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Abstract 

Examensarbete: Utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15hp 

 

Studiens syfte är att undersöka lärarnas attityder till estetik i undervisningen i förskola och skola. 

Utifrån vår grundläggande teori, har tio intervjuer genomförts med lärare i förskola och 

grundskola.   

 

Forskningsfrågorna som har behandlats för att komma fram till resultatet är: Hur definierar 

lärarna begreppen estetik och estetiska lärprocesser? Arbetar lärarna med estetiska lärprocesser 

och om så är fallet, på vilket sätt? Vad gör de? Hur gör de och varför?  

 

Resultatet visar att alla lärare har positiva inställningar till estetik och att de använder estetiska 

lärprocesser på olika sätt i sina verksamheter. Enligt respondenternas utsagor förknippas estetik 

med bild, musik, drama, skapande, sinnliga upplevelser och rörelse, vilka används för att skapa 

mening om kunskap och förståelse. Enligt Lindströms (2008) modell använder både 

förskollärarna och grundskollärarna sig mest av lärande MED estetik, vilket handlar om att 

barnen, med hjälp av estetiken, lär sig andra ämnen. Resultatet visar också att lärarna även 

använder lära OM, I och GENOM estetik. Lärarna anser också att estetik är nödvändig för att 

det befäster den abstrakta kunskapen bättre eftersom lärandet blir konkret med hjälp av de 

estetiska ämnena bild, musik, drama och skapande.  

 

Nyckelord: estetik, estetiska lärprocesser, fenomenologi, didaktik, fantasi, kreativitet, lärande, 

intervju   
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Förord 
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medverka i en intervju och svara på våra frågor. Det gjorde vår studie genomförbar. Vi vill även 

tacka vår handledare Hanna Hofverberg som handlett oss genom arbetet, svarat på våra frågor 

och gett oss tips och feedback.  

 

Uppsala 

Fredag 23 maj 2014  

Anita och Ida  
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1 Inledning 

Vi är två lärarstudenter som studerar till förskollärare respektive lärare för grundskolans tidigare 

år (F-6). Under de år vi studerat på lärarutbildningen har vi blivit intresserade av användandet av 

estetik i lärprocessen. För oss är estetik något roligt där man lär sig genom praktiskt arbete. Vi 

upplever att man tar till sig lärandet och minns det man lärt sig genom att arbeta praktiskt. 

Genom att använda estetiska lärprocesser ges barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. 

Barnen ges även möjlighet att uttrycka tankar och idéer.  

 

Begreppet estetik har blivit ett aktuellt ämne och det råder olika meningar om vad meningen med 

att använda estetik i lärprocessen är. Därför ville vi undersöka hur lärare använder estetik i 

lärprocessen samt om lärare har någon anledning till att använda estetik d.v.s. om estetik har ett 

värde i sig eller om det används för att fylla ett annat mål. Begreppet estetik kommer att 

diskuteras i uppsatsen.  

 

I vår studie har vi intervjuat sammanlagt tio förskollärare och grundskollärare i Mellansverige 

som alla gett sin syn på begreppet estetik och på hur de använder det i lärprocessen. De två 

yrkeskategorierna förskollärare och grundskollärare behandlas i den avslutande diskussionen i 

konklusionen som en kategori: lärare. Paul har ansvarat för delstudie 1 som handlar om 

förskolan. Bergqvist har ansvarat för delstudie 2 som handlar om grundskolan. Arbetet med de 

övriga avsnitten i uppsatsen har fördelats mellan oss.  
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1.1 Bakgrund 

I läroplan för förskolan (Lpfö98) framgår det på flera ställen att förskolan ska stödja barnen att se 

sig själva som lärande och skapande individer som utvecklas utifrån estetiska aspekter. På många 

ställen i grundskolans läroplan Lgr11 står det att eleverna ska arbeta med estetik på olika sätt i 

olika ämnen så att de får möjlighet att uttrycka sig med olika estetiska uttryckssätt. I kapitlet 

Skolans värdegrund och uppdrag kan vi exempelvis läsa följande: ”Skolan ska stimulera varje elev 

att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Lgr11, 2011 s.10). Vidare kan vi läsa att 

skolan ska ansvara för att varje elev efter avslutad grundskola kan ”använda kunskaper från de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska 

kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv” (Lgr11, 2011 s.13).  

 

I rapporten ”Bäst i klassen” (Regeringens proposition, 2009/10:89) synliggörs det att det är viktigt 

att lärare i framtiden bör förhålla sig till estetiska lärprocesser i sin undervisning. Utvecklingen av 

det ämnesspecifika och ämnesöverskridande, när det gäller kunskap, behövs. I debattartikeln ”Ge 

estetiska ämnen en starkare ställning i skolan” betonas att förutsättningarna för kulturskolan har 

försämrats, även om kulturarbete och estetiska ämnena är betydelsefulla i skolan samt gynnar 

svensk ekonomi (Fridolin m.fl. 2013). Medarbetarnas estetiska kunskaper så som bild, musik och 

drama är inte bara viktiga i dessa verksamheter men även utanför dessa ramar t.ex. genom att allt 

fler arbeten kräver denna typ av kunskap, exempelvis i bildspel och presentationer.  

 

Tidigare forskning visar att olika individer lär sig på olika sätt. I utbildningssammanhang talas det 

ofta om Howard Gardners teori om olika intelligenser. Gardner menar att alla lär sig på olika sätt 

och olika snabbt (Sandell, 2004). Vissa lär sig genom att läsa medan andra lär sig genom estetiska 

lärosätt. För de elever som tillhör den sistnämnda gruppen fungerar det inte att enbart undervisa 

på traditionellt sätt och enbart ha teoretiskt arbete. Dessa elever behöver estetik för att lättare 

kunna lära sig och ta till sig lektionsinnehållet. Fridolin m.fl. (2013) skriver i sin artikel om att 

tidig musikundervisning kan ge matematisk utveckling. Vidare skriver författarna att studenter i 

senare årens grundskola fick bättre resultat i övriga ämnen om de tidigare hade fått 

musikundervisning. Det är därför en angelägenhet för lärarna att behärska ämnet och hitta olika 

sätt att förklara saker (Fridolin m.fl. 2013). 
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I mötet med andra i olika sociala sammanhang utvecklar människor sina erfarenheter och 

kunskaper eftersom kunskap inte enbart handlar om logiska fakta och analys utan också om 

upplevelser, känslor och erfarenheter som måste utvecklas och bemötas. Alla dessa kunskaper 

kan hållas samman med hjälp av estetik menar Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003). Vidare 

framhåller de att förskolan och skolan sällan använder estetiken för att ”skapa mening” om 

kunskap och förståelse utan ofta som ett ”fritt skapande”. Författarna anser att det är 

problematiskt att ingen vet särskilt mycket om hur estetik används i skolsystemet eftersom det 

finns för lite forskning och dokumenterade erfarenheter. I ett skolutvecklingsperspektiv bör 

därför verksamheter synliggöras och kvalificeras menar författarna (Aulin-Gråhamn & 

Thavenius, 2003). 

 

Dessa olika aspekter gör det relevant att närmare undersöka synen på estetik samt hur det 

estetiska ingår i lärprocessen och undervisningen. 

 

1.1.1 Begrepp 

Estetik och läroplanerna 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) beskrivs estetiken på följande sätt:  

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik (Lpfö98, 

2010 s.9).  

 

Utifrån vad läroplanen för förskolan säger om estetik förstår man att det är något som 

förskollärarna bör ta tillvara på som metod och i utformningen av innehållet. Detta för att man 

på det sättet kan stödja barns utveckling och lärande. Här uttalar läroplanen inte bara lärarnas 

förhållningssätt som har betydelse utan också att man kan använda olika uttrycksformer med 

hjälp av material och teknik.  

 

I läroplanen för grundskolan (Lgr11) kan vi i kapitlet som innehåller syftet för ämnet svenska läsa 

att ”[…] eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” 

(Lgr11, 2011 s.222). Det framhålls även att ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 
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identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Lgr11, 2011 s.222). Under syftet för 

modersmålsundervisning framhålls det att eleverna ska ”stimuleras till att uttrycka sig genom 

andra estetiska uttrycksformer” (Lgr11, 2011 s.87). Under syftet med matematik står det att 

matematikundervisningen ska ”ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband”. Utifrån dessa citat kan vi utläsa att det i läroplanen 

för grundskolan fokuseras mycket på lärarens förhållningssätt, att läraren ska forma sin 

undervisning så att den ger eleverna möjlighet att utveckla färdigheter inom estetik, lära genom 

estetik och att eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sig genom estetik.  

Estetik  

Själva ordet estetik har sitt ursprung i det grekiska substantivet “aisthesis” och innebär “den 

kunskap man får genom sinnena”. Ordet kan tolkas till “förnimmelse, sinne, sinnesperception 

och känsla” (Paulsen, 1996 s.9, 29). Estetikbegreppet tenderar inte bara att knytas till konst utan 

det är mer en hållning till alla sinnesintryck, “en estetisk hållning till världen omkring oss” 

(Paulsen, 1996, s.50). En annan definition av estetik betonar Paulsen (1996) som menar att det är 

“läran om det sköna i konsten”. Lindstrand & Selander skriver att estetik ofta starkt förknippas 

med konst och sinnlig upplevelse (2009 s.229). Wiklund beskriver begreppet på liknande sätt: 

“Ordet konst kommer av att kunna och används i bemärkelsen kunskap” (2009 s.60). Under de 

senaste åren har det presenterats ett nytt begrepp vilket är estetiska lärprocesser (Lindstrand & 

Selander, 2009). Wiklund (2009) betonar att konst handlar om att skapa något nytt, exempelvis: 

“Konsten att måla, att skapa, att skriva, att dansa, att sjunga, att spela, att lyssna - de utvecklar vi i 

estetiska lärprocesser” (Wiklund, 2009 s.65). Begreppet estetisk läroprocess kommer vi att 

diskutera vidare under tidigare forskning.  
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2 Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Estetik i undervisningen  

Sotiropoulou-Zormpala (2012) skriver i sin artikel om hur estetik kan ingå i undervisningen. Hon 

utformade aktiviteter i teater, musik, bildkonst och rörelse och prövade dessa på en förskola och i 

en årskurs 1. Sotiropoulou-Zormpala använde estetiska aktiviteter för att lära barnen bokstäverna 

i alfabetet. Det som intresserade henne var att ta reda på om estetiska aktiviteter för att lära sig 

bokstäver kan aktivera nya sätt att tänka kring detta ämne, till exempel vägar som inte 

nödvändigtvis begränsas av gränserna för logik och språk (Sotiropoulou-Zormpala, 2012). 

Författaren undersöker hur man kan använda den estetiska processen för att berika 

undervisningsmetoder i förskola och grundskola. I studien om grundskolan undersökte 

Sotiropoulou-Zormpala först vad målen för årskursen var samt vilken kunskap barnen i studien 

skulle besitta efter avslutad årskurs. Resultatet av studien blev att de aktiviteter som Sotiropoulou-

Zormpala utformade, verkade hjälpa barnen att uppnå de uppsatta målen. Aktiviteterna hade 

också en positiv inverkan, inte bara på intellektuell utveckling, utan också på barnens sociala och 

personliga utveckling. Det som skribenten har granskat är den estetiska dimensionen i 

grundskolans ämnen. Det slutgiltiga målet är att uppnå en förståelse av läroplanens innehåll 

genom estetiska lärprocesser. För att uppnå det målet, förespråkar Sotiropoulou-Zormpala att 

man ska använda sig av något som hon kallar för AT, (aesthetic teaching, översättning: estetisk 

undervisning) som metod i förskolan och grundskolan. Denna term används i en hel del 

nyutgiven litteratur som är relevant för ämnet (Sotiropoulou-Zormpala, 2012) och som exempel 

ges en författare vars bok bygger på konsekvenserna av John Deweys bok Art as Experience från 

1934. Begreppet AT definieras som viktig användning av estetik i utbildningen (Sotiropoulou-

Zormpala, 2012). 

2.1.2 Estetisk lärprocess och verksamhetens förhållningssätt  

McLennan (2010) beskriver skillnaden mellan konst och hantverk i klassrum som möjligheter till 

lärande samt hur man uppmuntrar små barn att vilja engagera sig i konst. Författaren anser att det 

ger stora möjligheter till barnens personliga och gemensamt utforskande av hur de själva kan 

skapa konst (McLennan, 2010 s.81). Studien betonar vikten av processen snarare än 

slutprodukten (McLennan, 2010). Med detta menar författaren att de aktiviteter som fokuserar på 

själva processen och inte på den slutliga produkten, ger barnen olika autentiska helhetsbilder för 

utforskande och lärande. Studien behandlar att främjandet av en villighet att kreativt engagera sig 
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inom en estetisk problemlösningsprocess gör att barnen kan välja, representera och förklara sina 

tankar och handlingar på olika sätt, vilket hjälper dem att utveckla de färdigheter som behövs för 

att lyckas i en okänd framtid (ibid.). Det är lärarens uppgift att ge förutsättningar så att barnen ska 

kunna trivas i framtiden. En stark grund byggs upp för kreativt tänkande, reflektion och 

problemlösning genom att uppmuntra och stödja barnen i deras estetiska utforskning av miljön 

som behövs för tillväxt och framgång i denna verklighet (McLennan, 2010 s.82). McLennan anser 

att barn är olika och kapabla individer som visar sitt lärande på olika sätt och författaren betonar 

att man måste inse att den tidiga utvecklingen hos barn formas av deras dagliga erfarenheter 

vilket hjälper till att öppna vägar för ett livslångt lärande. Estetiska kunskaper beskrivs som 

användningen av konstbaserade metoder för att konstruera kunskap inom flera ämnesområden. 

Vidare beskrivs det att barn “genom konstnärlig utforskning använder alla sina sinnen såsom 

hörsel, syn, lukt, smak och känsel för att skapa rika, sinnliga och personliga kunskaper” 

(McLennan, 2010 s.84). En sådan konstbaserad inlärningsmetod ger barnen möjlighet att leva i 

olika världar t.ex. en yttre värld och en inre värld. I en yttre värld kan de i verkligheten uppleva 

hur skapandet ger ny kunskap och i en inre värld, kan reflektionen av inlärningen gå in i deras 

väsen. I utbildningssammanhang handlar denna konstnärliga existens om att känna och handla på 

ett kritiskt sätt, vilket leder till att de blir mindre påverkade av lärarens åsikter och att de 

uppmuntras att bilda sig egna idéer och åsikter om världen omkring dem (McLennan, 2010 s.84). 

McLennan skriver vidare att det är möjligt för dagens förskollärare att kunna förändra vår framtid 

genom att erbjuda barnen regelbundna möjligheter för att ifrågasätta, undersöka och reflektera i 

lärandet genom estetiska utforskningssätt (McLennan, 2010 s.84-85).  

 

Malmström (2013) beskriver också estetiska lärprocesser och att medveten användning av 

kulturella uttrycksformer i flera variationer kan visa sig i möjligheten till kreativa lösningar i 

elevernas lärprocess. Det krävs pedagoger med estetiska erfarenheter för att kunna ta tillvara på 

det specifika och kreativa arbetssättet som finns i estetiska lärprocesser (Malmström, 2013 s.130). 

Begreppen kulturella uttrycksformer och estetiska lärprocesser används för att beskriva den 

estetiska kunskapen. För att ”kunna uttrycka olika kulturformer och konstnärliga uttryck i skolans 

läroplaner” behöver pedagogerna utbildas för att också ”kunna utveckla ny kunskap i den 

pedagogiska verksamheten och därigenom aktivt kunna påverka framtiden” (Malmström, 2013 

s.123). 
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2.1.3 Radikal estetik  

Thavenius (2005) definierar tre olika typer av estetik: radikal estetik, marknadsestetik och modest 

estetik. Dock finns det inga tydliga gränser mellan de tre typerna av estetik (Thavenius, 2005 

s.22). Lindström (2008) hänvisar till Thavenius som beskriver den radikala estetiken med ord som 

“öppen, ifrågasättande och kritisk” (s.58). Även om Thavenius beskriver radikal estetik med dessa 

tre ord menar han att det inte betyder att man kan definiera den radikala estetiken med ord som 

vi alla kan enas om. Skulle vi göra det vore det att förneka det värdefulla i den estetiska 

traditionen (Thavenius, 2005 s. 31). Thavenius anser att den radikala estetiken, som ska ge avtryck 

i skolans kultur, bör vara en öppen fråga som ständigt bör granskas och diskuteras (ibid.).  

 

Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) ser styrkan i den radikala estetiken. De föreslår att man ska 

använda den radikala estetiken i skolan. I detta sammanhang innebär den radikala estetiken att 

man “på ett grundläggande sätt använder sig av estetikens möjligheter att skapa mening, 

kvalificera lärandet och utveckla skolan” (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003a s.14-15). De 

menar att den modesta estetiken, som ofta används i skolan, inte inkluderar elevernas 

erfarenheter eller konstens utmaningar eftersom de estetiska aktiviteter man gör i skolan enbart 

skrapar på ytan av kunskapen och estetiken. Risken med detta är att det estetiska “hamnar vid 

sidan av kunskapen och inte som en del av meningsskapandet” (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 

2003a s.15). Skolan kan hålla samman olika aspekter av kunskapen och estetiken i sitt 

kunskapsarbete, vilket handlar om den radikala estetiken. På detta sätt kan skolan föra ut 

betydelsefulla frågeställningar så att klassrummets offentlighet kan bearbetas. Med det 

intellektuella hålls känsla och upplevelse samman och reflektion/analys hålls ihop med kreativa 

gestaltningar. Vidare hålls innehåll ihop med form, “naturvetenskapliga perspektiv hålls samman 

med språkliga, estetiska och kulturhistoriska perspektiv och så vidare” (Aulin-Gråhamn & 

Thavenius, 2003a s.15-16). Det är betydelsefullt att använda alla dessa aspekter i elevernas 

lärprocesser om lärare kan framkalla dem och då är det viktigt att lärarna i utbildningen får rika 

erfarenheter av hur estetik kan användas i lärprocessen (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003a 

s.16). 

2.1.4 Estetisk lärprocess 

Wiklund (2009) betonar att i arbetet med estetiska lärprocesser i förskolan och skolan, sker en 

kunskapsutveckling där barnet lär sig knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter 

och analys till en helhet. I lärprocessen används alla slags språk och alla delar av 

språkutvecklingen t.ex. talspråk, skriftspråk och de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, 
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form, media m.m.). Dessa olika språk används för att formulera och gestalta barns lärande 

(Wiklund, 2009 s.20). Detta betonar även Alerby & Elidóttir (2006) att genom de konstnärliga 

ämnena bild, musik och drama utvecklas barnen. Författarna menar att konstarterna gör livet mer 

förståeligt i vardagen och öppnar människans alla sinnen för förståelse och känsla. I denna 

inlärningsprocess är barnen aktiva och deltagande. Detta gör att människor kan skaffa sig nya 

erfarenheter av kunskaper (2006, s.87). Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003a) diskuterar även att 

alla gestaltningar av estetiska uttryck gör det möjligt för människan att erfarenheterna blir 

åtkomliga att användas (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003a s.123). Med detta menar författarna 

att man ska göra sina erfarenheter, känslor, tankar och vetande åtkomliga för att ge dem struktur, 

både för sig själv och för andra. På det sättet levandegör man frågeställningarna och 

utmaningarna så att de blir begripliga, synliga och diskussionsbara (ibid.). Aulin-Gråhamn & 

Thavenius menar vidare att man kan urskilja kunskap i dessa former eftersom estetiska 

lärprocesser innebär att engagera sig för kunskapens form. Begreppet estetiska lärprocesser 

innefattar både förhållningssätt och metod i utbildningssammanhang. I första hand handlar det 

om att “förhålla sig till kunskap på ett sätt som innebär att man är öppen för många olika 

tolkningar av verkligheten” (2003, s.20f). Denna syn på kunskap handlar om att människan 

skapar kunskap tillsammans med andra. 

 

Wiklund (2009) diskuterar utövandet av estetiska lärprocesser där barnen genom sina upplevelser 

och intryck ger uttryck till ett reflekterat omdöme. Detta leder till att barnen reflekterar och 

skapar mening, “som påminner om aktiviteten” och ger även läraren möjlighet att bedöma deras 

kognitiva erfarenheter (Wiklund, 2009 s.61).  

 

2.1.5 Ett vidgat perspektiv på estetiska lärprocesser 

Reflekterande handlingar 

En estetisk lärprocess kan beskrivas som ett möte mellan egna tankar och upplevelser i 

genomförandet av en gestaltning av något slag, men bara om detta möte innebär en förändring av 

tankar, föreställningar eller handlingar (Aulin-Gråhamn och Thavenius citerad i Nygren-

Landgärds & Borg, 2006 s.11). Ett viktigt studieobjekt är aktörernas handlingar vad gäller 

estetiska lärprocesser i skol- och utbildningssammanhang menar Nygren-Landgärds & Borg 

(2006). Handlingarna ger uttryck för hur själva processen går till men också för en viss typ av 

kunskap vilket man kan se i syftet med sådana estetiska verksamheter som slöjd, musik, bild, dans 

m.m. (Ibid.). Sådana handlingar utvecklas genom erfarenheter och reflektioner över erfarenheter 

som kallas reflekterande handlingar (Nygren-Landgärds & Borg, 2006 s.11). Som lärare är det 
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viktigt att kunna organisera lärandet i en estetisk lärprocess och agera som inspiratör och 

arbetsledare samt kunna följa upp målet på flera olika sätt, menar Nygren-Landgärds & Borg 

(2006, s.12-13).  

 

Praktiskt arbete 

Stensmo (2007) diskuterar med hjälp av Dewey vikten av att lära sig genom praktiskt arbete. 

Dewey såg barnen som lärande individer enligt Stensmo (2007, s.220) och införde begreppet 

“learning by doing” vilket enligt Stensmo handlar om att lära genom praktiskt arbete. Dewey anser 

att barnen i undervisningssituationer ska vara aktiva och att det är lärarens uppgift att vara 

handledare. Stensmo argumenterar med hjälp av Dewey att läraren bör vägleda barnen och lägga 

märke till vad barnen är intresserade av för att kunna utgå från barnens erfarenheter och 

intressen. Det är viktigt att barnet får möjlighet att väcka sin nyfikenhet och lust att skapa och 

utforska (ibid.). 

2.1.6 Fantasi och kreativitet 

Lev S Vygotskij (1995) diskuterar fantasi och kreativitet samt två typer av handlingar: 

återskapande eller reproduktiv och kreativa eller kombinatoriska. Den första är relaterad till vårt 

minne som handlar om att människan repeterar och reproducerar tidigare intryck och handlingar. 

Vygotskij menar att det blir en exakt repetition av tidigare händelser då barnet inte har skapat 

något nytt. Den andra kategorin är aktiviteter som inte bara leder till återskapande av tidigare 

handlingar utan kombinerar handlingar som skapar nya situationer och beteenden av det 

förflutna. Dessa kreativa aktiviteter gör att människan kan utforma sin framtid och omforma sin 

nutid (1995, s.11ff.). Vygotskij skriver vidare att alla människor är kreativa och utifrån de kreativa 

aktiviteterna kan man skapa något nytt, oberoende av om skapandet är en sak i en yttre värld eller 

känslan i människans inre. Vygotskij kallar denna förmåga för fantasi vilket ses som en 

medvetandeform som hör ihop med verkligheten. Medvetandet handlar om att känslan och 

tanken hör ihop och fantasin gör det därmed möjligt att tolka erfarenheter och känslor. Vygotskij 

betonar att ”ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju 

större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och 

produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar” (Vygotskij 1995, s.20). Förmågan 

till fantasi och kreativitet har en koppling till estetiska lärprocesser eftersom det enligt Vygotskij, 

finns en skapande- och fantasiprocess redan i barnens lek. Barnen tolkar sina upplevelser i leken 

och genom att dramatisera ger de sina upplevelser liv. Vygotskij anser att det är viktigt för 

pedagoger i förskolan och skolan att vidga barnens erfarenheter då det skapar god grund för 

skapande och att fantasin blir rikare om barnen har mer erfarenheter. 
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2.1.7 Det demokratiska uppdraget och de estetiska uttryckssätten 

Estetik kan också ytterst handla om skolans bildning och demokrati (Aulin-Gråhamn & 

Thavenius, 2003 s.12). Skolans demokratiska uppdrag handlar om att lära barnen att alla har rätt 

att göra sin röst hörd t.ex. genom att erfara yttrandefrihet samt öva upp sig till yttrande- och 

medborgarkompetens. Vuxna i skolan kan stimulera barnens erfarenheter och kunskaper i en 

trygg och tillåtande miljö eftersom där möter barn andra barn och vuxna och därmed utvecklar 

de ett gemensamt språk genom olika kommunikations- och uttrycksformer. Det estetiska blir en 

väsentlig del i sådana val och värderingar som måste göras eftersom vi blir synliga och offentliga 

av det (ibid.). Författarna menar att det estetiska inte bara är konst utan det är också olika former 

av kommunikations- och uttryckssätt inom reklam, medier samt barn och ungas egen kultur, 

vilket är betydelsefullt för verksamheter att förhålla sig till (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003 

s.12). 

2.1.8 Sammanfattning  

Det finns en del olika aspekter av estetiska lärprocesser. Användning av det estetiska i 

undervisningen/aktiviteterna har en viss betydelse som berikar undervisningsmetoden. Lärarna i 

förskolan och skolan har ett visst ansvar att de ska ge barnen förutsättningarna att genom det 

estetiska få möjlighet till ett undersökande, ifrågasättande och reflekterande inlärningsarbetssätt. 

Läraren har som uppgift att skapa en inbjudande miljö där barnen utvecklas på ett upptäckande 

och undersökande arbetssätt. Lärarna kan ge barnen förutsättningar så att de kan lösa problem på 

egen hand vilket stärker lärandet (Alerby & Elidóttir, 2006 s.51).   
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de relevanta teoretiska perspektiven för vår studie.  

2.2.1 Fenomenologisk metod 

Den här studien inspireras av det fenomenologiska perspektivet. Fenomenologi grundades som 

filosofi kring år 1900 av Edmund Husserl men har senare utvecklats ytterligare av andra (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.41). Kvale & Brinkmann beskriver hur Martin Heidegger utvecklade 

fenomenologi som existentiell filosofi och hur Maurice Merleau-Ponty och Jean-Paul Sartre 

utvecklade det vidare i en existentiell och dialektisk riktning (ibid.). Fenomenologi handlar om att 

förstå människors egna uppfattningar kring världen/ett fenomen. Till en början handlade 

fenomenologin om medvetandet och upplevelsen. Detta utvidgades sedan av Husserl och 

Heidegger till att också omfatta den mänskliga livsvärlden (Kvale & Brinkmann, 2009 s.41-42). 

Senare utvidgades fenomenologin av Merleau-Ponty och Sartre till att också inkludera 

människans kropp och handlande i en historisk kontext (ibid.). Författarna beskriver även 

kvalitativ forskningsintervju ur ett fenomenologiskt perspektiv. I kvalitativa undersökningar 

betraktas fenomenologi som en term som pekar på ett intresse att förstå sociala fenomen utifrån 

deltagarnas egna perspektiv och förklarar deras uppfattningar kring ett fenomen eftersom 

människors egna upplevelser och uppfattningar av verkligheten anses vara den relevanta 

verkligheten enligt Kvale & Brinkmann (2009, s.41).  I studien är det vår grundläggande strävan 

att beskriva lärarens uppfattningar om fenomenen gällande estetik och estetiska lärprocesser i 

undervisningen.  

2.2.2 Didaktik 

I Sverige har begreppet didaktik använts synonymt med undervisningsbegreppet. Didaktiken 

tolkas olika beroende på olika forskares syn på didaktik där skiljelinjen kan gå mellan metod och 

innehåll. Under de senaste två decennierna har svenska didaktikforskningen haft två 

olika forskningsinriktningar (Molin, 2006 s.2). Den ena forskningsinriktningen fokuserar på 

elevens lärande och den andra läroplansdidaktiska teorin på undervisningens innehåll och 

urvalsprocesser där innehållet är centralt. Didaktikbegreppet förekommer alltmer i pedagogiska 

sammanhang sedan 1980-talet (Molin, 2006 s.3). Didaktik rör hela sammanhanget vid 

undervisningstillfället medan metodik, som kan ses som en del av didaktiken, snarare rör hur 

innehållet ska läras ut. Vidare behandlar didaktik frågor kring vem undervisningen riktar sig mot, 

vad undervisningen handlar om, när undervisningen ska ske, med vem man ska lära sig, var 

undervisningen ska ske, hur undervisningen ska ske, hur man ska lära sig, varför man ska lära sig 
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och för vad man ska lära sig, det vill säga vilket målet är (Jank & Meyer i Uljens, 1997 s.17). 

Vidare menar Molin (2006, s 3) att frågor som rör val av innehåll, behandlar undervisningens 

Vad- fråga medan frågor som siktar på behandlingen av innehåll är undervisningens Hur-fråga. 

En vidare syn på didaktikbegreppet är enligt vissa forskare även Varför-frågan, vilken har 

betydelse i frågan om mål. I skolan diskuteras Varför-frågan utifrån uppnåendemål medan det i 

förskolan rör frågan om strävansmål (Molin, 2006). Något som också behandlar lärarnas 

didaktiska val i genomförandet av undervisningen är ramfaktorer (Lindström & Pennlert 2009, 

s.43). Ramfaktorerna kan påverka både lärarens och barnens arbete och kan även begränsa 

läraren om den inte tar hänsyn till dessa.  Några exempel på dessa är gruppstorlek, tid, personal, 

ekonomiska resurser och lokaler (s.43ff).  

 

Utifrån ett didaktiskt intresse gällande vad, hur och varför lärare uppfattar hur de arbetar med 

estetik och estetiska läroprocesser har dessa frågor legat till grund för formuleringen av 

forskningsfråga 2. Vidare kommer resultatet av forskningsfråga 2 att analyseras med hjälp en 

modell utformad av Lindström, vilket presenteras närmare nedan.  

2.2.3 Modell om estetiska lärprocesser 

Lindström (2008) har utvecklat en modell för att förstå människors uppfattningar om estetiska 

lärprocesser (i deras handling) (Lindström, 2008 s.61). Människor med olika erfarenheter har 

olika synsätt på denna teoretiska modell. Hans intresse var att försöka skapa mening i människors 

handlingar. Lindström diskuterar med hjälp av termen mål vilket slags lärande man eftersträvar 

genom användning av estetiska medel. Modellen beskriver dessa aspekter som lärande OM, I, 

MED och GENOM estetiska ämnen (ibid.). 
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Lindström (2008) beskriver med hjälp av den ovannämnda modellen om estetiska 

lärandeprocesser. I modellen har de första kolumnerna med målet att göra. Om målet är att 

åstadkomma något som kan beräknas på förhand är strategin konvergent, men om målet är ”att 

kombinera vad man vet och kan på nya sätt” dvs. något som helt och hållet inte är givet på förhand, är 

den divergent (Lindström, 2008 s.61). Lindström delar Aulin-Gråhamns och Thavenius (2004) 

beskrivning om att den modesta estetiken har en konvergent målsättning och en divergent 

målsättning utmärker den radikala estetiken. 

 

Hur man uppnår olika mål genom estetiska lärprocesser, berörs av medlen mediespecifika och 

medieneutrala.  Det viktiga är budskapets form i ett mediespecifikt (estetiskt) lärande. Det som 

påverkar innehållet är hur det gestaltas och hur det i olika uttryck tar olika form. Vidare beskriver 

Lindström ”För att formulera en tanke, uttrycka en känsla eller åstadkomma en visuell effekt 

måste man ta hänsyn till de redskap som står till förfogande och deras egenskaper, känna till vilka 

som är att föredra och veta hur man undviker att dessa övertar kontrollen” (Lindström, 2008 

s.63). 

 

Syftet med att använda estetiska uttrycksmedel i ett medieneutralt (instrumentellt) sätt, är att unga 

ska kunna bekanta sig med olika ”representationsformer”. I detta medieneutrala sätt är målet 

snarare att stödja kunskapsbildning i skolans andra ämnen som benämns som (lärande med) eller 

stödja barnets allsidiga och harmoniska utveckling vilket benämns som (lärande genom). 

 

Sammanfattningsvis bör de fyra kategorierna ses som komplementära aspekter av ett estetiskt 

tillvägagångssätt för lärande. Lärande MED handlar om att barnen kan lära sig med hjälp av att 

använda estetiska uttryck där målet huvudsakligen inte behöver vara speciellt estetiskt. Lärande 

OM syftar på baskunskaper (från praktisk och teoretisk till kunskaper) som läraren har och som 

elever ska lära sig. Lärande I har sitt syfte att uppnå en visuell effekt och att föra vidare ett 

budskap med hjälp av experimenterande arbetsformer där elevers tidigare erfarenheter tas tillvara. 

Till slut, lärande GENOM har sitt syfte på ”de förhållningssätt och övergripande kompetenser 

som man kan tillägna sig genom ett djupgående engagemang i estetiska projekt” (Lindström, 2008 

s.63). Med hjälp av Lindströms modell kommer vi att analysera vårt didaktiska resultat 

(forskningsfråga 2).  
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3 Syfte och frågeställningar  

Det råder olika meningar om hur estetik tillämpas av lärare i förskola och skola. Enligt de 

författare vi presenterat i bakgrunden, använder lärarna estetiken som fritt skapande och inte i 

syfte att skapa mening om kunskap och förståelse. Därför är vårt syfte med denna studie att 

undersöka lärares attityder till estetik i undervisningen.  

 

Frågeställningar 

1. Hur definierar lärarna estetik och estetiska lärprocesser? 

2. Hur beskriver lärarna att de arbetar med estetiska lärprocesser med utgångspunkt i de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför?  



 19 

4 Metod 

I det här avsnittet presenteras de metoder som användes i studien, både den datainsamlingsmetod 

som användes och den metod som användes för att analysera den data som vi samlade in. För att 

analysera den insamlade datan användes de teoretiska perspektiven fenomenologi och didaktiska 

valen för att förstå lärarnas uppfattningar om användandet av estetik. Vi använde även 

Lindströms (2008) modell om estetiska lärprocesser som ett analysverktyg för att analysera 

lärarnas beskrivningar om hur de arbetar utifrån Lindströms modell om estetik.  

4.1 Val av datainsamlingsmetoder 

Frågeställningarna avgör valet av metod vilket innebär att man, beroende på vad man vill studera, 

väljer ett lämpligt sätt att genomföra arbetet för ett tänkbart resultat. Metoden avgör också hur 

frågorna ska struktureras och tolkas. Det är möjligt att registrera oväntade svar med hjälp av 

samtalsintervjundersökningar. En av de stora fördelarna med samtalsintervjundersökningar är 

enligt Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) att det ger möjlighet till uppföljningar 

dvs. man kan gå vidare genom att ställa ytterligare frågor för att kunna fördjupa sig. Man arbetar 

med problemformuleringar vid samtalsintervju vad gäller synliggörande av ”hur ett fenomen 

gestaltar sig” (Esaiasson m.fl. 2012, s.252). Det finns två typer av intervju: informantintervju och 

respondentintervju. I en informantundersökning ”ser intervjuguiderna vanligen olika ut” 

beroende på vem man ska intervjua (2012, s.300). ”Det ligger i sakens natur att det oftast är olika 

sorters information som man vill få ut av sina olika nyckelpersoner” (ibid.). När man genomför 

en informantundersökning använder man personerna som svarar på intervjufrågorna som 

sanningssägare. Dessa ska bidra med information om hur något är utformat i verkligheten i ett 

specifikt avseende. Exempel på en sådan är att ta reda på hur personalen på en tidningsredaktion 

arbetar (Esaiasson m.fl. 2012 s.227). Vid en respondentundersökning vill forskaren veta vad alla 

svarspersoner anser och tänker kring det som undersökningen handlar om. Av den anledningen 

ställer forskaren i stort sett samma frågor till samtliga svarspersoner (Esaiasson m.fl. 2012 s.228). 

Vidare skriver Esaiasson m.fl. att forskaren därefter ska ”finna mönster i svaren och […] beskriva 

och förklara hur och varför olika grupper av respondenter skiljer sig åt med avseende på vad de 

svarar (Ibid.). Forskaren ska sedan finna ett mönster i intervjusvaren. Denne ska också beskriva 

och förklara hur olika respondenter har svarat och även varför (Esaiasson m.fl. 2012 s.228). 

Respondentintervju handlar om hur någon uppfattar något där studieobjektet är 

intervjupersonen. Utifrån studiens syfte har vi valt att utgå ifrån en respondentintervju för att få 

lärares syn på användandet av estetiska lärprocesser i undervisningen. En kvalitativ 

forskningsintervju innebär att man utgår från den intervjuades erfarenheter för att tolka de 
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beskrivna fenomenens mening enligt Esaiasson m.fl. (2012). Vi valde denna metod för att den 

har relevans för vår studie.  

4.2 Urval 

Då studiens syfte är att ta reda på lärares attityder till estetik, har vi valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer. I undersökningen intervjuar vi fem förskollärare och fem grundskollärare i 

två olika städer i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes på olika förskolor och skolor. 

4.2.1 Presentation av undersökningsgrupp 2 – grundskollärarna  

Lärare 1 är utbildad förskollärare och arbetar i skrivande stund med elever i förskoleklass men har 

också arbetat med elever i lågstadiet. Lärare 2 är utbildad mellanstadielärare och arbetar med 

elever i årskurs 4. Lärare 3 är utbildad till lågstadielärare och arbetar i en årskurs 2. Lärare 4 är 

utbildad förskollärare och arbetar i en förskoleklass men har även arbetat med elever på 

lågstadiet. Lärare 5 är utbildad mellanstadielärare och arbetar i en årskurs 5.  

4.3 Genomförande av datainsamling 

Vi kontaktade respondenterna via telefon och e-post på varje förskola och skola. Efter att vi hade 

presenterat oss och förklarat vilken utbildning vi går, informerade vi lärarna om undersökningens 

syfte och hur intervjumaterialet skulle användas. Vi inhämtade även deras samtycke (se bilaga 3). 

För att få spontana svar valde vi att inte visa intervjufrågorna för respondenterna innan intervjun. 

Vi besökte nio av de tio lärarna för intervju på deras arbetsplatser. En av lärarna hade inte tid att 

ses men ville ändå medverka. Därför löste vi det genom att hon fick svara på frågorna via e-post.  

 

För att få så hög validitet som möjligt gjorde vi en pilotundersökning där vi intervjuade varsin 

lärare i ämnet estetik. En av dessa pilotundersökningar användes senare i vår uppsats. I och med 

att vi efter pilotundersökningarna hade kompletterat intervjuguiden med ytterligare några frågor, 

mejlade vi dessa till den respondenten vars pilotintervju vi skulle använda och hon fick svara på 

dessa frågor via e-post. Därefter avgjorde vi om det fanns frågor som behövde omformuleras för 

att respondenterna lättare skulle förstå frågorna och kunna svara på dem. Dock anser vi att vår 

studie har hög validitet eftersom den svarar på vårt syfte och våra frågeställningar.  

4.4 Intervju  

Utfallet av en intervju beror på upplägget. Det är därför viktigt att ha en röd tråd och en lämplig 

ordning på frågorna. När vi utformade frågorna började vi med frågor om vad respondenternas 

utbildning samt hur länge denne har arbetat som lärare och för vilka åldrar etc. Dessa frågor 

fungerade som uppvärmningsfrågor och skulle hjälpa till att göra samtalet så neutralt som möjligt. 
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Vi strävade efter att intervjun i stort sett skulle vara som ett vanligt samtal där den intervjuade 

inte kände sig pressad. Fortsättningsvis ställde vi frågor om hur läraren definierar begreppet 

estetik och om lärarens inställning till estetik i lärprocessen. Sedan ställde vi frågor som rör 

estetiska läromedel och vad det finns för estetiska läromedel på förskolan/skolan samt hur 

läraren använder dessa i lärprocessen. Avslutningsvis ställde vi frågor om resultatet av arbetet 

med estetik i lärprocessen. Frågorna i huvudtema 2 ska ge svar på frågeställningen som handlar 

om vilken inställning lärarna har. Frågorna i huvudtema 3 ska ge svar på frågeställningen som 

handlar om estetiska läromedel. Frågorna i det sista huvudtemat ska ge svar på frågeställningen 

om resultatet av estetiska lärosätt.  

 

I en samtalsintervju används en typ av intervjuguide där det ska struktureras en rad frågor efter 

olika teman. Utifrån studiens syfte förberedde vi intervjufrågor som är formulerade efter innehåll 

och form som är viktiga att tänka på innan man börjar konstruera en intervjuguide (Esaiasson 

m.fl. 2012). Med innehållet menas att det ska vara kopplat till studiens problemställning och med 

form menas att skapa en situation för att göra samtalet levande. Det finns tre sätt att genomföra 

en intervju på: enskild intervju, parintervju och gruppintervju. Den förstnämnda är en 

konstruerad situation där forskaren får en god inblick i erfarenheter och tankar. Denna metod är 

det vi använde oss av vid genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i ett rum där 

vi kunde samtala ostört. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av inspelningsinstrument och förde 

samtidigt, i vissa fall, även anteckningar. Detta underlättade eftersom vi lättare kom ihåg samtalet 

när vi skulle bearbeta materialet och med hjälp av det inspelade materialet kan man alltid gå 

tillbaka och lyssna på svaren. Allt detta anses vara betydelsefullt för en samtalsintervju (Esaiasson 

m.fl. 2012). Alla inspelningar kommer att raderas i efterhand och alla respondenter är anonyma i 

studien. Intervjuerna tog ungefär 20-30 minuter.  

4.5 Validitet  

Validitet (även kallat giltighet) handlar om mätningen i en studie mäter det som denne har för 

avsikt att mäta (Ejvegård, 2009 s.80). Vår studie bygger på de tio respondenternas tankar kring 

estetik. Studien vi gjorde är relativt begränsad då vi enbart intervjuade fem lärare i förskolan och 

fem i grundskolan. Därför kan vi inte dra slutsatsen att resultatet av intervjuerna gäller för alla 

lärare i Sverige. Svaren på intervjufrågorna, och därmed även studiens resultat, kunde ha blivit 

annorlunda mot vad den är nu om vi valt att intervjua lärare som inte har en lärarutbildning, 

vilket våra respondenter har, eller om vi intervjuat lärare med bild som inriktning.  
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4.6 Reliabilitet  

Esaiasson m.fl. (2012) menar att det inte är tillräckligt att använda ett felfritt mätinstrument i sin 

forskning. För att en studie ska ha så hög reliabilitet (även kallad tillförlitlighet) som möjligt bör 

forskaren vara så noggrann som denne bara kan vid användandet av mätinstrumentet. Vidare 

skriver Esaiasson m.fl. att “bristande reliabilitet orsakas i första hand genom slump- och slarvfel 

under datainsamlingen och efterföljande databearbetning” (Esaiasson m.fl. s 63). Exempel på 

sådana fel är t.ex. tillfälliga hörfel eller oläsliga anteckningar till följd av t.ex. stress eller trötthet 

(ibid.). Genom att vi, utifrån intervjuguiden, försökte ställa samma frågor till alla respondenter 

samt försökte hålla oss så neutrala som möjligt i samtalet har vi strävat efter att studien ska ha 

hög reliabilitet. Vi har också försökt lyssna på intervjuerna flera gånger för att skriva 

respondenternas svar så tydligt som möjligt i studien.  

4.7 Etiska överväganden 

Forskaren måste följa vissa forskningsetiska principer i studien som Vetenskapsrådet har tagit 

fram. Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 s.6).  

 

Informationskravet innebär att man beskriver hur undersökningen kommer att genomföras, 

förklarar syftet med undersökningen, berättar vem som är huvudman för forskningen samt att 

det är frivilligt att delta och att forskningspersonen har rätt att avbryta sin medverkan. Vi har 

förhållit oss till informationskravet genom att vi informerade lärarna om undersökningen samt 

informerade om att det är frivilligt att delta i studien och att de har rätt att hoppa av när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.7).  

 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta samtycke från uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagaren. Slutligen får undersökningsdeltagarna inte utsättas för olämplig 

påtryckning eller påverkan när de beslutat sig för att delta eller avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet har vi tagit hänsyn till genom att be om samtycke från deltagarna om att 

använda deras svar som material till vårt arbete (Vetenskapsrådet, 2002 s.9). 

 

De uppgifter som respondenterna lämnar i undersökningen ska hanteras i förtroende och ska ges 

så stor konfidentialitet som möjligt. Personuppgifterna ska skyddas och lagras på ett sätt som gör 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Konfidentialitetskravet förhåller vi oss till genom att vara 

medvetna om tystnadsplikten när det gäller användningen av uppgifter som är etiskt känsliga, och 

att deltagarnas namn och uppgifter behandlas anonymt i studien så att ingen utomstående kan ta 
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reda på vilka deltagarna är (Vetenskapsrådet, 2002 s.12). Vi kommer heller inte att använda det 

insamlade materialet och de uppgifter vi har fått till något annat än vårt forskningsändamål vilket 

kallas för nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2002 s.14).  

 

Dessa fyra krav har vi beaktat under studiens gång och efter att studien är avslutad.  

4.8 Reflektion kring val av metod 

Anledningen till varför vi valde intervju som metod är för att det passar studiens syfte då vårt 

syfte handlar om att ta del av lärares attityder till estetik. Med intervju kan man få bredare data 

och få respondenters egna uppfattningar. Det ger möjlighet att ställa följdfrågor vilket leder till 

djupare förståelse.  

 

När vi använde oss av metoden samtalsintervju strävade vi efter att samtalet skulle vara så 

naturligt som möjligt och att det skulle flyta på som vilket annat samtal som helst. Detta för att 

respondenten skulle känna sig så bekväm som möjligt i situationen och inte känna sig pressad.  

Exempelvis genomförde vi intervjuerna i ett tyst rum där ingen kunde störa oss.  

 

Det som kan ha påverkat reliabiliteten i vår studie är det faktum att vi använde oss av e-post i en 

av intervjuerna samt att vi kompletterade en av våra pilotsamtalsintervjuer via e-post. Detta 

påverkar reliabiliteten eftersom vi inte kan garantera att dessa respondenters svar är deras egna 

uppfattningar vilket var studiens syfte. Vi är medvetna om att det är begränsat att använda e-post 

eftersom vissa faktorer kan ha påverkat svaren på frågorna. Exempel på sådana faktorer är 

exempelvis tiden. Även om vi i detta fall fick långa svar från respondenten, skulle denne 

eventuellt ha lagt ner mer tid på att svara på frågorna om vi hade haft en samtalsintervju även 

med denna respondent. Då hade vi som intervjuare även fått chansen att ställa följdfrågor och 

undersöka vad respondenten menar med sina svar vilket är svårare att göra om intervjun sker 

skriftligt.  

 

En annan brist med att använda intervju som metod är att det enbart visar respondenternas 

uppfattningar, men observationer möjliggör att synliggöra hur de egentligen arbetar. Därför skulle 

det ha varit intressant om vi också hade kunnat använda observation som metod för att se om det 

stämmer med respondenternas svar.  
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5 Resultat och analys 

Här presenteras resultatet av de tio intervjuerna vi gjort med lärare i förskolan och i grundskolan. 

Vi har delat upp resultatet i två delar i olika teman. Vi redovisar varsin delstudie som delstudie 1 

(Förskolan) och delstudie 2 (Skolan). 

5.1. Delstudie 1 – förskola  

Här presenteras intervjusvaren om fem förskollärares attityder till estetik i verksamheten. 

Frågeställningarna och de teoretiska perspektiven ligger till grund för analysen.  

5.1.1 Frågeställning 1: Hur definierar förskollärarna estetik och estetiska lärprocesser 

Det blir tydligt att det förekommer olika syner på vad estetiska lärprocesser är utifrån 

förskollärarnas svar. Alla de fem intervjuade förskollärarna betonar förr eller senare under 

intervjun att det är de estetiska ämnena som exempelvis bild, musik, drama, rollek, skapande 

m.m. som de tänker på i relation till estetik och estetiska lärprocesser. En annan åsikt är att ”det 

är ett brett ämne” och Förskolläraren (2) ger ”bild, konst, skönhet och lite allt möjligt” som 

exempel. Med detta menar förskolläraren att begreppet kan betyda olika saker beroende på 

sammanhang. Förskolläraren säger vidare att i denna inlärningsprocess på förskolan utvecklar 

barnen sina fantasier genom att ”barnen är kreativa och delaktiga eftersom de utgår ifrån sig 

själva”. Vidare menar Förskollärare (3) att ”med hjälp av estetiska ämnen så får barnen uttrycka 

sina känslor, bearbeta tankar” och ”estetiska lärprocesser ger barnen möjlighet att uttrycka sig på 

olika sätt”. Förskollärare (4) betonar att ”med hjälp av bild, musik, rörelse, rollekar blir det 

roligare att lära sig och att alla barn hittar något sätt efter sitt intresse och förmåga att uttrycka 

sig”. En av förskollärarna anser att ”genom användning av musik, bild och drama utvecklas 

barnen, det är med andra ord att använda deras sinnen och fantasi för att kunna lära sig något 

nytt” (Förskollärare 5). Förskollärare (1) poängterar att ”det är viktigt med estetiska ämnen 

eftersom olika sinnen av hjärnan och det estetiska har en koppling som hjälper varandra” och 

menar att ”det blir då lättare att lära sig andra ämnen”. De intervjuade förskollärarna verkar vara 

medvetna om begreppet estetik eller estetiska lärprocesser i verksamheten, men de uttrycker det 

på olika sätt. De har det gemensamt att begreppet estetik för dem handlar om bild, musik, drama, 

skapande, rörelse, rollekar och så vidare. Barnen ger sig uttryck genom att måla, rita, dramatisera 

eller i berättelser och rollekar. 

 

Man kan tematisera förskollärarnas uppfattningar om estetik och estetiska lärprocesser utifrån 

svaren, enligt följande: 
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Olika sätt att lära sig   

Estetiska lärprocesser är en möjlighet för barnen att kunna uttrycka sig på olika sätt betonade två 

av de fem förskollärarna (3,4). Förskollärare (4) diskuterade även anledningen till det, genom att 

förklara att alla barn är olika och utifrån sina olika intressen hittar barn något sätt att uttrycka och 

lära sig i denna process. 

 

Lära sig med sinnen 

En uppfattning är att estetiska ämnen har koppling till människans alla sinnen som stödjer 

varandra, vilket underlättar inlärning även i andra ämnen (Förskollärare 1). Detta påstående har 

likhet med att barnen kan lära sig nya saker genom att använda sina sinnen och fantasier med 

hjälp av de estetiska ämnen, bild, musik och drama (Förskollärare 5). 

 

Fantasi och kreativitet 

Två av respondenterna anser även att barnen utvecklar sina fantasier genom skapande arbete 

eftersom barnen utgår från egna tankar och intressen (Förskollärare 2 och 5). Förskollärarnas 

uppfattningar blir genom svaren den relevanta verkligheten i detta fall, där för de två 

respondenterna är det verklighet att barnen utvecklar sina fantasier och kreativiteter i denna 

process. 

 

5.1.2 Frågeställning 2: Arbetar lärarna med estetiska läroprocesser? Om så är fallet, på 

vilket sätt? Vad gör de, hur gör de och varför? 

Alla de tillfrågade förskollärarna använder estetiska lärprocesser i verksamheten mer eller mindre 

och på ett eller annat sätt. För att få ett tydligare svar på vad förskollärarna uppfattar att de gör, 

hur och varför analyseras svaren med hjälp av didaktikens centrala frågor – vad, hur och varför 

(Molin, 2006).  

 

Vad gör de? 

Vad-frågan handlar om undervisningens innehåll, alltså vad som ska undervisas om och läras, 

(Molin, 2006). Här nedan presenteras vad barnen gör med hjälp av förskollärarna i verksamheten. 

 

Olika aktiviteter 

Förskollärare (3) betonar att även om det estetiska lärandet är viktigt så är ”det lite mer fokus på 

andra ämnena språk, matematik, naturvetenskapliga experiment, likabehandlingsplan”. De har 
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aktiviteter med ”språk- och matematik lekar, där barnen målar, sjunger, spelar teater, går ute i 

naturen”. Det har även likhet med det som Förskollärare (1) säger att ”vi har språklådor och 

mattelådor på förskolan som vi använder med syfte på språk- och matteinlärning”. En annan 

förskollärare (2) uttrycker estetiska lärprocesser så här: ”lärande genom skapande”. Med detta 

menar förskolläraren att barnen i denna skapandeprocess, skapar något utifrån sina egna 

förmågor, tankar och fantasier. Förskolläraren säger att de arbetar med återvinningsmaterial på 

deras förskola, där de använder både naturmaterial och det material som redan finns på förskolan 

t.ex. till skapandet återanvända kartonger från knäckebröd förpackningar för att måla på andra 

sidan av pappret, toarullar, mjölkpaketen och locken för att barnen får räkna med de, samt sax, 

penslar och målarfärg. Vidare säger Förskollärare (4) att ”barnen leker rollekar, lär sig med 

kroppsspråk”. Förskollärare (5) beskriver att de läser storböcker med bilder i, tillsammans med 

barnen. Utifrån lärarnas svar är det tydligt att de gör olika saker med barnen i verksamheterna. 

Två (1,3) av förskollärarna säger att de har språklekar, mattelekar och rörelselekar med barnen. 

Några exempel är när Förskollärare (1) säger att de leker rörelse-, språk- och matematiklekar, där 

en av de fem förskollärarna (2) beskriver att de målar, sjunger och har drama men en annan 

Förskollärare (3) lägger stor vikt vid skapande aktiviteter osv. medan Förskollärare (4) diskuterar 

att de leker rollekar och använder kroppen i språklekar och den sista, Förskollärare (5) att de läser 

storböcker med barnen som innehåller mycket bilder. En sak som de flesta har gemensamt är att 

de arbetar väldigt mycket med språk och matematik. 

 

Varför gör de? 

Varför-frågan är viktig att ställa i lärarnas planeringar av förskolans aktiviteter. Detta handlar om 

att motivera undervisningen och lärandet av något, och varför barnen ska arbeta med ett visst 

innehåll (Molin, 2006). 

 

Olika aktiviteter 

Förskollärare (3) betonar att även om det estetiska lärandet är viktigt så är ”det lite mer fokus på 

andra ämnena språk, matematik, naturvetenskapliga experiment, likabehandlingsplan”. De har 

aktiviteter med ”språk- och matematik lekar, där barnen målar, sjunger, spelar teater, går ute i 

naturen”. Det har även likhet med det som Förskollärare (1) säger att ”vi har språklådor och 

mattelådor på förskolan som vi använder med syfte på språk- och matteinlärning”. En annan 

Förskollärare (2) uttrycker estetiska lärprocesser så här: ”lärande genom skapande”. Med detta 

menar att barnen i denna skapandeprocess, skapar något utifrån sina egna förmågor, tankar och 

fantasier. förskolläraren att barnen i denna skapandeprocess, skapar något utifrån sina egna 
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förmågor, tankar och fantasier. Förskolläraren säger att de arbetar med återvinningsmaterial på 

deras förskola, där de använder både naturmaterial och det material som redan finns på förskolan 

t.ex. till skapandet återanvända kartonger från knäckebröd förpackningar för att måla på andra 

sidan av pappret, toarullar, mjölkpaketen och locken för att barnen får räkna med de, samt sax, 

penslar och målarfärg. Vidare säger Förskollärare (4) att ”barnen leker rollekar, lär sig med 

kroppsspråk”. Förskollärare (5) beskriver att de läser storböcker med bilder i, tillsammans med 

barnen. Utifrån lärarnas svar är det tydligt att de gör olika saker med barnen i verksamheterna. 

Två (1,3) av förskollärarna säger att de har språklekar, mattelekar och rörelselekar med barnen. 

Några exempel är när Förskollärare (1) säger att de leker rörelse-, språk- och matematiklekar, där 

en av de fem förskollärarna (2) beskriver att de målar, sjunger och har drama men en annan 

Förskollärare (3) lägger stor vikt vid skapande aktiviteter osv. medan Förskollärare (4) diskuterar 

att de leker rollekar och använder kroppen i språklekar och den sista, Förskollärare (5) att de läser 

storböcker med barnen som innehåller mycket bilder. En sak som de flesta har gemensamt är att 

de arbetar väldigt mycket med språk och matematik. 

 

Hur gör de? 

Hur ska innehållet läras ut (metoden), handlar om undervisningens Hur-fråga enligt Molin (2006). 

Frågan ”Hur” inriktar sig på processer i undervisningen alltså på vilket sätt man som lärare ska 

arbeta med innehållet så att barnen lär sig något. 

 

Olika estetiska lärosätt 

Flera av förskollärarna (1,2,3) uttrycker att de ofta får in estetiska lärprocesser i temaarbeten i 

avdelningarna med stora barn. Vidare används det också i förskolans vardag, menar 

förskollärarna (1,5). Förskollärare (1) anser att ”på förskolan är det vanligt att vi använder 

målning, sånger, rörelse, skapande i vardagen och när vi planerar projektarbete” som i 

verksamheten räknas som estetiska lärprocesser. Förskolläraren (1) påpekar att för de små barnen 

exempelvis i 1-2 års åldern är det väldigt viktigt med sånger och att röra på sig på olika sätt, även 

”introducera skapande t.ex. med playdolera, vilka tekniker kan man använda med det, hur man 

blandar flaskfärger o.s.v.” för att utveckla barnens fantasier, språkinlärning, motoriska utveckling 

och att lära sig använda olika tekniker. Vid diskussionen med förskollärare (1) ger den ett 

exempel på detta att ”i mindre barns avdelning, har vi med barnen skapat bilar i flytande färg som 

barnen fick köra runt”, det är ett sätt att presentera skapande för barnen och lära sig att använda 

olika tekniker, anser Förskolläraren. Förskollärare (3) tycker att ”barnen kan reflektera över sina 

fantasier, tankar och erfarenheter med hjälp av de estetiska ämnen t.ex. dramatisera, rita eller måla 
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det de varit med om eller sett”. Förskollärare (2) uttrycker sig att ”en gång i veckan går vi ute i 

skogen för att vistas i naturen, lära sig om naturen”. Förskollärarna använder sig i dennes 

avdelning av naturföremål som är gratis och försöker planera aktiviteter om naturkunskap. 

Förskolläraren beskriver exempelvis att de frågar barnen ofta när de är i skogen om att ”vad 

luktar det?, om alla är tysta vad hör man då? Vad känner man?, då kan man få med lärande 

genom olika sinnen lukt, smak, syn, hörsel”. Förskollärare 4 diskuterar att ”vi använder olika 

övningar med barnen ex. rollekar, drama så att barnen kan använda sig av kroppsspråk”. Ett 

annat exempel är enligt förskollärarna att ”ofta delas barnen i grupp och med sina kroppar gör 

barnen olika bokstäver vilket är en del av barnens språkinlärning, motoriska utveckling och de får 

kroppsuppfattningar”. Förskollärare (5) säger att den använder sig av en stor bok med bilder i, 

som gör att det blir ett tydligt lärande för småbarnen. Förskolläraren menar, ”att utgå ifrån bilder 

innebär att sätta ord på det de ser”. Detta sätt används också för ”språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn” som behöver mer konkreta exempel för att lära sig det nya språket. Vidare 

betonar förskolläraren att ”i vår avdelning försöker vi arbeta med värdegrunden”. Han/Hon 

menar att tidigare försökte de lära barnen att de ska vara snälla mot varandra och inte slåss, men 

det var lite svårt att kunna få dem att lyssna på förskollärarna. Då började de använda 

handdockor som Bamse istället eftersom ”Bamse är en favorit hos barnen” och försökte med 

hjälp av denna handdocka, lära barnen om samma sak. Enligt förskolläraren gick det då bättre 

den gången att lära barnen om värdegrunden. 

 

Varför gör de? 

Varför-frågan är viktig att ställa i lärarnas planeringar av förskolans aktiviteter. Detta handlar om 

att motivera undervisningen och lärandet av något, och varför barnen ska arbeta med ett visst 

innehåll (Molin, 2006). 

 

Inlärning i andra ämnen 

Ofta använder förskollärarna språklekar och sångsamlingar med syfte på språkutveckling enligt 

Förskollärarna (1,2 och 3). ”I sångsamlingar kan barnen välja själva vad de vill sjunga 

tillsammans”, Förskollärare (1). En av Förskollärarna (4) menar att ”genom att ha sångsamlingar 

lär barnen sig rimma och hur man uttalar ord”. Förskollärare (2) säger att ”genom 

rörelseaktiviteterna rör barnen på sig vilket gynnar en god hälsa”. De använder sig av olika 

material i språklådan i form av språklekar, ett exempel enligt Förskollärare (1) är ”olika kort i 

språklådan med barnens namn på som barnen kan rita på för att följa och träna på att skriva 

bokstäverna”. förskollärarna har ”mattelådor där det också finns olika övningar som syftar på att 
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lära sig om matematik”. Förskollärare (3) anger ”ett ex. på en övning, där olika ramsor läses av 

oss förskollärare, dessa övningar handlar om räkna antal och får med matematiska begrepp om 

att räkna steg, stor och liten, lätt och tung, och så vidare”. Förskolläraren diskuterar vidare att 

estetiken används mer för att reflektera över an annan aktivitet och vad barnen har lärt sig 

tidigare. Det är två Förskollärare (4,5) som menar att ”lärandet blir konkret” och ”förståeligt” 

genom att blanda estetiska lärprocesser i aktiviteterna. Förskollärare (4) betonar det enligt 

följande: ”man får med många delar i en aktivitet om man planerar det på estetiskt sätt, t.ex. i 

samlingar när vi sjunger då finns det bland annat matte, språk, uttal, rim ”. Det blir på ett annat 

sätt (roligare, lustfyllt), man kan leka med språket om man ändrar text någon gång. En av 

Förskollärarna (1) säger att de har rörelselekar och där ingår både läsning och rörelse, ofta med 

barnen. Exempel på material är ”Klara färdiga gå!” som är en bok med en cd-skiva. I boken får 

barnen både bekanta sig med berättelsernas värld, musik, dans och rörelse, men även möjligheten 

till att kunna påverka och ha inflytande över vad de faktiskt ska hitta på till nästa gång, menar 

Förskolläraren (1).  

 

Estetiskt lärosätt som något roligt 

Majoriteten av Förskollärarna nämner att i förskolan arbetar man för att väldigt mycket med 

språk och matematik. För att det inte bara ska bli det abstrakta lärandet och lärandet ska ske på 

ett lustfyllt sätt på förskolan brukar Förskollärarna ta hjälp av estetiska lärprocesser i 

verksamheterna, anser majoriteten av Förskollärarna. Förskollärare 3 anser att det är ett bra sätt 

att kunna uttrycka sig på olika sätt. ”För förskolans uppgift är att barnen ska lära sig genom att ha 

kul”, där kan man ta hjälp av det estetiska för att barnen tycker att det är så lustfyllt och roligt, 

betonar Förskolläraren (3). Förskolläraren (3) menar vidare att de kan följa barnens intresse, egna 

tankar under processen. ”Vi har haft barn som inte gillar läsa, skriva, måla eller rita alltså inte var 

intresserad av något alls, vad gör ni då?”. Förskolläraren säger att ”det gäller att möta barn på rätt 

nivå”, alltså fånga deras intresse, låta barnen berätta. En av Förskollärarna (4) diskuterar att 

han/hon upplever även estetiska lärprocesser som ”ett roligt sätt för barnen att lära sig med hjälp 

av bild, musik, drama och så vidare”. Med det menar också Förskolläraren att ”alla barn är olika 

och har olika intresse, det blir möjligt för barnen att hitta något sätt att uttrycka eller lära sig”, 

genom estetiska lärprocesser. Förskolläraren (5) beskriver att de använder ”musik, drama och 

bild”, när de försöker ”lära barnen någonting nytt”, och anser att ”ofta lyckas vi engagera barnen 

och få dem att kunna lära sig och utvecklas, eftersom barnen upplever det som ett roligt sätt”. 
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Praktiskt lärande 

Tre av de fem Förskollärarna anser att det kroppsliga lärandet har betydelse i barns lärande då 

barnen är aktiva och gör saker själva. En av dem kritiserar den tekniska utvecklingen och menar 

att på grund av att mycket av materialen nu för tiden är så färdiga gör det att barnen inte är lika 

aktiva, och att de ofta sitter med iPad och färdiga leksaker osv. (Förskollärare 2).  Förskollärare 

(1) framhåller att ”Det man gör med kroppen, fastnar i knoppen”. Förskolläraren (1) menar att 

saker som barnen gör själva bidrar till det kognitiva. Förskollärare (1) betonar vidare att alla 

erfarenheter som barnen får genom det estetiska sättet genom att känna, skapa, rörelse bidrar till 

hela barnets utveckling. Förskolläraren (2) anser att det är problematiskt med den tekniska 

utvecklingen att ”allt material (exempelvis, barn sitter med iPad, leksaker) är så färdigt 

nuförtiden” så att barnen inte är lika aktiva som de var när det inte fanns sådant. Men med hjälp 

av estetiska lärprocesser är barnen mer aktiva när de exempelvis får skapa och tänka själva, barn 

utvecklar fantasin, barn utgår ifrån sig själv och det finns inget rätt och fel, menar Förskollärare 

(2). I diskussion med en Förskollärare (4) så säger den att ”man får med alla barn, barnen gör 

saker med händer, agerar själva vilket gör att barnen kommer ihåg saker bättre”. Den menar att 

det är ett praktiskt sätt där barnen är aktiva och när barnen agerar själva så förstärker det deras 

lärande.   

 

Sammanfattning 

Förskollärarna är överens om att de ofta använder estetiken i inlärning av andra ämnen. Barnen 

målar, sjunger, läser storböcker med bilder, leker rollekar och språk- och matematiklekar. 

Anledningen till varför det används estetiska lärprocesser är att det stödjer inlärning i andra 

ämnen (språk, matematik och naturvetenskap), det är roligt att lära sig i ett estetiskt lärosätt och 

att barnen lär sig genom praktiskt arbete. Det underlättar inlärning i andra ämnen, med hjälp av 

estetiska lärprocesser anser. Med detta menar Förskolläraren att det stödjer de 

abstrakta/teoretiska ämnena att arbeta med. Det abstrakta eller svåra lärandet fastnar lättare i 

minnet. Två av Förskollärarna anser att det blir ett konkret lärande vilket gör att barnen förstår 

saker bättre. Ett annat exempel är att Förskollärare (3) menar att det är ett sätt att reflektera över 

barnens tidigare erfarenheter. Barnen utgår från sitt eget intresse i lärprocessen och barnen har 

det roligt när de lär sig något, vilket stöds av Läroplanen (Lpfö98, s.13) och är de flesta 

respondenternas uppfattning i undersökningen.  

5.1.3 Begränsningar/faktorer som påverkar 

Hur förskollärarna arbetar påverkas också av en del ramfaktorer. I Förskollärarnas arbete kan vi 

se att en del ramfaktorer påverkar, (Lindström & Pennlert, 2009). De ramfaktorer gällande estetik 
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och estetiska lärprocesser som förskollärarna uttrycker under intervjun är tid, gruppstorlek, lokal 

och ekonomiska resurser. Här nedan presenteras hur dessa faktorer påverkar förskollärarna: Två 

av de fem förskollärarna (1 och 5) som intervjuades framhåller att de har för lite utrymme för att 

genomföra olika aktiviteter i. Förskollärare (1) säger att om de hade ”ett rum till i avdelningen 

skulle vi kunna använda det som ateljé eller så, så att det inte blir för många barn i samma rum”. 

Förskolläraren menar att det är en stor barngrupp i avdelningen jämfört med lokalen, vilket leder 

bland annat till hög ljudnivå och att det blir svårt att dela barnen i mindre barngrupper när de har 

aktiviteter. Förskolläraren diskuterar även vikten av att ha mindre barngrupper under aktiviteterna 

så att ”alla barn blir sedda och hörda”. En av förskollärarna (5) säger att ”det skulle behövas 

större utrymme där barnen inte skulle känna sig begränsade”. Förskolläraren menar att det skulle 

behövas plats för ”flera hyllor där de kan lägga fram material så att det syns för barnen som kan 

locka fram de till skapande eller kreativiteter”. En annan faktor som framkommer av två andra 

Förskollärare (3,4) är att de har lite erfarenheter/kunskaper av det estetiska vilket gör att den kan 

känna sig lite brist på idéer ibland om hur den ska planera aktiviteter på detta sätt. Förskollärare 

(3) uttrycker att ”Det som hindrar mig är att jag inte har så mycket erfarenheter av det estetiska 

lärandet, då släpper jag det ibland över en annan kollega istället i avdelningen som kan hjälpa till 

med sånt” eftersom kollegan ”är jätteduktig på just detta ex. måla, klippa, klistra, pyssla”. 

Förskollärare (4) betonar att ”men tack vare att vi har andra kollegor på avdelningen som håller 

på med det hela tiden t.ex. med pyssel, musik osv. då blir det ändå lättare att få hjälp/idéer från 

de andra”. Med detta menar Förskolläraren (4) att det kräver mer tid i planeringen men man kan 

lättare diskutera med de andra kollegorna om det för att få idéer från dem. Förskollärare (2) 

betonar i frågan om vilka faktorer som påverkar dennes arbete att det är ”(ekonomin), som det 

träder upp ibland en kostnadsfråga, därför försöker vi återanvända saker i förskolan”. 

Förskolläraren säger vidare att de också använder mycket naturmaterial för att det är gratis och 

stödjer inlärning om naturkunskap. 

 

5.1.4 Sammanfattning 

Utifrån Förskollärarnas utsagor används estetiska lärprocesser i verksamheten på olika sätt 

beroende på barnens ålder (och andra förutsättningar). Estetiken används bland annat i 

temaarbeten och även i andra moment i vardagen. Genom att använda estetiska ämnen, blir 

inlärningen mer förståelig och konkret och det bli roligare för barnen att lära sig samt det 

abstrakta lärandet fastnar i minnet genom praktiskt arbete. Några exempel är sångsamlingar, bild- 

rita/måla, läsa böcker med bilder i, lära sig använda olika tekniker i skapande och i aktiviteter 

med språk- och matematiklekar, lära sig använda kroppsspråket och få kroppsuppfattningar, 
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aktiviteter där olika sinnen används för rikare upplevelse och förståelse av vad barnen lär sig samt 

i reflektionsarbetet för att reflektera över tidigare händelser.  

 

I genomförandet av aktiviteter är det några faktorer som påverkar förskollärarnas arbete. Dessa 

faktorer är: tid, lokal, ekonomiska resurser, erfarenheter i denna delstudie. Dessa faktorer behöver 

förskollärarna känna till i planeringen av aktiviteter i arbetet.  

 

5.1.5 Hur förhåller sig dessa beskrivna arbetssätt med Lindströms (2008) modell för 

estetiska lärprocesser? 

Här behandlas resultatet från de tidigare frågeställningarna och hur förskollärare använder 

estetiska lärprocesser. Svaren analyseras utifrån vilka mål förskollärarna eftersträvar som beskrivs 

i Lindströms (2008) modell som innebär: lärande OM, lärande I, lärande MED eller lärande 

GENOM.  

 

Förskollärare (1) 

Förskollärare 1 menar att i 1-2 års åldern är det väldigt viktigt med sånger och att röra på sig på 

olika sätt, även ”introducera skapande t.ex. med playdolera, vilka tekniker kan man använda med 

det, lära sig blanda flaskfärger o.s.v.” för att utveckla deras fantasier, språkinlärning, motoriska 

utveckling, lära sig använda olika tekniker. Vid diskussionen ger förskolläraren ett exempel på 

detta ”i mindre barns avdelning, har vi med barnen skapat bilar i flytande färg som barnen fick 

köra runt”. Det är ett sätt att presentera skapande för barnen med och lära sig att använda olika 

tekniker. 

 

Barnen lär MED estetik. Här är målet inte specifikt estetiskt utan målet är snarare att stödja 

kunskapsbildning i andra ämnen: språkinlärning, utveckla fantasi osv. (Lindström, 2008). T.ex. att 

med hjälp av estetiken utvecklas barnen att lära sig skapa något, hur man blandar färger och lär 

sig att använda olika tekniker för skapande. Det är också ett sätt att lära OM estetik eftersom 

barnen lär sig hur man skapar, hur man använder olika tekniker och hur man blandar färger. Det 

syftar på baskunskaper som läraren har och som barnen nu ska lära sig. 

 

Förskollärare (2) 

Förskollärare (2) uttrycker sig att en gång i veckan går de ut i skogen för att vistas i naturen och 

lära sig om naturen. Då använder Förskollärarna sig i dennes avdelning av naturföremål som är 

gratis och försöker planera aktiviteter om naturkunskap. Förskolläraren säger exempelvis att de 
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frågar barnen ofta när de är i skogen frågor som: ”Vad luktar det?”, om alla är tysta ”Vad hör 

man då?” ”Vad känner man?”. Då kan man få med lärande genom de olika sinnena lukt, smak, 

syn och hörsel. 

 

Här handlar det om att stödja barnets allsidiga och harmoniska utveckling vilket innebär 

lärande GENOM estetik och att lära sig genom olika sinnen, (Lindström, 2008). Genom 

frågeställningarna försöker Förskollärarna hjälpa barnen att väcka sina intressen, fantasier och 

tankar om naturen. Det får barnen att reflektera över det de ser, hör, luktar, smakar samt det som 

Förskollärarna eftersträvar att barnen ska lära sig. Barnen lär också MED estetik eftersom de med 

hjälp av estetiken t.ex. genom sinnena och att vara aktiva lär sig om naturvetenskap. 

Förskollärare (3) 

Förskollärare (3) menar att ”barnen kan reflektera över sina fantasier, tankar och erfarenheter 

med hjälp av de estetiska ämnen t.ex. dramatisera, rita eller måla det de varit med om eller 

sett.” Barnen lär I estetik, genom att göra personliga tolkningar av tidigare erfarenheter i 

uppgiften (Lindström, 2008). Här kan barnen föra vidare ett budskap genom olika estetiska 

uttryckssätt där som sagt, deras tidigare erfarenheter tas tillvara, vilket är ett sätt att pröva sig fram 

under processen enligt Lindström. 

 

Förskollärare (4) 

Förskolläraren säger att ”vi använder olika övningar med barnen ex. rollekar, drama så att barnen 

kan använda sig av kroppsspråk”. Ett annat exempel är enligt förskolläraren att ”ofta delas 

barnen i grupp och med sina kroppar gör barnen olika bokstäver vilket är en del av barnens 

språkinlärning, motoriska utveckling och de får kroppsuppfattningar”. Barnen lär MED estetik, 

eftersom målet är att stödja kunskapsbildning i andra ämnen (Lindström, 2008). Här lär barnen 

sig använda kroppsspråket genom att använda de estetiska uttrycken som drama och rollekar. 

Målet är även att utveckla språket, motoriken och få en kroppsuppfattning. 

 

Förskollärare (5) 

Förskollärare (5) säger att den använder sig av en stor bok med bilder i, som gör att det blir ett 

tydligt lärande för småbarnen. Att utgå ifrån bilder innebär att sätta ord på det de ser. Detta sätt 

används också för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn som behöver mer konkreta exempel 

för att lära sig det nya språket. Ett exempel är vidare att ”i vår avdelning försöker vi arbeta med 

värdegrunden”. Förskolläraren menar att tidigare försökte de lära barnen att de ska vara snälla 

mot varandra och inte slåss, men det var lite svårt att kunna få dem att lyssna på förskollärarna. 
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Då började de använda handdockor som Bamse istället för att ”Bamse är en favorit hos barnen” 

och försökte med hjälp av denna handdocka, lära barnen om samma sak. Enligt förskolläraren 

gick det då bättre den gången att lära barnen om värdegrunden. Barnen lär sig MED estetik. Här 

är målet inte att lära sig om estetik utan med hjälp av bild utveckla språket och det blir konkret 

lärande som leder barnen till större förståelse. När det gäller att lära sig om värdegrunden, är det 

både lärande I och MED estetik. Med lärande I menas det att förskolläraren försöker föra ut ett 

budskap och lärande MED, där målet att stödja barnen att lära om annat ämne (värdegrunden), 

genom att använda handdockor att leka rollekar med. 

 

Enligt ovanstående analys av Förskollärarnas svar kan följande identifieras:  

Förskollärare 1 använder: Lärande MED och OM, 

Förskollärare 2 använder: Lärande MED och GENOM, 

Förskollärare 3 använder: Lärande I, 

Förskollärare 4 använder: Lärande MED, 

Förskollärare 5 använder: Lärande MED  

 

Lärande MED tillhör strategin konvergent där, strävansmålet kan beräknas på förhand. Medlen 

medieneutralt (instrumentellt) sätt, syftar i första hand på att unga ska kunna bekanta sig med olika 

”representationsformer”, där målet snarare är att stödja kunskapsbildning i förskolan/skolans 

andra ämnen (lärande MED) eller stödja barnets allsidiga och harmoniska utveckling (lärande 

GENOM). Budskapets form är viktigt i ett mediespecifikt (estetiskt) lärande. Det som påverkar 

innehållet är genom hur det gestaltas och hur de i olika uttryck tar olika form. Lärande OM syftar 

på baskunskaper (från praktisk och teoretisk till kunskaper) som barn och elever ska lära sig. 

Lärande I syftar på att uppnå en visuell effekt, föra vidare ett budskap med hjälp av en 

experimenterande arbetsform där elevers tidigare erfarenheter tas tillvara. 

Sammanfattningsvis, enligt lärandeformerna i Lindströms (2008) modell, är de flesta 

förskollärarnas mål att barnen ska lära MED estetik under de beskrivna aktiviteterna i 

lärprocessen i verksamheterna, men att lärande OM, GENOM och I också förekommer, dock 

inte i samma utsträckning.  
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5.2 Delstudie 2 – Skola 

Här presenteras de fem grundskollärarnas attityder till estetik. Den didaktiska teorin handlar om 

innehållet i undervisningen, hur det lärs ut och varför lektionsinnehållet lärs ut på det vis det görs. 

Frågeställningarna är utifrån didaktiken och dess frågor och det är utifrån dem som analysen har 

gjorts. Den fenomenologiska teorin handlar om hur någon uppfattar ett fenomen t.ex. estetik. 

Därför har jag utifrån de fem intervjuerna, försökt förstå hur de tillfrågade lärarna tänker kring 

estetik, vad de anser att de gör när de arbetar med estetik, hur de upplever att de arbetar med 

estetik i undervisning och varför de använder just detta innehåll och arbetssätt. Alla de tillfrågade 

lärarna i grundskolan arbetar med estetik men de gör det på olika sätt och de definierar även 

estetik olika. Resultatet jämförs sedan med hjälp av Lindströms modell.   

5.2.1 Frågeställning 1: Lärarnas uppfattningar om estetik  

Lärare 1 anser att det estetiska är praktiskt arbete i skolan där bl.a. bild och olika tekniker inom 

det, hamnar. Lärare 2 anser att estetik är allting som har med bild, musik, skapandet med lera 

samt att jobba med händerna att göra. Estetik är också det digitala där man digitalt skapar bilder, 

filmer, musik, bildspel och att rita vilket inte alltid handlar om att använda papper och penna. 

Estetik är också allt, så som läraren uttrycker det, ”det vanliga skapandet” där hon syftar på 

klippa, klistra, bygga, sy och knåda. För lärare 3 är estetik att ”använda kreativa inlärningssätt för 

att öka förståelsen för eleverna”. Lärare 4 anser att estetik är något man tolkar med olika sinnen. 

Det finns inte enbart ett sätt att se, höra och känna men det är specifikt för var och en. Estetik 

kan exempelvis vara konst, skapande, musik, dans, slöjd, teater och poesi. Man använder konst, 

skapande och praktisk arbete för att lära sig fakta (Lärare 4). Lärare 5 definierar estetik som något 

som har med konst och skönhet att göra men upplever samtidigt att det är ett lite svårt begrepp. 

Hon anser även att det är väldigt individuellt hur man definierar det och att hon själv främst 

tänker på skönhet och konst (Lärare 5). Gemensamt för alla respondenter är att begreppet estetik 

handlar om skapande och bild i olika former. Alla utom en tar upp musik och en lärare nämner 

även drama. De arbetar med estetik utifrån hur de definierar begreppet och därmed är lärarna 

medvetna om estetik i lärprocessen. 

 

Vid analys av empirin är det två tydliga teman som framkommer gällande hur läraren definierar 

estetik och estiska läroprocesser. Det första är olika sätt att lära sig. Tre av lärarna diskuterar 

inlärningsstilarna, att alla lär sig olika och att det därför behövs undervisning på olika sätt. Någon 

lär sig genom att läsa sig till kunskap medan någon annan lär sig genom att skapa något t.ex. 

genom att bygga en bondgård med hjälp av lera, tyger, ull m.m. (lärare 3, 4). Det andra temat som 
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blir tydligt är att estetik och estiska lärprocesser definieras av lärarna som lärande genom sinnena. 

Detta blev synligt i intervjuerna med lärare 2 och 4. Lärarna menade att användandet av de olika 

sinnena hjälper till att befästa kunskapen. Lärarna framhåller att kombinera ljud, text, bild och 

skapande/arbete med händerna för att kombinera sinnena hörsel, syn och känsel i lärprocessen, 

vilket gynnar lärandet (Lärare 2 och 5). Eleverna får genom estetik möjlighet att bevisa sina 

kunskaper genom en redovisning via t.ex. filmskapande eftersom filmskapandet underlättar 

lärandet för eleverna (Lärare 2 och 5).  

5.2.2 Frågeställning 2: Användning av estetiska lärprocesser 

Vad lär eleverna sig i estetiska lärprocesser?  

Lärare 1 upplever att det estetiska kommer mer naturligt när man arbetar med de yngre barnen 

eftersom det ingår i alla ämnen i den årskursen. Eleverna lär sig t.ex. matematik genom arbete på 

ett estetiskt vis. I naturen konkretiserar de matematikområdena antal, olika former och tallinjen. 

De har även arbetat med matematikbegreppen ”dubbelt” och ”hälften”. Lärare 2 tar upp 

språkinlärning och begreppsuppfattning. I arbetet med estetik arbetar eleverna med 

språkinlärning och begreppsuppfattning inom bl.a. svenskämnet. Lärare 3 har haft teman med 

klassen där de bl.a. arbetat med bondgården och med den delen av staden där eleverna bor. 

Temaarbetena kan vara både sådana som pågått under en hel termin och sådana som pågått i ett 

par veckor. Lärare 4 har arbetat bl.a. med tovning och trolldeg för att eleverna ska träna motorik. 

Även hon har haft tema om bondgården där eleverna genom estetik, lärde sig om 

bondgårdsdjuren. Eleverna får fakta om den teknik som används i lärandet om faktakunskaper. 

Det kan t.ex. vara när de arbetar med bildtekniken vått-i-vått eller när de arbetar med kol, akryl 

eller oljepastellkritor. Eleverna lär sig att, så som läraren (4) uttrycker det, ”leva ut sina 

konstnärliga fantasier”. Lärare 4 arbetar också med social uppfostran och språkinlärning genom 

att använda estetik. Lärare 5 upplever att arbete genom estetik gör att eleverna bl.a. lär sig 

minnesträning. Eleverna lär sig att skapa sig bilder i huvudet och på ett sätt, som läraren uttrycker 

det, ”spela en film i huvudet” när de har högläsning. På två av skolorna jag varit på finns det en 

så kallad matteverkstad/mattedepå där det finns material som kassaapparater med låtsaspengar, 

kulramar, geometriska figurer och annat laborativt material som lärarna använder i estetiskt arbete 

med matematik. Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna inte enbart arbetar på traditionellt 

sätt med läsning och räkning utan undervisar även på ett estetiskt vis och konkretiserar sin 

undervisning med material.  
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Hur arbetar lärarna med estetiska lärprocesser?  

Lärare 1 berättar att de är ganska mycket ute i naturen där de kan arbeta med naturligt material 

som kottar, pinnar och stenar när de arbetar med matematik. Hon upplever det som att estetik 

ingår i alla ämnen. Lärare 1 arbetar med små barn (förskoleklass) som behöver träna på bl.a. 

motorik. Därför har de arbetat med tovning samt lera och byggt djur av det sistnämnda. De 

arbetar mycket med bild i klassen. Då har de främst arbetat med olika målningstekniker. Lärare 2 

använder mest det digitala genom att arbeta med iPads, Activboard och interaktiva whiteboards. 

Hon arbetar mycket med bilder på olika sätt, även digitalt. Klassen arbetar mycket med bilder för 

att stärka kunskapen och för att eleverna ska få begrepp och kunna diskutera. De arbetar även 

med ljud och film på olika sätt. Eleverna får titta på filmer och sedan försöker läraren ha både 

text, bild, film och ljud om samma sak. Eleverna får exempelvis göra en film om Gustav Vasas 

färd genom Dalarna istället för att enbart läsa om den. Eleverna får även samtala, rita och göra 

saker själva så att inlärningen om en sak sker på många olika sätt. Eleverna får även rita för att på 

ett sätt få en aha-upplevelse och befästa kunskapen genom att få ner det på papper. Lärare 

arbetar mycket så att eleverna får in kunskapen, så som hon uttrycker det, ”kroppsligt och 

estetiskt”. Med detta menar hon att klassen själva fått gå hundra meter för att konkretisera hur 

långt det är samt att de använt bakning för att eleverna skulle förstå begrepp som t.ex. centiliter 

och liter. Lärare 3 berättar att det i varje klass på låg- och mellanstadiet på den skolan hon arbetar 

på finns två pedagoger. Därför har de en pedagog i klassen som arbetar med det estetiska kopplat 

till arbetsområdet som klassen arbetar med. Den pedagogen tar hand om den estetiska delen 

medan hon själv tar hand om det som har att göra med inlärning på ett annat sätt. Eleverna kan 

exempelvis få sjunga multiplikationstabellen eller hoppa rep och säga t.ex. femmans tabell i 

multiplikation. De arbetar även med bild och form samt teater och drama på olika sätt. Lärare 4 

använder skapande och konst hela tiden i sitt arbete. Ibland har de temaarbeten som sträcker sig 

över en period på några veckor. Musik och drama är ämnen som skapar lust att lära. Därför 

använder hon (Lärare 4) ibland sångtexter för att eleverna ska lära sig fakta. I arbetet om social 

uppfostran och språkinlärning använder hon ofta drama och rollspel. I syfte att förstärka kunskap 

och fakta gör pedagogerna små uppträdanden. Även eleverna får göra små uppträdanden för att 

förstärka kunskap och fakta. Lärare 5 använder tankekartor. I NO-ämnet har eleverna lärt sig om 

Big Bang och sura och basiska ämnen genom att arbeta med bild och experiment. Bild är något 

hon ofta använder sig av i undervisningen exempelvis i historia och i NO. Eleverna får samtala 

om bilder och rita egna bilder både för att befästa kunskaper och för att visa på vilka kunskaper 

de fått under arbetet.  
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Vilka begränsningar finns det med att använda estetik  

Två av lärarna upplever att det inte finns tillräckligt med tid för vare sig planering av estetiska 

aktiviteter eller för själva aktiviteterna. Det är så mycket som ska hinnas med i undervisning men 

tiden räcker inte till. De önskar att det skulle finnas mer tid för planering och för aktiviteter. En 

av lärarna upplever dock att begränsningen med estetik mer sitter hos förskolläraren d.v.s. att 

förskolläraren upplever att det är svårt med estetik eller att denne inte har tillräckligt med 

kunskap/erfarenhet i det. Två av lärarna upplevde en tredje begränsning med estetik, nämligen 

att de får tampas med elevernas självförtroende. Eleverna tycker inte att de kan rita eller skapa 

och då blir det svårt att få de eleverna att göra uppgiften. Då går det åt tid att förklara för de 

eleverna att det de ritar, som en lärare uttrycker det, ”inte behöver vara fint”, att det inte är det 

som är uppgiften.  

 

Sammanfattningsvis använder lärarna sig av estetik på olika sätt. Tre lärare upplever 

begränsningar med estetiskt arbete och främst är det tiden som är begränsningen och detta 

önskar lärarna mer av.  

5.2.3 Varför anser lärarna att estetik är relevant?  

Lärare 1 uppfattar det som att lärare tar in mycket estetik i undervisningen med små barn som går 

i förskoleklass, eftersom barnen behöver det. ”De behöver göra ganska mycket praktiskt arbete 

för de blir ju trötta och kan inte bara sitta med en bok utan dem måste ju få göra något annat 

också” (Lärare 1). ”I matten är vi ute ganska mycket och har matte och håller på med naturligt 

material med kottar och pinnar och stenar och sånna grejer både när vi håller på med antal och 

med olika former och tallinjer och allt man kan jobba med ute”. Det gör hon för att konkretisera 

matematik, för att eleverna ska ha ett lustfyllt lärande och att de leker samtidigt som de lär sig. 

Lärare 2 arbetar med många elever som är ganska nyanlända till Sverige och därför har bristande 

kunskaper i det svenska språket. Hon arbetar med det estetiska eftersom det hjälper 

språkutveckling och begreppsuppfattning hos både dessa elever och de elever som har goda 

kunskaper i svenska. Hon arbetar mycket med bilder eftersom det har en enorm betydelse för 

språkutvecklingen. Lärare 2 diskuterar befästande av kunskap på ett estetiskt vis. Hon upplever 

att det blir lättare för de elever hon arbetar med, att befästa kunskaperna om de får göra det på ett 

estetiskt vis med hjälp av t.ex. bilder. Lärare 2 tar även upp Gardners olika inlärningsstilar. En del 

barn måste, så som lärare 2 uttrycker det, ”få lära sig genom kroppen” och ”jobba med sina 

händer för att lära sig” (Lärare 2). Lärare 2 menar att eleverna får en aha-upplevelse när de ritar. 

Hon förklarar detta genom att ta upp ett exempel där eleverna gjorde ett arbete om Gustav Vasa. 

Eleverna fick titta på bilder och sedan rita Gustav Vasa och märkte på det sättet att kläderna inte 
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hade blixtlås på den tiden. Den typen av aha-upplevelse syftar läraren (2) på att eleverna får 

genom estetik. Lärare 3 talar om estetiska uttrycksformer i syfte att befästa inlärningen. Hon 

upplever att eleverna, i arbetsområden där man varvar praktik och fakta, befäster kunskaper på 

ett bättre sätt om man jämför med arbetsområden där eleverna inte får lära sig genom praktik 

som i det här faller innebär konkreta material. Hon motiverar sitt arbetssätt genom att förklara 

att: ”det skulle vara väldigt mycket jobbigare om vi inte jobbade på det sätt vi gör för då får man 

leta reda på bilder och nästan slå knut på sig själv. Det har underlättat väldigt mycket med våra 

digitala verktyg” (Lärare 2). Med digitala verktyg syftar läraren bl.a. på iPadsen som både hon och 

eleverna har tillgång till. Lärare 3 upplever att elever som har svårt med t.ex. läsning har lättare att 

förstå med konkret material. Lärare (3) motiverar estetik på följande sätt: ”i lärprocesser med 

estetik så utvecklas våra olika sinnen i lärandet och det är nödvändigt för lärandet”. Lärare 4 anser 

att arbete med estetik skapar lust att lära och har en klar inverkan på kunskapsinlärningen. Det 

blir lättare för eleverna att få förståelse för fakta genom inlärning genom sinnena och hon 

nämner även Deweys begrepp ”Learning by doing” och refererar till det. Att lära sig genom alla 

sinnen gynnar elevernas lärprocess anser lärare 4 som definierar estetik som inlärning genom 

sinnena. Hon upplever att eleverna anser att det är tråkigare att lära sig genom enbart traditionell 

katederundervisning och att det blir ett lustfyllt lärande om man kopplar faktan/ämnet man har 

undervisning om/i, med estetisk verksamhet. Eleverna får då samtidigt som de får 

ämneskunskaper även kunskap om redskapen och tekniken de använder i lärprocessen med 

estetik. Lärare 4 motiverar estetik på följande sätt: ”jag använder skapande och konst hela tiden i 

mitt arbete. Att kunna använda hela kroppen och inte bara huvudet för att skaffa sig kunskaper är 

jätteviktigt”. Lärare 5 anser att estetik handlar om ett uttryckssätt och ett skapande arbetssätt. 

Eleverna får genom den typen av arbetssätt en chans att visa på många olika sätt vad de har för 

förmågor och vilken kunskap de besitter. Att kunna visa det även i bild och inte bara i text är 

lättare för vissa elever. Elever har olika styrkor och vissa har ju estetiska styrkor och då visar de 

sin kunskap genom sina estetiska styrkor. Detta motiverar hon med att referera till läroplanen 

(Lgr11): ”i Lgr11 står det ju också att eleverna ska få prova olika uttrycksformer och det här 

(syftar på estetik) är ju en uttrycksform”.  

 

Sammanfattningsvis använder lärarna estetik och estetiska läroprocesser för att tydliggöra 

undervisningen, för att det gynnar elevernas lärande och för att låta eleverna visa sina kunskaper.  

5.2.4 Sammanfattning  

Några av de tillfrågade lärarna använder estetik för att tydliggöra undervisningen, andra använder 

det för att låta eleverna visa sina kunskaper. Utan estetik skulle vissa elever inte kunna förstå 
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lektionsinnehållet. En del av lärarna upplever att estetik har gynnat elever som har svårt att 

uttrycka sig och visa vad de kan genom ett traditionellt undervisningssätt. Estetiken har gjort att 

eleverna fått visa sina kunskaper och också lärt sig något genom det. Alla de intervjuade lärarna 

anser att det är positivt att arbeta med estetik då det gynnar elevernas lärande och upplever att 

estetik underlättar lärandet. En del av lärarna tog upp att elever som inte kan uttrycka sig på ett 

visst sätt får genom ett estetiskt undervisningssätt uttrycka sig och visa att de kan och lära sig 

genom praktiskt arbete. Eleverna visar sina förmågor och kunskaper genom estetik. Slutligen 

motiverar en del lärare ett estetiskt arbetssätt med att eleverna tycker att det är kul att arbeta på 

ett estetiskt vis och att det skapar lust att lära.  

5.2.5 Hur förhåller sig de beskrivna arbetssätten med Lindströms (2008) modell för 

estetiska lärprocesser?  

Utifrån intervjuerna kan utläsas att alla de tillfrågade lärarna använder sig av lärande MED estetik. 

I lärande MED estetik är målet att lära sig om andra ämnen genom arbete med estetik 

(Lindström, 2008 s.63). De tillfrågade lärarna använder estetik i undervisning om andra ämnen 

som t.ex. svenska (språkinlärning och begreppsuppfattning) eller NO och därmed sker lärandet 

MED estetik. En av lärarna använde sig även av lärande OM estetik där t.ex. baskunskaper och 

olika tekniker i bild lärdes ut. Detta gjorde hon genom att arbeta med bild inom t.ex. NO-ämnet. 

I det fallet lärde eleverna sig om Big Bang samtidigt som de lärde sig målningstekniken vått-i-vått 

och om färgblandning eftersom de målade Big Bang-smällen (Lärare 4). Lärare 5 arbetade även 

hon med Big Bang och lät eleverna måla med oljepastellkritor. Hon använde sig av även av 

lärande I estetik genom att använda sig av bildanalys. Eleverna fick i arbetet med bildanalys göra 

sina egna tolkningar av bilder och lärde sig bildanalys genom att göra det. Lindström skriver att 

”lärande GENOM, […] syftar på de förhållningssätt och övergripande kompetenser som man 

kan tillägna sig genom ett djupgående engagemang i estetiska projekt” (Lindström, 2008 s.63). I 

temaarbetena (med exempelvis bondgården) skedde lärandet GENOM estetik då alla eller några 

av de olika sinnena användes. Exempelvis använde eleverna synen och hörseln när de var och 

besökte en bondgård. Där lärde de sig hur djuren ser ut och hur de låter. De använde även 

känseln när de klappade på djuren och förde det med sig in till klassrummet när de sedan skulle 

välja material till djuren de själva skulle tillverka av t.ex. lera och ull.  
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Analysen av resultatet visar följande: 

Lärare 1 använder: Lärande MED och GENOM  

Lärare 2 använder: Lärande MED och GENOM, 

Lärare 3 använder: Lärande MED och GENOM,  

Lärare 4 använder: Lärande MED och OM,  

Lärare 5 använder: Lärande MED och I  

 

Sammanfattningsvis, enligt lärandeformerna i Lindströms (2008) modell, är alla lärares mål att 

eleverna ska lära MED estetik då syftet med deras undervisning är att lära sig ett annat ämne 

såsom svenska. De flesta lärarna använder även lärande GENOM estetik. Även om det endast 

förekommer i ett fall i undervisningen används också lärande OM och I dock inte i samma 

utsträckning som de andra två lärandeformerna.  
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6 Diskussion 

Resultatet diskuteras utifrån syfte och litteraturgenomgången, där våra frågeställningar: ”Hur 

definierar lärarna estetik och estetiska lärprocesser?” och ”hur beskriver lärarna att de arbetar 

med estetiska lärprocesser med utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför? 

kommer att ligga till grund för diskussionen.  

 

6.1 Hur definierar lärarna estetik och estetiska lärprocesser? 

Alla förskollärare i vår studie är mer eller mindre medvetna om begreppen estetik och estetiska 

lärprocesser. Grundskollärarna i vår studie är också medvetna och använder estetik i 

undervisningen.  

 

På förskolan 

Förskollärarna anser estetik och estetiska lärprocesser som en möjlighet för barnen att uttrycka 

sig på olika sätt, lära med kroppen och olika sinnen, konst, utveckla fantasi och kreativitet. Enligt 

Förskollärarnas uppfattningar handlar estetik om olika sätt att uttrycka sig, genom bild, musik, 

rörelse, drama, rollekar och skapande aktiviteter. Dessa har koppling till Lpfö98 (Paulsen 1996; 

Wiklund 2009; Alerby & Elidóttir 2006). Att kommunicera i tal- och skriftspråket, med hjälp av 

“bild, sång och musik, drama och rörelse” främjar barns lärande och utveckling (Lpfö98, 2010 

s.9). Estetik kan sammankopplas med den kunskap barnen får genom sina sinnen, det vill säga att 

inlärning sker med konst och sinnlig upplevelse (Paulsen, 1996; Lindstrand & Selander, 2009). 

Det kan även kopplas till tidigare forskning där McLennan (2010) argumenterar för att skapa rika, 

sinnliga och personliga kunskaper hos barnen. Det är betydelsefullt att använda alla sinnen som 

syn, känsel, hörsel, lukt och smak, som förknippas med estetiken. Wiklund (2009) hävdar att alla 

slags språk t.ex. tal- och skriftspråk och estetiska språken bild, musik, dans, teater ska tas tillvara 

på under estetiska lärprocesser. Det är som Alerby & Elidóttir (2006) anser att genom de estetiska 

ämnena bild, musik, drama utvecklas barnen på ett som gör att det öppnar barnens alla sinnen för 

förståelse och känsla. Författaren menar att vardagen blir mer förståeligt för barnen. Detta 

förekommer även i förskollärarnas (1,5) svar (se avsnitt 5.1.2). Där diskuterar de att de estetiska 

ämnena är kopplade till människans alla sinnen vilket stödjer inlärningen i andra ämnen och 

barnen lär sig nya saker.  
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Utifrån förskollärarnas uppfattningar kan vi förstå att barnen, genom estetiska lärprocesser, får 

möjlighet att kunna uttrycka sig på olika sätt, vilket har med ett demokratiskt förhållningssätt att 

göra (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Eftersom alla barn är olika och lär sig på olika sätt, är 

det viktigt med estetiska lärprocesser, för att på detta sätt blir barnen synliga och hörda.  

 

I skolan  

Utifrån intervjuerna med lärarna kan vi urskilja två olika syner på estetik. Den ena synen är en 

konkret syn på att estetik handlar om praktiska saker som konkretiserar undervisningen. I den 

synen får eleverna lära sig genom att använda kroppen och sina sinnen. Den andra synen är mer 

abstrakt och handlar mer om estetik som konst och skönhet. Alla lärare beskriver estetik som 

praktiskt arbete där eleverna får använda olika kreativa sätt att skapa och lära sig genom 

skapandet. En av lärarna diskuterar om att lära sig med sinnena och det framhålls att det finns 

olika sätt att se, höra och känna saker. Det är specifikt för var och en hur man gör det men i 

arbetet med sinnena lär vi oss. Även McLennan (2010) diskuterar användandet av sinnena för att 

skapa sig kunskap. Vidare menar McLennan att estetiska kunskaper är användning av 

konstbaserade metoder i syfte att skapa kunskap inom flera ämnesområden.  Aulin-Gråhamn och 

Thavenius (2003) hävdar att kunskap handlar om upplevelser och känslor som måste utvecklas 

såväl som logiska fakta. Författarna menar att estetik hjälper all kunskap (fakta och känslor) att 

hållas samman.  

 

Sammanfattningsvis, enligt respondenternas svar, handlar estetik om olika uttryckssätt, alla slags 

tal- och skriftspråk, bild, musik, drama, skapande, rollekar, måla, pyssla och så vidare, i enlighet 

med beskrivningar i läroplan och litteratur (Wiklund, 2009; Lpfö98, 2010). Det förekommer även 

att barn och elever lär sig använda olika sinnen som kan förknippas med estetik, då estetik 

uppfattas vara en sinnlig upplevelse och konst (Paulsen, 1996).  



 44 

6.2 Hur beskriver lärarna att de arbetar med estetiska läroprocesser med 

utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför? 

Genom våra intervjuer har vi kommit fram till att alla förskollärare och lärare använder sig av 

estetik på ett eller annat sätt. I vad som följer indelas respondenternas svar utifrån de didaktiska 

valen: vad, hur och varför. Skälet är att det underlättar för lärarna att analysera sin undervisning 

(Molin 2006).  

6.2.1 Vad? 

På förskolorna har de språklekar, matematiklekar, rörelselekar, skapande aktiviteter, där de 

blandar estetiska lärprocesser för att barnen ska utvecklas i språket, matematik, naturvetenskap 

och motoriken. Barnen får rita och måla, leka rollekar, sjunga när de har sångsamlingar och läsa 

storböcker med bilder i. I lärprocessen används talspråk, skriftspråk och estetiska ämnen som 

bild, musik och drama (Wiklund, 2009; Alerby & Elidóttir, 2006).   

 

Intervjuerna med grundskollärarna visar att estetik används på väldigt olika sätt beroende på vem 

läraren är och vilken årskurs denne arbetar. Bland lärare som arbetar i förskoleklass och på låg- 

och mellanstadiet är det två av dem som upplever att det arbetas mycket med estetik i de lägre 

åldrarna. När eleverna sedan börjar i högstadiet har det avtagit nästan helt om man bortser från 

de estetiska ämnena som t.ex. slöjd och musik. I de lägre årskurserna använder lärarna estetik i 

lärandet och förstärker ämneskunskaperna genom arbete med estetik. Eleverna i de högre 

årskurserna arbetar också med estetik i lärandet men lärarna nämner också att eleverna använder 

estetik i syfte att visa vad de lärt sig. Estetik ses som ett sätt att bevisa vilka kunskaper man befäst 

genom redovisningar på ett estetiskt vis. Lärarna i alla årskurser har använt sig av temaarbeten. 

Ibland har det varit teman som sträckt sig över ett par veckor och ibland har temat pågått under 

en hel termin. Tre av lärarna arbetar mycket med det digitala i form av iPad, film, activeboard och 

smartboard. Det som återkommer i resultaten är att alla lärarna har arbetat med bild men de har 

gjort det på olika sätt. Två av lärarna arbetar dessutom med musik där inlärning ibland sker 

genom sång. Eleverna har t.ex. fått sjunga multiplikationstabellen eller lärt sig språkinlärning 

genom att sjunga sånger med rim. En av dem som arbetar med en förskoleklass arbetar med 

dramaövningar.  

6.2.2 Varför? 

Det finns olika skäl till varför förskollärarna använder estetik i verksamheten. Vi kan konstatera 

att nästan alla de tillfrågade förskollärarna använder estetiken med syfte att lära barnen om andra 

delar av utvecklingen och andra ämnen. Med detta menar en del förskollärare att det underlättar 
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att lära sig de abstrakta ämnen, att lärandet fastnar lättare i minnet och att lärandet blir mer 

förståeligt. Detta är i linje med (Vygotskij, 1995) och (McLennan, 2010) om att barn lär sig 

genom att göra praktiska saker som har koppling till minnet, vilket stödjer att använda sinnen, 

repetera och reproducera barnens tidigare intryck och handlingar. Å ena sidan anser några av 

förskollärarna att genom att blanda estetiska ämnen i aktiviteterna har barnen det roligt när de lär 

sig. Vi kan se att lärarna här är väl medvetna om att det i Läroplanen för förskolan står att barnen 

ska lära sig på ett roligt och lustfyllt sätt (Lpfö98, s.13) Å andra sidan lär barnen sig genom att 

göra saker anser två av förskollärarna. Detta kan kopplas till Dewey som pekade på vikten av 

detta, med påståendet “learning by doing”, vilket handlar om att barnen lär sig genom praktiskt 

arbete, som väcker även nyfikenhet och lust till skapande (Stensmo, 2007). En annan uppfattning 

som en av förskollärarna (4) uttryckte är att ”man får med många delar i en aktivitet om man 

planerar det på ett estetiskt sätt”. Med det menade förskolläraren att exempelvis genom sången 

får de med matematik alltså räkna och i språket finns det fokus i uttal och rim m.m.  

 

Lärarna i skolan motiverar lärande med estetik på sätt som påminner om det förskollärarna tar 

upp. En av lärarna upplevde att estetik kommer mer naturligt i undervisningen så hon arbetar 

med yngre barn men att de arbetar med det medvetet. De intervjuade lärarna upplever att man 

arbetar mer och mer med estetik i grundskolan. En av lärarna tog upp att en anledning till att det 

kommer mer och mer är att det i nya läroplanen för grundskolan (Lgr11) står att eleverna ska 

“stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (Lgr11, 2011 s.222). Detta 

framhålls på flera ställen i kursplanerna för olika ämnen. En lärare uttrycker det som att vissa 

elever inte skulle förstå ett visst lektionsinnehåll utan ett estetiskt inslag och upplever att estetiken 

har gjort att eleverna fått visa sina kunskaper och också lärt sig något genom det. Två av lärarna 

har uttryckt det som att de upplever att estetik har gynnat elever som har svårt att uttrycka sig 

och visa vad de kan genom de sätt som vanligtvis används i skolan såsom läxförhör och prov. 

Resultatet av Sotiropoulou-Zormpalas (2012) studie, att aktiviteterna hon utformade verkade 

hjälpa barnen att uppnå de uppsatta målen i ämnet de undervisades i, kan kopplas med resultatet 

av intervjuerna med grundskollärarna. Precis som Sotiropoulou-Zormpala, utformade de 

tillfrågade lärarna aktiviteter på ett estetiskt vis för eleverna där dessa, enligt respondenterna, 

hjälpte eleverna att uppnå lektionsmålen. Aktiviteterna hade också en positiv inverkan på 

intellektuell utveckling samt på barnens sociala och personliga utveckling. McLennan (2010) 

skriver att genom att stödja barnen i deras estetiska utforskning av miljön bygger barnen upp en 

stark grund för kreativt tänkande, reflektion och problemlösning. Detta kan kopplas till resultatet 

av intervjun med lärare 1. Hon använder sig av naturen och dess material när hon ska ha 
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matematiklektion ute. I naturen förstärks elevernas lärande och eleverna får genom att arbeta 

med tallinjen m.m. ute, reflektera och använda kreativt tänkande.  

6.2.3 Hur? 

Flera av förskollärarna anser att de använder estetiska ämnen både i vardagen och i temaarbeten. 

Däremot används estetiken på olika sätt beroende på förskollärarna och beroende på barnens 

behov. Med detta menas det att estetiska lärprocesser används som en möjlighet för barnen att 

hitta något sätt att uttrycka sig. Wiklund (2009) diskuterar ett reflekterat omdöme, där barnen 

genom estetiska lärprocesser reflekterar över sina upplevelser, värderar intrycken och skapar 

mening i deras tidigare erfarenheter. Detta säger mot en av förskollärarna i studien som 

diskuterade att de använder estetiska ämnen i verksamheten som bild, drama, rollekar genom 

vilka barnen ofta kan reflektera över tidigare erfarenheter och aktiviteter. Det stödjer även 

McLennan (2010) att det är lärarnas uppgift att uppmuntra barnen till kreativt och reflektivt 

tänkande i estetiska arbetssättet som anses stimulera barnens framgång.  

 

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) menar att skolan ofta använder estetik som ett fritt ämne 

snarare än för att skapa mening. McLennan (2010) diskuterar estetik som process eller produkt. 

Hon diskuterar även vikten av arbetsprocessen och menar att aktiviteter som fokuserar på 

processen snarare än den slutliga produkten, ger barnen olika genuina sammanfattande intryck 

för utforskande och lärande. En av de tillfrågade lärarna upplever det som att arbetet med estetik 

ofta har fokus på den slutliga produkten. Samtalen med de andra lärarna visar att det har varit 

mycket fokus på den slutliga produkten men arbetsprocessen har även den varit viktig då man 

t.ex. arbetat med temaarbeten. 

6.2.4 Faktorer/begränsningar i lärarnas genomföranden av estetiska lärprocesser  

Det är en del ramfaktorer som påverkar några av förskollärarnas arbete mer eller mindre. Dessa 

är tid, lokal, gruppstorlek och ekonomiska resurser men även lärarnas erfarenheter/kunskaper om 

estetik som sätter gränser ibland. Ett exempel på det är när två av förskollärarna (1,5) från 

delstudie 1, anser att de behöver mer utrymme (lokal) för att genomföra olika aktiviteter. Ett 

exempel på tid som faktor är att två av lärarna upplever att de inte har tillräckligt med 

planeringstid för att planera estetisk undervisning. En av dessa lärare upplevde även att det inte 

fanns tillräckligt med ställtid för att genomföra sådan undervisning. Dessa faktorer belyses också 

av Lindström & Pennlert (2009), där författarna menar att dessa ramfaktorer är viktiga 

förutsättningar för lärarna att känna till innan de planerar aktiviteter eller lektioner. Dessutom 

finns det en åsikt som skiljer sig från alla andra lärare och förskollärare, då två av lärarna upplevde 
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att det ibland är eleverna som begränsar sitt estetiska arbete då de känner att de inte är tillräckligt 

duktiga på att rita och skapa. Därför begränsar dessa elever sig själva och det estetiska arbetet.  

 

Å andra sidan, upplever två förskollärare att det som hindrar dem ibland är att de har för lite 

erfarenheter av det estetiska. De menar att det ofta tar tid för att komma på idéer om hur de kan 

planera de estetiska ämnen i aktiviteterna och då brukar de andra förskollärare som är insatta i det 

stödja med idéer. Det är problematiskt att ingen vet särskilt mycket om hur estetik används i 

skolsystemet, vilket leder till att lärarna använder det som “fritt skapande” och inte för att skapa 

mening (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Detta stämmer inte helt och hållet med vårt 

resultat. Utifrån förskollärarnas utsagor är de eniga om att det estetiska har betydelse och de 

förklarar på olika sätt anledningen till varför de använder estetiska ämnen i lärprocessen. Det 

stämmer delvis enligt de två förskollärare, som upplever att de ibland kan känna sig ha brist på 

erfarenheter kring estetik och är begränsade med idéer om hur aktiviteterna kan planeras på olika 

estetiska lärosätt. Det stärks även av Malmström (2013) att det krävs förskollärare med estetiska 

erfarenheter för att kunna ta tillvara på det specifika och kreativa arbetssättet som finns i estetiska 

lärprocesser. Det leder till en medveten användning av estetiska uttrycksformer som möjliggör 

barnens kreativa lösningar i lärprocessen.  

 

6.3 Hur förhåller sig dessa beskrivna arbetssätt med Lindström (2008) 

modell för estetiska lärprocesser? 

Som tidigare nämnts användes Lindströms (2008) modell som beskriver olika mål som lärarna 

har med sina aktiviteter/lektioner för att analysera våra intervjusvar. På förskolan förekom det 

mest enligt några av förskollärarnas beskrivna exempel att de använde estetiska lärprocesser som 

ett sätt där målet var att lära MED estetik, det vill säga att lära sig andra ämnen med hjälp av 

estetik men en del förskollärare använder i verksamheten även lära OM, I, och GENOM estetik. 

I skolan var det lärande MED estetik som användes mest men tre av respondenterna använde 

även lärande GENOM. Lärande I och OM förekom sparsamt. 
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7 Konklusion 
Vi har kommit fram till att alla de tillfrågade lärarna i förskola och skola har en positiv attityd till 

estetiken i undervisningen. Studien visar utifrån intervjuerna och vad litteraturen säger att 

estetiken spelar en viktig roll i barns utveckling och lärande. Estetik handlar om olika uttryckssätt, 

alla slags tal- och skriftspråk, bild, musik, drama, skapande, rollekar, måla, pyssla, och så vidare. 

Estetik förknippas också med konst och sinnlig upplevelse. Både förskolan och skolan använder 

sig av estetiska lärprocesser på olika sätt och mer eller mindre. I estetiska lärprocesser använder 

barn och elever sina sinnen, upplevelser och reflekterar över tidigare erfarenheter och det de lärde 

sig tidigare. I estetetiska lärprocesser är barn och elever aktiva och delaktiga. De utvecklar sina 

fantasier och kreativiteter eftersom barnen utgår ifrån sina egna intressen, tankar samt gör saker 

med händerna. Alla barn och elever är kreativa och kan skapa något nytt av sina fantasier. Vidare, 

lär sig barn och elever genom att göra praktiska saker som har koppling till minnet, vilket 

underlättar att repetera och reproducera tidigare intryck och handlingar. I förskolorna och 

skolorna i våra studier ses estetiken som barnens möjlighet att uttrycka sina känslor och 

upplevelser på olika sätt eftersom alla barn är olika. Det handlar även om ett demokratiskt 

förhållningssätt mellan alla i förskola och skola, där alla barn/elever kan synas och göra sina 

röster hörda. Det är ett sätt för lärarna att fånga barnens behov och intresse, dvs. var barnen 

ligger i sin kunskapsutveckling. Därför är det viktigt att alla lärare både i förskolan och i skolan tar 

hänsyn till estetiken. Lärarna behöver skapa förutsättningar för barnen och skapa möjligheter för 

barnens rika upplevelser och erfarenheter vilka utvecklar barnens nyfikenheter och fantasier. Alla 

lärare både i förskolan och skolan använder estetiken för att skapa någon slags mening i arbetet 

och använder inte bara som “fritt skapande” vilket säger emot det Aulin-Gråhamn & Thavenius 

(2003) som hävdar att estetik i förskola och skola sällan används för att skapa mening. Alla 

förskollärare och lärare använder estetiken mest som lärande MED estetik enligt Lindströms 

(2008) modell, vilket handlar om att med hjälp av estetik underlätta barn och ungas lärande i 

andra ämnen. Men det sker inte bara lärande MED utan också mer eller mindre som lärande I 

estetik, lärande OM estetik och lärande GENOM estetik. 

 

Slutligen, alla slags lärare behöver kunskap, erfarenheter och utbildning kring estetik så att de kan 

ta tillvara på estetiken och vet hur det går till att planera estetiska lärprocesser. Detta för att 

lärarna ska känna sig säkrare i arbetet och ha fler idéer kring hur man kan lägga upp och 

utveckla undervisningen på ett estetiskt sätt.  
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8 Fortsatta studier 
Det skulle vara intressant för vidare studier att kunna observera förskollärare/grundskollärare 

och också barn i verksamheten under en längre period. Detta skulle göra det möjligt att se om 

lärare arbetar på det sättet som de säger, och följa hela lärandeprocessen för att se hur det 

påverkar barnens lärande. Det skulle också vara intressant att använda både observation och 

intervju för då skulle man intervjua de äldre barnen om hur estetiska lärprocesser påverkar deras 

lärande.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till förskollärarna   
 
Huvudtema 1: Uppvärmningsfrågor 

 Vad läraren har för tidigare utbildning och erfarenheter?  

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 
Huvudtema 2: Inställning till estetik 
Underteman 1: pedagogerna   

 Hur ser du på estetik i lärprocessen? (Berätta dina åsikter om estetik i läroprocesserna)  

 Vad har du för erfarenhet kring estetik i undervisningen/läroprocesserna?   

 
Undertema 2: allmänt  

 Hur tror du normen ser ut kring estetik?  

 Vad tror du om pedagogens utbildning/erfarenhet har någon betydelse för medvetet 
användning av estetiska lärprocesser? 

 
 
Huvudtema 3: Estetiska läromedel  
Undertema 1: förskolan 

 Vad finns det för estetiskt läromedel på er skola?  

 Vilka läromedel använder du dig av när du planerar estetisk aktivitet/undervisning?  
 
Undertema 2: Faktorer 

 Hur skulle du vilja arbeta med estetiska läromedel i läroprocesserna/undervisningen 
 
Undertema 3: Olika aspekter  

 Vilken betydelse tror du har estetiska lärprocesser kring barns utveckling och lärande? 

 Vad finns det för skillnader mellan läroprocesser utan och med estetik? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide (grundskollärarna)  
 

Huvudtema 1: uppvärmningsfrågor 

 Vad har du för utbildning? Erfarenheter (vilka årskurser har du arbetat med?)  

 Hur länge har du arbetat som lärare?  
 
 
Huvudtema 2: Inställning till estetik 
Underteman 1: pedagogerna   

 Vad är estetik för dig? (Hur skulle du definiera begreppet estetik)  

 Vad läraren anser estetik är? Varför ska man använda det i undervisningen? Hur kan man 
använda det? Exemplifiera.  

 Vad har du för erfarenhet kring estetik i undervisningen/lärprocesserna? När har det varit 
bra?    

 Ser du någon begränsning i att använda estetiska? Exempel.  
 

Undertema 2: allmänt  

 Hur tror du normen ser ut kring estetik?  

 Har du någon uppfattning om hur dina kollegor arbetar med estetik i sin undervisning? 
Exempel.  

 Om lärarna har utbildning/erfarenhet inom estetik, vad har det för påverkan på deras 
medvetenhet om vikten av att arbeta med estetiska lärprocesser?  

 
 

Huvudtema 3: Estetiska läromedel  
Undertema 1: förskolan/skolan  

 Vad definierar du som estetiskt läromedel? (Vad är estetiskt läromedel för dig?)  

 Vad finns det för estetiskt läromedel på er skola?  

 Vilka läromedel använder du dig av när du planerar estetisk aktivitet/undervisning?  
 

Undertema 2: personlig syn  

 Arbetar du med estetiska läromedel i lärprocesserna/undervisningen så som du önskar? 
Om inte, vad skulle du vilja göra annorlunda?  

 
Undertema 3: läroplanen  

 Hur skulle du arbeta med estetiska läromedel utifrån vad läroplanen säger?  
 
 

Huvudtema 4: Resultat av att arbeta med estetik i lärprocessen  
Underteman 1: erfarenhet 

 Om du tänker på din erfarenhet kring estetisk undervisning. Vad har användandet av 
estetik i undervisningen/lärprocessen gett för resultat, som du uppfattar det, kring elevers 
lärande?  

Undertema 2: olika aspekter  

 Vad finns det för skillnader mellan lärprocesser utan och med estetik?  

 Vad finns det för positiva respektive negativa aspekter av att arbeta med estetik anser du?  
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Bilaga 3 - Samtyckesbrev  
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som heter Anita Paul och Ida Bergqvist. Vi studerar på lärarprogrammet 

vid Uppsala Universitet där Anita studerar till förskollärare och Ida till grundskollärare. Just nu 

läser vi vår sista termin och håller på att skriva vår c-uppsats/vårt examensarbete.  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka lärares attityder till estetik i 

verksamheten/undervisningen i förskola och skola. Därför skulle vi vilja besöka er för en 

intervju. Vi kommer dock att dela upp arbetet så att Anita intervjuar förskollärarna och Ida 

intervjuar grundskollärarna. Dessa intervjusvar kommer vi att använda i vårt examensarbete. I 

examensarbetet kommer alla namn på förskolan och skolan samt lärarna att vara fingerade. Detta 

innebär att alla namn kommer att vara anonyma så att ingen ska kunna ta reda på vem vi har 

intervjuat. Den information som vi samlar in, får bara vi och Uppsala Universitet ta del av. Skulle 

ni vilja avsluta er medverkan kan ni när som helst göra detta utan några som helst konsekvenser 

och vi kommer då att radera allt material som vi samlat in från er. För att göra det lättare för oss 

kommer vi att spela in intervjun med ett inspelningsinstrument. Ida och Anita är de enda två som 

kommer att ta del av det inspelade materialet och alla inspelningar raderas efter arbetes slut.  

 

För att vi ska kunna göra våra intervjuer behöver vi er tillåtelse att får intervjua er. Vi behöver 

även er tillåtelse om att materialet som vi får i intervjuerna, får användas i vår uppsats. Om ni inte 

har några invändningar mot detta kan ni skriva under detta brev och lämna till oss. Vi ser fram 

emot att få träffa er och är tacksamma för att ni vill ställa upp. 

 

Härmed ger jag mitt medgivande att Anita och Ida får intervjua mig och använda materialet från 

intervjun i sin uppsats.  

 

Lärarens namn:_______________________________________________________ 

 

Underskrift och datum:_________________________________________________ 

 


