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Abstrakt 
 
Vårt syfte var att undersöka vad de estetiska verktygen har att erbjuda eleverna. För att 
komma fram till resultaten av det utvecklingsarbete vi genomfört har vi använt oss av 
en kvalitativ undersökningsmetod som innefattade observationer, videofilmning, utvär-
deringssamtal samt våra egna loggböcker. Våra undersökningar genomfördes i en klass 
där det fanns elever från sex till tio år. Resultaten av våra undersökningar visade att de 
estetiska ämnena erbjuder barnen möjlighet att använda sina egna ursprungliga inlär-
ningsmetoder. Det vi främst funnit är att de leker, imiterar, använder sig av rytm, sång 
och rörelse på ett spontant och naturligt sätt för att bearbeta och lära in nya färdigheter.  
 
 
Nyckelord: etnografi, barnobservation, estetik i skolan, temaarbete. 
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Inledning 
 
En arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet fick våren 2004, under ledning av dåva-
rande statssekreterare Johnny Nilsson, i uppdrag att formulera strategier för området 
kultur, estetik och skola. Nilsson uttrycker i en intervju följande uppfattning i frågan: 

 
”Den viktigaste strategiska frågan nu är att kulturen i skolan inte längre ska vara 
spridda projekt, utan en del av kärnverksamheten. Det vi kallar estetiska läroproces-
ser, estetik i skolan, ska vara basen i lärandet. Det måste bli självklart för varenda lä-
rare och rektor. Så är det inte idag.” (Tham, 2004, s. 23)  

 
Vårt intresse för de estetiska verktygen vaknade redan för några år sedan då vi genom 
deltagande i en musikal såg vad dramaövningar kan göra för själv- respektive grupp-
känsla. Det fick oss att växa som människor och gav oss insikt om vad sådant kan ge. 
Vi såg vår egen förändring och hur andra i gruppen förändrades och växte. Det var ock-
så positivt för stämningen och sammanhållningen i gruppen. Detta ville vi givetvis ta 
vara på i vårt framtida yrkesval som lärare. Med glädje upptäckte vi att de estetiska 
uttrycken uppmärksammades i det första allmänna utbildningsområdet inom den nya 
lärarutbildningen. Det visade sig vara inte bara drama som var möjligt att använda i 
undervisningen utan även bild och musik, de ämnen som fick oss att orka med en i öv-
rigt ganska grå massa av lektioner under vår egen tid i grundskolan. Redan efter lärar-
utbildningens första termin valde vi därför inriktningen ”Kultur, estetik och lärande” 
för att få en bra grund för att kunna integrera detta i vår undervisning. Vi upptäckte att 
bild, musik och drama innebar fler sätt att kommunicera, inte att bara producera något 
”fint” eller enbart för att ha roligt. Att kunna göra sig hörd är enligt vårt sätt att se en 
mänsklig rättighet som vi vill ta vara på och kunna erbjuda de barn vi kommer att arbe-
ta med. Alla är inte bra på att formulera sig i tal och skrift och då kan bild, musik och 
drama vara medlet för kommunikation. Under våra olika verksamhetsförlagda utbild-
ningsperioder samt tillfälliga vikariat har vi dock upptäckt att de estetiska ämnena inte 
används så ofta som verktyg i den vardagliga undervisningen och eleverna får ha bild 
och musik under särskilda lektioner avsedda för detta. Skolorna kan tolka styrdokumen-
ten på olika sätt och bristen på estetik i skolans vardag kan ha sin grund i detta, men vår 
uppfattning är att estetiken ska genomsyra hela verksamheten. Därför ville vi genom ett 
utvecklingsarbete pröva om man genom att använda sig av estetiska verktyg i det var-
dagliga arbetet kan få belägg för vad detta kan erbjuda eleverna. Detta gjorde vi genom 
att pröva ett estetiskt förhållningssätt och ta vara på möjligheten att nyttja något av de 
estetiska verktygen i så många situationer som möjligt. Vi ville skapa variation och 
stämning men ytterst ville vi öka barnens kreativitet, att tillgodose olika sätt att lära 
samt introducera olika möjligheter att kommunicera. 
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Bakgrund 
 
Vi inleder vår bakgrund med att definiera ordet estetik samt lyfta fram det som finns i 
läroplaner och kursplaner samt i internationella dokument som styrker användandet av 
de estetiska ämnena som verktyg för lärande i skolans vardagliga verksamhet. Vi går 
sedan in på de estetiska verktygens berättigande i undervisningen. Detta gör vi genom 
att beskriva hjärnans funktioner vid inlärning och barns eget sätt att lära. Därefter pre-
senterar vi ett urval av den litteratur som behandlar de estetiska ämnenas betydelse för 
fantasi och kreativitet, intryck och erfarenheter samt kommunikation och yttrandefrihet. 
Sist i bakgrunden formuleras vår definition av begreppet estetik i skolan. 
 

 
Definition av estetik            
  
Enligt Carlsen och Samuelsson (1991) lanserade Alexander Baumgarten 1735 tanken 
om estetiken som vetenskapen om den sinnliga kunskapen. Författarna nämner också 
att ordet estetik har sina rötter i grekiskan. Enligt dem betyder aisthetikos: det som kan 
upplevas med sinnena – att känna. De skriver också om begreppet estetisk perception; 
ett föremål får uppmärksamhet utifrån hur det låter, ser ut eller känns och de menar att 
det är en pedagogisk uppgift att utifrån barnets upplevelse avgöra vilken uttrycksform 
denna estetiska upplevelse ska leda vidare till i handling.  
 
Aulin-Gråhamn (2003) skriver om två former av estetik. En som kommer till uttryck 
inom konsten, medier och när vi själva uttrycker oss via bild, ljud och rörelse, samt en 
annan som hon beskriver som ”sinnlig lek med lustfyllda former, färger och material” 
(s. 33).    
 
 
Förankring i styrdokumenten 
 
I Barn- och utbildningsförvaltningens skolplan från den aktuella kommunen samt loka-
la arbetsplaner för skolan i vårt undersökningsområde står ingenting skrivet som direkt 
förespråkar användandet av de estetiska verktygen. Det enda område som närmar sig 
kreativt tänkande riktar sig mot företagsamhet.  
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 94 (Utbildningsdepartementet,1998) 
formuleras de mål som varje elev efter genomgången grundskola ska uppnå. I läropla-
nen kan man läsa att eleven ska ha ”utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått 
ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud” (Lpo94, s. 25). Ett annat av läro-
planens mål är att eleven ska kunna ”utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i 
så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans” 
(Lpo94, s. 25). Utifrån läroplanens formuleringar är det angeläget att de estetiska ämne-
na får utrymme i skolans vardag. Det står bland annat i Lpo94 under rubriken Skolans 
ansvar att: 
 

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. 
De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stäm-
ningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall 
vara inslag i skolans verksamhet (Lpo94, s. 22). 
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I kursplaner och betygskriterier för grundskolan (Skolverket, 2000) finns de krav staten 
ställer på utbildningen i olika ämnen. Där förtydligas hur kursplanerna är tänkta att till-
lämpas och i inledningen ges en uppmaning om att alla ämnen i grundskolan skall för-
medla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. Här står också att eleverna skall ut-
veckla sin förmåga att kunna förklara och argumentera för sina åsikter. Värdegrunden 
som skall genomsyra hela undervisningen omfattar: "Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt solidaritet med svaga och utsatta."(Skolverket, s.6)" 
 
Barnkonventionen (Skolverket, 1999) är det internationella fördrag som Sverige för-
bundit sig att verka för i alla utbildningssammanhang. Därigenom vill man försäkra sig 
om att barns rättigheter blir tillgodosedda. Följande artiklar i barnkonventionen berör 
det estetiska området: 
 

Artikel 12 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rät-
ten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmä-
tas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (s.68) 
Artikel 13 
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av terri-
toriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av olika slag, i tal, i skrift 
eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. (s.68) 
Artikel 29 
1.Barnens utbildning skall syfta till att a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om 
personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. (s.76) 

 
Rätten att uttrycka sig och möjligheten att bilda sina egna åsikter är centrala i Barnkon-
ventionen och så även i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998). Genom att låta bar-
nen utveckla sina färdigheter inom det estetiska området kan de erbjudas fler sätt att 
kommunicera och uttrycka sig på.  
 
 
De estetiska ämnenas funktion och berättigande 
 
Barns ursprungliga sätt att lära 
 
Bergström (1997) beskriver det limbiska systemet – området i hjärnan mellan det han 
kallar den nya barken och den lägre hjärnstammen – som det område i hjärnan där leken 
har sitt ursprung. Han säger vidare att barn av naturen är estetiska och virtuella. Därför 
måste de få leva ut detta utan att hejdas av bestämmelser och restriktioner. Bergström 
menar att då barnen leker med till exempel datorer visar de en hög grad av intelligens 
och logik och han drar slutsatsen att barn har ett ”högre medvetande, ett virtuellt med-
vetande, som bara de mest kreativa fullvuxna har kunnat bibehålla” (s. 73). Små barn 
använder enligt Sundin olika icke-verbala språk vilket han kallar för estetiska medier. 
Barn jollrar, sjunger, dansar samt leker med språk och rörelse eftersom deras verbala 
språk inte är färdigutvecklat. Sundin menar att barnen uppfattar omvärldens ljud och 
former antingen som vänliga eller som frånstötande och farliga. Detta bearbetar barnen 
genom att använda kroppsspråket, genom lek med bl.a. med ljudmönster och växlingar 
mellan tal och sång samt mellan bild och rörelse. När de då senare, under skolgången, 
lär sig att uttrycka sig verbalt så hävdar Sundin att det verbala ersätter ljud, bild och 
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rörelse och han undrar vad man kan göra för att behålla dessa ursprungliga språk hos 
barnen. Jernström och Lindberg (1995) anser att det är pedagogens uppgift att inspirera 
barnen till att upptäcka världen med alla sina sinnen. De understryker musikens betydel-
se för barnen som ett språk att uttrycka sig med, ett medium för kommunikation, ett 
medel för att arbeta med relationer samt verka för jämlikhet, som kunskapsförmedlande 
verktyg mm. Jernström och Lindberg säger även: ”Att använda alla sinnen i skapande-
processen inger oss också modet att möta och bearbeta de eventuella rädslor som vi har 
i livet” (s. 23). Jernström och Lindberg varnar för att man med en tyngdpunkt på det 
teoretiska i skolan bidrar till en överbelastning av den vänstra hjärnhalvan vilket i sin 
tur leder till en avog inställning hos eleven. En stimulering av båda hjärnhalvorna är 
viktig menar de, eftersom detta leder till bättre studieresultat. Jernström och Lindberg 
(1995) påpekar att det finns stöd för en helhetssyn i läroplanen, men att de teoretiska 
kunskaperna oftast prioriteras. Bjørkvold (1999) beskriver hur barn lär sig genom att de 
utnyttjar det som ligger dem nära. Eftersom barn sjunger och leker av naturen är de, 
enligt Bjørkvold, i det perspektivet ättlingar till muserna. De gudomliga Muserna i den 
grekiska mytologin föddes just för att tillföra kosmos den röst som den saknat. 
Bjørkvold använder benämningen ”den musiska människan” främst på barn för att han 
menar de föds som musiska och Bjørkvold efterlyser en skola där barnen respekteras för 
vad de redan kan och vet och möts av en pedagogik med utgångspunkt i deras egna in-
lärningsformer. Med ett musiskt innehåll i klassrummet, menar Bjørkvold, att det blir 
möjligt att möta barn på ett sådant sätt och kunna hålla ”de ekologiska inlärningskedjor-
na intakta”. (s.139) Han menar att man ska sträva efter en atmosfär i klassrummet som 
främjar de analoga korrespondenser som fungerar spontant och simultant och dessa sä-
ger han är känsla, tanke, kroppsrörelse, ljud (verbalspråk, sång, spel), puls, andning, 
biokemi etc.  
 
Jernström (2001) har studerat hur människor lär sig något nytt. Till exempel hur en lär-
ling lär sig att göra hattar i ett hattmakeri. Genom att observera, försöka härma, experi-
mentera, innovera samt genom många andra strategier prövar lärlingen sig fram för att 
slutligen därigenom finna ett eget sätt som passar just dem att tillverka hatten. Observa-
tion (iakttagandet) verkar vara det centrala menar Jernström. En lärling lär sig att läsa 
av hela lärandesituationen för att så småningom själv kunna utföra samma saker. Det är 
inte tillräckligt att bara observera och imitera mästaren ”utan lärlingen måste själv in i 
produktions- och lärandeprocessen med hela sin kropp och med alla sina sinnen” (s. 
20). Även Vygotskij (2001) hävdade att barn lär sig genom samspel mellan människor, 
dels genom sina kamrater men även genom skickligare medlemmar i deras samhälle, 
den ”proximala utvecklingszonen”. Den zonen innefattar vad barnen kan göra med 
hjälp av andra till vad de kan utföra på egen hand. Som pedagog bör man, menade Vy-
gotskij, stimulera barnen att först kunna utföra saker tillsammans med andra för att se-
dan gå mot möjligheten att klara uppgiften på egen hand. Imitation har en betydande 
roll i detta sammanhang och Vygotskij menade att inlärning är möjlig när möjlighet att 
imitera finns och när det ligger inom barnets egna intellektuella möjligheter – inom den 
egna aktuella utvecklingszonen: 
 

Det anses att man kan imitera allt man vill och att det som jag klarar av att göra ge-
nom att imitera inte säger någonting om mitt eget intellekt och följaktligen inte hel-
ler kan karaktärisera tillståndet hos min intellektuella utveckling. Men denna syn är 
helt och hållet felaktig (Vygotskij, 2001, s. 330) 
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Fantasi och kreativitet   
 
I förordet till Vygotskij (1998) skriver Lindqvist att grunden för barns skapande finns i 
leken där de tolkar och dramatiserar sina upplevelser. Hon menar att de estetiska och 
kulturella formerna – det som utmärker fantasiprocessen – redan finns i leken. Vygots-
kij hävdade att det är barnets upplevelser och erfarenheter som bildar en grund till deras 
skapande verksamhet och ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material 
förfogar hennes fantasi över. Han framhöll vidare att fantasin inte är en ”festlig intellek-
tuell förströelse” utan en ”livsviktig funktion”. Vygotskij beskriver fantasiprocessen 
som: överdriften, associationen, att kombinera de enskilda bilderna, införa dem i ett 
system och skapa en sammansatt bild. Sedan sluts cirkeln i denna aktivitet när fantasin 
gestaltas. Vygotskij betonar i sina texter vikten av att låta barnen skapa i skolåldern. 
Han fastslår att fantasin även är en förutsättning för att människan ska kunna orientera 
sig i en framtida värld. Pedagogens uppgift är att öva och utveckla barnens fantasi och 
därmed rusta dem för framtiden. 
 
Nordin och Omnéus (2002) skriver att om man använder drama i undervisningen kan 
eleverna för en stund få vara någon annan, befinna sig någon annanstans i både tid och 
rum. I den stunden kan man bättre förstå sig själv och få syn på vem man egentligen är. 
De menar att dramat blir ett sätt att utforska omvärlden och ett sätt att leva sig in i nå-
gon annans situation, antingen som åskådare eller aktör. 
 
Jernström och Lindberg (1995) menar att självkänslan stärks och man blir trygg i sin 
förmåga att skapa eftersom de hävdar att det inte finns något rätt eller fel i skapandepro-
cesser. Skapande innebär att utgå från sig själv och ”det är viktigt att öva sig ofta i att 
använda alla sina sinnen i det skapande arbetet för att åstadkomma en god jordmån för 
inlärning” (s. 23). De säger också att kaos är en förutsättning för att den kreativa och 
spännande kraften ska infinna sig och inget att vara rädd för. Bergström (1997) skriver 
om kaos ur ett annat perspektiv; att kaos och energier ska få strömma in och störa och 
förstöra i det slutna, ordnade system som hjärnan är. Han menar att inströmningen öpp-
nar upp systemet och hjärnbarken utvecklas, får nya synsätt och utan denna inverkan 
sker ingen utveckling. Det är, enligt Bergström, i den fria leken som denna process 
främst sker. Därför är det särskilt viktigt, menar han, att den fria leken tillåts under de 
första skolåren eftersom det är under denna tid som underlaget i hjärnan mognar inför 
de funktioner som krävs i nästa fas då hjärnbarkens kunskapsfunktioner tar över. Berg-
ström (1995) beklagar också det faktum att lek, sagolyssnande och liknande aktiviteter 
hänvisas till stränga tids- och rumsramar. Han menar att det borde finnas en dubbelstri-
dig ström av värderingar, idéer, virtuella möjlighetsinnehåll, fantasi, kaos, estetiskt in-
nehåll och tro jämsides med information. Utan alla dessa möjligheter kan inte barns 
hjärnor utvecklas till fullo, menar Bergström. Kaos och kris leder till ny ordning och 
kunskap i hjärnans ”Jag”. ”I hjärnans ”Jag” förs kaos från ”möjlighetsmolnet” in i bar-
kens rationella, kunskapslogiska, slutna värld med hjälp av leken” (s. 55). Bergström 
beskriver en person med rikt ”möjlighetsmoln” som en som ser möjligheter i sin omgiv-
ning, i ting och föremål och som gärna leker med sina logiska tankar och observationer. 
Han menar att fantasi är fria kopplingar av allt slags material i hjärnans ”möjlighets-
moln”. För att hjärnan skall utvecklas till fullo bör alla slags aktiviteter få utrymme i 
barnens uppväxt. Till dessa aktiviteter hör lek och fantasi, vilket bör ingå även i skolun-
dervisningen. Fantasin är viktig, hävdar Bergström, för att skapa ett förråd av resurser 
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för att klara sig i en okänd framtid och det är när man leker och fantiserar som allt blir 
möjligt. Allt som händer i detta möjlighetsmoln i barnets hjärna t.ex. fantasi, drömmar, 
sagor, myter tillsammans med leken finns alltså till för att garantera individens utveck-
ling. Bergström hävdar att ”Det är därför även barn och kreativa individer leker och 
därför som också alla mogna människor borde kunna leka under hela livet” (s. 56).  
 
 
Intryck och erfarenheter 
 
Som frilansjournalist tillbringade Granath (1998) en termin i en högstadieklass. Hon 
beskriver sina erfarenheter av skolvardagen: 
 

För det mesta lyssnar vi eller fyller i. Det är fruktansvärt grått och långsamt. De engelska 
glosorna tågar förbi i snörräta rader. Vår engelsklärare läser före ur ordlistan och vi läser 
efter i mumlande, gles kör. (---) hela kroppen fylls av en tung sirapsliknande massa som 
får hjärnan att slockna, upptäckarglädjen att rinna ut genom tårna, idéerna och frågorna 
att bli obehövliga. Man bryr sig helt enkelt inte. Ens själ längtar hela tiden efter det 
klockslag som är tecknet på befrielse (Granath, 1998, s. 34). 

 
Hjort (2002) menar att det är genom våra sinnen som omvärlden tränger in till oss. Det 
är dessa kroppsliga organ om omvandlar intrycken till upplevelse. Hjärnan är helt bero-
ende av ett ständigt flöde av intryck från alla våra sinnen eftersom dessa i sin tur påver-
kar de i hjärnan ständigt pågående strukturella förändringarna. De sinnen som inte får 
stimulans utvecklas inte. Att sinnena får utvecklas är således helt avgörande för männi-
skans fortlevnad. Det är mycket viktigt, hävdar Hjort, att barnen får möta och uppleva 
skilda uttryck och uttrycksformer för att de ska få erfarenhet nog att kunna göra sina 
egna val och välja det de vill fördjupa sig i. Om man inte får uppleva något så vet man 
inte heller om det är intressant. Hjort skriver att ”Träning i och tillämpning av olika 
konstarters ‘språk’ redan på ett tidigt stadium kan vara en viktig förutsättning för att 
bidra med en bredare grund för människans förmåga att uppfatta, förstå och uttrycka” 
(s. 49). Aulin-Gråhamn (2003) är inne på liknande spår beträffande erfarenheter. Hon 
menar att man måste få uppleva för att förstå och ta till sig. För att åstadkomma estetis-
ka läroprocesser måste det finnas erfarenheter. Aulin-Gråhamn menar att man inte kan 
sätta erfarenhet i motsatsförhållande till teori och språk eftersom de är ömsesidigt bero-
ende av varandra. De är i stället ett stöd och ett sätt att bättre förankra dem med var-
andra. Hon skriver vidare att gestaltningar i olika medier vidgar våra kunskaper och 
hjälper oss att göra erfarenheterna användbara samt synliggöra och ge möjlighet att 
samtala om det som behöver samtalas om. Aulin-Gråhamn har även uppfattningen att: 
”lek med färger och material kan komma att ge uttryck för omstörtande insikter”(s. 33). 

 
 
Kommunikation och yttrandefrihet 
 
Nordin och Omnéus (2002) anser att teater och drama är ett sätt att hitta sin identitet. 
Det utvecklar förmågan att kommunicera, att skapa. Vidare kan drama och teater ut-
veckla sättet att se världen och tolka det man ser. Förutom att utveckla förmågan att 
använda kroppen och rösten ger det även en möjlighet att bearbeta svåra frågor. De me-
nar att teater och drama i sig själv är ett sätt att kommunicera. För att detta ska vara 
möjligt måste den som agerar noga veta vad han eller hon vill berätta och försöka göra 
det från så många vinklar som möjligt. Nordin och Omnéus hävdar att teater och drama 
öppnar alla sinnen och väcker känslor, gör oss öppna för intryck och fördjupar vår för-
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ståelse. Detta ger både möjlighet och uppmuntrar till samtal om det som händer om-
kring oss. Det innebär enligt dem att fördjupa upplevelseförmågan och att utveckla det 
analytiska tänkandet. Samtidigt övar man sig i samspelet människor emellan. Det hand-
lar, enligt Nordin och Omnéus, om att ta ansvar för ett gemensamt arbete och den ge-
mensamma processen. De menar att drama och teater kan användas som uttrycksmedel. 
Genom att integrera detta med andra konstarter och låta det genomsyra andra ämnesom-
råden kan eleverna resa ut i världen och upptäcka den i både teori och praktik.  
 
Granath (1998) framhåller det viktiga i att kunna uttrycka sig på många olika sätt. Ju 
fler uttrycksformer en människa behärskar desto mer varierad och nyanserad blir han 
eller hon och därmed ökar möjligheterna att kommunicera med omgivningen. Det ger 
också eleverna möjlighet att upptäcka nyanserna i en annars allt mer högljudd medie-
miljö. Persson och Thavenius (2003) är inne på samma tankegångar:   
  

Demokrati, yttrandefrihet och offentlighet hänger samman och förutsätter varandra. 
Kampen för att få yttra sig fritt och oinskränkt är en helt avgörande del av demokratins 
växt. Jag vill särskilt framhålla den roll som konsten spelat i kampen för yttrandefrihet 
och offentlighet. När vi diskuterar ”Kultur i skolan” är det en av de viktigaste aspekterna. 
(Persson och Thavenius, 2003, s. 8). 
 

 
De estetiska ämnenas utrymme i skolan 
 
Aulin-Gråhamn (2003) skriver i sin rapport om pedagogernas behov av kompetensen 
att använda det som finns, planera mindre och tänka mer. Hon beskriver hur hon själv 
många gånger ansträngt sig för att planera pedagogiskt, men sedan glömt vad det egent-
ligen skulle handla om. Hon menar att man istället för att se barnen framför sig som en 
utgångspunkt i arbetet, många gånger ser dem som några som stör planeringen med 
bl.a. sina frågor och flöde av olika budskap. Aulin-Gråhamn uppmanar istället pedago-
gerna att ”planera och organisera en grundstruktur för samtal och gestaltningar där allas 
röster och uttryck kan göra sig hörda, planera för variation under dagens, veckans och 
årets lopp, men inte mycket mer” (s. 56-57). Hon anser också att man i arbetslag och 
kollegium ska diskutera vad barnens frågor samt styrdokumenten kan leda till vad gäll-
er innehåll, infallsvinklar och utmaningar i undervisningen. Även Bergström (1997) 
hävdar att man bör utgå från barnen själva för att lägga grunden för deras utveckling: 
 

Men vi vet att barns möjlighetslekar, då de stör och förstör vår ordning, stör och för-
stör våra nödvändigheter. Vad vi inte förstår är att möjlighetslekar är till för att skapa 
förutsättningar för kreativiteten: i dessa lekar lever barnen ut hjärnstammens kaos i 
sin miljö. I den vilda, turbulenta leken bildas nya, oförutsedda situationer och idéer, 
som kan ligga till grund för ny utveckling (Bergström, 1997, s 83). 

 
Lindström (2002) vill påpeka att det inte finns någon entydig forskning som bevisar att 
det räcker med att bara lyssna på viss musik, måla eller ägna sig åt annan estetisk verk-
samhet för att automatiskt uppnå någon egentlig effekt överlag. Att det är så förklaras 
med att de estetiska verksamheterna har varit för korta och det man gör sinom de olika 
områdena kopplas inte ihop. Man ska inte tro att bara för att barnen får höra ”bra” mu-
sik, gå på teater och måla så kommer det automatiskt att lösa alla problem (en slags 
överspillningseffekt). Det måste finnas en medveten pedagogisk tanke även med de 
estetiska ämnena, menar Lindström. Det är endast i samband med dramaövningar som 
en ökad verbal förmåga och ökad förståelse av texter har kunnat bevisas. Detta gäller då 
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inte bara texten man dramatiserat utan även andra texter. Lindström gör en skillnad i att 
undervisa ”med” konsten eller ”genom” konsten. ”Med” konsten innebär enligt Lind-
ström att man använder konsten för att levandegöra eller illustrera något. Att arbeta 
”genom” konsten handlar om att man arbetar undersökande med konsten som medium. 
Persson och Thavenius (2003) varnar för risken att fortsätta spela estetikens marginali-
sering i händerna. Det måste finnas ett mål och en mening med det man gör i skolan. 
Integreringen av de estetiska ämnena måste fungera hela vägen. Tror man att det räcker 
att ha de estetiska ämnena på sidan om, bara för att de har ett värde i sig, så missar man 
effekten av att använda dem i det vardagliga skolarbetet. Det blir något man bara gör 
för att ”handen” ska få sitt och sedan arbetar man på det traditionella sättet för att 
”hjärnan” ska få sitt. På detta sätt medverkar man till, och bekräftar, uppdelningen mel-
lan hand och hjärna, istället för att föra samman dem. Persson och Thavenius anser att 
skolans estetik är anspråkslös eftersom den är så marginaliserad i skolan. Den får käm-
pa för att ens få vara med de få timmar den har till förfogande, istället för att få vara 
med överallt i all undervisning, som ett grundläggande perspektiv. Persson och Thave-
nius uttrycker även en avsaknad av reflektion i det estetiska arbetet. För att det faktiskt 
ska resultera i nytänkande och kreativitet bör man hela tiden reflektera över det man 
gör och ser. Det kan hjälpa till att sätta ord på svåra saker och ge näring till drömmar 
om hur livet kan gestalta sig. De tycker inte att det är fel att förgylla många skolstunder 
och göra dem mer lustfyllda med hjälp av de estetiska ämnena. Men de anser dock att 
det svåra ligger i att ”förena handen och hjärnan, estetikens kunskap och intellektets” 
(s. 59). Det viktiga är att lära sig hantera de olika estetiska uttrycksformerna för att 
kunna utnyttja de möjligheter som ”den radikala estetiken och skolan som offentlighet 
skulle kunna erbjuda” (s. 75). I dagens skola gäller det för eleverna att lista ut koden, 
vad som efterfrågas och sedan fylla i rätt svar, menar Persson och Thavenius. Det är 
inte mycket som kan ifrågasättas och eleverna uppmanas sällan till kritiskt tänkande. 
Allt är i förväg planerat och det finns en färdig lösning på det mesta. Persson och Tha-
venius ifrågasätter detta och menar att skolan lär eleverna hantera kunskaper lösryckta 
ur sitt sammanhang. Konsten skulle kunna sätta detta i ett annat perspektiv och i mer 
konkreta sammanhang menar de. Estetikens frihet gör att den kan bli en motvikt efter-
som den inte behöver låta sig begränsas av färdiga och beständiga kunskaper. Tvärtom, 
hävdar de, att det är nyfikenheten, frågorna, motsägelserna och osäkerheten som är den 
estetiska frihetens styrka. 

 
 
Estetik i skolan  
 
Enligt vår definition är estetik i skolan ett fantasifullt, kreativt och reflekterande för-
hållningssätt. Det innebär en skolvardag som rymmer möjligheter för skapande och 
möjligheter att lära sig på många olika sätt. Genom att få använda sig av många olika 
sätt att utrycka sig på erbjuds eleverna större möjligheter att göra sina röster hörda. Ge-
nom att skapa tillfällen till reflektion över vad de själva och andra gör, erbjuds de vägar 
till ett kritiskt tänkande.  
 
 
Syfte  
 
Vårt syfte är att undersöka vad de estetiska ämnena som verktyg har att erbjuda elever-
na. 
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Metod 
 
Försökspersoner 
 
Vi har gjort våra undersökningar i en klass bestående av totalt 25 elever i åldrarna sex 
till nio år. De är fördelade enligt följande: fyra elever i förskoleklass, nio elever i år 1, 
fyra elever i år 2 samt åtta elever i år 3. Sammanlagt var det femton pojkar och tio flick-
or. Valet av just dessa elever var slumpmässigt och beror på att vår verksamhetsförlagda 
utbildning ägde rum i just denna klass. Eftersom vi inte studerat specifika barn utan hela 
barngruppen blev enstaka barns frånvaro mindre viktig för vår undersökning. Därför har 
vi inte räknat detta som bortfall. 
 
 
Kvalitativa undersökningar 
 
Vid forskning kan man välja kvantitativa eller kvalitativa metoder. Kullberg (2004) me-
nar att de olika metoderna liknar varandra till formen men har olika innebörd. Den kva-
litativa vägen, upptäcktens väg där teorier skapas eller den kvantitativa vägen, där teori-
erna ska bevisas. I den kvalitativa metoden används oftast intervjuer och observationer 
hävdar Kullberg, medan det i de kvantitativa metoderna ofta används enkäter. Genom 
en kvalitativ forskningsmetod försöker man förstå fenomen i omvärlden enligt Kullberg. 
Patel och Davidson (2003) beskriver kvalitativa studier som att undersöka och upptäcka 
mönster, samband och företeelser och att tolka och försöka förstå orsak och verkan. 
 
Kvale (1997) påstår att objektiviteten i en kvalitativ undersökning kan ifrågasättas. Vid 
samtal och intervjuer föreligger risk för påverkan mellan den som frågar och den som 
svarar. En önskan om vissa resultat kan kanske påverka intervju, observationer och an-
teckningar. Men objektivitet, hävdar Kvale, kan också betyda att de personer som ingår 
i studien får komma till tals och deras sanna natur får komma till sin rätt. ”Objektivite-
ten hos en metod beror alltså på metodens förhållande till det studerade objektets natur” 
(s.66). Intervjuer och observationer kan därför anses vara mer objektiva än de naturve-
tenskapliga metoder som utvecklats för ickemänskliga objekt eftersom de är språkliga, 
mellanmänskliga och tolkande metoder, menar Kvale. Enligt Patel och Davidsson 
(2003) omfattas hela undersökningsprocessen när det gäller validiteten i kvalitativa stu-
dier. Validiteten handlar om hur forskaren lyckas finna det som är specifikt, mångtydigt 
och kanske motsägelsefullt. De tolkningar som framkommer har stor betydelse för vali-
diteten då de ska visa om de verkligen tillför kunskap om det studerade. Reliabiliteten 
menar Patel och Davidson bör reflekteras mot den unika situation som råder vid under-
sökningstillfället. Genom att använda sig av ”triangulering” där flera olika datainsam-
lingsmetoder används, kan validiteten öka och ge en fylligare bild av studien. Forskaren 
studerar då samma sak ur olika synvinklar och får fler resultat som kan vara intressanta 
även om de inte får likartat utfall. För våra studier passade den kvalitativa metoden bäst 
då vi ville studera barnen i deras naturliga miljö. Vi ville också kunna observera dem 
och ställa frågor under tiden de arbetade. För att säkerställa validiteten har vi använt oss 
av triangulering genom att använda flera olika undersökningsmetoder såsom intervjuer, 
observationer, videofilmning och loggböcker. 
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I val av metod har vi inspirerats av den etnografiska ansatsen som i huvudsak är kvali-
tativ enligt Kullberg 2004. Etnografin erbjuder metodiska redskap för att samla in, be-
arbeta, analysera och tolka datamaterial. Forskaren försöker se på människors uttrycks-
sätt för att förstå deras sätt att leva och lära. Kullberg hävdar att den etnografiske fors-
karen vill se bakom det som händer och det som sägs och hur det förändras över tid och 
i olika situationer. Deltagande observationer, informella och formella intervjuer är den 
kvalitativa etnografens huvudsakliga undersökningsmetoder. Kullberg beskriver att 
man i etnografiska studier studerar ”fenomen i naturliga miljöer och vad som i dessa 
undersöks är det naturliga flödet av händelser. Vad som undersöks är processer med 
referens till förändring”(s 15).  
 
 
Videodokumentation, observationer och loggböcker 
 
Deltagande observation är en av de mest karakteristiska undersökningsmetoderna i et-
nografisk forskning, skriver Kullberg (2004). Det finns flera grader av deltagande ob-
servation. Allt från den totala deltagaren, som är medlem av en grupp och deltar aktiv i 
det som sker, till den totala observatören som endast tittar på. Vi har i våra studier an-
vänt båda dessa yttersta varianter. Vi har själva hållit i lektioner eller varit medhjälpare 
vid dessa, observerat och ställt frågor till barnen under tiden, det vill säga att vi varit 
deltagande observatörer. Våra iakttagelser noterades under förekommande lektionstill-
fällen och fördes, vid dagens slut, in i våra dagboksanteckningar. Kullberg beskriver 
innebörden i begreppet deltagande observation som ett ”pågående och intensivt obser-
verande, lyssnade och talande” (s. 92). Observatören bör enligt Kullberg, använda sig 
av alla sina sinnen och ha ett ”vidvinkelperspektiv”. Hon menar dock att man måste 
träna sig på att fokusera på det man vill veta eftersom det är mycket svårt att ta in allt 
som sker. Hon föreslår korta observationsmoment vid återkommande tillfällen där allt 
som sker i den rådande kontexten skrivs ner. Vi har även varit totala observatörer då vi 
videofilmat eller på avstånd observerat och antecknat det som hänt. Videofilmning är en 
form av observation som börjar bli mer vanlig som forskningsmetod enligt Skoog 
(1998). Det gör det möjligt att lättare sätta allt man observerar i relation till kontexten, 
sådant som röst, blickar, ansiktsuttryck, kroppshållning och så vidare. Skoog beskriver 
möjligheten att återkomma till materialet gång på gång och då upptäcka nya saker: 
”Man har som forskare också möjlighet att fokusera nya saker, som man kanske inte ens 
var medveten om vid tidpunkten för datainsamlingen” (sid. 32). Nackdelarna kan vara 
att de som blir filmade kan känna sig besvärade och hämmade av att bli filmade. För att 
undvika detta filmade vi i två hela dagar för att barnen skulle få möjlighet att vänja sig 
vid att vi spelade in dem.   
 
 
Etnografiska intervjuer och utvärderingssamtal   
 
Under vår undersökningsperiod genomförde vi kontinuerligt informella intervjuer med 
barnen. Informella intervjuer är enligt Kullberg (2004) det ”samtal som spontant växer 
fram under datainsamlings- och dataproduktionsprocessen” (s. 115). När vi såg eller 
hörde något spännande eller intressant försökte vi att föra vidare ett samtal kring detta 
för att ta reda på mer kring det inträffade. Kullberg beskriver att detta kan leda vidare 
till formella intervjuer då man vill fördjupa sig kring något som man fått fram under 
sina observationer eller vid informella samtal. I stället för formella intervjuer valde vi 
att använda oss av utvärderingssamtal med barnen. Dessa samtal spelades in på band. 
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Trost (1997) anser att bland fördelarna med att spela in intervjuer på band är att man 
kan koncentrera sig på samtalet och man slipper föra anteckningar. Man kan också åter-
komma till materialet för att upptäcka nya saker eller lyssna efter tonfall och ordval. De 
nackdelar som kan förekomma är att någon av de intervjuade kan känna obehag och 
blygsel samt att detaljer som gester och mimik försvinner vid bandinspelning. Trost 
varnar också för problematiken kring att använda sig av teknisk apparatur, såsom risken 
för att band eller batterier tar slut eller att apparaturen inte fungerar som den ska. Detta 
kan medföra att den intervjuade blir påmind om att allt spelas in, eller att inspelningen 
inte blir av god kvalitet. För att eliminera sådana risker kontrollerade vi utrustningen 
innan vi började, använde oss av nya batterier och bytte band mellan samtalen för att 
vara säkra på att de skulle räcka. Vi började med att låta barnen bekanta sig med band-
spelaren. Vi lät dem även pröva att spela in och lyssna på resultatet innan själva samta-
len påbörjades. Detta avdramatiserade det hela och sedan verkade de tappa intresset för 
bandspelaren. Samtalen med barnen genomfördes i små grupper med fyra till fem elever 
i varje. I varje grupp samlades barn ur samma årskurs för att göra det möjligt att samtala 
om sådant som bara rörde de moment som genomförts i dessa årskurser. Varje utvärde-
ringssamtal tog i genomsnitt en halvtimme. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) skriver om att i samtalsform intervjua barn. De menar att det är en bra metod för 
att kunna förstå hur barn tänker, för att med det som utgångspunkt kunna skapa en bätt-
re lärandemiljö. De anser också att det är en bra metod för att utvärdera det egna peda-
gogiska arbetet. Metoden liknar den form man använder i forskningssammanhang i av-
seende på genomförande, analys och slutsatser, men har inte samma krav på noggrann-
het, systematik och kontroll, menar författarna. Vi valde att samtala med barnen i grup-
per eftersom vi ville att de skulle känna sig trygga. De skulle därmed även ges möjlighet 
att hjälpa varandra att minnas samt att inspirera varandra. Doverborg och Pramling Sa-
muelsson skriver att ”Fördelen med gruppintervjuer är att barnen blir medvetna om oli-
ka sätt att tänka, då de får ta del av kamraternas tänkande och reflekterande” (s.30). 
Samtalen genomfördes första vardagen efter att vår praktikperiod hos dem var avslutad. 
Samtidigt som vi samtalade med barnen pågick lektioner och det enda rum som var till-
gängligt var ett mindre rum kallat ”Dockis”. I detta rum fanns förutom leksaker och en 
dator, både stolar, bord och en soffa. Vi flyttade om möblerna så att vi kunde sitta i ring 
under samtalen och försökte dölja de intressanta leksakerna för att underlätta barnens 
koncentration vid våra samtal. Våra samtal inleddes med att försäkra de medverkande 
om att ingen annan än vi skulle lyssna på det band vi spelade in. Ingen skulle heller 
nämnas med namn om vi skulle välja att citera någon. Samtalen skulle alltså bli konfi-
dentiella. Vi berättade också om syftet med våra samtal och att deras medverkan skulle 
ha stor betydelse för oss. Det är enligt Patel och Davidson (2003) viktigt att för de med-
verkande klargöra vikten av deras deltagande och hur det som framkommer kommer att 
användas. Likaså är det viktigt att de känner till om hela förfarandet är konfidentiellt. 
Samtalen vi ville föra var mycket fria och vi hade endast bestämt ungefär vad vi ville 
beröra i varje grupp. Samtalens karaktär och de frågor vi ställde, som vi inte hade for-
mulerat på förhand, var därför lågt strukturerade och med låg standardisering. Patel och 
Davidson menar att graden av standardisering handlar om hur mycket ansvar intervjua-
ren har över frågornas utformning och inbördes ordning. Struktureringen är den grad av 
frihet den intervjuade har att tolka och besvara frågorna utifrån sin egen inställning och 
tidigare erfarenheter. Frågornas utformning handlar enligt Patel och Davidson om vilket 
svarsutrymme den intervjuade får och möjlighet till anpassning till den intervjuade. När 
man samtalar med barn är det bra med låg strukturering för att kunna anpassa frågor och 
följdfrågor utifrån situationen och de enskilda barngrupperna. Graden av strukturering 
var låg eftersom vi ville lämna stort utrymme för barnen att fundera och filosofera kring 
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frågor och svar. Varje samtalsstund inleddes med att tillsammans med barnen memorera 
vad vi gjort tillsammans med dem under de veckor vi var hos dem. Tillbakablicken hade 
två syften, dels för att friska upp minnet av vad de gjort och dels för att fokusera på det 
område vi ville samtala med barnen om. Frågetekniken vi använde oss av, utmärks en-
ligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000), av att man börjar med övergripande 
frågor för att sedan närma sig det specifika område man vill veta mer om. Det är samma 
”tratt-teknik” som Patel och Davidson (2003) menar är motiverande och aktiverande. 
 
 
Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) några etiska forskningsregler som bör tas i be-
aktande vid all typ av forskning. Det är fyra huvudkrav man måste ta hänsyn till nämli-
gen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen skall ges information om 
deras uppgift i projektet, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avstå från att 
medverka. Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en undersökning måste tillfrå-
gas om de vill delta i undersökningen eller inte. När det gäller barn bör dessutom sam-
tycke inhämtas från förälder eller vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år och 
om undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
som deltar i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet. Deras identitet 
skall skyddas och det insamlade materialet skall bevaras på sådant sätt att det inte kan 
hamna i händerna på obehöriga. Det fjärde och sista kravet handlar om nyttjande. Med 
det menas att det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål. I vårt 
fall informerade vi lärare och elever om att vi ville göra vårt utvecklingsarbete i deras 
klass och utvärdera det. Att göra undersökningar i en klass är vad som är brukligt under 
verksamhetsförlagd utbildning och kräver normalt inte samtycke från föräldrar. Vi be-
dömde också att det vi ville undersöka inte innefattade frågor av etiskt känslig natur och 
gällde dessutom hela gruppen och inte enskilda barn. Därför ansåg vi att det var tillräck-
ligt att inhämta tillstånd från klassläraren. Konfidentialiteten säkrades genom att varken 
skola, klass lärare eller barn deltog med sina namn i våra undersökningar och i vår rap-
port avidentifierades alla sådana uppgifter. Inspelningar arkiverades och alla anteck-
ningar gjordes utan att namn noterades. Beträffande nyttjandekravet har inget av det 
insamlade materialet används till någonting annat än till vårt examensarbete. 
 
 
Genomförande 
 
Veckan innan vår verksamhetsförlagda utbildning startade träffade vi vår vfu-
handledare. Syftet med vårt examensarbete presenterades och vi fick hennes godkän-
nande att pröva våra idéer och genomföra vår studie i hennes klass. 25 lektioner gavs till 
förfogande där vi själva fick planera och genomföra innehållet. Barnen arbetade övrig 
tid enligt arbetsschema som de fick varje måndag. Vi bestämde oss för att arbeta tema-
tisk under de så kallade verkstadspassen. Det var två pass i veckan då hela arbetsenhe-
ten vanligtvis arbetade med tema, och vi valde temat ”Barn förr i tiden.” Anledningen 
till detta val var flera, däribland sammanföll det med vårt eget intresse, men det är också 
ett delmål av mål att uppnå i historia i år fem. Under vår planering har vi försökt tilläm-
pa ett estetiskt tänkesätt för att utnyttja de estetiska verktygen så mycket som möjligt. 
Detta tema integrerades även under övriga lektioner där det passade. Barnen fick bland 
annat arbeta med gamla mått, till exempel tum, aln och fot, i matematiken, smör och 



 13

brödtillverkning i hemkunskapen, hur det var att ha hemläxa förr i tiden under svenskan, 
osv. I temat ingick att arrangera en utställning där barnen fick visa upp alster som de 
tillverkade. Vi ringde en del telefonsamtal för att låna gamla leksaker, boka studiebesök 
och ordna så att klassen fick besök av en äldre person som kunde berätta om hur det var 
att vara barn förr i tiden. Vårt övriga deltagande bestod i att ansvara, planera och hålla i 
ordinarie lektioner såsom engelska, matematik och svenska. Vi deltog även i de övriga 
aktiviteter som förekom i skolan bland annat friluftsdagar, arbetsgruppsmöten, rättning 
av böcker och som resurser i klassen under ordinarie lärares lektioner. Vid planeringen 
(se bilaga) försökte vi se på vilka sätt det var möjligt för oss att använda de estetiska 
verktygen. Vårt mål var att på ett enkelt sätt använda oss av musik, drama och bild där 
möjlighet gavs.  
 
 I våra dagboksanteckningar skrev vi varje dag ner vad vi planerat och hur det hela ut-
föll. När den ena av oss höll i lektionen observerade den andra barnen. När vi såg eller 
hörde något intressant försökte vi föra ett samtal vidare kring detta för att försöka förstå 
vad det var som hände och varför. Dessa informella intervjuer fortgick under hela peri-
oden. Detta ledde i sin tur till de utvärderingssamtal vi genomförde med barnen. Dessa 
samtal gick ut på att närmare ta reda på vad olika händelser eller mönster vi sett kunde 
bero på. Under några dagar i slutet av vårterminen genomför skolan varje år så kallade 
aktivitetsdagar då de jobbar med skapande verksamhet av olika slag Vi passade på att 
samla in mer material under dessa aktiviteter genom att videofilma och observera utan 
att själva vara involverade som ledare eller deltagare.  
 
Alla våra anteckningar från våra observationer och bandinspelningar analyserades och 
tolkades fortlöpande enligt den etnografiska modellen. Vi gick igenom det vi samlat in 
och försökte analysera och tolka det vi såg. Detta väckte nya frågor hos oss som föran-
ledde ytterligare studier av vårt material med nya analyser och tolkningar som vi hela 
tiden skrev ned. Det var också det som skapade en önskan om ytterligare observationer 
och därav anledningen till att vi återvände för att videofilma. Materialet vi samlat in har 
vi gått igenom upprepade gånger för att se mönster och avvikelser som skulle kunna 
stärka de estetiska verktygens relevans eller visa på barns sätt att lära genom dessa. 
Detta material blev en del av de dokument som skulle ligga till grund för vår slutliga 
analys. En sådan text berättar och beskriver det som sker, förklarar Kullberg (2004). 
När forskaren sedan lägger till sina analyser och tolkningar skapas en ”tät beskrivning”. 
Det är av vikt att det tolkande inslaget är med direkt i dagboksanteckningarna enligt 
Kullberg. Det är det som sedan blir utgångspunkten för den fördjupade och avslutande 
analysen. Kullberg förklarar begreppet ”dokument” som ”ett medium som bevarar, syn-
liggör och förmedlar kunskap” (s.152). Dokumentationen utgör de skriftliga källor och 
handlingar som berättar om det som händer i en lärandesituation.  
 
 
Resultat 
 
Vårt syfte var att undersöka vad de estetiska ämnena som verktyg har att erbjuda ele-
verna. Vi kommer här att beskriva vad vi har upptäckt och underbygga iakttagelserna 
med utdrag ur våra observationer. Vi kommer att redovisa våra resultat genom att berät-
ta vad vi upptäckte, genom utdrag ur vårt material visa var och i vilken typ av situatio-
ner vi såg detta. Detta innebär att vi redovisar detta i löpande text och inte de olika in-
samlingsmetoderna för sig. 
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Skolan där vi gjort våra undersökningar ligger i en by med sviktande elevunderlag och 
klasserna består därför av flera årskurser. Kontexten för den klass vi praktiserade i var 
att den bestod av tre olika årskurser samt i vissa arbetspass även av förskoleklassen 
(sexåringarna). Dagarna var inrutade i starkt strukturerande arbetsscheman. Varje 
årskurs hade sitt eget schema som de fick direkt på måndagsmorgonen. Detta arbetade 
barnen självständigt utifrån när de hade sina arbetspass.  På detta schema stod exakt 
vilka sidor i vilka böcker som skulle hinnas med innevarande vecka. De valde själva 
vad de ville göra med utgångspunkt från detta schema och kryssade för allt eftersom de 
blev klara. Detta medförde att barnen sällan höll på med samma sak samtidigt och re-
gelrätta genomgångar förekom bara i engelskan med treorna och veckans bokstav med 
ettorna. Det förekom estetisk verksamhet, men oftast på lektioner som var specifikt 
avsedda för detta. De estetiska verktygen integrerades dock vid det gemensamma skriv- 
och läsinlärning passet för 6-årsgruppen och förstaklassarna.  
 
 
Leken som medel för lärande 
 
Det vi har kunnat se som en röd tråd genom hela vår studie är leken och dess betydelse. 
Vi har kunnat observera barn som leker i snart sagt alla situationer om det är möjligt. 
Själva har de en tydlig bild av hur det ska vara i skolan; ”Man sitter i bänken och lyss-
nar på fröken”, medan de tycker att man lär sig på andra sätt på fritiden. De sa att de lär 
sig när de leker lekar, när de sjunger en sång eller när de får leka och hoppa. ”Jag lär 
mig när jag hoppar i mammas säng”, sa en av pojkarna. Vi frågade: Vad lär man sig då? 
”Att hoppa högt, långt. Jag lär mig hur mycket jag måste ta i för att nå upp till hyllan. 
En flicka sa ”Man kan lära sig räkna och hålla balansen” (hon räknade och hoppade för 
att visa). Vidare menar de att de lär sig på fritiden då ”dom” berättar (”dom” tolkar vi 
som främst de andra i familjen) och när de bygger saker ”för man räknar då man bygger 
lego”. De berättade även om hur man lär sig nya spel då man tittar på bilderna på kar-
tongen. En flicka tyckte att hon lärde sig saker då hon dansade. Vi kunde dock konstate-
ra under våra observationer att barnen gärna använder fritidens sätt att lära även i sko-
lan.  
 
När barnen har arbetat med skapande verksamhet leker de med materialet medan de 
funderar på vad det kan bli av det. De vrider och vänder på det som står till buds och 
försöker se vad det liknar. Den idé de får prövar de sedan en stund för att sedan börja 
färdigställa idén eller också förkastar de den och fantiserar vidare. Att till exempel 
blanda färg verkade vara spännande. De resonerade med varandra om de nya färgerna 
de fick fram. De fick egna namn: ”Titta! Jag gjorde gröööd!”, ”Jag tror min blev bajs-
färg!”. Vid ett tillfälle skulle barnen tillverka egna leksaker liksom barn förr i tiden ofta 
fick göra. Detta var en del av temaarbetet vi valt att jobba med. De gick runt och botani-
serade bland tyger och träbitar och plockade lite här och där. Särskilt träspillet från slöj-
den verkade vara inspirerande. ”Det här ser ut som en näbb!” sa en av flickorna, och 
satte igång att göra en hackspett. Vi såg också hur de leker medan de skapar och får på 
så sätt nya idéer för vidare skapande. En pojke gjorde en båt som åkte omkring på ett 
”tänkt” hav en stund. ”Den behöver ju ett segel” sa han, och återgick till konstruktions-
arbetet. En annan pojke som målat en bil på en träplatta prövade att köra med bilden på 
bordet framför sig. ”Vilken rivare!” ropade han, och färdigställde sin bild genom att rita 
sprutande grus efter sin bil. 
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När de nås av ny spännande information eller upplevelser bearbetar de gärna detta med 
hjälp av leken. Det verkar göra att de kan ta till sig det nya i lagom stora bitar som i 
leken har bearbetats och gjorts hanterliga. Själva temaarbetet introducerades genom att 
vi, utklädda som två lärare från 1905, kom på besök med hjälp av en tidsmaskin. Bar-
nen mottog detta på olika sätt. De flesta av barnen var med på leken direkt och frågade 
om hur tidsmaskinen såg ut, var vi bodde, varför våra elever inte fått följa med, medan 
några av barnen var lite avvaktande. En flicka hade svårt att låta sig svepas med av le-
ken och ifrågasatte oss och det vi påstod. Hon försökte också övertyga några av de 
andra om att vi bara klätt ut oss och att det inte var på riktigt. Men efter en tid vågade 
hon mer och mer vara med på låtsasleken och vid avslutningen, då barnen också fick 
klä ut sig, så var hon helt med på noterna.  Temaarbetet ”Barn förr i tiden”, bestod av 
många delar och en del var ett besök på hembygdsgården. I veckobrevet de fått veckan 
innan bad vi att barnen den här dagen skulle klä ut sig till barn från förr. Barnen delades 
upp i tre grupper varav en grupp stannade ute för att leka lekar från förr. En grupp följ-
de med på en visning av en del av museet där bland annat en gammal skolsal fanns.  
Den sista gruppen gick på visning i en annan del av museet som bland annat innefattar 
en gammal affär. Grupperna bytte plats när de var klara med de olika stationerna. Be-
söket på hembygdsgården innehöll även gammaldags lunch med egen matsäck samt en 
tipsrunda på vägen hem. Det var inte alla barn som hade klätt ut sig och graden av ut-
klädning varierade bland dem som valt att göra det. Men många hade tagit steget fullt 
ut och ”var” verkligen barn från förr. En flicka hade med sig ett äpple till fröken som 
hon hört att barn förr gjorde ibland. De lekte att de var elever i skolsalen på museet, de 
låtsades att de bodde i det stora köket som fanns i en av byggnaderna och de fick handla 
gammaldags godis i museets lanthandel. De lekte att de var barnen som bott i huset och 
fick lov att sitta i skolbänkar och gamla kökssoffor. Några av flickorna kallade varandra 
för namn som de trodde att barn förr hette. De hade nu mycket stoff att lägga in i sin lek 
och det gjorde de. Genom att de fick leka och pröva att själva sätta sig in i rollen som 
ett barn för hundra år sedan väcktes deras intresse för hur det var förr i tiden. De såg 
varandra klädda som barnen förr, de fick känna atmosfären och känna dofterna och vara 
i de gamla byggnaderna och allt detta stimulerade deras fantasi. På vägen hem hade vi 
en tipsrunda för att se vad de tagit till sig av det vi arbetat med i detta temaarbete. Då 
kunde vi se att de hade lärt sig förvånansvärt mycket.  
 
När barnen arbetar tillsammans så når de genom lekens interaktion nya höjder genom 
att de inspirerar varandra till nytt och större tänkande. De använder sig gärna av ett 
slags ”lekprat” medan de arbetar. Det synliggör deras tankar både för dem själva men 
även för sin lekkamrat som kan spinna vidare på deras tankegångar. Vid ett tillfälle 
arbetade en grupp pojkar med en gemensam bilduppgift. Deras resonerande liknade 
vanligt ”lekprat”: ”Han gick som i sanden”(målar gult under pojkens fötter) ” Ja! Där 
såg han en snäcka!”(lägger till en snäcka på bilden), ”Sen kom som en ödla” (målar en 
ödla). En pojke började måla en fågel  på himlen. ”Ja! Det ska va fåglar!” ropade en av 
de andra och genast satte de igång att fylla himlen med fåglar. Men de pratar också gär-
na högt med sig själva när de arbetar enskilt. När de målade sina bilder eller sysslade 
med annat skapande, kunde vi ibland höra någon leka fram sin bild: ”Då kom det en 
gubbe” (ritar en gubbe), ”jag ska rita en storm” (ritar stormen), ”sen började det regna” 
(ritar regn).  
 
Vi har vid flera tillfällen sett att barnen själva spontant tar till leken när de lär sig något 
nytt om möjlighet ges. En av de uppgifter vi gav barnen i temaarbetet var att de skulle 
få göra eget smör. De fick skaka grädde i en shaker i takt med musik som vi hade på en 
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cd-spelare. De turades om att skaka och skickade runt shakern. Alla tyckte det var 
mycket roligt. De skakade och shakade och sinom tid blev det smör. En av pojkarna 
började låtsas att han var en maskin och försökte att låta som en sådan och sa: ”Kolla 
smörmaskinen.” Detta inspirerade de andra barnen och till slut var de en hel smörfa-
brik. Här kunde vi se hur leken gjorde arbetet till någonting roligt. Det var skoj att vara 
en liten kugge i den stora smörmaskinen. De väntade med spänning på att shakern skul-
le komma varvet runt till dem igen så de fick vara en smörmaskin. För att förgylla vän-
tandet så fortsatte många att röra sig mekaniskt medan de väntade på att det skulle bli 
deras tur igen. Då blev väntan inte så lång och de var fortfarande en del av den stora 
”smörmaskinen”. Alla sinnen fick sitt när de kände hur grädden förändrades och upp-
levde hur det doftade och fick smaka hur det smakade.  
 
Spontan lek med ord har vi också observerat vid flertalet tillfällen. Vi hörde många 
gånger hur barnen lekte med ord. En pojke som såg en flicka rita en midsommarstång 
lekte med ordet majstång. ”Du ritar en majstång, maj, maj, majs stång!” En annan poj-
ke som också lekte med ord sa: ”Whem har tagit min Whiit?” De prövar nya och gamla 
ord i nya konstellationer. De vrider och vänder på orden, smakar på dem, känner hur de 
förändras och låter i munnen. Det blir till en lek med nonsensrim och nykonstruktion av 
ord och meningar. Det verkar vara ett slags bearbetning av nya och gamla ord som bar-
nen möter varje dag. Några av pojkarna som hade varit på bio under helgen och sett 
StarWars, prövade de nya ord och namn de fått höra. De försökte sig på kända fraser ur 
filmen och nynnade sångtexten från filmmusiken. Deras bilder var också starkt färgade 
av intrycken de fått av filmen och skapandet gav dem möjlighet att bearbeta detta. 
 
Drama i undervisningen blev också väldigt väl mottaget. De små pjäser de spelade upp 
blev som en rolig lek där de improviserade friskt. För att till exempel träna att tala eng-
elska fick de spela upp små pjäser. Barnen delades upp i två grupper och fick var sitt 
manus. De fick gå undan och träna och sedan komma tillbaka och spela upp resultatet. 
Båda grupperna fick samma manus där de ord och företeelser vi arbetat med tidigare 
förekom. Denna uppgift mottogs med stor glädje och iver. De började genast leta upp 
rekvisita och kostymer och tränade med stort allvar sina repliker. När de skulle spela 
upp sina pjäser inbjöds även åskådare, på barnens eget initiativ, från de lägre årskurser-
na att komma och titta. Det lekfulla inslaget gjorde här att barnen blev frimodigare och 
de vågade försöka tala och även höra sig själva tala engelska. När de på detta sätt fick  
”leka” engelska så blir blev det mer lättsamt och att säga eller göra något fel gjorde inte 
så mycket.  
 
 
Samspel i klassrummet 
 
Barnen i klassrummet är i ständig interaktion med alla omkring sig. De observerar vad 
de vuxna gör och säger och vilken respons de får på vad de själva gör. Deras klasskam-
rater förefaller också vara av stor betydelse för barnens inlärning. Genom att se hur 
kamraterna gör och därefter härma eller vidareutveckla det de ser hittar de nya möjlig-
heter och ny kunskap. Barnen använde sig av imitation vid flera olika tillfällen och av 
skilda anledningar.  
 
Härmandet kan vara ett sätt att lära sig en ny teknik som någon annan redan behärskar. 
Det kunde vi se bland annat när de deltog i en stafettävling som vi kallade Grupplängd-
hopp. Barnen delades in i tre lag och den förste i respektive led hoppade jämfota så 
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långt han eller hon kunde och nästa i ledet gick fram till den förste och hoppade fram 
ytterligare. Så fortsatte det tills alla i laget hade hoppat och då såg man vilket lag som 
kommit längst. Eleverna började med att, på eget initiativ, ställa upp sig så att de längre 
eleverna stod sist och antogs kunna hoppa längst, men det visade sig snart för barnen att 
var man stod i ledet inte hade någon betydelse och det var faktiskt flera av de kortare 
eleverna som hoppade längst. En av de kortare pojkarna hoppade häpnadsväckande 
långt och alla blev nyfikna på hur det gick till. Han fick då förevisa vilken teknik han 
använt sig av. Själva upptäckten, att teknik har betydelse, gjorde att många försökte 
utveckla en egen metod. De observerade dem som lyckades bra för att sedan själva göra 
likadant eller för att få inspiration till ett eget sätt att hoppa lika långt eller längre.  
 
När någon får en bra idé så ger det andra inspiration i deras skapande. En av flickorna 
började göra en docka och detta inspirerade flera av de andra barnen som satte igång att 
göra liknande dockor. Några av barnen tittade på varandras träbitar och funderade till-
sammans på vad det skulle kunna bli av det. Genom att tänka högt och fundera tillsam-
mans blev deras kreativitet större. Vi kunde se att de tillsammans prövade, omvärderade 
och ändrade för komma fram till en lösning eller ett resultat som de önskade. Ingen 
skapelse blev den andra lik och processerna hos barnen varierade väldigt i tid; en del 
hade snabbt klart för sig vad de skulle göra och hur det skulle se ut, andra startade för-
utsättningslöst, tänkte om och kom på nya vägar under processens gång. 
 
Härmandet verkar också ha stor betydelse när man inte förstår en muntlig instruktion, 
det kunde vi observera hos några av invandrarbarnen som fanns i förberedelseklasser på 
skolan. Dessa barn försökte man integrera med övriga elever när möjlighet gavs. Det 
var bland annat vid idrott, musik, bild och olika temaarbeten. Vilken betydelse imitatio-
nen har i detta sammanhang kunde vi se under en aktivitetsdag då barnen skulle få göra 
olika tavlor med hjälp av olika tekniker. När lärarna i helklass gav instruktioner om hur 
arbetet skulle gå till satt två av dessa pojkar tysta och tittade sig omkring i klassrummet 
och verkade inte lyssna. När arbetet sedan skulle starta tittade de länge på de övriga 
barnen i gruppen som började ta för sig direkt av det material som fanns att tillgå. För-
siktigt började även dessa pojkar ta färg och penslar samtidigt som de observerade reak-
tionerna från lärare och vad de övriga barnen runt bordet gjorde. Efter en stund målade 
de lika glatt som de andra. På detta sätt kunde de också förstå vad som var meningen att 
de skulle göra. Om man av skilda skäl har svårt att ta till sig det som sägs förefaller 
möjligheten till imitation vara av stor betydelse. Genom att se hur någon annan gör kan 
man förstå vad som förväntas av en. 
 
Ibland förekom imitationen mer som ett slags socialt spel mellan kompisar. En flicka 
som var väldigt populär bland de övriga flickorna blev ofta härmad av dem. De tittade 
på hur hon gjorde och försökte göra likadant. Hon fällde ofta kommentarer om sin egen 
bild, vilket de övriga genast också gjorde om sina bilder. Det hela föreföll som ett slags 
socialt spel dem emellan. Kanske var de ett försök av de övriga flickorna att accepteras 
hos den populära.  
 
En pojke som hade det lite kämpigt med sitt skolarbete visade sig rita helt fantastiska 
bilder. Han kunde äntligen glänsa med något han kunde bra och som han fick positiva 
kommentarer för av lärarna och de övriga barnen. Några av de andra pojkarna ville göra 
likadant som han och försökte härma med inte fullt så lyckat resultat. Då kunde han 
lyckligt säga: Alla kan inte lika bra! Pojken som annars ofta fick tillsägelser kunde här 
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glänsa och vi kunde notera hur hans självkänsla fick en välbehövlig puff. Vikten av att 
få känna sig stolt över att man är bra på något visades tydligt här.  
 
 
Sång, rytm och rörelse som metod 
 
Småsjungande, nynnande och rytm är något vi sett att barnen spontant tar till när de 
arbetar. Det verkar ibland som om det är ett tecken på att de mår gott och det kanske 
också hjälper dem att koncentrera sig på det de gör. Det förekom hela tiden när de hade 
skapande verksamhet. Oftast var det i form av nonsensord, nonsensrim och härrörde 
inte från någon särskild melodi. Ibland var det ljudeffekter till deras bilder. När bilderna 
”lekpratades fram”, som vi talat om tidigare, ackompanjerades det med dessa ljudeffek-
ter. Bilar brummade, hundar skällde, figurer pratade och skrattades fram medan de rita-
de. Ibland kände vi igen melodislingan de nynnade på. Det kunde vara alfabetssången 
de sjungit på morgonen, senaste hitlåten eller någon annan favorit. Några av barnen 
verkade ha sett senaste StarWars-filmen och nynnade ofta på melodier ur den. Deras 
bilder var också starkt influerade av deras intryck från filmen. Nynnandet och ritandet 
blev därigenom ytterligare ett sätt för barnen att bearbeta det de upplevt på biografen.  
 
Flera av barnen använde även medvetet och omedvetet rytm och melodi när de skulle 
lära sig någonting nytt. Det blev väldigt tydligt när de fick en utantilläxa att träna in. 
För att ge barnen lite insikt om hur det var i skolan förr i tiden berättade vi att barnen 
ofta fick utantilläxor. För att de skulle få pröva på det själva fick de var sin vers ur en 
rimsaga att lära sig utantill. Sagan handlar om en gubbe och en gumma som blir osams 
men som på slutet blir vänner igen. Tanken är att man ritar samtidigt som man läser upp 
sagan och resultatet blir en katt. Läxförhöret gick till så att de fick låtsas vara barn från 
förr i tiden, ställa sig upp vid sin bänk och läsa upp sin vers högt och tydligt. Barnen 
hade använt olika tekniker för att lära sig sin vers. Här kunde vi se hur barnen spontant 
tog till olika metoder. När vi frågade barnen hur de gått tillväga fick vi olika svar. ”Jag 
gjorde liksom en sång av den eftersom den rimmade”, ”Jag höll den bakom ryggen” 
(memorerade texten), ” Jag gjorde så här när jag läste ramsan. (Klappar takten på sina 
knän)”. Rytm, rim och melodi verkade ha stor betydelse för att hjälpa barnen att lära in 
versen. Dessa val av metoder skedde helt spontant på barnens eget initiativ. Uppgiften 
uppfattades som rolig eftersom de fick låtsas att de var skolbarn för länge sedan och det 
var spännande att lära sig något utantill och att få läsa upp det inför klassen, då de ald-
rig eller mycket sällan får göra sådant. 
 
I matematiken fick barnen leka olika matematiklekar. Dessa uppskattades mycket av 
barnen och de ville gärna göra om dem. Det visade sig att rytmen i lekarna gjorde det 
enklare för barnen att lära sig och att komma ihåg. Tvåans och femmans multiplika-
tionstabell tränades genom en lek som heter ”Bom”. Man sitter i ring och räknar framåt 
och istället för att säga talet som ingår i ex. femmans tabell så säger man ”Bom”. (1, 2, 
3, 4, bom, 6, 7, 8, 9, bom, osv.). En del nickade takten och en del slog med handen på 
knäet och leken fungerade bäst då de kunde koncentrera sig. När någon slarvade med att 
hålla rytmen var det fler som kom av sig än när rytmen flöt på i jämn takt Att säga 
”bom” på olika sätt blev populärt, även om de upptäckte att även det störde rytmen om 
de drog ut allt för mycket på det. 
 
Vid de första engelskapassen med barnen i årskurs tre var de ganska blyga och försikti-
ga. För att försöka råda bot på detta flyttade vi ihop några bord så att barnen skulle sitta 
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närmare varandra för att öka trygghetskänslan och sedan fick de sjunga en sång där 
man skulle klappa takten och göra olika rörelser till. De var väldigt försiktiga i början 
men när de kom in i rytmen så blev de mer och mer upplivade. Sången verkade hjälpa 
dem att släppa på sina hämningar. Den blev ett uppskattat inslag och önskades vid 
andra tillfällen därefter. Den roliga sången visade sig lätta upp stämningen betydligt 
och underlättade för barnen att våga mer. 
 
 
Sammanfattning 
 
När de estetiska verktygen i undervisningen används så blir det möjligt för barnen att 
använda sina ursprungliga, naturliga sätt att lära. Där finns utrymme för lek, interaktion 
med andra, möjlighet och tillåtelse att sjunga, nynna och göra ljud, kaos och rörelse. 
Speciellt leken som medel för lärande har blivit mycket tydlig för oss. Vi såg hur barnen 
använde sig av leken för att bearbeta information och upplevelser. När de skulle tillver-
ka något hjälpte leken till att fantisera fram deras skapelser. Genom att leka i arbetet 
med andra barn fick de inspiration av varandra och de nådde mycket längre tillsam-
mans. Vi såg också barn som lekte med sina bilder under tiden de målade och såg där-
igenom vad som saknades.  De lekte också med ord som de omformulerade både i uttal 
och betydelse. De använde sig också av leken för att underlätta tråkiga eller svåra upp-
gifter. Det som annars kunde verka jobbigt eller motigt, som till exempel tala engelska 
högt så att alla hör, kunde underlättas av att de fick leka, gå in i en roll vid dramatise-
ringar. Imitationen verkande också ha mycket stor betydelse. Genom att härma någon 
som kan mer eller som har kommit på hur det ska gå till, så klarade de själva av mer än 
de skulle ha gjort på egen hand. Vi såg barn som hade svårt att ta till sig muntliga in-
struktioner men som klarade av sina uppgifter ändå genom att studera hur de övriga 
gjorde. Härmandet verkade ibland som ett slags socialt spel mellan kompisar. I hopp om 
att bli accepterad av en annan härmade man den för att på så sätt smickra.  Vi kunde 
också se hur de härmade eller hämtade inspiration från varandra. Vi såg också hur bar-
nen nynnade, hummade och småsjöng medan de arbetade. Det hjälpte kanske dem att 
koncentrera sig, kanske var det en del av deras lekprat eller också ett tecken på att de 
mådde gott och trivdes i situationen. De använde spontant rytm och rörelse för att lära 
sig bland annat en vers utantill. Det visade sig också underlätta inlärning av till exempel 
multiplikationstabellen när de fick göra en rytmisk lek av den. Det blev uppenbart hur 
barnen använde sig av alla sina sinnen när tillfälle till detta gavs. Att se hur nya färger 
växte fram när de blandade dem, känna hur grädden förändrades till en klump, doften av 
nykärnat smör, få höra sin och sina kamraters röster i deras stapplande försök i engels-
kan bidrog alldeles säkert till upplevelsen och inlärningen.  
 
Barnen verkar ha en tydlig bild av hur det är och ska vara i skolan. Man sitter i bänken 
och lyssnar på fröken. Medan de tycker att man lär sig på andra sätt på fritiden. Vi kun-
de dock konstatera under våra observationer att barnen gärna använder fritidens sätt att 
lära även i skolan när tillfälle ges. Sällan såg vi någon som inte jobbade på när de fick 
arbeta estetiskt. Det lekfulla inslaget i många av aktiviteterna har skapat lust och moti-
vation till lärande. 
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Diskussion 
 
Studiens tillförlitlighet och giltighet  
 
Enligt Patel & Davidsson (2003) bör reliabiliteten i en kvalitativ studie ställas mot den 
situation som råder vid undersökningstillfället och det finns en mängd faktorer som kan 
påverka. De säger även att begreppet reliabilitet jämte validitet inte har samma innebörd 
i en kvalitativ undersökning som i en kvantitativ. I kvalitativ forskning får validiteten en 
vidare innebörd – alltså det är viktigt att veta att vi faktiskt undersöker det vi vill under-
söka – och begreppen tillförlitlighet och giltighet bör hellre användas. Patel och Davids-
son menar också att triangulering – att flera datainsamlingsmetoder används – kan stär-
ka validiteten. I vårt fall har vi använt dokumentation, en form av egna dagboksanteck-
ningar, gjort observationer samt en del videofilmande i samband med aktiviteterna och 
haft utvärderingssamtal med barnen.  
 
Förmodligen har vi påverkat barnen genom vår blotta närvaro även om vi inte var helt 
obekanta för dem. Hur personalen förberett dem för vår ankomst kan ha påverkat dem i 
positiv bemärkelse, vilket kanske lett till att de ville vara oss till lags, göra det vi ville 
att de skulle göra och ge oss de svar vi ville ha. Även personalens positiva inställning 
till vår närvaro och våra aktiviteter har förmodligen haft betydelse. Vi brinner för detta 
att använda de estetiska verktygen och vår entusiasm har antagligen smittat av sig på 
barnen. Då vi observerat har vi ofta själva deltagit i aktiviteten och det kan ha medfört 
att vi inte alltid sett vad som hänt eller hört vad som sagts. Vid andra tillfällen har vi 
därför videofilmat barnens aktiviteter och även utfört icke deltagande observationer för 
att minska risken att missa viktiga upptäckter. Vid utvärderingssamtalen har det varit 
svårt att inte påverka barnens svar i de fall när vi försökt att förtydliga frågorna. Tiden 
vi hade till vårt förfogande var begränsad i olika avseenden. Dels var tiden för den verk-
samhetsförlagda utbildningen bara fem veckor, dels var alla arbetspass begränsade ef-
tersom andra aktiviteter, raster eller slutet på dagen stod på tur. Schemastrukturen gjor-
de det nödvändigt att hålla tider eftersom andra personer var beroende av att vi avsluta-
de när vi skulle. Även klassammansättningen påverkade arbetet eftersom barnen ål-
dersmässigt är spridda sig över fyra år. Vi hade kunnat öka tillförlitligheten i vår under-
sökning genom att fortlöpande hålla utvärderingssamtal med eleverna i nära anslutning 
till aktiviteterna. Detaljer som senare kan visa sig ha betydelse kan annars lätt glömmas 
bort. När det gäller giltigheten i vår undersökning så tycker vi att vi fick svar på det vi 
ville undersöka – vad de estetiska ämnena som verktyg kan erbjuda barnen. Eftersom vi 
valde triangulering så fick vi se resultatet ur olika perspektiv – med olika ”glasögon” – 
och de olika metoderna kompletterade varandra genom att styrka det vi såg eller hörde. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte var att undersöka vad de estetiska ämnena som verktyg har att erbjuda ele-
verna. För att ta reda på detta tycker vi att vårt val av metod har varit bra. Vår ambition 
var att under hela vår verksamhetsförlagda utbildning försöka använda oss av de este-
tiska verktygen så mycket som möjligt och noga observera vad som skedde i barngrup-
pen. Efter genomförda aktiviteter som observerats kan vi konstatera att vi fått fram 
många intressanta resultat.  
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Vi har under våra observationer kunnat se att när möjlighet ges tar barnen till sina egna 
sätt att lära. Fantasin verkar genomsyra allt och vi har sett att spontansång, rytm, lek och 
imitation är vad barnen främst använder sig av. De estetiska verktygen inbjuder till in-
teraktion och alla sinnen tas i bruk. De arbetar i grupper och har möjlighet att härma, 
lyssna, hämta inspiration och lära av varandra. De estetiska ämnena integrerade i den 
vardagliga undervisningen är verktygen som gör det möjligt för barnen att även i skolan 
nyttja sina ursprungliga, naturliga inlärningsmetoder. Ett sådant förhållningssätt svarar 
på Sundins (1991) fråga när han undrar vad man ska göra för att bibehålla de ursprung-
liga språken – de estetiska medierna – hos barnen. Därför bör skolans pedagogik ändras 
i grunden så att synen på skolan blir en sådan som Bjørkvold (1999) efterlyser; en skola 
med utgångspunkt i barnens egna inlärningsformer.  En sådan skola främjar även ut-
vecklingen av barnens hjärnor. Båda hjärnhalvorna blir stimulerade och grunden för 
fortsatt utveckling som, enligt Bergström (1997), främst främjas i den fria leken där 
barnen bearbetar intryck och erfarenheter läggs.  
 
Många människor såväl barn som vuxna har olika metoder för att lära sig någonting 
utantill såsom en sångtext, ett tal, regler eller annat. Ofta gör man en melodi av det eller 
går, nickar eller klappar takten till det man rabblar. Vi såg att rytm hade stor betydelse 
både när eleverna skulle lära sig en vers utantill men också i matematiklekarna där stör-
ningar i rytmen gjorde att de kom av sig. Rytmen och kroppsrörelserna hjälpte dem att 
koncentrera sig och att minnas det de lärde sig. Man brukar säga: ”Det man lär med 
kroppen fastnar i knoppen” och det blev väldigt tydligt i dessa moment. Genom att 
kombinera ord med rörelser och eller melodier och rytm förhindrar man den överbelast-
ning av den vänstra hjärnhalvan som Jernström och Lindberg (1995) varnar för och som 
hos eleven kan leda till en avog inställning. Där har vi kärnan till betydelsen av de este-
tiska ämnena i all undervisning: att skapa en lustfylld inlärning som stimulerar hela 
hjärnan. 
 
Vi hörde att barnen spontant småsjöng eller nynnade medan de arbetade med skapande 
verksamhet. Det gjorde de som vi kunde se av olika anledningar. Som till exempel för 
att: de mådde gott, som hjälp för att koncentrera sig, de bearbetade något annat som till 
exempel filmen de just hade sett eller det kunde även vara rytm eller ljudeffekter till 
bilden de arbetade med. Under dessa lektioner fanns den musiska atmosfär i klassrum-
met som Bjørkvold (1999) efterlyser. Barnen kunde gå omkring i klassrummet, se vad 
de andra gjorde, få inspiration, dela med sig av idéer och ge förslag. Deras arbetsupp-
gifter och materialet var lockande och manade till fantasi och kreativitet.  Stämningen 
var öppen och tillåtande mellan pedagogerna och barnen men även barnen sinsemellan 
För att ordna kaos behöver man fantasi och kreativitet. Närmast för barnen att ta till i 
det avseendet förefaller vara leken. Vi såg att barnen ofta lekte, både medvetet och 
omedvetet. De infogade ord eller handlingar i de moment de ville pröva, veta mer om 
eller på annat sätt bearbeta. Leken i sig själv innebar att införa och ordna kaos. Berg-
ström (1995) beskriver leken som ett av många möjlighetsmoln där kaoset kommer in 
och förstör ordningen som i sin tur leder till nya möjligheter. Oavsett om det var en en-
sam elev som lekte med material, ord eller melodier, eller om det skedde i interaktion 
med någon annan så prövades det han eller hon redan visste, kunde, hade hört eller sett 
och ny information tillfogades. Denna information kunde vara något som eleven själv 
kommit på eller något som någon annan tillförde.  
 
Vygotskij (1998) pekade just på det faktum att det är upplevelser och erfarenheter som 
bildar grund för skapande verksamhet; ju mer erfarenheter, desto mer att fantisera kring. 
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Då är det inte bara barnen egna erfarenheter som kommer i bruk utan även den erfaren-
het de får ta del av via sina kamrater och genom det vi vuxna har att erbjuda. Imitatio-
nen visade sig vara av stor betydelse och användes av olika anledningar. Enligt Vygots-
kijs (2001) teorier om barns utvecklingszoner, där imitation har en viktig funktion, lär 
man sig genom samspel med andra på samma nivå eller med dem som kommit lite läng-
re. Man utökar sina egna kunskaper och erfarenheter genom att tillfoga det man lär sig 
av de andra antingen genom interaktion eller också genom ren imitation. Barnen i vår 
undersökning härmade och imiterade varandra för att lära sig en teknik, göra likadant 
som en populär kompis eller för att försäkra sig om att de gjorde rätt. Imitationen blev 
ett sätt att komma ett steg längre i sin utvecklingszon. Härmandet blev en grogrund för 
vidare experimenterande och nya insikter precis som Jernström (2001) beskriver att 
lärlingen i hattmakeriet gjorde. 
 
Barnen som klädde ut sig och lekte att de var barn från förr prövade att realisera det de 
hade fått höra om hur barn till exempel hade det i skolan förr när de satte sig i bänkarna 
i den gamla skolsalen och pratade med varandra. De fick uppleva det de hade lärt sig – 
känna hur det kunde ha varit. Då har de även ”känt in” kunskapen och befäst den ytter-
ligare. Som Nordin och Omnéus (2002) menade blir dramatiseringen av det man ser och 
hör ett sätt att bearbeta och fördjupa lärandet. Det blir ett sätt att utforska omvärlden och 
själv få lov att sätta sig in det man lär sig.  
 
Vi såg många tillfällen då det lämpade sig att ta till de estetiska verktygen och det mot-
togs alltid med förväntan. Vi såg också att behovet fanns av att arbeta traditionellt med 
böcker i lugn och ro i klassrummet. Men som Persson och Thavenius (2003) hävdade 
bör estetiken alltid finnas med i undervisningen som ett grundläggande perspektiv.  
 
De estetiska ämnena som verktyg för lärande har en självklar plats och stor betydelse 
för barns sociala och kognitiva utveckling, det har vi kunnat se i de observationer vi 
gjort. Det ”traditionella” skolarbetet är väl inrotat hos såväl elever som lärare och för-
äldrar men en ny syn på skola, lärande och undervisning har så smått börjat växa fram. 
Detta har flera forskare påvisat och den nya lärarutbildningen har anammat detta. Le-
kens betydelse är stor för barnen och deras lärande och bör därför få stor plats, främst 
under de första skolåren. De estetiska ämnena är utmärkta verktyg för att främja barnens 
lek, fantasi och kreativitet och stärker dem dessutom som individer. När man har ett 
estetiskt förhållningssätt är det, som vi ser det, en fördel med åldersblandade grupper då 
de i interaktion med varandra lär och utbyter erfarenheter utifrån de olika utvecklings-
zonerna de individuellt befinner sig i. Vi vill inte på något vis förkasta så kallad tradi-
tionell undervisning, skolböckernas betydelse eller vikten av att få sitta och jobba med 
dem, enskilt eller i grupp. Men även i sådana situationer kan estetiska verktyg användas 
för att erbjuda ett så varierat utbud som möjligt för eleverna att ta för sig av på sin ”kun-
skapsresa”. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Vår studie har gällt yngre barn, men det vore intressant att se vad de estetiska verktygen 
har att erbjuda de äldre eleverna. Finns leken, rytmen, och imitationen kvar hos dem, 
borde den det, eller kan estetiken erbjuda dem någonting annat. 
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Lektionsplanering 
 
Vfu vt.2005 
 
Lektion 1  
Uppstart på verkstadspassen 
Vi klär ut oss i kläder anno 1905 och påstår att vi kommit dit i tidsmaskin.  
 
Lektion 2  
Dagens uppgift är att rita en bild av ett barn från förr. De får ett vitt papper med ett 
gammaldags namn på (som vi skrivit dit med skrivstil). Vi säger att självporträttet som 
barnet från ”vår tid” som ritat försvunnit i tidsmaskinen, bara namnet finns kvar. Vi ber 
barnen rita ett nytt porträtt. 
 
Lektion 3  
Gamla mått (tum, fot, aln och famn) med tvåorna och treorna. Genomgång och de 
mäter olika saker själva i grupper.  
 
Lektion 4  
Visa och prata om leksaker från förr 
 
Lektion 5  
Ma-genomgång av tiotalsövergångar med hjälp av en abakus. Hel- och halvtimmar 
på klockan.  
 
Lektion 6 
På verkstadspasset idag ska barnen tillverka egna leksaker som barn förr i tiden ofta 
fick göra. 
Projekt  Materiel 
Träleksaker  Träspill, tyger, garner, vedträn 
Klippdockor  Papp, papper, garn och lim 
Snurror och tussari Papp, blompinnar, knappar och garn 
 
Lektion 7  
Gamla mått med 6-års och ettorna.  

 
Lektion 8 
Engelska med treorna. Traditionell lektion med läroboken som utgångspunkt.  
 
Lektion 9 
Med tvåorna och treorna. Katarina läser en rimsaga där de får fylla i rimmen och en 
sedan får de en hemläxa där de ska lära sig en vers var utantill. Verser till ritsagan om 
katten. De får sedan läsa sin vers medan jag ritar katten på tavlan. 
 
Lektion 10 
Hela tvåan består av fyra pojkar och de ska få göra en gemensam bild. Uppgiften går i 
flera steg. 
 



 
 
1.Ordna kaos. Färg sprutas ut på ett papper som de sedan ska omforma till en pojke. 
De får var sin pensel och direktiv om att inte prata ett ord med varandra under tiden de 
målar.  
2.Lösa problem. I nästa steg får de prata med varandra och ta färg själva. Nu ska de på 
pappret som förmodligen är ganska fullt vid det här laget, måla pojkens hund.  
3.Berätta med bild. Nu får pojkarna frågan: Var befinner sig den här pojken och hans 
hund? I detta skede får de prata med varandra om komma överens om hur de ska göra. 
Markera. Nu får de återigen inte prata med varandra, de får bara svart färg och var sin 
smal pensel. Nu ska de markera och förstärka det de tycker behöver lite extra.  
4.Stolthet. Nu ska de komma överens om en titel på bilden och sedan hängs den upp. 
 
Lektion 11 
Dockteaterväskan 
Vi har valt ut en saga som till viss del handlar om barn förr i tiden. Pojken som aldrig 
var rädd.. Vi hjälps åt att spela upp sagan. Katarina blir i huvudsak berättare och Moni-
ca dockskötare. Dockor och föremål som ska vara med i sagan samlas in i en gammal 
resväska som även får fungera som scen. 

 
Lektion 12  
Fortsätta med klockan med ettorna. Genomgång och arbetsblad.  
 
Lektion 13  
Träna 2: ans och 5: ans multiplikationstabell genom en lek som heter ”Bom” (tvåorna 
och trean). Man sitter i ring och räknar framåt och istället för att säga talet som ingår i 
ex. femmans tabell så säger man ”Bom”. (1,2,3,4, bom,6,7,8,9, bom, osv…) 
I en annan lek vi ska göra används kort där alla får varsitt där det står ett tal – i detta 
fallet ett multiplikationstal – samt ett svar. En börjar med att säga sitt tal och den som 
har svaret till det talet på sitt kort säger svaret. Samma barn frågar i sin tur efter talet 
som han eller hon har på sitt kort.  
 
Lektion 14 
Påskpyssel 
Tre stationer med förslag på pyssel och en med fritt skapande från ett urval av material.  
Station 1: Göra en tavla av säckväv och filt. Det skall vara ett vårmotiv men de får själ-
va hitta på vad.  
Station 2:  En liten påskgumma efter mall  
Station 3:  Skapa fritt  
 
Lektion 15 
Engelska med tema: Clothes  
My secret friend: De ska sitta två och två med ryggen mot varandra. Av sina klädbilder 
ska de sätta ihop en garderob som deras hemliga kompis har på sig. Med ryggen mot 
varandra ska de sedan beskriva för kompisen som i sin tur plockar fram av sina bilder 
det den tror att den andre menar. De får turas om och till sin hjälp har Katarina skrivit 
lämpliga meningar på tavlan. My secret friend is wearing… osv.  
 
 



Lektion 16 
Läxförhör utantilläxan 
Förhör av utantilläxan. De får ställa sig upp vid sin bänk precis som barnen fick göra 
förr i tiden. De får sedan läsa upp sin vers högt och tydligt. Medan de rabblar så ritar 
Katarina. Det ska bli en katt på svarta tavlan.  
 
Lektion 17 
Vi förbereder frågor till Iris 
Vi delar upp barnen i grupper och i dessa smågrupper får de fundera över vilka frågor 
de vill ställa till Iris som  kommer på besök nästa dag. 
 
Lektion 18 
Iris kommer på besök 
Idag får vi fint besök. Iris som är före detta lärare och 75 år ska komma och hälsa på. Vi 
har bett henne komma för att besvara barnens frågor om hur det var att vara barn förr i 
tiden.  
 
Lektion 19 
Vi leker gammaldags lekar ute 
Fem lekar från förr 
 
Lektion 20  Mattegenomgång med tvåor och treor. Uppställning i subtraktion och 
addition med avseende på positionssystemet. Lek med siffror, bilda så stora respek-
tive så små tal som möjligt. 
 
Lektion 21 
Engelska med tema: patterns 
Färglägg en t-shirt 
Mönster och färger till kläderna vi jobbade med förra veckan.  
Sång: Boom chika boom. 
Först läser Katarina en engelsk barnbok för dem. Efter varje sida frågar Katarina barnen 
vad de trodde att det stod. Barnen uppmanas att gissa friskt. Boken handlar om randigt 
och prickigt. Efter det ska Katarina gå igenom lite olika mönster och färger. Sedan får 
de var sitt ark med två t-shirts på. De får sätta sig avskilt och färglägga den översta. Se-
dan ska de återigen sitta två och två och beskriva för sin kompis hur deras t-shirt ser ut. 
Då ska kompisen färglägga den nedre t-shirten som han/hon uppfattade kompisens be-
skrivning.  
 
Lektion 22 
Göra smör 
I arbetet med barn förr i tiden kommer vi in på både matvanor och sysslor. Då passar 
det att barnen får  baka eget bröd och göra eget smör. Vi delar upp alla barn i två grup-
per så att de inte blir för många åt gången. Sedan får de skaka grädde i en shaker i takt 
med musik som vi har på en cd-spelare. Smöret tvättas och saltas och sparas till utflyk-
ten. 
Lektion 23 
Engelska 
Spela små pjäser 
 



För att träna att tala engelska ska de få spela upp små pjäser. Barnen delas upp i två 
grupper och får var sitt manus. De kan sedan gå undan och träna och så småningom 
komma tillbaka och spela upp resultatet. Båda grupperna får samma manus.  
 
Lektion 24 
Utelektion  
1. skriva hemliga meddelanden utifrån vilken bokstav föremålen man samlar börjar på. 
2. Baka eget bröd 
3. ”Måla” tavlor på marken av naturmaterial 
4. Vernissage  
 
Lektion 25 
Vi besöker hembygdsgården 
Lekar som vi tränat tidigare och några vi inte hunnit med 
Fika med poesi och berättelser från förr (Några damer från hembygdföreningen bjuder 
på detta) 
Museibesök 
Gammaldags lunch i form av medhavd matsäck 
Tipsrunda på vägen hem 
Sammanfattning i klassrummet 
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