 

Dessa texter som uppmanar till estetik kan hänföras till det Hjort skriver om konstarternas 
funktion som ”hjälpgummor” där estetiken ofta syftar till att hjälpa ett ämne på traven. I empirin 
framträder detta i majoriteten av texterna. I text 14 ska eleverna exempelvis utgå från en bild (i 
detta fall en reklamaffisch för filmen Frankenstein) för att sedan skriva en essä. Således finn sen 
estetisk utgångspunkt, nämligen att eleven ombes titta på affischen och bilda sig en uppfattning 
för att sedan skriftligt besvara frågorna ”[ä]r vetenskapen till större delen av godo? Är 
vetenskapen till större delen av ondo?”. Istället för att låta konstarten (i detta fall bilden) stå i 
centrum för uppgiften väljer man alltså att ha den som utgångspunkt för en skriftlig uppgift. 
Även i de texter som i studien benämns som estetiska tjänar estetiken som hjälpgumma och 
endast ligger till grund för något skriftligt eller muntligt. Det bör här poängteras att detta inte ses 
som något negativt men för denna studies blir resultatet intressant så det upprätthåller Hjorts 
idéer och där man kan se en hegemoni mellan det estetiska och det icke-estetiska där estetikens 
värde i svenskundervisningen uppgiftsinstruktioner underordnas det icke-estetiska.    

I kursplanen för svenskämnet står det ej uttryckt något krav på användandet av estetiska 
uttrycksformer utan där kärnan istället utgörs av språk och litteratur. Således kan resultatet 
problematiseras. Med utgångspunkt från den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som 
presenterats kan man ändå se vad estetiken och kreativiteten kan ha för betydelse för inlärning 
men också för motivation och engagemang i skolan, även i de ämnen som inte har estetiken som 
kärna. 

Inledningsvis beskrevs en studie som gjorts vid Karolinska institutet som visar att ”dans och 
musik stimulerar inlärningen av teoretiska ämnen som t.ex. matematik.”89 Enligt studien tränas 
hjärnan på ett sätt som exempelvis skrivning, läsning och räkning inte gör när eleverna får utöva 
kulturella aktiviteter och röra på sig. Detta kan också säga något om studiens resultat kopplade till 
Hjorts idé om konstarternas funktion som hjälpgummor där man tydligt kan se hur estetiken kan 
användas för att skapa mer motivation och engagemang hos eleverna. Hjort skriver bland annat 
att ett varierat arbetssätt, med konstarterna inkluderade i den mer teoretiska undervisningen, 
bidrar till en för eleverna ”roligare” undervisning. Att ha roligt samtidigt som man lär sig är enligt 
Hjort den bästa metoden för inlärning och motivation i skolan. 

Resultatet visar att estetiska uttrycksformer som hör estetik och media till är mest frekvent 
förekommande även om det bara syns i de material som implicerar estetik. I rapporten Film för 
lust och lärande redogör man för hur filmmediet är en av de kulturyttringar som tycks intressera 
flest barn och unga och att arbeta med film ”ger eleverna möjligheter att uttrycka sig på andra sätt 
än genom att skriva och tala.”90 I de material som implicerar på exempelvis filmmediet ombes 

                                                 
89 Björn Edlund, Lisa Månsson, Gunnar Bjursell och Huga Lagercrantz ”Estetiska skolämnen underlättar 
teoretiska studier”, Debattartikel från Dagens Nyheter publicerad 2013-09-05. 
90 Skolverket, Film för lust och lärande, s. 10. 
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eleverna utgå från filmer eller videoklipp av olika slag för att sedan analysera dessa. För att få 
elever mer intresserade av undervisningen skulle alltså filmmediet kunna användas på ett sätt där 
det blir mer gynnsamt, där verktyg kopplade till filmmediet kan användas på annat sätt än att 
enbart ligga till grund för analys.    

De resultat som studien visat på vad gäller förekomst, eller snarare bristande förekomst, av 
estetik går emot Deweys filosofi om att elever bör arbeta mer med att uttrycka sig och att skapa 
där han menar att om eleverna fick tillverka och konstruera saker själva skulle det kunna öka både 
deras motivation och engagemang inför skolan, något som inte tycks uppnås genom att upprepa 
läromedelstexter och liknande.  

6.2 Det icke-estetiska 

Av totalt 34 texter har 31 räknats som icke-estetiska även om 13 av texterna implicerat estetik, 
detta eftersom endast 3 texter uppmanat till estetiskt skapande. De icke-estetiska texterna har 
dominerats av de intelligenser Gardner kallar för språklig samt logisk-matematisk där den 
språkliga intelligensen är mest framträdande. Den språkliga intelligensen fokuserar på att läsa, 
skriva, lyssna, stava och liknande vilket ju är kärnan i såväl svenskämnet som i det undersökta 
materialet då större delen av uppgiftsinstruktionerna utgörs av skriftliga uppgifter. Den logisk-
matematiska intelligensen syftar till att hitta mönster, ordna information och att arbeta 
problemlösande vilket kan ses i många av uppgifterna.  

De båda intelligenserna är viktiga, kanske framför allt i ett ämne som svenska där kärnan bland 
annat utgörs av språk.  Att intelligenserna är viktiga betyder dock inte att övriga intelligenser kan 
uteslutas från undervisningen. Elever och människor i allmänhet lär sig på olika sätt där vissa 
elever gynnas av ett arbetssätt som är kopplat till ovanstående intelligenser medan andra elever 
snarare gynnas av kroppslig-kinestetisk eller visuell-rumslig intelligens. För att tillgodose alla 
elevers behov kan man med fördel integrera aktiviteter som kan hänföras till samtliga 
intelligenser. Detta är något som Andersson och Beermanns studie också visar på.  

Resultatet har visat på en stark fokusering på skriftlig framställning och verbal produktion 
vilket kan knytas till Saars påstående om att ”Elevernas erfarenheter och upplevelser filtreras 
genom den skriftliga logiken och reducerar deras möjligheter till förståelse”.91  

Saars studie pekar också på ett ofta linjärt arbetssätt i skolan vilket tydligt framgår när eleverna 
ombes ”forska” där Saar menar att arbetssättet ”handlar ofta om att slå upp rätt svar på frågor 
enligt en förutbestämd ordning.”92 Forskning som egentligen ska handla om att utveckla 
förstålelser kring saker blir här mer en övning i ett linjärt tillvägagångssätt. I denna studies 
material blir det svårt att undersöka detta då endast ett nedslag i instruktionerna görs, således kan 
inget sägas om processen runt omkring. Resultaten visar dock på en förekomst av frågor som är 

                                                 
91 Saar, s. 58. 
92 Ibid. s. 68. 
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av kontrollerande karaktär, frågor som eleven enkelt kan hitta ett rätt svar på genom att skumma 
av en text eller slå upp svaret. Ullström har i sin studie sett en slående likhet i studiet av 
läromedel, nämligen förekomsten av frågor av olika slag. De frågor som Ullström stöter på är till 
exempel instuderingsfrågor, diskussionsfrågor och frågor av kontrollerande karaktär. Dessa typer 
av frågor förekommer frekvent i denna studies undersökta material. Av analysen visar det sig 
dock att frågorna i största del handlar om elevens eget reflekterande och inte lika ofta om att hitta 
rätt eller fel, även om dessa också förekommer. Text 10 är ett tydligt exempel på uppgift som 
både anammar Saars begrepp träningslogik och Ullströms begrepp Uppgiftskultur. Eleven ombes 
uttryckligen att ”Para ihop rätt citat med rätt person och berätta varför de hör ihop”. Uppgiften 
har dels en kontrollerande karaktär och även ett fokus på skriftlig framställning.  

I Björkanders studie undersöks huruvida forumspel kan användas som metod för att få elever 
att reflektera över och diskutera kring frågor som behandlar problem som till exempel mobbning. 
I det material som undersökts i denna studie förkommer frågor av samma typ, frågor som rör 
svåra ämnen. Ett exempel på detta är text 2 där eleverna, efter att ha tittat på Uppdrag gransknings 
program om näthat ska besvara frågor om ämnet. Frågorna ska besvaras skriftligt. 

Exemplet visar hur man istället för att arbeta skriftligt med frågor av denna typ skulle kunna 
nyttja forumspel som metod. Genom att istället göra forumspel får eleverna chans att såväl 
diskutera viktiga och känsliga frågor som att öva sig i samarbete, använda kropp och röst och 
liknande. Text 2 hade syftet att arbeta med argumentationsteknik, något som således också övas i 
och med ett forumspel.  

Resultatet för både förekomsten av det estetiska och det icke-estetiska visar på en kunskapssyn 
som inte går i linje med de som Aristoteles omnämnde som praktisk-produktiv kunskap vari 
begreppen techne och mimesis ligger. Materialet visar snarare på att kunskap som är knuten till 
vetenskap och teori är sådan som värderas högst i det undersökta materialet – och kanske också i 
skolan som stort. Materialet har dock visat att man ibland snuddar vid begreppen techne och 
mimesis.  

6.3 Metoddiskussion  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar var en textanalys med såväl kvalitativa som kvantitativa 
inslag väsentlig som metodansats. Den kvantitativa analysen nyttjas då studien avser räkna 
förekomst av specifika ord samt sammanställa i vilken utsträckning de förekommer, eller inte 
förekommer. Den kvalitativa analysen nyttjas då studiens snarare avser tolka materialet i den 
meningen att se hur det estetiska i texterna skrivs fram vilket görs genom att studera närliggande 
ord samt sammanhanget vari de förekommer. I valet av metod spelade begrepp som validitet och 
reliabilitet in. Studiens validitet kan sägas vara hög då studien undersökt det som avsetts 
undersökas, nämligen förekomst av estetiska uttrycksformer i urvalet av undervisningsmaterial, 
framskrivningen och värdet av dessa samt hur det icke-estetiska står i relation till det estetiska. 
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Reliabiliteten däremot kan vara mer problematisk. Materialet är relativt slumpmässigt valt från 
hemsidan lektion.se även om det inhämtats från ett specifikt tidsspann. De material som 
framträder då man söker inom svenskämnet kan variera och trots förklaring av vilket material 
som valts bort för studien kan en annan forskare inte exakt veta vilka dessa är. I analysen av 
materialet benämns texterna med ett nummer för att göra materialet mer lätthanterligt för läsaren. 
Texternas rubrik samt varifrån och när de hämtades finns dock bifogade som en bilaga vilket kan 
bidra till en större reliabilitet. Att de analyserade texterna inte finns bifogade som bilagor är ett 
medvetet val och grundar sig i platsbrist då det skulle ge upp till 100 sidor bilagor.  

Om en forskare avser utgå från de frågeställningar denna studie bygger på men istället överför 
dessa på ett annat material kan utfallet troligtvis komma att bli snarlikt det som presenterats för 
denna studie. Detta förutsatt att forskaren delar samma begreppsdefinition som här används där 
exempelvis det skönlitterära ej faller in som estetisk uttrycksform. Den tidigare forskning som 
presenterats och diskuterats i relation till studiens resultat visar en svag förekomst av estetik – 
något som troligtvis skulle se ungefär likadant ut i en studie genomförd på ett snarlikt sätt med 
snarlika utgångspunkter.  
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7. Konklusion 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka i vilken utsträckning det estetiska kommer till 
uttryck och skrivs fram i svensklärares undervisningsmaterial efter gymnasiereformen 2011 samt 
hur de estetiska i undervisningsmaterialet ställs i relation till det icke-estetiska vilket i sin tur 
hänförs till begrepp som skolans uppgiftskultur och träningslogik. Studien utgår således fån såväl 
kvantitativa som kvalitativa frågeställningar.  

Resultatet av studien har visat på en avsaknad av estetik i materialet där tretton texter på något 
sätt implicerar estetik och där tre av dessa på något sätt uppmanar till estetiskt skapande med 
hjälp av de estetiska uttrycksformerna.  

Det estetiska har i studien ställts i relation till det icke-estetiska där det visat sig att det estetiska 
i det undersökta materialet underordnas det icke-estetiska och där de estetiska uttrycksformerna 
tycks tjäna som så kallade ”hjälpgummor” åt svenskämnets kärna som utgörs av språk och 
litteratur.   

Uppsatsens begreppsapparat kan ses som något kontroversiell där de estetiska 
uttrycksformerna hänförts till de fem estetiska inriktningarna som finns i gymnasieskolan, således 
har exempelvis det skönlitterära skrivandet inte räknats till det estetiska trots att detta av många 
skulle kunna ses som den främsta estetiska uttrycksformen i svenskämnet. Om det skönlitterära 
skrivandet eller skönlitterära läsandet räknats till det estetiska skulle studiens utfall te sig på ett 
helt annat sätt då det litterära är vanligt förekommande i materialet.  
   Området som undersökts och diskuterats i studien är tämligen outforskat vilket försvårat 
arbetet något, dock bidrar det till att vidare forskning inom området skulle vara intressant. Ett 
förslag till vidare forskning är att göra en komparativ studie där undervisningsmaterial från olika 
gymnasieinriktningar kunde undersökas och jämföras med varandra för att se i vilken 
utsträckning det estetiska förekommer på olika gymnasieprogram. Det vore även intressant att 
jämföra med uppgiftsmaterial från ämnen inom estetiska programmet eftersom elever som går 
det estetiska programmet ska ha estetik och kreativitet i sin utbildning, oavsett ämne. Det vore 
också intressant att anlägga ytterligare en metodansats i studien, där textanalysen kunde 
kompletteras med en observationsstudie. Genom observation av svensklärares 
undervisningstillfällen skulle man kunna studera huruvida det estetiska tas i uttryck på lektionstid 
och därmed få en bredare inblick i vilket sammanhang uppgifterna uppstår i.   

I dagens skoldebatt diskuteras den senaste PISA-rapporten som visar hur ungdomarnas 
läsförståelse försämrats markant. Den forskning som uppsatsen behandlat visar dock hur 
estetiska uttrycksformer kan stödja inlärning av exempelvis språk och läsförståelse samt att det 
skapar ett överlag större engagemang hos eleverna. Således blir resultatet intressant och framför 
allt aktuellt då de estetiska uttrycksformerna skulle kunna nyttjas för att arbeta med ökad 
läsförståelse.  



38 
 

 
Avsaknaden av estetik kan bero på olika saker. Dels kan det röra sig om svensklärares 

okunskap om de estetiska uttrycksformernas inverkan på elever och hur dessa skulle kunna 
användas för att stärka exempelvis läsförståelse. Om läraren inte fått kunskap om estetiken i sin 
utbildning blir det självklart svårt att tillämpa detta i klassrummet då det ju bidrar till en 
osäkerhet, det blir då kanske enklare att arbeta på ett sätt som för läraren är mer bekvämt och 
”vanligt”. Det kan även röra sig om en fråga om resurser där det dels kan handla om tillgång till 
material men även om att få tiden att räcka. För en lärare som inte är van vid att arbeta estetiskt 
kan det krävas tid att sätta sig in i olika metoder och lärare idag tycks ha allt mindre och mindre 
tid med eleverna i klassrummet där arbetet snarare tycks bestå av mer pappersarbete och fokus på 
bedömning.  

Genom ökad kunskap om de estetiska uttrycksformerna samt vikten av att arbeta varierat 
skulle eleverna få arbeta med fler olika intelligenser och samtidigt få sådana kompetenser som 
idag efterfrågas på arbetsmarknaden. I en skola som idag är omdiskuterad, en skola med elever 
som får sämre och sämre resultat i PISA-undersökningar kan det vara värt att prova att använda 
estetiken för att se om det skulle kunna hjälpa dem i utvecklingen. Vad har man att förlora? 
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