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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att belysa estet- och ämneslärares uppfattningar gällande 

estetisk integrering dels utifrån reformen Lgy 11 och dels utifrån vilka faktorer som påverkat 

deras förutsättningar att arbeta med estetisk integrering. Genom kvalitativa intervjuer samlades 

empirin in. Sedan analyserades det insamlade materialet utifrån de frågeställningar som följde på 

syftet, samt utifrån studiens teoretiska perspektiv, Ramfaktorteorin. 

Tidigare forskning påvisade att det var svårt att bedriva estetisk integrering. Andra studier 

framhöll att det fanns positiva följder med estetisk integrering. I denna undersökning visade det 

sig att lärarna var positiva till integrering, men hade olika syn på vad estetisk integrering innebar. 

Ett antal faktorer stod i vägen för att kunna integrera. Läroplanerna, skolledningen, tid, 

schemaläggning, intressen och lokaler var av yttersta vikt för att kunna integrera över huvud 

taget. En av slutsatserna var att lärarnas synsätt på estetisk integrering var mångfacetterad.  

Nyckelord: Estetisk integrering, intervjuer, ramfaktorer, läroplaner, skolledning.  
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INLEDNING 

I snart 22 år har jag undervisat i ämnet teater på estetiska programmet, på gymnasiet. Jag har 

upplevt och gått igenom ett antal förändringar vad det gäller läroplaner som kommit och gått, 

tillsammans med olika regeringar.  Förändringarna har handlat och handlar om hur och på vilket 

sätt lärarna kan förmedla de kunskaper eleverna bäst behöver för att klara sig vidare i livet med 

allt vad det innebär. 

De estetiska ämnena har under mina år alltid varit uppskattade, både hos elever på estetiska 

utbildningar och av elever på övriga utbildningar, som kanske aldrig annars kommer i kontakt 

med något estetiskt ämne. 2011 tas själva ämnet estetisk verksamhet bort som kärnämne på 

gymnasiet, det vill säga; elever som går på icke-estetiska utbildningar får inte längre möjlighet att 

läsa något estetiskt. Istället ska estetiken integreras. En estetlärare har specifika kunskaper i sina 

olika ämnen, både teoretiskt, tekniskt och praktiskt, på samma sätt som ämneslärare har sina 

särskilda ämneskunskaper. Vad händer då, när ämnen, kunskaper, förståelser, olika pedagogiker 

och inlärningssätt ska integreras? 

Vidare är synen på de estetiska ämnena varierande, oftast vet inte gemene man vad de olika 

estetiska ämnena är för något eller hur de lärs ut och vad som krävs för att kunna lära ut. 

Politiker, skolledare och även lärare förenklar estetiken, vilket gör att när den ska integreras 

uppstår problem. Den vetskap man tror sig ha om något blir en sanning och kunskapen vävs 

samman med det som individen tidigare vet.  

2008-2009 kommer två nya propositioner som ska förbättra och utveckla gymnasieskolan. Det 

är, Utbildningsdepartementet Högre krav och kvalitet gymnasieskolan (SOU, 2008:09/199) och 

Gymnasieutredningens Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU, 2008:27).  Att 

undervisningen baseras på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet går det att läsa i 

Skolverkets stycke om Skolans Uppdrag i Skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande 

mål och riktlinjer (Skolverket, 2011, s. 4f). I och med detta menar lärare att undervisningen börjar 

förändras på gymnasiet. Den blir mer målinriktad och kunskapskraven läggs på en mer 

vetenskaplig basis, för att förbereda eleverna för högskolan. De menar att de estetiska ämnena 

hamnar lite emellan stolarna, då det är svårt att mäta estetik. 

I denna studie menas med estetiska ämnen, estetisk verksamhet eller när estetisk integrering 

nämns i första hand: bild, form, foto, teater, dans, musik och sång. I uppsatsen kommer 

begreppet estetisk integrering att förekomma i den betydelsen att estetiska ämnen och teoretiska 

ämnen går samman och arbetar mot ett gemensamt mål. Ibland kan begreppet förekomma i 

betydelsen estetiska ämnens integrering med varandra. Begreppet estetiska dimensioner och 

estetiska inslag kommer också att förekomma och berör det konkreta som sker i undervisningen.  

Jag vill tacka min handledare för stöd och uppmuntran, givande och intressanta samtal. Jag vill 

också rikta mitt varmaste tack till de respondenter som ställde upp i intervjuerna. 
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BAKGRUND 

2011, på uppdrag av den då sittande regeringen, gav Skolverket ut en ny läroplan för 

gymnasieskolan, Lgy 11. I den nya läroplanen ska estetiska inslag införlivas i de teoretiska 

ämnena, bland annat i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska och matematik. Detta 

innebär bland annat att kärnämnet estetisk verksamhet, som tidigare fanns att tillgå för elever på 

gymnasieskolans icke-estetiska inriktningar, tas bort. Musik, bild, dans och teater är inte längre 

något som finns i elevers skolvardag. Istället ska ämneslärarna få estetiska inslag in i sina ordinarie 

kurser. Eleverna ska inspireras och estetiken ska integreras.  

 Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar om att se till att alla 
elever får kännedom om samhällets kulturråd och om att använda estetiska uttryckssätt 
och skapande arbetssituation som en del av undervisningen(Skolverket, 2011).  

Lgy 11 har dokumentationen i fokus, man vill förtydliga allt som tidigare var oklart i tidigare 

läroplaner. I Lpf 94 är estetisk verksamhet ett kärnämne och detta ämne tas bort i och med Lgy 

11. I Lpf 94 ansågs estetisk verksamhet som ett viktigt ämne, så viktigt att alla elever på gymnasiet 

hade kursen oavsett programinriktning. Samtliga elever, på samtliga utbildningar skulle få uppleva 

och själva skapa utifrån estetikens grunder. I Lgy 11 ligger fokus på kunskapsmålen och all 

undervisning är utformad för att förbereda eleverna inför högskolan mer och är mer vetenskapligt 

baserad.  Lgy 11 har begreppet kärnämne bytts ut till gymnasiegemensamma ämnen. Bland dessa 

gymnasiegemensamma ämnen står inte estetisk verksamhet med, trots att det tidigare var ett 

kärnämne (Skolverket, 2011). Gällande estetik och estetisk kunskap går det att läsa i Lgy 11, att 

det är skolans ansvar att varje elev kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla 

känsla för estetiska värden (SKOLFS 2011:144). I Lpf 94 står det att eleven kan hämta stimulans 

ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser (SKOLFS 1994:2). Det vill säga att i den 

nuvarande reformen räcker det med att de blir exempelvis stimulerade av att se en föreställning. 

Det är skillnad mot det som tidigare krävdes av dem: att själva vara med att skapa något i en 

kreativ process. Vad blir följderna av detta? Är det möjligt att uppnå de mål som Skolverket satt 

upp? 

  Forskning påvisar att estetiska ämnen och kreativa arbetsprocesser stärker eleverna och befäster 

deras kunskapsinhämtande på ett positivt sätt (Bamford, 2006).  Därför anser många, till exempel 

Anders Marner att synen på estetisk undervisning och på estetik måste förändras och stärkas rent 

skolpolitiskt (Marner, 2006). Olga Dysthe skriver i sin bok, Det flerstämmiga klassrummet, (2005) om 

kunskap och inlärningssyn. Bland annat går det att läsa följande: Kunskap kan definieras som 

allmänt accepterad sanning. När kunskap väl har blivit etablerad, rymmer den auktoritet. Den 

pedagogiska följden av en sådan syn har ofta gått ut på att kunskap är något som kan förmedlas 

och överföras (Dysthe, 2005, s. 46). Vidare skriver hon att det finns en syn på kunskap som är 
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konstruktivistisk, det vill säga att den inte existerar oberoende av den som lär sig något. Hon 

menar att kunskapen skapas på nytt av varje enskild individ, kunskapen vävs samman med det 

som individen redan vet och kan sen tidigare (Dysthe, 2005, s. 46). Det estetiska lärandet måste 

utvecklas menar Tomas Saars (2005). Han talar om hur man kan fastställa och belysa kunskap 

och dess innehåll med hjälp av estetiska lärprocesser. Lilliedahls (2013) undersökning av 

läroplaner har visat att estetiska ämnens status har sjunkit. Dagens samhälle frågar efter andra 

färdigheter än estetiska sådana. Lindgren (2006) undersöker de gränsdragningar som görs i 

samband med skolors arbete med estetisk verksamhet i olika former. Heatland och Winner 

(2000) undrar om det verkligen går att samarbeta över gränserna när det gäller estetisk integrering 

och elevers kunskapsinhämtning i skolan. Medan Ulla Wiklund (Hallonsten, 2013) är positiv till 

estetiska lärprocesser, dock menar hon att det ställs krav på samarbete och samplanering om 

estetisk integrering ska fungera. I alla dessa ovan nämnda är det olika faktorer som påverkar om 

det ska fungera att arbeta eller inte arbeta med estetisk integrering, exempelvis: tid, status, 

kunskapssyn, färdigheter, samarbete och så vidare. Denna studie riktar sig mot gymnasiet. 

Syftet med denna studie är att belysa estet- och ämneslärares uppfattningar gällande estetisk 

integrering dels utifrån reformen Lgy 11 och dels utifrån vilka faktorer som lärarna menar 

påverkar deras förutsättningar att arbeta med estetisk integrering. 
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LITTERATURÖVERSIKT 

Här nedan presenteras ett urval av tidigare forskning, vetenskapliga artiklar och böcker, samt 

teoretiska perspektiv som är relevanta och av betydelse för studiens syfte. 

Tidigare forskning 

Fyra olika teman presenteras nedan: Estetik och estetikens förebilder, Läroplaner i förändring - fördelar och 

begränsningar, Kunskaps- och inlärningssyn gällande estetik och estetisk integrering, samt Professionalisering av 

estetiska ämnen. Dessa olika studier påvisar olika infallsvinklar som är av intresse för denna studie. 

Estetik och estetikens förbilder 

I boken Skolan och den radikala estetiken skriver Jan Thavenius (Aulin-Gråham, Pettersson & 

Tavenius, 2004) om estetik och all dess betydelser som vi förknippar med ordet estetik. En av 

dem har att göra med ordets ursprung – att vara medveten om sina sinnen och detta står i 

kontrast till den matematiska-logiska kunskapen (Aulin-Gråham m fl., 2004, s. 100). Den andra 

betydelsen är den som handlar om konst och dess karaktär. Den tredje har att göra med att ordet 

estetik har börjat användas för att beskriva populärkulturen som ett centralt inslag i västerländsk 

kultur. Den fjärde betydelsen innebär att estetik har börjat användas i ett samhälle, som man talar 

om som ett upplevelseorienterat sådant, där estetik har blivit ett viktigt begrepp inom 

massmedierna, ungdomskulturen och i staden (Aulin- Gråham m. fl., s. 100). Den femte 

betydelsen av estetik handlar om konstens värld, eller den estetiska själen, som är någonting som 

utvecklats på senare år då konstnärliga verksamheter började bli mer självständiga. (Aulin-

Gråham m. fl., 2004, s.100f). Grahn (2005) skriver i sin avhandling att estetik står för en 

samklang mellan enhet och mångfald, det som är sinnligt och det som är logiskt och mellan 

fantasi och förnuft. Det finns en tanke med det man skapar och en mottagare för det som skapats 

(Grahn, 2005, s.13). 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog som arbetade och skrev om 

pedagogik och utbildning. Dewey menade att elevers personliga utveckling var mycket viktig att 

ta hänsyn till i undervisningen. Han arbetade med tankar och frågeställningar om en 

framåtsträvande pedagogik, det vill säga, att inte enbart arbeta med ämnesindelade skolämnen, 

utan även låta elever syssla med mer praktiska problem. Med andra ord menade han att om man 

skulle slå ihop praktik och teori så skulle undervisningen bli mer verklighetsbaserad (Dewey, 

2009, s. 11). Om eleverna är delaktiga i praktiska och kreativa processer, då blir de mer 

engagerade. Kunskapen blir större, förståelsen tydligare för eleverna. Lärarnas uppgift är att 

vägleda, styra och organisera samspelet mellan eleven och samhällets förändringar. För att elever 

senare i livet ska kunna påverka i det samhället som de själva lever i så är samspelet mellan 
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utbildning, erfarenhet och omgivning en mycket viktig faktor i undervisningen (Dewey, 2009, 

s.27). Dewey menar att pedagogik handlar om den kulturella reproduktionen. Det vill säga, att 

genom uppfostran och utbildning lär vi ut och för över värderingar, kunskaper och språk till unga 

människor. Detta gör det möjligt för dem, nästa generation, att ta över och vidareutveckla 

samhället. Om vi ser utbildning som en väsentlig del av den kulturella reproduktionen, är det 

viktigt att de grundläggande värden som skall genomsyra utbildningen är tydliga (Hartman, 2004, 

s. 40). Utbildningar har en värdegrund och därmed blir all utbildning fostrande menar Dewey. 

Under 1980-1990-talet så började konservativa och nyliberala idéer slås samman i ett enat och 

starkt utbildningsprogram. Där framställs Dewey och hans utbildningsfilosofi som något att ogilla 

De ser Dewey som flummig och söker efter mer konservativa former för utbildning (Hartman, 

2004, s.44). 

Lev Vygotskij (1896-1934) var under 1900-talet en mycket betydelsefull 

utvecklingspsykologisk teoretiker. Vygotskijs teorier skiljer sig från andra genom att han menar 

att allt tänkande och all intellektuell utveckling sker utifrån en social aktivitet (Vygotskij, 2009, s. 

8). Du som individ, i samspel med andra, lär eller uppfattar någonting som du sedan kan bearbeta 

själv. Vygotskij menar att språket är det viktigaste en människa har. Vi har en inre röst, där vi kan 

föra monologer med oss själva och reflektera kring våra handlingar (Vygotskij, 2009, s. 11). Vi 

människor ser världen på två olika sätt och förhåller oss till den på det sättet. Å ena sida 

återskapar vi verkligheten, å andra sidan skapar vi något nytt. När vi återskapar så hjälper det oss 

att anpassa oss till vår omgivning, samhället och världen. När vi skapar något nytt gör vi oss 

själva till framtidsinriktade människor som förändrar och utvecklar vårt samhälle (Strandberg, 

2007, s. 99). Vygotskij säger själv att kreativitet är när vi människor skapar något nytt, oavsett om 

det är en sak i den yttre världen eller en uppbyggnad som intellektet eller känslan skapat, en 

konstruktion som bara finns och ger sig till känna inom varje människa (Vygotskij, 1995, s. 11). 

Kreativitet och fantasi är unikt för människosläktet och det gör att vi kan utvecklas 

tillsammans med de erfarenheter som vi skaffar oss (Strandberg, 2007, s. 100). Vygotskij menar 

att fantasi och skapande är något som alla människor bör syssla med för att nå och komma längre 

i sitt eget varande. Han säger också: 

Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att orientera 
sig i framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och utgår 
ifrån den är det allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den mån som det 
pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att styra skolbarnets framtid en av de viktigaste 
krafterna i processerna att förverkliga detta mål. Formandet av en skapande personlighet 
som strävar mot framtiden initieras med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i 
nuet. (Vygotskij, 1995, s. 100). 
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Läroplaner i förändring - fördelar och begränsningar 

I Individ, skola och samhälle (2004) går det att läsa om den svenska läroplansutvecklingen under 

senare år. Den svenska läroplansutvecklingen har genomgått stora förändringar sedan 60-talet 

och framåt (Hartman, 2004, s. 37.) Vidare konstateras att de tidigare läroplanerna har varit 

inriktade på innehåll och metoder gällande undervisning. På 80-talet sker en ny utveckling i 

läroplanen det är bland annat kvalité och krav på förnyelse och förbättring, samt mål som ska 

uppnås. Deweys pedagogik har påverkat och har ett stort inflytande. Dewey menar att 

utbildningar vilar på olika värden, det vill säga en värdegrund. Alla utbildningar är fostrande 

menar Dewey. Samtidigt börjar fler och fler anse att Deweys pedagogik är flummig mer 

konservativa och nyliberala strömningar slås samman (Hartman, 2004, s. 37). De tidigare 

läroplanerna har varit riktade mot innehåll och även till viss del metoder gällande undervisning. I 

och med den nya utvecklingen föreslås två typer av mål att sträva mot. Det första är en form av 

kvalité och krav på förnyelse och förbättring. En andra form är mål att uppnå, i botten vilar 

grundläggande värderingar, värdegrunder (Dewey, 2004, s.39). I Läroplansteori och didaktik – 

inlärningens teori och praktik (2015) skriver professorn Ninni Wahlström om de didaktiska frågorna, 

vad, varför, vilka mål, vem, när och hur (Wahlström, 2005, s. 97). Hon skriver bland annat om: 

Lärare-Ämne, det vill säga att en lärare ska ha stora kunskaper om själva ämnet, både vad det 

gäller detaljer och helhet. Läraren ska veta och ha kunskap om hur ämnets struktur och 

uppbyggnad ser ut. Läraren ska ha kunskap om hur ämnet kan sättas i relation med andra ämnen. 

Läraren ska kunna granska sitt ämne kritiskt. Läraren ska se till sig själv, ”vad kan jag”,” kan jag 

tillräckligt”, ”behöver jag fördjupa mina kunskaper” (Wahlström, 2015, s. 95). Läroplansteorins 

grundläggande fråga är ”vad är kunskap.” Denna fråga är ständigt föremål för olika åsikter, något 

som skapar debatt och omprövas om och om igen. I didaktiken debatteras om huruvida 

kunskaper, värden och erfarenheter ska organiseras i konkreta undervisnings- och lärarsituationer 

(Wahlström, 2015, s. 31ff). Bland annat går det att läsa att läroplanens innehåll och didaktikens 

hur-frågor inte kan förstås som skilda kunskapsområden utan nära kopplingar till varandra 

(Wahlström, 2015, s. 158) Läroplanerna dikterar vilka slags medborgare lärarna ska fostra 

eleverna till (Wahlström, 2015, s. 158). Wahlström menar att i klassrummet så sker denna 

medborgarfostran utifrån konkreta händelser i läroplanerna. Exempelvis genom samtal, hur vi 

kommunicerar med varandra som vidare kan relateras till film, teater, konst, målningar och så 

vidare (Wahlström, 2015, s.151f).  

 

Kunskaps- och inlärningssyn gällande estetik och estetisk integrering  

Många forskningsstudier talar för det positiva i att arbeta med estetiska uttryckssätt i olika 

undervisningssituationer. Exempelvis går det att läsa i Anne Bamfords studie, The Wow factor: 

global research compendium on the impact of the arts in education (2006), om att samarbeten mellan skolor, 
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professionella kulturarbetare och olika organisationer i samhället leder till mycket goda resultat. 

Undervisning av det estetiska slaget, till exempel estetisk verksamhet, påverkar elever positivt i sin 

utveckling och kunskapsinhämtning (2006, s. 110). Dock påvisar forskningen även en mer 

komplicerad bild av estetisk integrering. Hon ger exempel på faktorer som begränsar och 

försvårar estetisk integrering, nämligen tidsbrist, utrymme, resurser och lärares egen syn på sin 

förmåga (2006, s. 144ff), samt den gängse synen på de estetiska ämnena.  

Lois Hetland och Ellen Winner ifrågasätter i Beyond the Soundbite: Arts Education and Academic 

outcomes (2000) om det verkligen går att konstatera att samarbete över gränserna fungerar, om det 

positiva överväger det negativa när det gäller estetisk integrering och elevers kunskapsinhämtning 

och framgång i skolan (2000, s. 42ff). 

Monica Lindgren vill med sin avhandling, Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006) 

studera och undersöka de gränsdragningar som görs i samband med skolors arbete med estetisk 

verksamhet i olika former. Hur beskriver lärare och skolledare sin verklighet när det kommer till 

estetisk verksamhet (Lindgren, 2006, s. 4)? Hon skriver om konstruktion av legitimitet kring 

lärarnas estetiska kompetens: 

Legitimeringen av lärarnas estetiska kompetens sker via skolans sociala och historiska 
diskursiva kontext och de identitetspositioner som intas av lärarna ses som en följd av 
diskurserna. När lärarna artikulerar sin identitet är det mer en social än en personlig 
identitet. Den sociala identiteten ställs i relation till andra grupper av lärare utifrån vissa 
för-givet-taganden om den egna gruppen. (Lindgren, 2006, s. 121).  

Hon talar om identitetskonstruktioner, det vill säga att även om man inte behärskar ett ämne, i 

detta fall ett estetiskt sådant, så kan läraren legitimera sin undervisning till att: jag är vuxen, så 

därför kan jag klara av att lösa det. Lärare som arbetar med estetisk integrering på något sätt, kan 

medge att de inte kan sjunga, spela, måla eller dansa. Dock ser de inte det som ett hinder, glädjen 

är viktigast (Lindgren 2006, s. 121f). 

Lindgren diskuterar även estetisk verksamhet som förstärkning av andra ämnen och att estetik 

av olika slag används vid ämnesintegrering. Skolor vill på olika sätt använda estetiska ämnen för 

att hjälpa elever ta in och få kunskap i teoriämnen och med hjälp av estetisk förstärkning också 

stärka deras inlärningsprocess i icke-estetiska ämnen. Man talar om nyttan med de estetiska 

ämnena. Dock är lärare olika intresserade av att arbeta med integrering.  Mycket görs i stunden, 

kreativitet föds, man har roligt. I kontrast till detta blir att de andra ämnena är tråkiga (Lindgren, 

2006, s. 116). Lärare kan uppleva att integrering kan vara komplicerat och svårt, det finns många 

tankar och funderingar kring hur man ska och kan arbeta. Lindgren (2006) hänvisar till intervjuer 

där lärarna uttrycker sig lite tvekande: ”jag ska försöka ”; ” vi har försökt”; ”jag kan tänka mig”; 

”det var svårt” och så vidare skriver Lindgren (2006) (s.120). Ett ämne kan inte vara roligt om det 

inte finns tråkiga ämnen. På detta sätt bygger skolverksamheten sitt varande. Elever får antingen 

mer eller mindre tid till estetisk verksamhet, som kompensation för brister utifrån specifika 

behov (Lindgren, 2006, s.138).  
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Lindgren talar också om estetisk verksamhet som balans, det vill säga att skolan ses som 

teoretisk och då kan praktisk och estetisk verksamhet ge en bra balans i utbildningen. (Lindgren, 

2006, s.101). Men, då sker det på bekostnad av de olika estetiska ämnena i sig. Ämnen i skolan 

blir rangordnade och de estetiska ämnena blir till hjälp och till nytta och får inte lov att vara sitt 

respektive estetämne i sig (Lindgren, 2006, s. 139f). 

Tomas Saars skriver i sin forskningsrapport, Konstens metoder och skolans träningslogik (2005), om 

den svaga och starka estetiken (Saar, 2005, s. 94ff). Han påvisar i sin studie att begreppet estetiskt 

lärande behöver utvecklas. Han talar om två olika slags estetisk kunskap. En som är och fungerar 

som ett instrument för att belysa och återskapa en fastställd kunskaps innehåll (stark) och en som 

ger redskap för att ändra det (svag). Båda sätten kräver aktiva och interagerande elever. Han kallar 

det för den starka och svaga estetiken (Saar, 2005, s.99).  Dessa två fungerar som komplement till 

varandra. Den starka estetiken utmanar ”förgivet tagna tankefigurer” (Saar; 2005, s. 99). 

Exempelvis så innebär den att elever ges möjlighet att skapa något nytt av något som redan finns, 

Saar talar exempelvis om undervisandet av skiljetecken. Hur kan eleverna skapa nya skiljetecken 

för lögn eller sorg, hur skulle det kunna se ut, hur löser eleverna det (Saar, 2005, s. 96). Den svaga 

estetiken skapar en egen större och bredare mening i kunskapsinnehållet genom att ”klä det i en 

konstnärlig gestalt” (Saar, 2005, s. 99). Här får eleverna möjlighet att exempelvis inom 

matematiken sjunga och arbeta fysiskt för att förstå och komma ihåg talföljd från 1-10. De sätter 

kunskapen både i minnet och rent fysiskt (Saar, 2005, s. 94f). Det är igenkännande – Jag kan. 

Skillnaden mellan dessa två är att den starka estetiken tillåter kunskapsinnehållet förändras och 

när det har gjort det så öppnas det för nya erfarenheter och kunskaper (Saar, 2005, s. 95). 

I Esko Mäkelä avhandling, Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv, estetiska 

aspekter och perspektiv (2011) ställer han sig frågan: Hur estetiska aspekter har behandlats? Han 

betraktar detta bland annat utifrån tre olika kategorier. Dessa kategorier delar Mäkelä in utifrån 

olika uppfattningar och vilken betydelse som läggs i begreppet estetisk och hur denna betydelse 

kan tänkas påverka lärande (Mäkelä, 2011, sid. 48). 

Estetiska aspekter som dialogisk och meningsskapande kommunikation 

Estetiska aspekter som egenskaper hos den skapande individen 

Estetiska aspekter som sinnlig upplevelse (Mäkelä, 2011, s. 48). Sociala och kulturella 

utgångspunkter representerar den första kategorin. Den ser till innehåll och kreativitet som börjar 

i dialog. Den andra kategorin ser till begåvning. Är det medfött eller något man som individ kan 

öva upp? Den tredje kategorin handlar om uppfattningar att estetiska aspekter är sinnliga. Det är 

den allmänna uppfattningen om all estetisk verksamhet (Mäkelä, 2011, s. 49). Mäkelä menar att 

det intressanta är att se till vilka motsättningar som problematiserar begreppet estetik. Detta leder 

vidare in i estetiska läroprocesser något som Anders Marner och Hans Östergren (2003) arbetat 

fram i sin studie; En kulturskola för alla – estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och 

medieneutralt perspektiv (2003) som Mäkelä refererar till (Mäkelä, 2011, s. 62f). 

Dikotomisk, tvådelad sammanställning av instrumentella och estetiska läroprocesser. 
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 Instrumentella lärprocesser: är exempelvis: elever som behållare, lärare som förmedlare av redan 

färdig kunskap, enstämmig skolmiljö, fakta, atomisering, fast textbegrepp, svar utan frågor, 

automatiserad kunskap, reproduktion, snävt kunskapsbegrepp, ytkunskap, förväntad kunskap, 

fasta begrepp och entydig kunskap. 

I motsats till detta står; 

Estetiska lärprocesser: elever som medskapare i en kunskapsprocess, läraren som iscensättare av 

kunskapssituationen, flerstämmig skolmiljö, upptäckt, transfer och överskridning, vidgat 

textbegrepp, kunskap ur dialog, främmandegörande kunskap, kreativitet, vidgat kunskapsbegrepp, 

djupkunskap, förvånande kunskap, skapande begrepp och mångtydig kunskap (Mäkelä, 2011, s. 

63). 

 

Professionalisering av estetiska ämnen 

I Professionalisering av estetiska ämnen – några förslag och problem (2006) skriver Anders Marner om 

några olika teman och där bland annat huvudtemat är: Hur ser vi på de estetiska ämnena? Hur 

kan vi arbeta så att estetämnena blir tydliga för alla? Hans syfte är att undersöka vad för slags syn 

som gäller för professionalisering av estetiska ämnen (Marner, 2006, s.1 ).  

Förutom professionalisering skriver han även om estetiska läroprocesser, att gamla begrepp 

fortfarande används när man talar om estetiska ämnen, begreppen gör att de estetiska ämnena 

släpar efter och blir omoderna och feltolkade och anses oviktiga (Marner, 2006, s.17). Vidare är 

kursplaner ytterligare ett ämne Marner tittar på. De gamla kursplanerna tas inte bort helt, de fylls 

bara på med de gamla och det gör att estetämnena blir än mer otydliga och det blir svårt att se 

vad som är nytt och vad som är gammalt (Marner, 2006, s.6f). Vad det gäller professionalisering 

så har ämneslärare och skolledare en föråldrad syn på estetämnena, en syn som de undervisande 

estetlärarna inte alls håller med om. (Marner, 2006, s. 5f). Det är också många obehöriga som 

undervisar i ämnena, vilket inte heller är till ämnets fördel (Marner, 2006, s.5f). Marners resultat 

och analys talar för att det är viktigt att påvisa och göra tydliga ämnesgränser, det är viktigt för 

både de estetiska ämnena och teoriämnena, då de teoretiska ämnena lätt kan uppfattas som 

tråkiga. De estetiska ämnena har ett ansvar för att lära elever och lärare, att med de estetiska 

ämnen i bagaget kan de fördjupa sina övriga kunskaper, exempelvis text och där bild kan vara ett 

komplement till texten och inte avvisas som det ofta görs (Marner, 2006, s.18).  

Marner menar att samarbete över gränserna är a och o. De vuxna måste ses som vuxna. 

Undervisande estetlärare, undervisar i ett specifikt ämne och är lärare och inte en lekledare. 

Professionen måste bli tydlig, både för estetlärare själva och för övrig personal. (Marner, 2006, s. 

18). Skolorna måste arbeta med att få bort den amatörmässiga stämpeln på estetiska ämnen. 

Estetik och kultur är något viktigt i skolan, men inte de estetiska ämnena i sig (Marner, 2006, 

s.17ff). Lärare och skolledare ser det som något kul och uppfriskande som eleverna håller på med 

ibland, som ett tillägg till den vanliga undervisningen, ett komplement till de teoretiska ämnena. 
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De estetiska ämnena är skolpolitiskt svaga, ämnet har oklara gränser och det finns för många 

lärare som är obehöriga och inte kan något om ämnena i sig. (Marner, 2006, s. 17ff). Ämnena 

måste få stå för sig, för vad de är (Marner, 2006, s. 17ff). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Innebörden av estetik är varierande beroende på vad man gör och vilka situationer man befinner 

sig i, men också vad man har för bakgrund. Estetik innebär också att det finns tankar bakom det 

som skapats.  

De två förebilderna som tas upp i litteraturöversikten är Dewey och Vygotskij. Dewey menar 

att elever ska vara aktiva i praktiska och kreativa processer, det gör dem mer engagerade. Han 

säger också att utbildningar vilar på olika värden (Dewey, 2009). Vygotskij sa att allt tänkande och 

all intellektuell utveckling sker utifrån en social aktivitet. Du som individ samarbetar med andra 

och det leder till att du kan bearbeta det du arbetat med. Vi ser världen på två sätt: Vi återskapar 

verkligheten eller skapar nytt (Vygotskij, 2009).  

I Wahlströms bok Läroplan och didaktik går det att läsa om de didaktiska frågorna; vad, varför, 

vilka mål, vem, när och hur. Hon knyter detta till bland annat Lärare-Ämne. Det vill säga att 

lärare måste ha stora kunskaper i sitt ämne, både vad det gäller detaljer och helhet. Läraren ska 

enligt Wahlström se till sig själv; vad kan jag, kan jag tillräckligt om detta och hur kan jag fördjupa 

mina kunskaper (Wahlström, 2015)?  

    Lindgren skriver om att skapa ordning i det estetiska, bland annat skriver hon att nyttan med de 

estetiska ämnena är att hjälpa elever i sitt kunskapsinhämtande i de teoretiska ämnena. I och med 

det kan man fråga sig hur det står till med lärares intresse för estetisk integrering? (Lindgren, 

2006). Skulle lärare beskriva att det estetiska ger en bra balans i utbildningen i övrigt? Upplever 

teorilärare att deras ämnen upplevs som tråkiga, då de estetiska ämnena mestadels upplevs som 

lustfyllda och roliga? Hur upplever estetlärare detta? (Lindgren, 2006).  Mäkelä talar bland annat 

om att den allmänna uppfattningen är att estetik och estetiska aspekter är sinnliga. Han talar även 

om vilka motsättningar som problematiserar begreppet estetik. Vad upplever lärare att det finns 

för estetiska aspekter och vad betyder estetiska lärprocesser (Mäkelä, 2011). 

Anders Marner (2006) konstaterar att ämnesgränser måste förtydligas, det är viktigt både för 

teori- och estetämnena och gör det tydligt för undervisande lärare och dennes professionalisering. 

Professionaliserings begrepp omfattas av omgivningens syn på det estetiska. Ofta har både 

skolledare och ämneslärare en föråldrad syn på estetämnena skriver Marner i sin studie (2006). En 

syn som estetlärarna inte alls känner igen sig i. Vad innebär exempelvis tydliga kursplaner? 

Ämnesgränser måste vara tydliga (Marner, 2006 ). Estetlärare undervisar i ett specifikt ämne, de 

är lärare och inte lekledare, professionen måste vara tydlig för både estet- och ämneslärare och 

övrig personal (Marner, 2006). Estetämnen är skolpolitiskt svaga och det är något som lyser 

igenom både när man ser till skolors undervisningsstruktur är uppbyggd, hur kursplaner är 

formulerade och hur man arbetar didaktiskt med ämnena (Marner, 2006). 
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Teoretiska perspektiv 

För att ta reda på vad estetisk integrering innebär för estet- och ämneslärare, så är det vissa 

faktorer som måste tas i beaktande. Så som det framgår av litteraturöversikten kan det vara flera 

olika orsaker som talar för varför pedagoger undervisar som de gör. Denna studie syftar till att se 

belysa vad det innebär att arbeta med estetisk integrering. Vilka ramar skapar undervisande lärare, 

vilka förutsättningar ges?  

Som litteraturöversikten påvisar finns det studier på att teoretiska områden som kan stärkas av 

estetisk integrering, men å andra sidan kan estetämnena i sig förlora sin status och tappa sitt 

egenvärde. Estetämnena blir något som bara används som en extra resurs, ett verktyg. Andra 

studier påvisar att olika orsaker gör det svårt att integrera exempelvis; lärares synsätt och 

intressen, läroplanen, klassrummet och tid. Anledningarna till att pedagoger arbetar eller inte 

arbetar med estetisk integrering är många och olika (Lundgren, 1999). 

Dels måste man förstå hur de estetiska ämnena fungerar både praktiskt och teoretiskt och dels 

måste man hitta former för de lärare som ska arbeta med estetiken integrerad i sina ämnen. 

Vidare så är tidsperspektivet och arbetsplats i form av lokaler och platstillgång intressant att titta 

på när det gäller möjligheter till samarbete och samarbete med estetisk integrering. Att titta på de 

förutsättningar som finns, både positivt och negativt borde skapa en förståelse för vari 

problematiken ligger. Teorin som tar upp dessa ramar är Ramfaktorteorin (Lindbladh, Linde & 

Naeslund, 1999). 

Ramfaktorteorin 

Hur hanterar lärare sin arbetssituation med tanke på estetisk integrering? Vilka problem stöter de 

på? Vilka är fördelarna, respektive nackdelarna? Hur samtalar man med varandra kring de olika 

ämnena? Var undervisas dem och hur? Finns det någon förståelse för de olika arbetssätten? Det 

är mycket att ta i beaktande för att förstå den process som pågår för alla involverade parter när 

det kommer till estetisk integrering (Lundgren, 1999, s. 31ff). 

Ulf P. Lundgren och Urban Dahllöf arbetade mellan 1967-1977 med att ta fram 

ramfaktorteorin. Mycket förenklat förklarat handlar den om hur till exempel klasstorlek, 

gruppstorlek, tid, rum och förkunskaper påverkar den pedagogiska processen. Det vill säga hur 

man kan uppnå eller inte uppnå pedagogiska resultat genom olika slags arbetssätt.  (Broady, 1999, 

s. 111). Ramfaktorteorin menar att med en viss ram som sätts så kommer också resultatet bli efter 

detta. Ramarna bör ses som ett utrymme där en process kan ske. Inramningen bestämmer vad 

som är möjligt och vad som är omöjligt i undervisningen (Broady, 1999, s. 113). 

 Lindblad med flera frågar sig i studien Ramfaktorteori och praktiskt förnuft, (1999) om det är 

forskarnas teoretiska konstruktioner eller lärarnas praktiska kunnande som räknas som kunskap? 

Hur förhåller sig forskarna till det praktiska förnuftet, traditioner, perspektiv, strategier och allt 

sådant som lärare utvecklar och lär de unga eleverna (Lindbladh, Linde & Naeslund, 1999, s. 94)? 
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De använder ramfaktorteorin som grund för att förstå undervisning som praktisk verksamhet 

(Lindbladh, m.fl., 1999, s. 95). 1967 tittar Dahlöf på sammanhållna kontra nivågrupperade 

skolklasser för att förstå dessa faktorers påverkan på undervisningsresultatet. Detta utmynnar så 

småningom i frågan om samband mellan en oberoende och en beroende variabel som leder till en 

analys av undervisningens förlopp under olika förutsättningar (Lindbladh, m.fl.,1999, s. 97). Det 

är den enklaste och tidigaste formen av ramfaktorteorin och kan förklaras på följande vis: ramarna 

leder till process och det leder i sin tur till resultat (Lindbladh, m.fl. 1999, s. 98). Den visar att beslut 

för antagningsregler, beslutsfattande av personer med politiska och administrativa uppdrag och 

gruppstorlek påverkar vad som är möjligt att genomföra i undervisning och därmed vilka resultat 

som är möjliga att uppnå. Detta leder vidare in i frågor kring hur de olika faktorer som tidigare 

nämnts kan påverka undervisningen. Hur kan dessa faktorer uppstå och hur kan de kopplas 

samman med varandra och undervisningsresultatet. Utifrån dessa frågeställningar breddas 

Ramfaktorteorin och kommer att innefatta ramfaktorer på en samhällelig nivå (Lindbladh, 1999, 

m.fl. s. 99). 

Innan data har samlats in går det inte att dra några slutsatser om vilka av ramarna det kan vara. 

Ramfaktorerna blir tydliga först när resultatet av en studie sammanställts. Christina Gustafsson 

konstaterar i sin studie Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete (1999), att det är först när vi har 

förstått som vi kan förklara, det vill säga förklaringen kommer inte före förståelse (Gustafsson, 

1999, s. 47). 

Varje skola har sin tradition, sitt arbetssätt, sina miljöer och sina förutsättningar. Skolor kan se 

otroligt olika ut, så beroende på en rad olika faktorer måste estetisk integrering få fundamentalt 

olika konsekvenser beroende på ovan nämnda faktorer. Denna studie inriktar sig på att ta fasta på 

lärarnas synsätt och upplevelse, deras perspektiv. När resultatet redovisas är det ramfaktorteorin 

som ligger till grund för analysen (Gustafsson, 1999, s.47). 

     Ramfaktorteorin kan sammanfattas utifrån att det är ett antal olika faktorer som spelar roll när 

det kommer till hur undervisningen ska gå till och hur lärare kan planera sin undervisning utifrån 

dessa faktorer. Hur dessa faktorer kan uppstå tar ramfaktorteorin i beaktande. Bland annat är det 

skolan i sig själv och dess skolledning som kan ses som en faktor, planering och undervisning är 

en process som hela tiden pågår emellan lärare–lärare och lärare–elev. Därtill kommer 

läroplanernas roll in, de styrdokument som lärare har att följa och tolka. Tid, plats och rum är 

också faktorer som spelar in när det gäller ramfaktorteorin (Gustafsson, 1999, s.47). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa estet- och ämneslärares uppfattningar gällande estetisk 

integrering dels utifrån reformen Lgy11 och dels utifrån vilka faktorer som påverkar deras 

förutsättningar att arbeta med estetisk integrering.  

 

 Vilka skillnader på estetiska lärprocesser och estetisk integrering, menar lärare, har uppstått i och 

med reformen Lgy 11 i jämförelse med Lpf 94? 

 

 Vilka förutsättningar menar lärare, att det ges för att kunna arbeta med estetisk integrering?  

 

 Vilka statusar tolkar respektive lärargrupp in i sin profession och gör det någon skillnad i synsätt på 

estetisk integrering? 

 

 Vilka faktorer menar lärare påverkar för att arbeta eller inte arbeta med estetisk integrering? 
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METOD 

I detta kapitel redogörs det för vilken metod som använts och hur arbetets gång kring själva 

metoden har utvecklats för att komma närmare studiens syfte genom datainsamling, urval, 

validitet och reliabilitet, genomförande, material, kontexter och deltagande, databearbetning och 

analysmetod, reflektion över metoden, etiska aspekter, resultat av intervju och slutligen analys.  

Intervju 

Här följer en presentation av studiens metod som är en kvalitativ samtalsintervju (Bryman, 2008, 

s. 203). Utgångspunkten för metoden har varit att på ett kvalitativt sätt samla in fakta, tankar och 

upplevelser som berör undersökningens syfte. Genom kvalitativa samtalsintervjuer ta reda på hur 

de undervisande lärarna tänker, hur de löser olika problem som uppstår. Allt utifrån studiens 

syfte. 

Tanken är att i denna studie göra en strukturerad, kvalitativ intervju, vilket innebär att 

undersökningen riktar sig mot en förståelse och ett fördjupande av kunskap gällande ämnet 

(Bryman, 2008, s. 203f; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s. 264ff). Frågorna var 

strukturerade och följde olika teman (Bryman, 2008, s. 419). Intervjun gjordes med fyra olika 

lärare, som undervisar i dels estetämnen och dels teoretiska ämnen. Dessa lärare arbetar på ett 

större gymnasium. Samtliga lärare har kontaktats via mail och genom brev. Intervjuerna skedde 

på en lugn avskild plats och de intervjuades enskilt (Esaiasson, m.fl., 2012, s. 268). Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av mobiltelefon. Anteckningsblock och penna användes också under 

intervjun ifall något skulle gå fel, exempelvis att inspelningshjälpmedlet skulle sluta fungera, men 

också som stöd för minnet. Det är en kvalitativ, strukturerad intervjuguide med huvudteman och 

underteman. Det vill säga att frågorna är uppbyggda utifrån olika teman och följer en viss 

ordningsföljd, samtidigt som intervjun strävar mot att vara kvalitativ, det vill säga komma nära 

respondenterna och få djupgående svar (Bryman, 2008, s. 203f), (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wägnerud, 2012, s. 264ff). Intervjuguiden har fått ligga som grund vid intervjutillfället, men 

om samtalet ledde in i på något annat intressant, så var det helt i sin ordning. De omständigheter 

och frågeställningar som berör syftet tas upp utifrån lärarnas perspektiv. Det är deras 

erfarenheter, tankar och reflektioner som ligger till grund för studien (Esaiasson, m.fl., 2012, s. 

264f)  

 

Metod för datainsamling och Urval 

Efter noggrant övervägande gällande datainsamling och urval, så fattades beslutet att intervjua 

fyra stycken lärare som arbetar på de olika programmen, där samtliga också är involverade i 

estetiska programmet på ovan nämnda gymnasieskolaskola. Det var viktigt att lärarna 



19 
 

undervisade i olika ämnen och då framför allt i olika teoriämnen och estetämnen som studien och 

dess syfte omfattar. Samtliga lärare har lång yrkeserfarenhet och består av två kvinnor och två 

män. De intervjuade lärarna har samtliga erfarenhet av att arbeta integrerat, dock på olika sätt och 

av varierande slag. Detta har tagits i beaktande när frågorna formulerats. Ansatsen har varit att 

inte ställa allt för ledande frågor utan försöket har varit att formulera dem utifrån en mer 

problematiserande karaktär (Bryman, 2008, s.345ff). Vid redovisandet av intervjuerna kommer 

dessa personer att kallas vid andra namn än deras egna, det vill säga omnämnas som lärare A, B, 

C och D, detta syftar till de forskningsetiska principer som finns gällande personers rätt till att 

vara anonyma (Se nedan gällande Konfidentialitetskravet under rubriken Estiska aspekter), 

(Bryman, 2008, s. 131ff). Lärare A har arbetat på skolan i 12 år, lärare B har undervisat i 25 år, 

lärare C har arbetat i 15 år, lärare D har undervisat i 8 år. Intervjuguide är utformad utifrån syfte 

och frågeställningar.  

Validitet och reliabilitet 

I Metodpraktikan (Esaiasson, m.fl., 2012), så går det att läsa följande om validitetsbegreppet:  

I litteraturen brukar begreppet validitet definieras på något eller några av följande sätt: 1) 
överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 
systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter. De tre definitionerna brukar 
användas synonymt (Esaiasson, m. fl., 2012, s. 22). 

Som det går att läsa ovan, så var det viktigt att verkligen undersöka det som sades skulle 

undersökas. Gällande reliabiliteten så måste trovärdigheten och tillförlitligheten vara stor när det 

gällde omhändertagandet av de som intervjuades, respondenterna. De måste ha samma villkor 

och få göra intervjuerna på samma premisser. I denna kvalitativa intervjumetod har 

respondenterna fått ta god tid på sig att svara och formulera sina tankar. De har alla befunnit sig i 

samma lokal, fast vid olika tillfällen. Frågeställningarna har varit de samma, dock har ibland 

kronologin frångåtts, då respondenten självmant tagit upp någon av frågorna.  

Genomförande  

Innan intervjun kunde genomföras så var det några praktiska detaljer som måste falla på plats för 

att allt skulle fungera som tänkt. Bland annat så dök frågan upp var vi skulle kunna vara under 

intervjun. Ett mindre rum bokades. Det hade tidigare fungerat som vilrum och var därför 

ljudisolerat. Rummet låg också en aning avskilt från de aktiviteter som pågår i en skola. Med 

andra ord så var platsen för intervjun lugn och trygg. Det var också viktigt för respondenterna att 

de skulle få känna att de var ifred och kunde tala öppet kring de frågor som ställdes. (Esaiasson, 

m.fl., 2012, s. 268). Innan själva intervjun sattes igång så kontrollerades och förbereddes tekniken, 

att inspelningen på mobilen fungerade. Respondenten informerades om syftet med intervjun och 

också om sina rättigheter, (se stycket om Etiska aspekter nedan) så att denne skulle känna sig 
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bekväm med situationen (Bryman, 2008, s. 133). Inga andra än intervjuaren och respondenten var 

inblandade i intervju på plats. Respondenterna kommer i denna intervju kallas för lärare A, B, C, 

och D som nämndes ovan (Bryman, 2008, s. 133). Det beslutades också hur lång tid intervjun 

kunde ta. Respondenterna ville ha mellan 30 och 40 minuter på sig (Esaiasson, m.fl., s. 268). 

Intervjuguiden utformades utifrån boken Metodpraktikan av Esaiasson m.fl. som grund. 

Intervjuguiden hade fyra olika huvudteman och i varje huvudtemat fanns det tre eller fyra 

underteman (Esaiasson, m.fl., s. 266). Om det behövdes ställdes följdfrågor. 

Material, kontexter och deltagare 

Det insamlade materialet kommer från fyra respondenter som arbetar på samma gymnasieskola, i 

estetiska och teoretiska ämnen. Gymnasieskolan är en stor skola. Det går ca 1000 elever på skolan 

och antalet lärare som är anställda är cirka nittio stycken. Skolan erbjuder sex utbildningsprogram: 

Estetiska programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Ekonomi programmet, 

Naturvetenskapliga programmet, Humanistiska programmet och Teknik programmet. De lärare 

som undervisar i teoretiska ämnen är involverade i samtliga program. Estetlärarna undervisar på 

det estetiska programmet och kommer enbart i kontakt med skolans övriga elever om dessa väljer 

att läsa estetiska ämnen på individuella valet som erbjuds i åk 2 och i åk 3. Som nämns ovan, så 

har lärarna lång erfarenhet i att undervisa och att arbeta på gymnasiet.  

Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet, det som valts att referera till, är här 

kommentarer som syftar att belysa åsikter, mönster och olika teman som är av betydelse för 

studien.  Det vill säga, empirin har kategoriserats som svar under respektive frågeställning, 

ramfaktorteorin är studiens teoretiska perspektiv. 

Reflektion över metoden 

Till en början var tanken att använda och kombinera både enkät och intervju som metoder. 

Dock skulle arbetet bli för tidskrävande med båda metoderna, varför besluts fattades att enbart 

göra intervjuer och på så sätt komma människorna nära och få ingående svar på de 

frågeställningar som lades fram. Under intervjuerna som gjordes och som redovisas nedan fick 

respondenterna tala och avbröts inte trots att de ibland kom ifrån ämnet för intervjun. I 

efterhand kan det konstateras att vissa frågor var onödiga att ha med och vissa frågor ströks och 

ändrades innan intervjun. Det är den intervjuades perspektiv på som är intressant när det gäller 

analysen av materialet. Ibland har respondenten varit nervös varvid mer personliga frågor ställts 

för att personen ska komma igång och berätta. Under intervjun var avsikten att aldrig avbryta, 
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några gånger var det svårt, då svaren var intressanta och inspirerade till nya funderingar och 

tankebanor.  

 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som skyddar individer vid exempelvis intervjuer. 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).  I och med att det är intervjuer som är den valda metoden för 

datainsamling, så får samtliga intervjupersoner gällande Informationskravet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7) reda på att de när som helst kan avbryta att vara med i studien. Enligt Samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) har de rätt att själva bestämma på vilka villkor de vill vara med och 

delta. När det gäller Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) ska de heller inte 

kunna identifieras och när det kommer till Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14), så 

kommer det insamlade materialet behandlas aktsamt och bara i denna studie. Respondenterna har 

informerats om detta. 
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ANALYS OCH RESULTAT AV INTERVJUERNA 

I detta avsnitt belyser empirin forskningsfrågorna. Analysavsnittet är uppdelat i fem olika teman: 

Synen på estetik, Reformen Lgy 11 utifrån estet- och ämneslärares perspektiv, Förutsättningar – möjligheter och 

svårigheter med estetisk integrering, Professionen och slutligen Faktorer som påverkar estetisk integrering.   

Nedan redogörs och analyseras intervjuerna utifrån ovan nämnda teman. Varje tema efterföljs 

av ett resultat. Studiens syfte ligger som grund för hela intervjun; att försöka belysa estet- och 

ämneslärares syn på och uppfattningar om estetik och estetisk integrering och försöka få en 

fördjupad förståelse för vilka faktorer som påverkar deras förutsättningar att arbeta med estetik 

och estetisk integrering. I första stycket tas synen på estetik och estetisk integrering upp då det är 

viktigt för studiens helhet. Studiens forskningsfrågor ligger också till grund för analysen och 

resultatet, de är följande: 

 Vilka skillnader på estetiska lärprocesser och estetisk integrering, menar lärare, har uppstått i och 

med att reformen Lgy 11 i jämförelse med Lpf 94? 

 Vilka förutsättningar ges, menar lärare, för att kunna arbeta med estetisk integrering?  

 Vilka statusar tolkar respektive lärargrupp in i sin profession och gör det någon skillnad i synsätt på 

estetisk integrering? 

 Vilka faktorer, menar lärare, påverkar för att arbeta eller inte arbeta med estetisk integrering?   

 

 

Synen på estetik 

Detta tema berör syftet med studien; att försöka belysa estet- och ämneslärare uppfattningar om 

estetik och estetisk integrering. 

    I intervjuerna så är samtliga lärare, oavsett om de är estet- eller teorilärare, överens om att 

estetik är något som är oerhört viktigt, både i undervisningen och för dem som människor, för 

alla människor, när det gäller att utvecklas och berikas som person. Lärare A är estetlärare och 

säger att:  

beroende på hur vi talar om estetik och hur vi ser på estetik så påverkar vi vad våra elever 
tar in i det begreppet… Kärnämnet estetisk verksamhet har ju försvunnit…det påverkar 
eleverna eftersom de inte får ta del av det på ett naturligt sätt längre…på individella valet 
väljer eleverna sånt som ger meritpoäng… (A) 

Hon talar om att eftersom att kärnämnet estetisk verksamhet har tagits bort i Lgy 11, så får inte 

längre icke-estet elever uppleva eller ta del av de estetiska ämnena i skolan om de inte väljer 

någon estetisk kurs på individuella valet. Något som de inte gör lika mycket nu, eftersom det inte 

ger några meritpoäng till högskolan, menar hon.  Vidare säger hon att det är synd att de förlorar 

det estetiska och i och med det estetiken. Det blir fattigare rent känslomässigt för dem, de 

förlorar en dimension av hur man kan växa som människa, menar lärare A.  
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   Att inte ta del av det estetiska skapar också en okunskap som samtliga respondenter vittnar om. 

Lärare C som är teorilärare säger: 

 Icke-estet elever slänger sig med ord som flummigt, konstigt, otäckt och larvigt när det 
gäller synen på estetik och estetiska ämnen. (C) 

Det är något som genomsyrar hela samhället, menar lärare C. Lärare B, som är estetlärare, menar 

att en hel generation går förlorad vad det gäller viktig kunskap om konst och kultur, denne 

beskriver estetik som:  

när vi människor går från det rent konkreta till det lite mer abstrakta… att sätta oss själva 
och vårt känsloliv i kontakt med någonting som ger oss en förhöjd upplevelse… en 
känsla i kroppen, en tankeställare som tar oss till en extra nivå, en upplevelse utanför 
ramen. (B) 

Samtliga lärare är övertygade om att estetik och estetiska läroprocesser, oavsett på vilket sätt det 

görs, kan berika eleverna på ett sätt som leder vidare in i fantastiska resultat både skolmässigt och 

privat. Lärare D, som är teorilärare, säger:  

estetik för mig är hur jag uttrycker mig som människa i livet och för mig är det livet, det 
är en del av vad som gör mig till en komplett människa och person och ger mig oerhört 
mycket glädje och det tror jag folk behöver utveckla även om vi har helt olika sätt att leva, 
leva estetiskt... saker som inte bara träffar intellektuellt, utan känslomässigt, hjärtat och 
hjärnan, det är estetik. (D) 

Lärare C menar att estetik är att kunna visa sina elever att det finns en annan dimension att nå 

kunskap och att genom estetiken kan man också beröra eleverna med sin undervisning. Genom 

musik, berättelser, dikter och dramer försöker hon nå sina elever på ett djupare plan. Hon vill att 

det ska beröra hela människan. Vidare säger hon:  

att arbeta med estetiken på ett vidare plan är ju att skapa vägar för minnet, att förstå och 
minnas på ett större plan. (C) 

Lärare A talar om en avsaknad av estetiken i hela samhället och att det är en snedvriden bild av 

det estetiska, av estetiken, det är för abstrakt och flummigt. Genom att arbeta estetiskt och med 

estetiken bygger vi upp en människa. 

Estetiken är något som fördjupar livet, ger livet kraft och mening, det skapar medkänsla 
och förståelse och insikt. (A) 

Människor fostras till att bli så effektiva som möjlig som ska passa in i ett effektivt samhälle. Allt 

ska gå så snabbt, det finns knappt tid för eftertanke och reflektion, säger lärare A.  

Resultat av synen på estetik 

Sammanfattningsvis så anser samtliga respondenter att genom estetetiken kan de få eleverna att 

uppnå en större och djupare kunskap. Lärarna säger att eleverna kan få tillgång till andra sidor av 
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sig själv som de i annat fall inte stöter på och på så vis kan de fördjupa sin självkännedom. 

Lärarna är ense i frågan om tankarna kring estetik oavsett om de är estet- eller teorilärare. 

Samtliga respondenter menar att estetiken förhöjer och fördjupar lärandet och 

kunskapsinhämtandet. Teorilärarna försöker och har försökt, att för icke-estetelever, lägga in 

estetiska dimensioner och aspekter i sin undervisning och på sina lektionspass och i och med det 

göra små ansatser till att försöka få eleverna att förstå att det är något positivt.  Lärare C talar om 

att icke-estet elever tycker att allt som har med estetik är flummigt och konstigt, att fördomarna 

sitter hårt och djupt. Lärare A säger att det kan ha med borttagandet av estetisk verksamhet att 

göra. Lärarna funderar kring att om man tar bort estetiken och förlorar möjligheten till att arbeta 

integrerat så förlorar man en viktig dimension i livet och utbildningsmässigt. 

Reformen Lgy 11 och estet- och ämneslärares syn på den 

Detta tema belyser forskningsfrågan om lärarna menar att det blivit några skillnader på estetiska 

lärprocesser och att arbeta med estetisk integrering, i och med att reformen Lgy 11 trädde i kraft 

och då i jämförelse med Lpf 94? 

De fyra respondenterna har en likartad syn på Lgy 11, samtidigt som det finns vissa skillnader. 

Lärare A och B, som är estetlärare anser att den nya reformen har gjort så att kurserna har blivit 

tydligare. Lärare B säger: 

Det är ju mycket uppstyrt nu mera idag med 11an om vad kurserna ska innehålla. (B) 

Han menar att Lgy 11 har förtydligat innehållet å ena sidan, å andra sidan säger han att man 

integrerade estetiska ämnen mer i den gamla läroplanen, Lpf 94, möjligheterna till att arbeta 

integrerat med estetiska ämnen var större, anser han. 

Man kunde lägga in ett studiebesök som bara dök upp och så gjorde vi det istället, sen när 
den nya reformen dök upp, så blev det mer panik, hur ska vi hinna med den här kursen. 
(B) 

Målen är tydliga i Lgy 11 och det är mycket tydligare att fokus ligger mot högskolan, säger 

lärare A.    

Lgy 11 är tydlig var den vill leda eleverna, mot höskolan och det är mycket bra, men det 
är också svårt, för det finns inga andra alternativ och det skulle kanske behövas…ja, jag 
tror det. (A) 

    Av de två ämneslärarna, anser lärare C att den nya läroplanen är mycket tydlig. Hon säger: 

Lpf 94 var en ganska öppen och tillåtande skolreform tycker jag... Gy11 är så jäkla formell 
alltså… det är som att käka sågspån… vi är låsta till vad vi ska hinna med i våra 100 
poängskurser. Det finns inget utrymme att pröva sig fram och testa nya idéer, tidigare var 
det möjligt att arbeta på ett mer varierat arbetssätt, man kunde arbeta jättemycket med 
texter och dikter… det var på ett annat sätt. (C) 
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Lärare D säger i början av intervjun att han inte tycker att det är så stor skillnad på de två 

läroplanerna, utan menar att de genomgripande förändringarna som skett har med skolledningen 

att göra. Längre in i intervjun säger han att han fick arbeta mer integrerat i reformen Lpf 94.  

Jag hade många olika miniprojekt i olika storlekar, med olika lärare i flera olika ämnen… 
då fick jag göra det jobba integrerat, men i gymnasiet 11, då kom en ny ledning här på 
skolan. (D) 

Lärare D reflekterar över Lgy 11 och dess förändringar, men återkommer hela tiden till att 

ledarskapet måste vara tillåtande och intresserat och öppet för samarbeten och integrering annars 

går det inte. 

    Lärare A tycker att Lgy 11 har höjt det estetiska programmet i och med att man har gjort det 

högskoleförberedande och att i kursplanerna har man lagt mer tid på vilka mål och vilka 

kunskapskrav som gäller. Hon säger: 

Det är ett arbetat material, men jag tycker dock att det har dragit åt fel håll… jag måste 
förhålla mig till det, ta egna beslut och val hur jag måste jobba, förhålla mig till min 
kunskap… och vad jag anser att en estetutbildning ska innehålla. (A) 

Lärare A är fundersam och omsorgsfull i val av formuleringar, det är viktigt att förklara 

skillnaderna, både det positiva och det negativa. Hon menar att ett problem med Lgy 11 är att de 

som lärare hela tiden måste förhålla sig vetenskapligt till allt och de estetiska ämnena är ju 

konstformer som eleverna undervisas i, säger lärare A. 

    Vidare säger lärare A att i och med att estetisk verksamhet försvann som kärnämne i Lgy 94 

har man tagit bort ett ”språk” för de icke-estetiska eleverna. I och med detta får de inte längre 

möjlighet att på ett naturligt sätt arbeta med estetiska ämnen i skolmiljön, säger lärare A. 

Möjligheten att arbeta med estetisk integrering är praktiskt taget omöjligt på grund av hur de nya 

kurserna är utformade menar lärare A. Både lärare A och B kommenterar att Lgy 11 är så 

vetenskapligt riktad. 

Det svåra är att allt ska vara mätbart vad det gäller kunskapskraven, konst är ju konst, det 
går ju inte att mäta och värdera på det sättet…det är ju tekniker som elever ska lära sig 
och det är svårt att göra dem vetenskaplig. (A) 

…man måste värdera kunskapen på ett annat sätt, det är ju inte bara att spela ett 
instrument, nu måste det analyseras och reflekteras över det som görs på lektionerna på 
ett annat sätt… det är svårt… (B) 

De konstaterar att all kunskap inte är ”mätbar” och det är svårt när det kommer till de estetiska 

ämnena som är abstrakta i sin konstform.  

Resultat av Reformen Lgy 11 och estet- och ämneslärares syn på den 

Respondenterna konstaterar att synsättet har förändrats i och med Lgy 11 vad det gäller estetiska 

arbetsprocesser och estetisk integrering. Samtliga lärare och till viss mån lärare D, upplever att det 
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skett stora förändringar i och med den nya reformen Lgy 11. Lärare D menar att det även har att 

göra med skolledningen, men säger också att i Lpf 94 så kunde han arbeta mer integrerat. 

Respondenterna menar att det är svårt att få in estetiska inslag i undervisningen, då man som 

lärare måste hinna med alla målen som står i kursplanen. All kunskap är vetenskapligt riktad och 

ska vara mätbar, säger estetlärarna och det upplever de som ett problem, konstformer är inte 

mätbara på det sättet och inte heller vetenskapligt riktade som de teoretiska ämnena, menar de. 

Att arbeta integrerat och i detta fall med estetisk integrering är praktiskt taget omöjligt, säger de. 

Även under detta tema berör lärarna att elever förlorar kontakten med estetiska arbetssätt i och 

med att estetisk verksamhet tas bort och det gör att de förlorar en dimension när det gäller att ta 

till sig kunskap. De talar om att det har blivit mer uppstyrt och det är positivt genom att estetiska 

programmet har blivit upphöjt och klassat som en högskoleförberedande utbildning. Lärarna 

säger att möjligheten till estetisk integrering och att arbeta med estetiska inslag och dimensioner 

var enklare då, dock var kursplanerna vaga och kunde tolkas på många olika sätt som på så vis 

spädde på den flummiga synen på de estetiska ämnena och uppfattningarna kring estetik. 

Förutsättningar – möjligheter och svårigheter med estetisk integrering 

Det tredje temat belyser den forskningsfrågan som berör vilka förutsättningar lärarna menar att 

det ges för att kunna arbeta med estetisk integrering.  

När det kommer till förutsättningar att arbeta med estetisk integrering har de fyra lärarna Lgy 

11 i åtanke och då som ett hinder, men de menar också att skolledningen och hur den förhåller 

sig till estetik och integrering är av betydelse. De menar att skolledningen måste vara med och 

stötta olika sätt att undervisa. Skolledningen måste vara närvarande och intresserad säger samtliga 

respondenter. Om ledningen inte är det, så är det praktiskt taget omöjlig att arbeta integrerat, 

säger de. Skolledningen är den som har makt att avsätta tid, pengar, lokaler, arbeta med och stötta 

i schemaläggning och exempelvis stora projekt, säger respondenterna. Lärarna upplever en 

avsaknad av stöd. De upplever att det är hårt regelstyrt och det faller ofta tillbaka på Lgy 11 och 

vad den reformen innebär för i första hand estetisk integrering. Mål ska uppnås och 

kunskapskraven följas. Det är svårt att få till estetisk integrering över gränserna. Kunskaper finns, 

men lärarna anser att de måste få tid. 

Rutinerade lärare kan lösa mycket, men de vill lösa det bra, ingen bra lärare vill vara dålig. 
(B) 

Så säger lärare B när han funderar på om det skulle vara möjligt att integrera över gränserna, 

estet- och ämneslärare emellan. Om exempelvis större projekt ska fungera, så måste 

förutsättningar ges. Lärare C menar även att reformen Lgy 11, gör det svårt att skapa pedagogiska 

möjligheter till samarbete i att integrera med de estetiska ämnena. 

Alltså, det mesta är att man rör sig i sitt eget ämne, tycker jag, tyvärr, inte utanför. (C) 
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Hon menar att de estetiska inslagen gör hon själv i sitt ämne eller tillsammans med någon annan i 

samma ämne, inte över gränserna. Om möjligheter gavs till estetisk integrering så skulle 

fördelarna vara många. Ett mer varierat arbetssätt, kunskaper skulle sätta sig bättre, en större 

självkännedom, fördomarna kring estetämnena skulle försvinna och så vidare, om förutsättningar 

gavs till att integrera, menar respondenterna. Vidare konstaterar lärare C att: 

När det dyker upp stora projekt, till exempel gjordes ett stort FN-projekt förra året som 
berörde många olika gymnasieskolor då är skolledningen villig att släppa till resurser. Då 
får lärarna möjligheter och det skapas förutsättningar att arbeta integrerat. Då gick tunga 
kurser in, som historia och svenska och så vidare. (C) 

Det är generöst när stora kurser är inblandade och man ska visa upp sig utåt. Lärare B talar om 

att han upplever möjligheterna att integrera som små. Han nämner att en dag om året så får icke-

estet eleverna möjlighet att pröva på de estetiska ämnena, men då integreras det inte med något 

teoriämne, vilket det borde, teorilärarna borde vara med och följa upp, säger han. Vidare säger 

han att skolledningen inte skapar några som helst förutsättningar till estetisk integrering. 

Skolledningen på den här skolan är inte ett dugg intresserad… det ligger inte i pipelinen i 
hjärnan på dem som har det i sin hand att bestämma det, man brinner inte för det, för de 
estetiska ämnena och det kanske är en personfråga. (B) 

Han säger tillika att även Lgy 11 ser till att stänga dörrar mellan programmen, esteterna ska hålla 

sig till de estetiska ämnena och de andra programmen ska hålla på med sina specialinriktningar. 

Det renodlas och därför är det svårt att få till någon slags integrering, menar lärare B. Dock är 

han tydlig med att estetsektorn absolut skulle vilja arbeta med estetisk integrering, det säger även 

ämneslärarna. Han talar också om att det kan förekomma rädslor för det estetiska arbetssättet 

som gör det svårt att få till samarbeten.  

Lärare A säger att en svårighet med att integrera har att göra med kunskapen som behövs för 

att kunna integrera. Hon menar på att ämneslärarna inte har tillräckligt med kunskap om de 

estetiska ämnena och kanske skulle det behövas fortbildning i och kring de estetiska ämnena. 

Dock tror hon att estetisk integrering är och leder till någonting positivt och om tid och plats ges 

till samarbete så skulle det gå att få till. Hon talar återkommande om kunskapen och synsättet och 

tiden när det gäller estetisk integrering. Det är förutsättningarna som krävs för att möjliggöra 

integrering, säger hon. 

Avslutningsvis säger lärare D att personalen är villig och positiv till integrering, men att det är 

en ledningsfråga för att få det att fungera. 

Jag tycker viljan finns hos lärarna. Jag upplever att det inte finns så mycket hos ledningen, 
att få ihop det, det upplever jag inte. (D) 

Det är svårt att få till någon slags integrering när avsaknaden av stöd är så stor, menar lärare 

D. 
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Resultat av Förutsättningar – möjligheter och svårigheter med estetisk 

integrering 

Respondenterna menar att om förutsättningarna för estetisk integrering ska fungera, så är det helt 

klart en ledningsfråga att ta tag i och förstå. Övriga lärare på skolan är intresserade och villiga, 

tror respondenterna. Samtliga lärare säger att de behöver tid, plats och stöttning och hjälp med 

schemaläggning för att kunna arbeta med estetisk integrering. Förutsättningarna är knappa när 

det gäller hur man ska gå till väga, menar de. De säger också att det är regelstyrt på grund av 

läroplanen, den måste följas och det måste hinnas med. Teorilärarna försöker så gott de kan lägga 

in estetiska aspekter och dimensioner i sin undervisning, genom att lägga in exempelvis olika 

dynamiska övningar, framträdande inför grupp, läsningar, tolkningar av texter, diktskrivande och 

så vidare. Lärare C har även försökt att få till estetisk integrering på ett större plan, men ledning 

har aldrig varit intresserad. Estetlärarna vill arbeta med de konstnärliga ämnena på ett integrerat 

arbetssätt och upplever att många nog skulle vara villiga att arbeta, men de undrar om det finns 

tillräckliga kunskaper hos ämneslärarna. Här har de lite olika syn på vad estetisk integrering är, det 

vill säga att estetlärarna vill arbetat med de konstnärliga ämnena som helhet och inte som ett 

hjälpmedel när det ska integreras, medan teorilärarna menar att de estetiska inslagen får fungera 

som stöttning och hjälpmedel till de teoretiska ämnena vid integrering. 

Professionen 

Vilka statusar tolkar respektive lärargrupp in i sin profession och gör det någon skillnad i deras 

synsätt på estetisk integrering? 

 När det gäller professionen så upplever ämneslärarna estetlärarna som oerhört kompetenta 

och professionella. Lärare D säger: 

Jag upplever estetlärarna som oerhört kompetenta, kunniga och drivna. Det gör att man 
längtar efter samarbeten. (D) 

Estetlärarna kommer från ett annat håll. Lärare A säger: 

Det finns så mycket åsikter om vad en estetlärare gör…jaha, håller ni på med pop och 
rock å sånt…sedan har det mycket med de politiska vindarna att göra, hur de 
blåser…utifrån de tolkas också estetläraryrket. (A) 

     Estetlärarna upplever att de får hela tiden slåss med fördomarna kring hur människor i 

allmänhet uppfattar deras ämnen, att det är något som hela tiden är kul och lustfyllt, något som 

man lättar upp stämningen med, att de ska vara roliga och lättsamma och hjälpa till och bygga 

upp ett annat ämne. De vill arbeta med sina ämnen så som de är, rent tekniskt, utifrån den 

konstform som de kan.  

   Ämneslärarna kan i sin tur se till sina ämnen som lite tråkiga och torra, lärare C säger:  

Med hjälp av estetiska inslag så kan jag lätta upp mina ämnen, det blir inte så torrt då. (C) 
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Ämneslärarna är trygga i sin akademiska värld, för den världen förstår man, den är legitim i 

samhället.  Lärare C säger: 

De teoretiska ämnena är ju ändå teoretiska, jag menar, att de är ju som de är, det står i 
kursplanerna vad vi ska uppnå, det finns undervisningsmaterial att få tag i på olika sätt, vi 
vet det, eleverna vet det. Det är bara det att ibland vill man lära ut på ett annorlunda sätt. 
(C) 

Estetlärarna upplever att deras yrke och deras ämnen är skolpolitiskt svaga. Fortfarande 

undervisar estetlärare mer än ämneslärare på/i en fulltidstjänst och för mindre pengar.  Lärare B 

beskriver synen på estetlärare så här:  

Det är en minoritetsfråga faktiskt, det handlar om att den här gruppen lärare alltid har 
varit i extrem minoritet. Och minoriteter är vi extremt dåliga på att hantera i det här 
landet… fortfarande undervisar estetlärare mer än ämneslärare på en fulltidstjänst, men 
för mindre pengar. (B) 

Bilden som ges av estetlärare och vad det innebär att var estetlärare är att den byggs upp på gamla 

värderingar och synsätt som handlar om okunskap, säger lärare A. Det behövs tid, kunskap och 

intresse för att förstå hur estetlärare undervisar, menar hon. Lärare A menar att:  

Det ställs krav på professionen att vara estetlärare, utan att de (politikerna) riktigt vet vad 
kraven innebär. Det finns så mycket förutfattade meningar och hela tiden måste man som 
estetlärare bevisa att man är seriös. (A) 

 Dock har estetlärarna en stor yrkesstolthet och ett yrkeskunnande som de är väl medvetna om. 

Ämneslärarna ser sina yrken, förutom som teorilärare, att få människor att växa och utvecklas. 

Lärare C säger: 

Jag är en handledare till livet. (C) 

Lärare D beskriver sin uppgift som lärare att få eleverna över gränser som de inte trodde att de 

skulle kunna klara av att komma över: 

Jag vill att de (eleverna) ska våga lite till med hjälp av de estetiska inslag som jag använder 
mig av i exempelvis retoriken. (D) 

Lärare A och B ser sig som lärare som vill ge eleverna verktyg att växa, men ser sig också som 

lärare i teknik inom de estetiska ämnen de arbetar med.  

 Jag skulle gärna arbeta integrerat med estetiska inslag tillsammans med de andra ämnena 
(teori) och dela med mig av min kunskap, men jag skulle också någon gång vilja arbeta 
med mitt estetiska ämne som helhet inte bara som ett hjälpmedel… jag tror på 
samarbeten att vi kan lära av varandra… Vi behöver lära oss förstå vad våra olika ämnen 
går ut på. (A) 

Så säger lärare A när hon funderar över sin profession och möjligheten till att arbeta tillsammans. 
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Resultat av professionen 

Angående estetlärares och teorilärares uppfattningar kring professionen, så menar de att de är 

inom samma yrke, men är ändå två olika yrkesgrupper som skiljer sig markant från varandra.  

Lärarna konstatera att synen på professionen är varierande. Estetlärarna menar att varken 

politiker, skolledare och gemene man inte förstår vad deras yrke går ut på. Lärare A säger: 

Det finns så mycket åsikter om vad en estetlärare gör… jaha, håller ni på med pop och 
rock å sånt… sedan har det mycket med de politiska vindarna att göra, hur de blåser… 
utifrån de tolkas också estetläraryrket. (A) 

Ämneslärarna är trygga i sina yrken och gängse uppfattningar är att akademiska ämnen är det som 

räknas i skolan.  

De teoretiska ämnena är ju ändå teoretiska, jag menar, att de är ju som de är, det står i 
kursplanerna vad vi ska uppnå, det finns undervisningsmaterial att få tag i på olika sätt, vi 
vet det, eleverna vet det. Det är bara det att ibland vill man lära ut på ett annorlunda sätt. 
(C) 

Estetlärarna upplever sig som en minoritet, förfördelade.   

Det är en minoritetsfråga faktiskt, det handlar om att den här gruppen lärare alltid har 
varit i extrem minoritet. Och minoriteter är vi extremt dåliga på att hantera i det här 
landet… fortfarande undervisar estetlärare mer än ämneslärare på en fulltidstjänst, men 
för mindre pengar. (B) 

Samtliga ser dock på varandras yrken med ömsesidig respekt. Ämneslärarna ser estetlärarna 

som mycket kompetenta och professionella och betraktar det estetiska som ett komplement till 

sin egen undervisning, det estetiska kan gör den mer intressant och lustfylld. Sina egna yrken 

betraktar de som dels att lära ut rent faktabaserad kunskap och dels som handledare i livet, de 

önskar att båda dessa gick att förena med estetik och estetisk integrering.  

Estetlärarna ser ämneslärarna som akademiker som besitter stor kunskap, men att de undrar 

om ämneslärarna har en helhetsbild av vad det innebär att arbeta med de olika konstformerna.  

Faktorer som påverkar estetisk integrering  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar, samt det teoretiska perspektivet, ramfaktorteorin 

belyser empirin vilka faktorer menar lärarna är det som påverkar för att arbeta eller inte arbeta 

med estetisk integrering. Respondenterna i studien menar att vissa faktorer är viktiga vad det 

gäller estetisk integrering och att arbeta i processer som leder ett sådant arbete framåt, faktorer 

som påverkar deras undervisning, ramar som de måste anpassa sig till. De anser att de inte är helt 

fria i sin undervisning, utan måste förhålla sig till ett antal olika faktorer, så som skolledning, 

läroplan, tid, rum, elever och kollegors uppfattningar, förutsättningar och intresse. Dessa är 

faktorer som har kommit fram i analysen. 
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Lärare A talar om plats och rum, lokaler att vara i och hur det påverkar allt som involverar 

undervisningen. 

Det är jätteviktigt, det är klart att man kan flytta undan stolar och bänkar i ett klassrum å 
exempelvis dansa, för det gör man… man når bara olika långt beroende på vad för slags 
lokal man har att jobba i. (A) 

Hon säger att slutresultatet blir som det blir utifrån de förutsättningar som ges, vilket rum man 

får, vilka material man har tillgång till, helt enkelt vilka resurser som finns. Det har att göra med 

varje konstnärlig tekniks förutsättning, att man får rätt resurser, annars kan man inte utföra 

tekniken som sig bör. Hon menar att beroende på vilken förutsättning som ges så hjälper det eller 

stjälper estetisk integrering, men också synsättet på vad estetisk integrering är. 

Lärare C säger att inställning, uppfattningar och intressen påverkar om estetisk integrering ska 

fungera eller inte. Här talar hon om estetiska inslag eller hennes sätt att se på estetisk integrering. 

Jag försöker göra det i olika klasser… så gott det går. Juristerna var jag till slut tvungen att 
trappa ner, för de tyckte det var för flummigt, de vill ha allt paketerat. Det blev lättare att 
ge dom färdiga tabletter, eftersom ett pass var 80 minuter, så varsågod å tugga liksom. (C) 

Hon menar att det finns både rädslor och fördomar kring vad estetik är, så då är det svårt att få 

till någon slags estetisk integrering. 

Lärare B talar utifrån möjligheten att arbeta med estetisk integrering. Han menar att det blir 

alltför förenklat utifrån skolledningens sätt att se på integrering.  

Den här skolan äger en också en grundskola och då vill man att estetlärarna ska 
samarbeta med den skolan. Det hade varit fullständigt naturligt om det hade varit en skola 
med estetisk profil. (B) 

Han undrar hur estetlärarna ska lösa detta rent praktiskt med scheman, timmar, planering och så 

vidare.  

Lärare D talar om faktorer som exempelvis har med hur många timmar man ska arbeta när 

man samarbetar. 

Vi var fem lärare som estetisk kommunikation och hur många timmar skulle alla jobba 
för att få ihop det? Det skulle vara rätt antal timmar för kursen, för eleverna, men också 
för oss… några fick nog ställa upp på ett gratispass här och där. Det är den biten, hur 
schemamässigt, hur ska man få ihop timmarna, tiden så att alla kan vara med på plats 
samtidigt? (D) 

Lärare D talar om vikten av tid, logistik och pengar och menar på hur roliga alla estetiska 

processer kan vara, så landar det alltid hur man ska det komplexa i att arbeta över gränserna. 

Sammanfattning av Faktorer som påverkar estetisk integrering 

Analysen och resultatet av intervjuerna har haft syftet att belysa estet- och ämneslärares syn på 

och uppfattningar av estetik och estetisk integrering, den har också tagit upp de olika 
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forskningsfrågorna som ligger till grund för både analysen och resultatet. Slutligen har analysen 

och dess resultat försökt belysa vilka faktorer som påverkar lärarnas förutsättningar att arbeta 

med estetik och estetisk integrering. Följande faktorer belyser det teoretiska perspektivet utifrån 

ramfaktorteorin. Både estet- och teorilärare menar att det som påverkar estetisk integrerings vara 

eller icke vara är: skolledningens ointresse, bristen på tid, läroplanens begränsningar, kollegors kunskaper och 

intresse, fördomar hos elever, tolkningar av vad estetisk integrering innebär, lokaler, materialtillgång, pengar, 

schemaläggning och övertid. Det kan konstateras att det är många olika faktorer som påverkar om det 

ska gå att arbeta med estetisk integrering eller inte, anser lärarna. Den goda viljan finns, men ovan 

nämnda faktorer står i vägen konstaterar de. 
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DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras de slutsatser som framkommit av analys och resultat. Slutsatserna 

härleds till litteraturöversikten och det teoretiska perspektivet. Här tas också bakgrunden upp 

som är av betydelse för slutresultatet. Precis som bakgrunden nämner, konstaterar 

respondenterna att borttagandet av kärnämnet estetisk verksamhet och i och med att reformen 

Lgy 11 trädde kraft, så får det konsekvenser för de elever som inte går på estetprogrammet, de får 

inte längre möjlighet att vara i kontakt med estetiska ämnen och inlärningsprocesser som ett 

naturligt inslag i undervisningen. I Lgy 11 är styrdokumenten lagda på en mer vetenskaplig basis, 

de är riktade mot högskolan, säger estetlärarna. Estetlärarna menar att det är svårt att arbeta 

vetenskapligt med de konstnärliga ämnena. Ämneslärarna märker också av skillnaderna att arbeta 

med Lgy 11, de anser att det har skett en förändring hos eleverna i attityd vad det gäller estetik 

och att arbeta med estetiska inslag, de talar även om en förändring att undervisa med hjälp av 

estetiska inslag, det menar att tiden inte räcker till, för Lgy 11 är så målstyrd. Försöken till estetisk 

integrering och med Lgy 11 har varit några, men få. Det är problematiskt och en skillnad mot 

tidigare konstaterar respondenterna. Just som bakgrunden berör talar respondenterna om vikten 

av estetiska arbetsprocesser och hur dessa påverkar elevernas kunskapsinhämtande på många 

positiva sätt. Syftet belyser det faktum att utifrån deras erfarenhet kan de konstatera att estetisk 

integrering är något som är mycket komplext och precis som nämndes i bakgrunden är estetiska 

ämnen skolpolitiskt svaga.  

Synen på estetik - Estetik och estetikens förebilder 

I Synen på estetik förs diskussionen gentemot tidigare forskning av Estetik och estetikens 

förebilder. 

     Det finns olika betydelser av estetik menar Jan Thavenius (Aulin-Gråham m. fl., 2004) som 

bland annat handlar om att uppfatta sina sinnen, värdera vacker konst, att beskriva populärkultur, 

att beskriva exempelvis ungdomskulturer och att beskriva den estetiska själen. Samtliga synsätt, 

men med lite variationer talar estetlärarna om. De talar även om okunskapen och fördomarna 

som finns kring estetämnena och i den bemärkelsen vad eleverna tolkar in i ordet estetisk. Både 

estet- och ämneslärare säger att icke-estetelever ser estetiken som flummig och konstig. Detta 

motstånd till estetiken genomsyrar hela samhället om man då talar om det konstnärliga begreppet, 

inom populärkulturen är det inte på det sättet, menar respondenterna. Samtliga lärare menar att 

estetik är viktigt både i undervisningen och för en själv som människa, att utvecklas som person.  

Rörande Estetikens förebilder så talar Dewey om elevens utveckling, att det måste tas hänsyn till 

den i undervisningen. Han anser att man kan slå ihop teori och praktik. Elever bör vara aktiva i 

kreativa processer. Kunskapen blir större och förståelsen blir tydligare för eleverna menar han. 

(Dewey, 2009). Som kommentar till Deweys uppfattning om lärares ansvar att styra och 

organisera elever gentemot samhället, belyser exempelvis lärare ett C att med estetikens roll kan 
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hon få sina elever att nå oanade höjder. De kan nå en annan dimension av kunskap och precis 

som Dewey menar kan man också beröra elever med sin undervisning. Vygotskij sa att allt 

tänkande och intellektuell utveckling sker utifrån en social aktivitet. Kreativitet och fantasi är 

unikt för människor, det är något alla människor bör syssla med, man växer och utvecklas som 

människa (Vygotskij, 2009).  Lärare C säger att genom estetiska arbetssätt kan eleverna skapa 

andra vägar till minnet. När vi skapar blir vi framtidsinriktade och tillför samhället något 

(Vygotskij, 1995). Detta leder tankarna till det lärare B sa, att om ett helt utbildningsprogram inte 

får det stöd som det behöver får det konsekvenser för ett helt samhälle.  

    Ämneslärarna tolkar in estetiken som något som kan hjälpa och stärka ett teoretiskt ämne, 

hjälpa dem att nå andra kunskapsnivåer, men också att estetiken är något som eleverna kan växa i 

som individer, precis som Dewey och Vygotskij talar om. Estetlärarna talar om estetiken som 

livsviktig, något själsligt som Thavenius nämner (Aulin -Gråham, m. fl., 2004). Bilden av att 

estetiken är något flummigt och hur samhället har omtolkat betydelsen av vad estetik är talar 

samtliga lärarna om, denna felaktiga bild gör att estetiska ämnen och utbildningar uppfattas som 

oseriösa och flummiga och det leder till att allt som har med något estetiskt att göra är 

skolpolitiskt svagt. (Marner, 2006). 

Reformen Lgy 11 och estet- och ämneslärares syn på den – Läroplaner i 

förändring - fördelar och begränsningar 

Här åskådliggörs Reformen Lgy 11 och estet- och ämneslärares syn på den utifrån diskussion gentemot 

tidigare forskning av Läroplaner i förändring – fördelar och begränsningar. Det vill säga den 

forskningsfråga som handlar om vilka skillnader på estetiska lärprocesser och estetisk integrering 

som lärarna menar har uppstått i och med att reformen Lgy 11 genomförts och då i jämförelse 

med Lpf 94. 

I litteraturöversikten går det att läsa om den svenska läroplansutvecklingen att de tidigare 

läroplanerna var inriktade på innehåll och metoder. I den nya utvecklingen som senare sker så ska 

läroplanerna stå för kvalité och förnyelse (Dewey, 2004). Läroplansteorins grundläggande fråga 

är, vad är kunskap? Denna fråga är ständigt föremål för olika åsikter, debatter och omprövas 

ständigt, läroplanerna dikterar vilka medborgare vi vill ha. (Wahlström, 2015). Wahlström menar 

att didaktiken ser till lärarens sätt att undervisa och elevernas sätt att lära sig där själva ämnets 

aspekter detta stämmer överens med vad respondenterna säger om sina egna undervisningspass 

och deras försök till att integrera (Wahlström, 2015). 

Lärarna menar att kunskapsinhämtandet  är mer vetenskapligt riktat när Lgy 11 kommer på tal 

och precis som Wahlström skriver, så är frågan om vad kunskap är, tydlig. Estetlärarna talar om 

mätbar kunskap, allt ska värderas, tolkas och mätas på en vetenskaplig basis och det är en skillnad 

gentemot tidigare läroplan Lpf 94, menar lärarna. Under läroplanernas utveckling, så har man 

precis som Hartman (2004) skriver, dragit mer och mer åt att vilja nå högre kvalité och förnyelse, 

man vill bort från flummet. Estetlärarna säger också att det finns fördelar med Lgy 11, bland 
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annat har den tydliggjort det estetiska programmet som har blivit högskoleförberedande, men de 

säger också att det är betydligt svårare att arbeta integrerat med Lgy 11, än hur det var i 

jämförelse med Lpf 94.  Det finns varken tid eller möjlighet att arbeta över gränserna, säger de. 

Lgy 11 är tydlig och stringent, men det stänger också möjligheter till samarbeten och till att arbeta 

i estetiska arbetsprocesser, anser samtliga lärare. Lärare D talar om att skolledningen har ett 

ansvar i detta och ibland är det svårt att veta vad som är vad, Lgy 11 eller skolledningen.  Lärarna 

vill integrera men tycker det är svårt. Precis som Wahlström säger så menar lärare A att det är 

svårt att förhålla sig till sin kunskap, att tolka och fatta beslut. Det är tydligt att de är eniga med 

det som Wahlström också tar upp, nämligen att läroplanen dikterar vilka slags 

samhällsmedborgare vi vill ha. 

Förutsättningar – Kunskaps- och inlärningssyn gällande estetik och estetisk 

integrering 

Här belyses vilka Förutsättningar, möjligheter och svårigheter som finns med estetisk integrering, det tas 

upp i diskussion gentemot tidigare forskning om Kunskaps- och inlärningssyn gällande estetik och estetisk 

integrering. Vilka förutsättningar ges, menar lärare, för att kunna arbeta med estetisk integrering? 

Respondenterna är för estetisk integrering och resonerar kring kunskap och inlärningssyn, 

men när de talar om förutsättningarna och svårigheterna att integrera kommer återigen 

svårigheterna med läroplanen Lgy 11 upp. De menar att den står i vägen för att kunna arbeta 

integrerat och det baseras på hur läroplanen och dess styrdokument är upplagda. Vidare talar de 

om skolledningen och dess ointresse för hur man kan arbeta och lösa saker och ting för att få ett 

integrerat arbetssätt att fungera, båda dess faktorer spelar in, avsaknad av stöd och insikt om vad 

det innebär att arbeta integrerat. Integrering på skolan är endast möjlig när stora kurser går in, då 

går det bra att integrera i stora projekt menar de, det är prestigefyllt för skolan att vara med i 

något som man kan visa upp, säger lärare C. Teorilärarna försöker lägga in estetiska inslag i 

undervisningen som de kallar för att integration. Detta kan man härleda till vad Bamford skriver. 

Estetisk verksamhet ger positiva resultat menar Bamford (2006). Det kan hjälpa elever att närma 

sig andra sätt att inhämta kunskap, det påverkar individer positivt i sin kunskapsinhämtning. 

Genom att göra estetiska ämnen till enbart något som är roligt och lustfyllt, så sker det också på 

bekostnad av de estetiska ämnena. Bamford ger en komplicerad bild av estetisk integrering, hon 

talar om tidsbrist, utrymmen, resurser, lärares egen syn och förmåga och kapacitet, samt den 

allmänna bilden på de estetiska ämnena. Lindgrens studie berör estetisk verksamhet och tar upp 

estetisk integrering som en förstärkning av teoretiska ämnen. Skolor vill använda estetiska ämnen 

för att hjälpa elever i sin kunskapsinhämtning och i sina inlärningsprocesser i icke-estetiska 

ämnen. Detta är något som lärare B vittnar om när skolledningen tycker att de estetiska lärarna 

ska samarbeta med en annan skola, men de vet inte riktigt hur, bara att estetämnena är roliga och 

lustfyllda och kan hjälpa till att lyfta de andra ämnena.  Detta leder till problem för estetämnena 

och lärarna som undervisar i estetiska ämnen, precis som Lindgren skriver. Estetlärarna talar om 
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en förvrängd bild och precis som Saar (2005) nämner de att synen på estetiska läroprocesser 

måste utvecklas. Saar talar om den svaga och starka estetiken, båda ställer krav på eleven att vara 

aktiv och interagerande och båda fungerar som komplement till varandra. Den starka estetiken 

utmanar ”förgivet tagna tankefigurer” (Saar, 2005, s. 99) och den svaga skapar en större och 

bredare mening i kunskapsinnehållet. Kunskapsinnehållet ”Kläs i konstnärlig gestalt” (Saar, 2005, 

s. 99). Det blir något man känner igen och kunskapsstoffet blir på så vis mer konkret. Som 

teorilärare C beskriver, att hon försöker fördjupa elevernas kunskaper med hjälp av estetiska 

inslag. Lärarna talar om risken att inlärningsprocesserna blir det som Mäkelä beskriver, att det 

finns en problematik med förutsättningarna och det landar hela tiden i synen på kunskap och 

inlärning och hur det dikteras av läroplanen. Mäkelä (2011) belyser också hur vi ser på estetiska 

aspekter, hur vi tar in kunskap i skolvärlden. Han talar om de motsättningar som finns i detta sätt 

att se på kunskaps- och inlärningssyn gällande estetik och dess aspekter. Respondenterna, framför 

allt estetlärarna talar om att det finns en avsaknad av förståelse och kunskaper kring vad estetiska 

arbetsprocesser och estetisk integrering kan innebära och tillföra undervisningen på rätt sätt.  

Lärare D som är teorilärare menar att det finns en vilja hos skolans lärare att arbeta med estetisk 

integrering, men för att det ska fungera måste skolledningen vara stöttande. 

Professionen -Professionalisering av estetiska ämnen  

I detta avsnitt tas Professionen upp gentemot tidigare forskning kring Professionalisering av estetiska 

ämnen. Vilka statusar tolkar respektive lärargrupp in i sin profession och gör det någon skillnad i 

synsätt på estetisk integrering? 

     Marner (2006) skriver om professionalisering av estetiska ämnen. Han säger att det finns en 

förlegad syn som gör att estetämnen släpar efter, blir omoderna, feltolkade och anses oviktiga.  

Professionen måste göras tydlig för både estetlärare och övrig personal, menar Marner. Eller som 

lärare A säger: 

Det ställs krav på professionen att vara estetlärare, utan att de (politikerna) riktigt vet vad 
kraven innebär. Det finns så mycket förutfattade meningar och hela tiden måste man som 
estetlärare bevisa att man är seriös. (A) 

Estetlärarna i studien upplever att många inte vet vad de estetiska ämnena innebär och många 

gånger är åsikterna byggda på fördomar, precis som Marner skriver. 

Estetlärarna ser ämneslärarna som akademiker som besitter stor kunskap och tycker att det är bra 

att de använder estetiska inslag i undervisningen, men estetlärarna upplever att de konstnärliga 

ämnena förlorar sin status om de hela tiden styckas upp och användas som ett hjälpmedel att 

göra andra ämnen lustfyllda i enlighet med vad Lindgren (2006) skriver om estetiskverksamhet 

som förstärkning. 

Estetlärarna anser att Gy 11 både lyfter upp och sänker professionen och arbetet med estetik 

och estetisk integrering. Höjer på så vis att det finns en tydlighet, men all kunskap betraktas 
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utifrån att den ska vara vetenskapligt riktad, mätbar, säger estetlärarna, det är inte estetiken, inte 

konsten, menar de. Estetlärarna vill integrera hela sin konstform, låta icke-estetelever arbeta och 

pröva på de estetiska ämnen på samma sätt som när kärnämnet estetisk verksamhet fanns. Det är 

enligt dem en stor förlust att ämnet försvann och åter igen bekräftar det de estetiska ämnenas 

status och det påverkar i sin tur professionen i linje med det som Marner beskriver, att 

estetämnen är skolpolitiskt svaga och det är något som lyser igenom både när man ser till hur 

skolors undervisningsstruktur är uppbyggd, hur kursplaner är formulerade och hur man arbetar 

didaktiskt med ämnena (Marner, 2006). 

   Lärare C, som är teorilärare talar om ett dilemma som denne ofta ställs inför när denne sin 

profession försöker arbeta med estetiska inslag:  

Jag försöker göra det i olika klasser… så gott det går. Juristerna var jag till slut tvungen att 
trappa ner, för de tyckte det var för flummigt, de vill ha allt paketerat. Det blev lättare att 
ge dom färdiga tabletter, eftersom ett pass var 80 minuter, så varsågod å tugga liksom. (C) 

Elevernas attityder och åsikter är något som försvårar att arbeta med estetiska aspekter menar 

lärare C. Respondenten talar också om att det vore värdefullt att få mer kunskap om hur man 

arbetar med estetiska lärprocesser i linje med det som Mäkelä (2015) refererar till när han 

beskriver Anders Marners och Hans Östergrens syn på estetiska lärprocesser, bland annat att 

eleverna är medskapare i kunskapsprocessen och att man arbetar utifrån dialog och kreativitet i 

en flerstämmig skolmiljö. 

Ämneslärarna ser estetlärarna som mycket kompetenta och professionella, och betraktar det 

estetiska som ett komplement till sin egen undervisning, det estetiska kan göra den mer intressant 

och lustfylld. Precis som Lindgren (2006) beskriver när hon talar om estetisk verksamhet som 

förstärkning av andra ämnen. Lärare C säger:  

Med hjälp av estetiska inslag så kan jag lätta upp mina ämnen, det blir inte så torrt då. (C)  

Lindgren (2006) skriver om nyttan om estetiska ämnen, att skolor vill använda estetiska ämnen 

för att hjälpa elever att ta in och förvalta ny kunskap. Vidare menar teorilärarna att deras yrken 

och ämnen är vad de är, det vill säga att det finns material att tillgå, det är tydligt i kursplaneran 

vad som ska göras och så vidare, men de säger också att de har ett behov att få arbeta med 

estetiska inslag eller att få arbeta med estetisk integrering. Detta i linje med det som Lindgren 

(2006) skriver om vad det gäller estetisk verksamhet som balans, det vill säga att om skolan ses 

som teoretisk, så kan estetisk verksamhet ge en bra balans i elevernas utbildning.  
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Faktorer som påverkar estetisk integrering – Ramfaktorteorin  

Slutligen tas Faktorer som påverkar estetisk integrering upp i diskussion gentemot det teoretiska 

perspektivet Ramfaktorteorin. Vilka faktorer, menar lärare, påverkar för att arbeta eller inte arbeta 

med estetisk integrering?   

    Ramfaktorteorin ger utslag och indikerar vad som saknas eller behövs för att kunna undervisa.  

Exempelvis, klasstorlek, tid, rum och förkunskaper påverkar den pedagogiska processen. 

Ramfaktorteorin menar att med en viss ram så blir resultatet efter det.  Ramarna är det utrymme 

som en process kan ske i (Broady, 1999).  Utifrån empirin går det att dra slutsatsen att följande 

faktorer belyser det som påverkar estetisk integrering: skolledningens ointresse och okunskap, bristen på 

tid, läroplanens begränsningar, kollegors kunskaper och intresse, fördomar hos elever, tolkningar av vad estetisk 

integrering innebär, lokaler, materialtillgång, pengar, schemaläggning och övertid. Lärarna anser att det är 

många olika faktorer som påverkar om det ska gå att arbeta med estetisk integrering eller inte. 

Dessa ramar både öppnar och stänger olika undervisningsmöjligheter. Lärarna menar att de 

besitter all möjlig kraft, vilja och idérikedom, men om de inte ges förutsättningar är det omöjligt 

att integrera. Som lärare A säger om plats och lokaler att vara i: 

Det är jätteviktigt, det är klart att man kan flytta runt stolar och bänkar i ett klassrum å 
exempelvis dansa, för det gör man… man når bara olika långt beroende på vad för slags 
lokaler man har att jobba i. (A) 

Lärare D säger: 

Vi var fem lärare som estetisk kommunikation och hur många timmar skulle alla jobba 
för att få ihop det? Det skulle vara rätt antal timmar för kursen, för eleverna, men också 
för oss… några fick nog ställa upp på ett gratispass här och där. Det är den biten, hur 
schemamässigt, hur ska man få ihop timmarna, tiden så att alla kan vara med på plats 
samtidigt? (D) 

Lindbladh (1999) skriver att ramfaktorteorin visar att beslut för antagningsregler, 

beslutsfattande av personer med politiska och administrativa uppdrag och gruppstorlek påverkar. 

Vidare skriver Gustafsson (1999) att varje skola har sin tradition, sitt arbetssätt och sina 

förutsättningar, så beroende av dessa faktorer kan lärare planera och undervisa. Lärarna i denna 

studie menar att skolledning, tid, lokaler, kunskaper, schemaläggning, intresse är av yttersta vikt 

om estetisk integrering ska fungera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

KONKLUSION 

 

Med utgångspunkt i studiens syfte och dess forskningsfrågor skulle jag vilja framhålla att 

slutresultatet belyser följande aspekter när det gäller estet- och ämneslärares uppfattningar om 

estetisk integrering. Det finns en längtan hos lärarna efter samarbete över gränserna. De vill 

arbeta med olika konstformer och estetiska aspekter, detta i både små och stora projekt. Både 

estet- och teorilärare anser att estetisk integrering borde vara möjligt. Dock menar samtliga lärare 

att skolledningen och dess attityd är mycket begränsande för dem, deras upplevelse är att de inte 

får något större stöd eller visat intresse, vilket de tycker är djupt beklagligt. Empirin påvisar vidare 

hur synen fortfarande är förlegad när det gällande estetlärare och vad deras yrke faktiskt innebär. 

Strukturerna sitter i djupt förankrade i gamla och förlegade attityder gentemot professionen, 

framför allt upplever estetlärarna att det är på detta vis, medan teorilärarna inte alls har den 

uppfattningen, utan ser på estetlärarna som mycket kompetenta och med intressanta ämnen. 

 Estetlärarna önskar att estetiska ämnen får sin plats och sin form och inte bara slås samman 

med teoriämnen, bara för att det är möjligt att göra så. Samtliga lärare önskar arbeta 

tvärvetenskapligt tillsammans och på så sätt få en större förståelse för de olika ämnenas funktion, 

dialogen mellan olika lärare måste få större plats.  Teorilärarna har en upplevelse av att estetik och 

estetiska aspekter är något som dagligen finns med i deras undervisning och i vardagen. Lärarna, 

framför allt estetlärarna talar om Lgy 11, att den är byggd på politiska beslut av att rikta 

utbildningen mot högskolan, vilket är utmärkt, men det märks tydligt att estetiken inte står så 

högt i kurs, menar de. Kultur betraktas som något fint i sin helhet, något som man bör ta del av i 

samhället som intellektuell människa, men när det kommer till utbildning och det som estetiken 

står för, synen på estetiska lärprocesser och estetisk integrering, så är det inte längre lika intressant 

talar lärare B om. Lärare C som är teorilärare talar om att det märks att Lgy 11 är 

högskoleinriktad och att det är få svårt att göra något annat än att rikta in sig på kunskapsmålen. 

Lärare D menar att skolledningen påverkar de val man gör, att skolledningen är en faktor som 

påverkar ens undervisning. Samtliga respondenter talar om faktorer som påverkar estetisk 

integrerings vara eller icke vara, bland annat tid, schemaläggning, planering, intresse från kollegor 

och skolledning. 

 Det borde forskas mer på vad dels estetiken kan göra för inlärningen, men också vad det 

innebär för alla människor att få arbeta med ett konstnärligt ämne i sin helhet, inte bara uppdelat 

och som hjälpmedel. Det är som en dominoeffekt: om estetiken vore grundad i styrdokumenten 

skulle skolledningar tolka och lägga in det och det skulle bli viktigt och undervisningen skulle 

baseras på detta och vi skulle fostra och lära elever på ett annat sätt än nu, det skulle ge ett annat 

slags samhälle.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Huvudtema 1  

Biografisk bakgrund 

Undertema 1 Uppväxt och bakgrund, samt ålder 

Undertema 2 Utbildning och olika studievägar  

Undertema 3 Yrkesverksamma år 

 

Huvudtema 2  

Skol-och läroplansutveckling 

    Undertema 1 Skol- och läroplansutveckling - Om du jämför den gamla läroplanen, Lpf 94 och den nya 

läroplanen Lgy 11, hur skulle du beskriva skillnader i arbetssätt vad det gäller kontakten med estetiska 

lärprocesser, är det någon skillnad gällande estetisk integrering?  

Undertema 2 Skol- och läroplansutveckling – I Lgy 11 har estetisk verksamhet tagits bort, vad tror du att det 

innebär för de elever som inte går en estetisk utbildning och vad innebär det för dig som undervisande lärare? 

Undertema 3 Didaktik– Om du utgår från ett didaktiskt perspektiv, vilka fördelar respektive nackdelar kan du 

se med att arbeta integrerat i dina ämnen, utifrån ett estetiskt perspektiv? 
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Huvudtema 3  

Estetiska perspektiv och det estetiska i skolan 

 

Undertema 1 Estetik – Vad är estetik och estetiska aspekter för dig? 

Undertema 2 Uppfattningar – Vad anser du att de estetiska inslagen och de estetiska ämnena kan bidra med på 

skolan?  

Undertema 3 Intresse – Hur tror du intresset är för estetisk integrering på skolan? 

Undertema 4 Pedagogiska möjligheter – Skapas det förutsättningar för att kunna integrera på skolan? 

 

Huvudtema 4  

Professionen 

 

Undertema 1 Uppfattningar – Hur upplever du att den gängse bilden är vad det gäller estet-respektive 

ämnesläraryrket? 

Undertema 2 Konsekvenser – Vilka konsekvenser skulle det bli för ditt yrkesutövande om du skulle arbeta med 

estetisk integrering? 

Undertema 3 Professionen – Beskriv i vad din profession ligger. 
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Bilaga 2 

Brev 

Information gällande en studie om uppfattningar och upplevelser av estetisk integrering i teoretiska ämnen 
 

Jag är en student som går sista terminen på lärarprogrammet och skriver mitt examensarbete vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet. 

Examensarbetet handlar om estetisk integrering i teoretiska ämnen, främst de gymnasiegemensamma 

ämnena svenska, engelska och matematik. Syftet är att få en djupare förståelse och en större insikt om hur 

lärare uppfattar estetisk integrering. Vilka möjligheter respektive problem stöter man på i undervisningen, 

vilka resurser erbjuds? Vad är skillnaden för teori- respektive estetlärare att arbeta med estetisk 

integrering? 

Ditt deltagande innebär att jag träffar dig på skolan under cirka fyrtiofem minuter. Intervjun kommer att 

ge mig material till den studie jag håller på att skriva. Materialet och datan kommer att analyseras och 

förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. Inga personuppgifter kommer att vara 

tillgängliga i redovisningen, inte heller kommer de stå med vid seminarier, publikationer eller föreläsningar. 

Datan kommer bara användas i syfte för forskningsstudier och vid presentation av studiens resultat. 

En blankett medföljer som du skriver under om du är villig att delta i studien. Den legitimerar ditt 

medgivande och kommer att ges till ansvariga för studien. Har du frågor är det bara att kontakta mig på 

nedanstående adress. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta, även efter det att intervjun är gjord. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Studiens handledare är: Anna Kim Udd, PhD- student, Uppsala Universitet 

Mail dress: anna.kimudd@edu.uu.se 

Drottningholm19 november 2015 

Anna Johansson, anna.johansson@tibble.nu 
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Bilaga 3 

Medgivandeblankett 

 
Härmed lämnar jag mitt medgivande att jag vill medverka i en intervju som ligger till grund för en 

forskningsstudie som handlar om estetiska läroprocesser och estetisk integrering i gymnasiegemensamma 

ämnen. 

Jag har blivit informerad om vad som gäller utifrån Verksamhetsrådets direktiv om individskyddskravet. 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
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