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Abstrakt 

Lisa Nordmark Haapala och Anna Strand (2007) Vilken färg har en fredsduva? Estetiska 
uttrycksformer i lärares arbete.  Examensarbete. Luleå, Sverige: Institutionen för pedagogik och 
lärande, Luleå Tekniska Universitet. 

Syftet med vår studie var att beskriva och förstå pedagogernas inställning till de estetiska 
uttrycksformerna som bild, drama, slöjd, musik och dans. För att få svar på detta har vi studerat 
tidigare forskning kring ämnet, vi har observerat, dokumenterat och gjort enkäter och intervjuer 
samt intervjuat två danslärare på Kulturskolan i Luleå kommun. Det delades sammanlagt ut 25 
enkäter i tre skolor och studien genomfördes i fyra skolor. En av dem var Kulturskolan och en 
grundskola i Luleå kommun. De två andra skolorna var en skola i Kalix kommun och en skola i 
Pajala kommun. De resultat vi kom fram till var att de estetiska uttrycksformerna används i 
dagens skolor men på olika sätt och i olika mängder beroende på lärarnas inställning till dessa. 
Vi såg tydligt i vår studie att lusten och viljan för både elev och lärare har en stor betydelse om 
det skall ske något lärande.

Nyckelord: estetik, uttrycksformer, elevers lärande, lärares inställning, skola.
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Inledning

I dagens skola blir det allt viktigare att integrera skolans ämnen med de estetiska 
uttrycksformerna, som dans, bild, drama, slöjd och musik. I Läroplanen för förskolan (1998) står 
det: Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Sid. 10).

Pedagogens roll har stor betydelse för elevens lärande. Det är pedagogen som har det 
huvudsakliga ansvaret för att få eleverna motiverade och känna lust att lära. Ett barn har 100 
språk men berövas 99. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka 
utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen 
och fantasteriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser (Loris Malaguzzi, citerad 
efter Bendroth- Karlsson 1996. Sid 30). Synen på barnet med de hundra språken innebär i det 
praktiska arbetet att lärarna guidar och stimulerar barnets alla sinnen genom att ge barnen 
problem att lösa och ge dem redskap att uttrycka sina tankar och upplevelser med, i olika medier 
och inte enbart i ord. Bendroth- Karlsson (1996) skriver i boken Bildprojekt i förskola och skola
att en pedagog har uttryckt det att läraren måste lära sig fånga den boll som barnet kastar till 
henne eller honom och sedan kasta tillbaka bollen på ett sådant sätt att barnet vill fortsätta spela.

Vi blev intresserade av området tack vare tidigare valda kurser som gett oss viljan och lusten att 
fortsätta forska inom ämnet. Dock har vi upptäckt att de estetiska uttrycksformerna inte används 
så ofta i den vardagliga undervisningen som de borde göra. Enligt eget tycke anser vi att de 
borde integreras mer i skolans alla ämnen, för att undervisningen ska bli mer lustfylld och 
kreativ både för lärare som för elev. En varierad undervisningsmetod kan bidra med en lust att 
lära där kreativiteten samt nyfikenheten får sin chans att sprudla, istället får dessutom barnen 
möjligheten att få sina behov tillgodosedda på ett praktiskt lärande. Varje barns väg till kunskap 
är unik, precis som barnet är unikt (Lenz-Taguchi 2003. Sid 33). Som framtida pedagoger vill vi 
sträva efter en skola för alla, där barn och elever har samma möjligheter att utvecklas. Med hjälp 
av de olika uttrycksformerna kan barn och elever, men även lärare gå vidare i sin utveckling och 
visa på ett lärande där alla sinnen används. Tillsammans med barnen kan vi ställa frågor, finna 
lösningar, ge form och gå vidare. 

Genom egna studier och verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att barn och ungdomar inte 
är rädda att använda det de har inom sig, utan de är nyfikna och villiga att utforska och pröva på 
nya upptäckter. Både vuxna och barn lär på olika sätt, därmed har inte alla samma förmåga att 
kunna uttrycka sig i tal och skrift och behöver då andra medel som kommunikation där de 
estetiska uttrycksformerna kommer in som hjälpmedel.
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Syfte

Vårt syfte är att beskriva och förstå pedagogernas inställning till och användning av de estetiska 
uttrycksformerna som bild, drama, slöjd, musik och dans.

Frågeställningar

Används de estetiska uttrycksformerna som bild, drama, slöjd, musik och dans i skolan?
Varför eller varför inte använder man sig av dem? 
Bidrar de olika uttrycksformerna till något lärande?
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Bakgrund

Många forskare ser sambandet mellan leken och de estetiska aktiviteterna och pedagogens 
möjlighet att berika leken genom estetisk verksamhet (Paulsen 1996). Paulsen fortskrider med att 
detta bör vara en infallsvinkel för pedagoger i estetisk verksamhet, det vill säga att ge barnen 
hantverksfärdigheter och tekniker, modeller och inspiration så de får större möjligheter att pröva 
sig fram på egen hand. Thofelt (1991) menar på att skolans teoretiserade värld är onaturlig och 
omänsklig eftersom även den moderna människan måste få röra på sig och inte bara sitta still och 
lyssna.

Enligt Bendroth- Karlsson (1996) har pedagogen som är osäker i sin roll som guide i estetisk 
verksamhet en tendens att antingen styra alltför hårt eller att lämna barnen för sig själva. 
Författaren tycker att det för många är viktigt att genomföra sin planering till punkt och pricka, 
eftersom improvisation för dem ut på okända vatten. Resultatet kan bli att lärarens projekt blir 
obegripligt eller inte fångar barnens intresse. Författaren fortskrider med att tillägga att ju mer 
egna, sinnliga erfarenheter av bildskapande en lärare har desto mer vågar och kan hon 
improvisera i sin guidning av estetiska aktiviteter. Avslutningsvis anser författaren att modet att 
skapa kräver kunskap och erfarenhet för såväl lärare som elev. 

Den levande läraren är en avgörande förutsättning för en levande miljö, om barnen ska kunna 
utvecklas levande. Läraren ska besitta spontanitet, fabuleringsförmåga, musisk energi, förstånd, 
värme och ämnesmässig trygghet. En lärare med dessa egenskaper är både besjälad och 
besjälande. (Abildtrup- Johansen, Rathe och Rathe 2002. Sid 146)

Barnes (1994) anser att man som lärare bör göra klassrummen visuellt stimulerande eftersom 
detta är en viktig förutsättning för den konstnärliga inlärningen och också ett sätt för läraren att 
visa sitt engagemang. Många lärare anser att det värdefulla i konsten är dess förmåga att ge barn 
och elever en känsla av personligt värde. Enligt Barnes betraktar dessa lärare konsten som ett sätt 
för barnen och eleverna att skaffa sig självförtroende.

Henriksson (1992) anser att man som pedagog måste börja i kontakten med barnen, i glädjen och 
lekfullheten för att ett lärande skall uppstå. Författaren fortskrider med att det kräver en egen 
trygghet, lust och mod. Henriksson tycker även att man som pedagog måste börja experimentera 
där man känner sig trygg. I boken Möjligheternas barn i möjligheternas skola (2002) skriver 
författarna att fantasin inte bara i barndomen är värdefull utan även vuxna behöver den. Om vi 
vill undvika att sluta i konformitet, reproduktion, akademism och ytlighet, måste vi bevara 
barnets fantasi och skapande förmåga och föra dem vidare. Även Vygotskij (1998) anser att alla 
människor är kreativa, det vill säga det lilla barnet men även den vuxne. Han menar på att det är 
nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess 
skapande verksamhet. Fantasin har en mycket viktig funktion i en människas beteende och 
utveckling (Vygotskij 1998. Sid 22). Lenz-Taguchi (2003) skriver att det handlar om att få 
möjlighet att använda så många språk och uttrycksformer som möjligt. Författaren har som åsikt 
att man på detta sätt då kan befästa och utveckla erfarenhet, tankar och kunskap om ett fenomen. 
I boken Läraryrkets många ansikten (2007) skriver författarna [...] att vara kreativ innebär vårt 
synsätt att, förutom att vara skapande och nydanande, att våga försöka, våga misslyckas, våga 
tro på det man gör, våga välja nya angreppssätt och ha kraft att genomföra sina idéer (Sid. 
226). Såsom Vygotskij anser även författarna här att alla människor bär på en kreativitet. De 
menar på att människor vill lära sig nya saker, de vill lösa problem och skapa nytt. De fortskrider 
med att yttra sig om att detta behov finns hos alla, men att det är speciellt tydligt hos barn före 
skolåldern. Författarna ser det som en nackdel att den kreativa instinkten och begåvning som 
barn och elever besitter inte tas tillvara fullt ut i skolan, och det är en tragedi att skolan tar emot 
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barn och elever som är till 100 % kreativitetshungriga. I Läroplanen för grundskolan (1994), 
betonar de skapandet och lekens betydelse för det aktiva lärandet.

Thavenius (2001) tar upp att de praktisk-estetiska ämnena är sedan över hundra år relativt väl 
förankrade i skolan. Thavenius går vidare med att förklara estetikens förhållandevis svaga 
ställning i skolan och att den vore värd en närmare granskning. Vad beror det på och finns det 
några vägar att stärka dess ställning? (Sid. 49). Även Herbert Reads kritiserade och granskade 
vår kulturs ensidiga kunskapstradition för att den enbart prioriterade intellektet och försummad 
de emotionella och personlighetsutvecklande sidorna hos barnet (Sundin 2003). En norsk 
debattör vid namn Koritzinsky (2000) tar upp skolpolitikens brist på förståelse för den skapande 
människan där han hävdar: Det er en fare for at skolens estetiske fag i åra framover kan bli mer 
optatt av å dyrke den mottakende elev framfor den skapende, det teoretiske innhold framfor det 
praktiske, det ferdige resulat framfor den prøvende prosess hos eleverne (Sid. 313).

Jernström och Johansson (1997) skriver att mötet med barn och elever är alltid flerkulturellt, att i 
skolan möter du en mängd olika kulturer. De hävdar att barn och elever har sin egen kulturella 
bakgrund, även om de vuxit upp tillsammans med andra barn i samma kvarter. Författarna anser 
i och med detta att varje möte med en barn- eller elevgrupp är en flerkulturell situation. I boken 
Skolan och den radikala estetiken (2004) resonerar en bildkonstnär och en kulturpedagog som 
arbetar på en mångkulturell skola att de ser skolan som en plats för många åsikter på gott och 
ont. De pekar på att det inte är lärarna själva som ser de estetiska arbetena som ett bra sätt att 
arbeta med barn i ett föränderligt samhälle. De anser att det är något som kommer uppifrån eller 
utifrån och de förklarar det med att det är svårt att få distans när man står mitt uppe i vardagen. 
De menar på att lärarutbildningen måste förändras så att både skolkulturen och samhället kan 
förändras. Bildkonstnären och kulturpedagogen anser att majoriteten i skolans verksamhet tycker 
de estetiska ämnena är mindre värda. 

Thofelt (2001) säger att En sann lärares främsta uppgift är att tro på elevens förmåga. 
Undervisning kan bli så mycket om man förnyar och skapar en undervisning, som passar
elevernas fallenhet och förmåga (Sid. 17). Paulsen (1996) menar på att uppleva genom sinnena 
som att se, att höra, känna, lukta och smaka är viktigt för lärandet. Även Piaget anser som 
Paulsen (ibid.) skriver i sin bok att det är viktigt för barn att använda sig av dessa sinnen. 

Att uppleva på ett estetiskt sätt betyder att betrakta en bild som ”ger” dig något utan att du 
tänker på vem som målat den, vad den kostar, om den passar över soffan i vardagsrummet. Det 
är när du hör musik som du verkligen lyssnar till, när du ser en dans där rörelserna är av en 
sådan kvalitet att du glömmer vardagliga tankar och problem. Vissa upplevelser håller du fast 
vid därför att de har talat till dig på ett speciellt sätt. Du registrerar inte bara, utan en känsla 
framkallas hos dig: glädje, sorg, vemod, ilska, rädsla. (Paulsen 1996. Sid 81)

I rapporten Kultur, estetik och skola skriver författarna Aulin- Gråhamn och Thavenius (2003) 
att när man till exempel låter skolbarn arbeta tillsammans för att genomföra en teaterföreställning 
har man möjlighet att skapa förutsättningar för en rad läroprocesser där produktionens alla faser 
dras in och sätts i relation till barnens erfarenheter och motivation. Begreppet ”praktisk-estetisk” 
nämns inte längre i styrdokumenten, men används fortfarande flitigt i lärares och rektorers 
språkbruk, detta anser Aulin- Gråhamn (red. 2004) i boken Skolan och den radikala estetiken.
Hon fortskrider med att anse att det i lärarkollegier ofta finns föreställningar om ”vi mot dem”, 
det ”praktiska” mot det ”teoretiska”. Den ”praktiskt- estetiska” verksamheten i skolan innehåller 
spänningar, det är inte självklart att alla strävar åt samma håll. Sundin (2003) skriver att de 
estetiska ämnena är nödvändiga i skolans verksamhet, eftersom de utvecklar en allsidig 
personlighet, både för elever och för lärare. Han fortskrider med att de estetiska erfarenheterna 
och aktiviteterna hjälper oss att organisera vår fantasi och känsla. De hjälper vår inbillningskraft 
att få en uttrycksform, ett språk. 
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Aulin- Gråhamn (red. 2004) påpekar estetikens vikt där alla skolans lärare behöver utveckla sin 
kulturkunskap och kulturkompetens i förhållande till de ämnes innehåll som är deras 
huvudintresse och i förhållande till de barn och unga de skall undervisa. Sundin (1991) påpekar 
även estetikens vikt där sång, dans, berättande och dramatisering och målning är aktiviteter där 
de är en del av barn själva. Dessa aktiviteter kan användas som redskap för att uttrycka glädje, 
bearbeta problem, finna mening och sammanhang. 

I Skolverkets rapport nr 282 Lusten och möjligheten (2006) skriver de att det inte är fruktbart att 
fokusera lärarens betydelse utan att samtidigt lyfta fram de förutsättningar som läraren har för att 
utföra sitt uppdrag. Undersökningar visar på brister i lärarnas förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag. Det gäller både brister i de grundförutsättningar som finns för skolans verksamhet och 
brister i lärarens egna förutsättningar. Skolverket, liksom Riksrevisionen och de lärarfackliga 
organisationerna, har konstaterat att många lärare inte har den utbildning som undervisningen 
kräver. Skolverkets utbildningsinspektion har visat på stora variationer inom och mellan skolor 
vad gäller undervisningens utförande och lärarnas bedömningar av elevernas kunskaper.

Att lärarutbildade lärare med utbildning i undervisningsämnet mer appellerar till de redan 
studiemotiverade eleverna, medan de minst studiemotiverade eleverna har andra preferenser 
vid bedömningen av läraren, ger kunskap i arbetet för en ökad kunskapsutveckling bland de 
lågpresterande eleverna. Utvärderingen har visat på vikten att i detta arbete uppmärksamma att 
de lågpresterande eleverna svarar an på att lärarna har hög tillit till sin didaktiska och 
metodiska kompetens och upplever det som roligt att undervisa. (Skolverket 2006. Rapport nr 
282. Sid. 41)

Lärarnas initiativ att fånga barnens intresse får inte inskränka på barnens själva valda 
verksamhet. En vuxens interventioner kan verka hämmande på barnens uttrycksförmåga. Den 
vuxna kan dock ge utvecklingshjälp i form av stimulans för sinnena bland annat i form av riklig 
variation i material och tekniker. I barnstugeutredningen studeras material och tekniker och dessa 
framstår som själva innehållet i bildaktiviteterna (Carlgren (red) 1999. Sid 36). 

I rapporten Kultur och kreativitet i lärarutbildningen anser Hemlin (1999) att konst och kreativa 
verksamheter ofta får stå tillbaka i måldokument och läroplaner för inslag av mer kognitiv
karaktär. Mot den bakgrunden anser Hemlin att starka röster nu höjts för att större utrymme 
måste ges åt ett mer holistiskt synsätt, där inlärning av faktakunskaper kombineras med 
stimulans av kreativitet, mångsidighet och intellektuell flexibilitet. Konstnärliga och kulturella 
moment bör därför ges en mer framträdande plats i skolarbetet. Ett befästande av kunskaper i 
nervnäten sker bättre om dessa samtidigt stimuleras från flera olika källor, olika sinnesorgan, 
rörelseorgan och framförallt från hjärnstammen (Jernström och Lindberg 1995. Sid 20).

Catharina Elsner som är lektor i bildämnets teori och praktik skriver i sin rapport Så tänker 
lärare i estetiska ämnen (2000) att den skapande aktiviteten måste sättas in i sitt kulturella 
sammanhang. Den historiska och kulturella kontext i vilket verksamheten ingår måste bli belyst 
för att inte undervisningen ska resultera i fragmentariska meningslösheter. Elsner anser att den 
konstnärliga produktionen även förutsätter en reflektion och medvetenhet för att bli meningsfull. 
I boken Musiklust (1991) citerar författarna Björkvold. Ljud, rytm och rörelse har en avgörande 
betydelse för människan från och med fosterstadiet, fysiskt såväl som psykiskt. Redan i den 
tidigaste levnadsfasen läggs grunden för människan som socialt kommunicerande och musiskt 
kännande väsen. (Sid. 23)
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Våra barn ska lämna skolan med en lust till naturen, bilden, musik, dramatisering och det talade 
och det skrivna ordet. De ska gå ut i livet med ett flödande och variationsrikt språk som 
redskap. De ska vara medvetna om hur kropp, själ och intellekt i samverkan utvecklar 
människan till en stark och medveten individ. Det handlar om personlighetsutveckling. Först 
när vi är medvetna om oss själva psykiskt och fysiskt, kan vi ta till oss) övrig viktig kunskap 
som skolan och livet förmedlar [...] Vi vuxna har en skyldighet att bekräfta barnens alla 
begåvningar och på så sätt ge dem självtillit nog för att uppleva sin omvärld och sitt liv som 
värdefullt, även i de motgångar som de har framför sig. (Grundstam- Thurin 1996. Sid 9)

Dorothy Heathcotes påtalar i Wagners (1992) bok Drama i undervisningen att det är endast 
genom interaktion som individen kan socialiseras. I klassrummet måste eleven få frihet att välja 
dramatisk nivå och stil för att de inte ska stanna vid ett ytligt engagemang. Hon menar på att 
dramatisering är ett aktivt sätt att lära sig saker på. Det är inte frågan om att bara foga det ena 
kunskapslagret till det andra utan i drama måste man delta med kropp och själ. I drama kan man 
leva ut sina åsikter och känslor så mycket som man vill eller behöver. Ingen kan här säga åt en 
vad de borde veta eller känna. Hon fortskrider med att mena på att drama främjar barnens sociala 
väsen. Att alla känslor får ett värde, goda som dåliga. Genom att se till att det växer fram en 
konflikt väcker läraren medvetet elevernas vrede till liv. Det tvingas ge uttryck för den, 
reflektera över den och klä den i ord. Genom att lära sig känna igen sina spontana känslor och 
reaktioner, vinner eleverna ovärderliga insikter som de sedan bär med sig i samspelet med andra 
utanför dramat. 

Om barn i förskola och skola utvecklar sin förståelse för kamraters, konstnärers och massmedias 
sätt att göra bilder, behandla material och form och om de utvecklar sitt eget bildspråk utvidgas 
barnens kommunikativa kompetens (Malmström 1991). Barn utvecklas i sampel med andra. Mot 
denna bakgrund ser Malmström bildspråk som språk och att barns språk har olika dimensioner. 
Författaren fortskrider med att anse att barn ritar och målar beror mycket på att det är den 
dimension av språket de behärskar. Hon anser även att det är genom sina bilder de ”talar” och 
det är i bilder barn ”skriver”. Det estetiska spelar en avgörande roll och att det är i gestaltandet 
som vi blir offentliga och synliga, att det estetiska är mer än konst, att det även är de uttrycks-
och kommunikationsformer som finns inom medier och inom barns kultur. Genom att människan 
medvetet arbetar med sina bilder söker hon/han efter helhet i sin tillvaro (Malmström 1991. Sid 
47). Slutligen påpekar Malmström (ibid.) att de estetiska uttrycksformerna är en länk mellan det 
medvetna och det omedvetna. Här pratas det om det personligt omedvetna, det som människor 
erfarit men förträngt eller glömt.

Människans behov, lust och förmåga att uttrycka sig i bild och form har i alla samhällen en 
viktig kulturskapande funktion. Bild och form framställningar ger estetiska upplevelser, 
förmedlar kunskap och skapar kommunikation mellan människor. (Socialstyrelsens 
pedagogiska program för förskolan 1987: 3. Sid 32)

Bendroth- Karlsson (1998) menar på att i frihet från vuxna värderingar anser hon att 
bildskapande har en terapeutisk effekt. Hon ser inte bilden som ett självändamål utan som ett 
språk, ett kommunikationsmedel. Om barnet får möjlighet att i en tillitsfull miljö göra sina bilder 
utan risk att bli bedömd, är bilden människans mest uppriktiga språk. Hon anser även att lärares 
pedagogiska förhållningssätt och den personliga säkerheten i att behärska ett ämne gör att de 
både kan vägleda barnen och låta dem vara fria i processen. Lärarnas säkerhet gör dem öppna för 
improvisation. De vågar vara öppna för barnens idéer och deltagande även om det innebär att 
läraren får frångå sin planering. Läraren som visar en undersökande attityd i såväl samtal som i 
sitt fysiska handlande kommunicerar en relativitet till barnen, det vill säga i den här 
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verksamheten finns inte en enda väg att gå och inte rätt eller fel. Hon menar även på att de lärare 
som är osäkra i sin pedagog roll i estetisk verksamhet har en tendens att antingen styra alltför 
hårt eller att lämna barnen åt sig själva. För många är det viktigt att till punkt och pricka 
genomföra sin planering eftersom improvisation för dem ut på okända vatten. Resultatet kan bli 
att lärarens projekt blir obegripligt eller inte fångar barnens intresse.

Ju mer egna, sinnliga erfarenheter av bildskapande en lärare har desto mer vågar och kan 
hon/han improvisera i sin vägledning av estetiska aktiviteter. Modet att skapa kräver kunskap 
och erfarenhet hos både lärare och elever. (Bendroth- Karlsson 1998. Sid 218)

Estetiken som social form kan utmana skolans kultur, detta anser författarna i boken Skolan och 
den radikala estetiken (2004). Den öppnar skolan för diskussioner och dialoger, och den ställer 
krav på hur man utvecklar sina tankar och känslor. Estetiken som formspråk kan utmana skolans 
kunskapssyn. Den sätter ett frågetecken inför lärobokskunskapernas entydighet och förenklingar, 
inför färdiga och fasta kunskaper (Aulin- Gråhamn, Persson och Thavenius 2004).  Författarna 
fortskrider med att antyda att skolan är en av de platser där människor från olika kulturer möts, 
ansikte mot ansikte. En av dem mångkulturella skolans uppgifter borde vara att lyfta hela 
diskussionen om och konflikterna kring de gemensamma former och innehåll och göra detta till 
föremål för undervisning. Skolan skulle kunna visa vägen för resten av kulturen genom att aktivt 
sträva efter en metakulturell kompetens hos sina elever och lärare. 

Lusten att lära är den viktigaste drivkraften i en inlärningsprocess. När vi lyckas få våra elever 
att bli nyfikna på arbetet och trivas i skolan, tänder vi deras lust att lära. [...] Barn får 
möjligheten att uttrycka tankar i ord och uttrycka abstraktioner i tankar och konkret skapande, 
hela tiden med den fria fantasin i fokus. I fantasins värld är allt tillåtet! I fantasins värld tänker 
ingen fel! (Grundstam-Thurin 1996. Sid 8).

Om man går tillbaka ända till medeltiden lade man däremot inte vikt vid naturtrogen återgivning 
av den yttre förnimbara världen (Paulsen 1996). Däremot lades det vikt vid konstens funktion 
som medel vid inlärning. 

Måleri och skulptur skulle berätta bibelhistoria, dockteater användes i kyrkorna för att 
konkretisera bibelberättelser och belysa kampen mellan goda och onda makter. Det uppfördes 
mysteriespel där dockorna kunde företa sig de mest avancerade himmelsfärder och änglarna 
svävade i luften. (Paulsen 1996. Sid 35)

Företrädare för Reads idéer i Sverige på 1940 och 1950-talen var Marita Lindgren– Fridell, som 
menade att man skulle sträva efter en integration mellan skolans orienteringsämnen och de 
estetiska ämnena. På 1950-talet kom det en engelsk vetenskaplig annons som tvingade fram en 
total förändring (Thofelt 2001). Här var undervisningen tvingad till att undersöka istället för att 
undervisa. Den skulle även sätta det praktiska före det teoretiska, vilket numera är en gammal 
sanning men inte satt i system i detta sammanhang. I en senare vetenskaplig annons visades det 
att det som tidigare varit en plåga blev en glädje för att man nu använde sig mer av den praktiska 
undervisningen. Enligt Paulsen (1996) ansåg även de amerikanska politikerna att det saknades 
något i undervisningen som kunde frambringa det nya, kreativa uppfinningar som krävdes i 
skolan. De estetiska ämnesområdena fick då status som ett medel för att få fram denna 
kreativitet. Författaren fortskrider med att skriva att även den humanistiska pedagogiken menade 
på att arbeta med estetiska ämnen som skulle kunna utveckla känslighet och smak för det som är 
vackert i natur och kultur och därmed främja individens förmåga att ge uttryck för sitt inre liv på 
det sätt som passar den enskildes särprägel bäst. Man ville också ge barnen estetiska erfarenheter 
och inte bara kognitiva. Aulin- Gråhamn (red. 2004) riktar kritik mot dagens skolors pedagoger 
som inte ser barnen och som inte kan dra nytta av varandras kompetenser. Men den hårdaste 
kritiken skall riktas mot föråldrad kunskapssyn, stelnade traditioner, organisatoriska former och 
ekonomiska förutsättningar som styr verksamheten mot fel håll. Hon poängterar att det behövs 
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tid för estetiska processer och tid för samtal.

Styrdokument

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala kulturella värld som skolan utgör skapar utrymma och 
förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan 
berika elevernas utveckling och lärande. […] Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och 
växa med sina uppgifter. I skolarbett skall de intellektuella så väl som de praktiska, sinnliga 
och estetiska aspekterna uppmärksammas. (Läroplanen för grundskolan 1994. Sid 6)

I Läroplanen för grundskolan (ibid.) är det skrivet under rubriken skolans värdegrund och 
uppdrag att:

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva på och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och getsalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga att till eget skapande hör till det som eleverna skall 
tillägna sig. (Läroplanen för grundskolan 1994. Sid 7)

Det är även skrivet att skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att 
de i undervisningen balanserar och integrerar kunskaper i sina former samt förmåga till eget 
skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. Under mål att uppnå i grundskolan (Lpo 94) 
står det att skolan ansvarar för att varje elev skall utveckla förmåga till kreativt skapande och få 
ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud och även att varje elev kan utveckla och 
använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, 
bild, musik, drama och dans. Slutligen är det skrivet att skolans uppdrag är att främja lärande där 
individen stimuleras att inhämta kunskaper.

I Läroplanen för förskolan (1998) är det skrivet att förskolan skall vara utvecklande och lärorik 
för alla barn som deltar utifrån vars och ens förutsättningar, att verksamheten skall utgå från 
varje barns behov. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. Det står skrivet klart och tydligt att förskolan skall erbjuda barnen en 
trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet som skall inspirera barnen att 
utforska omvärlden. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. Barnet kan in den skapande och 
gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter
(Sid.9).  Som vi citerat tidigare i inledningen ur Läroplanen för förskolan (ibid.) är det av 
betydelse att låta barn skapa och kommunicera med hjälp av de olika uttrycksformerna. […] 
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapandeprocesser som i tillämpning (Sid. 
10).

Under rubriken utveckling och lärande är det skrivet att: 

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 
utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 
skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Läroplanen för 
förskolan 1998. Sid 12)
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De undersökta skolornas strävansmål

Luleå Kommun
Kommunen ligger i landskapet Norrbotten. I kommunen bor det cirka 73000 invånare. 
Näringslivet har flera starka sidor, bland annat finns det idag en blandning av industri, 
utbildning, forskning och kunskapsproduktion, offentliga och privata tjänster, handel och 
service. I skolans verksamhet arbetar 15 lärare med cirka 130 elever fördelade från förskoleklass 
till år 6 samt fritidsverksamhet. Lärarna var förskollärare, grundskollärare samt fritidspedagoger. 
Bland de 130 eleverna finns det cirka 40 olika nationaliteter. Skolan ligger i ett tätbebyggt 
bostadsområde. På skolans hemsida stod att de ännu inte utarbetat några lokala strävansmål utan 
hänvisade till en adress som ledde till läroplaner för obligatoriska skolväsendet som är ett av 
skolans styrdokument. 

Pajala Kommun
Kommunen är en gränskommun i Norrbotten och Lappland i Norrbottens län. Kommunens 
näringsliv domineras av ett mycket stort antal småföretag. Det geografiska läget som kommunen 
har sedan länge gjort den till ett naturligt handelscentrum. I kommunen bor det cirka 6700 
invånare. I skolans verksamhet arbetar förskollärare, fritidspedagoger, lågstadielärare, 
specialpedagoger, särskollärare och elevassistenter och tar tillvara de olika yrkeskategoriernas 
kunskaper. Det är en skola för barn i 6-9 års ålder med ett antal på cirka 110 elever. Skolan 
arbetar vid behov i ålderblandade grupper. Skolan vill skapa en god lärandemiljö både inom- och 
utomhus. De vill uppmuntra eleverna och ge eleverna förutsättningar för ett kreativt arbetssätt 
samt vill de i större utsträckning uppmuntra eleverna till problemlösning. Skolan vill öka 
elevernas inflytande över det egna lärandet och därigenom utveckla kreativiteten. Utöver de 
lokala målen följer skolan Läroplanen för grundskolan (1994). Sedan minoritetsspråklagens 
tillkomst 2000 har kommunen för att ge skydd för den tornedalska nationella minoriteten riktat 
in arbetet på att återskapa, meänkieli. Eftersom meänkieli är en viktig del av den kulturella och 
sociala identiteten skall 80 % av eleverna kunna kommunicera muntligt och skriftligt på det egna 
minoritetsspråket efter genomgången grundskola. Meänkieli eller finska används dagligen i 
kommunikationen med barnen i förskolan/skolan. Pajala kommun har formulerat sin 
ambitionsnivå för arbetet med meänkieli i skolplanerna från 1995, 1999 och 2004 (Skolans 
kvalitetsredovisning. www.Pajala.se 2007).

Kalix Kommun
Kommunen är en kommun i norra Norrbotten. Kommunen ligger i en gammal kulturbygd och 
har utvecklats via bondesamhället och industrisamhället fram till kunskapssamhället. I 
kommunen bor det cirka 17000 invånare. I skolans verksamhet arbetar sammanlagt 11 lärare 
med cirka 120 elever i åldrarna 6- 9 år. Skolan är en landsbygdskola. Undervisningen i bild ska 
utveckla elevens lust, glädje och säkerhet i användande, framställning, analys och tolkning av 
bilder på olika sätt. Skolan strävar efter att eleven skall bli medveten om bilden som språk och 
hur den används i olika sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med 
hjälp av bilder. Ämnet skall också ge en allmänbildning inom konst- och kulturområdet. Där det 
är möjligt ska undervisningen ske i samarbete med andra ämnen. Arbetet kan bedrivas enskilt, i 
större grupper eller mindre grupper samt i tema- eller projektform. Eleven ska ha inflytande över 
arbetets uppläggning och utformning. För att nå målen skall vi arbeta med olika material och 
tekniker.

http://www.Pajala.se
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Kulturskolan Luleå Kommun
Kulturskolan syftar till att sprida kunskap om hur skolan kan arbeta med kultur och estetiska 
läroprocesser samt hur skolan kan samverka med kulturlivet utanför skolan. Vid kontakt kommer 
lärare inom de estetiska ämnesområdena ut till andra skolors verksamhet. Det kan då gälla ett 
projekt som de erbjuder eller en önskan om samarbete från Kulturskolans sida. Personalen 
uppmuntrar barn och elever att komma med egna idéer vad gäller innehåll, arbetssätt och 
redovisningar vid det egna lärandet. De ser till att förutsättningar i form av material och 
utrustning finns för att de ska kunna använda olika sätt att uttrycka sig. Alla elever erbjuds 
professionella föreställningar i form av dans, teater och musik. Kulturskolan har här en viktig 
funktion med ett stort utbud av musik, dans, teater och hantverksutbildningar.

Myndigheten för skolutveckling har i uppdrag att i samverkan med andra aktörer utveckla 
kulturen i skolan. I uppdraget ingår att lyfta fram lärande, exempel om hur samarbetet mellan 
musik- och kulturskola, förskola och skola kan organiseras och utvecklas. Kultur är viktigt för 
våra barn och unga i förskola och skola och kan vara en väga att utvecklas och lära.
Barnkonventionen artikel 12 anger barns yttrandefrihet och att denna rätt innefattar att söka och 
sprida information och tankar av alla slag i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 
annat uttrycksmedel som barnet väljer. Varje stat som antagit konventionen skall uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. I 
läroplanerna (Lpo 94, Lpfö 98) står det uttryckligen angivet av betydelsen att ge barn och unga 
förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång 
och musik, drama, rytmik, dans, och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk och det kan 
vara ett led i barns och ungas lärande och utveckling (www.luleakulturskola.com 2007).

Dans
Kulturskolan arbetar utifrån ett konstnärligt perspektiv, med en tro på det kreativa och 
medskapande barnet, där leken och lusten är grunden till skapandet. I ämnet får eleverna 
möjligheten att gestalta sina tankar, känslor och upplevelser. Förutom att uppleva och uttrycka 
dans ska eleverna också få tillfälle att se och tolka dansen samt få tillfälle att reflektera över sina 
egna upplevelser och känslor genom att tillexempel tala, måla eller skriva.

Drama och teater
Kulturskolan vill förmedla grundbegrepp inom drama och teater som utgår från gruppens egna 
önskemål och behov genom att uttrycka sig på ett skapande och kreativt arbetssätt. De vill ge 
eleverna ett redskap att spegla den verklighet de lever i samt att man genom drama/teater ska få 
upptäcka, utforska och utveckla den egna fantasin och kreativiteten. Kulturskolan inspirerar till 
en skapande verksamhet genom arbete med barn och handledning av personal men även utveckla
metoder för att arbeta skapande i verksamheten samt att de vill integrera drama och teater i 
skolans och förskolans dagliga verksamhet.

Musik
Kulturskolan har en rad olika musik instrument som de använder i arbetet med skolorna i 
kommunen.  Det kan vara allt från blåsinstrument till musikterapi. 

Definition av estetik

Ordet estetik kommer från det grekiska ordet aisthesis. Ordet betyder läran om det sköna, läran 
om det sinnliga. Alla våra upplevelser, kunskaper och erfarenheter kommer via våra sinnen och 
går vidare till en bearbetning i vår hjärna, som har utvecklats och specialiserats genom en utövad 
perception under människans utveckling. Centrala frågor inom estetiken är konstens relation till 

http://www.luleakulturskola.com2007
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det sköna och det undermedvetna, förhållandet mellan fiktion och verklighet samt frågan om 
konstens kulturella och samhälleliga funktion. Andra centrala frågor är huruvida konsten kan 
värderas objektivt, att avgöra om upphovsmannens intention eller den objektiva tolkningen har 
högre validitet än den andre, samt att bedöma konstverks uttryck, egendomlighet, individualitet 
och sammanhang (www.wikipedia.com 2007).

I skolsammanhang betyder estetik oftast något som hör till konsten (Aulin- Gråhamn, Persson 
och Thavenius 2004). Det estetiska innefattar enligt forskarna fantasi, känslor och intellekt. 
Estetik är inte längre något som enbart finns i konsten, tvärtom finns det överallt. De menar att 
det finns olika uppfattning om vad estetik är. Det finns en överordnad definition och det är den 
institutionella. Estetik är något som formas och används i historiska och sociala processer. 
Forskarna utgår från boken Skolan och den radikala estetiken (2004) att konsten och det 
estetiska konstitueras av normer och värderingar som är historiskt och socialt bestämda och 
inlagrade i sociala institutioner. Det perspektivet kräver att man sätter in de estetiska praktikerna 
i olika sociala sammanhang och det leder i sin tur till fruktbara konfrontationer mellan olika 
estetikbegrepp. Vidare anser de att estetiken som social form kan utmana skolans kultur. Den 
öppnar skolan för diskussioner och dialoger, den ställer krav på hur man utvecklar sina tankar 
och känslor. Estetiken som formspråk kan utmana skolans kunskapssyn. Den sätter ett rejält 
frågetecken inför lärobokskunskapernas entydighet och förenklingar, inför färdiga och fasta
kunskaper.

Vår definition av estetik i skolan

Vår definition av estetik är en möjlighet till ett praktiskt, kreativt lärande där de estetiska 
uttrycksformerna ingår vilka är: bild, drama, dans, slöjd och musik. Estetik i skolan erbjuder ett 
reflekterande förhållningssätt till den traditionella undervisningen. Här kommer alla våra sinnen 
till användning vilket ger oss chansen att lära på ett mer kreativt och lustfyllt sätt. Det ger även 
läraren en möjlighet att använda metoder som inspirerar och bidrar med olika metoder. Estetik 
för oss är exemplariska uttrycksformer där de typiskt ”svaga” i de teoretiska ämnena får chansen 
att bli synliga och visa sina kunskaper.

Metod

I detta avsnitt presenteras urval, bortfall samt de metoder vi använt oss av i arbetet och hur 
undersökningen är genomförd. I metodbeskrivningen har vi utgått från Trost (2001), Patel och 
Davidson (2003) och Backman (1998).

Urval

Vi valde att observera, ge ut enkäter samt intervjua lärare i förskoleklass samt lärare i 
grundskolans tre första skolår. Detta för att en av oss inriktar sig mot förskolan och den andre 
mot grundskolan. De skolor som valdes ut att delta i undersökningen var för att vi skulle få en 
bredare insikt i hur de olika skolorna arbetar med de estetiska uttrycksformerna i undervisningen. 
I urvalet delades det sammanlagt ut 25 enkäter till tre olika skolor i vardera kommun samt att det 
gjordes tillfälliga intervjuer med lärarna under observationerna. Det gjordes även en intervju med 
två lärare på kulturskolan i Luleå kommun som blev den fjärde skolan i undersökningen. Vi 
valde att innefatta kulturskolan i vårt examensarbete för att få ett djupare perspektiv från 
utbildade lärare inom estetik. 

http://www.wikipedia.com2007
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Bortfall

Av de 25 enkäter som delades ut blev endast 16 enkäter besvarade. Det blev ett bortfall av 8 
enkäter. Av de tillfälliga intervjuerna som gjordes blev det inget bortfall. Det blev inte heller 
något bortfall med intervjun på kulturskolan. 

Kvalitativa och kvantitativa enkäter

Den första metoden vi valde att använda oss av var kvalitativa och kvantitativa enkäter. Vi valde 
dessa metoder för en bredare insikt i lärarnas val av undervisningssätt för att vi ska kunna förstå 
och om de använder sig av de estetiska uttrycksformerna, hur de använder sig och varför eller 
varför inte? Trost (2001) förklarar att om frågeställningen gäller hur ofta, hur många, eller hur 
vanligt skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller 
att hitta mönster skall man göra en kvalitativ studie. Han fortskrider med att förklara att om man 
är intresserad av att till exempel försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av 
att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster är en kvalitativ studie rimlig. Trost (2005) 
menar på att man ibland använder både kvalitativa och kvantitativa för att få fram data, som man 
kan lita mera på än om man bara använt en metod. 

I skolor är det mest förekommande att gruppenkäter delas ut då det enligt Trost (2001) är det sätt 
som man enklast kan nå ut med sitt frågeformulär. Det som däremot skiljer denna 
enkätundersökning från ursprungliga gruppenkätundersökningarna var att enkäterna besvarades 
enskilt och inte i deltagande med oss. Syftet var med enkäter enligt Trost (2001) för att få fram 
ett beslutsunderlag som tillsammans med det andra ska ligga till grund för beslut för den fortsatta 
forskningen (Enkätfrågor se bilaga 1 samt bilaga 4).
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Kvalitativa intervjuer

En intervjuundersökning är ett moraliskt företag, det personliga samspelet i intervjun inverkar på 
den intervjuade och den kunskap som frambringas genom intervjun inverkar på vår förståelse av 
människans situation (Kvale 1997). Han hävdar att det i en intervju inte finns några enkla regler 
eller klara lösningar för de etiska problem som kan uppstå under en intervjuundersökning. Den 
andra metoden vi använde oss av var kvalitativa intervjuer. Denna metod valdes för att utifrån 
enkätmetoderna kunna ställa flera frågor om nästan samma sak och på det sättet sedan kunna se 
och förstå varför lärare använder sig av sina undervisningsmetoder. I de kvalitativa intervjuerna 
ställde vi enkla och raka frågor. Här kan vi med dessa enkla frågor få komplexa och innehållsrika 
svar (Trost 2005). Detta innebär att man som undersökare efter att alla intervjuer är utförda sitter 
där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete kan finna många intressanta 
skeenden, åsikter, mönster och mycket annat. Trost (ibid.) menar på att dessa metoder 
tillsammans blir en triangulering, det menas vanligen att man använder sig av två eller flera 
mätmetoder för att komma fram till de rätta svaren på forskningsfrågorna. Kvale (ibid.) skriver i 
sin bok att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnen från livsvärlden ur den 
intervjuades eget perspektiv. Även om forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt 
samtal, utnyttjas den som professionell intervju, ett angreppsätt och en frågeteknik av 
utmärkande slag. Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale halvstrukturerad, det vill 
säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Han fortskrider med att 
tillägga den stora fördelen med kvalitativa intervjuer som är deras öppenhet. Det finns här ingen 
standardteknik, inga regler för en intervjuundersökning som bygger på ostandardiserade 
kvalitativa intervjuer. 

Intervjufrågorna vidareutvecklade vi utifrån enkätfrågorna. Enligt Trost (2005) är det av 
betydelse om man är väl förberedd inför de frågor som ska ställas. Han menar på att väl 
inarbetad intervju guide ger ledtrådar som underlättar att ställa raka och enkla frågor. Som 
intervjuare bör vi även sträva efter att ställa direkta frågor och undvika indirekta. Detta gäller i 
synnerhet då man som intervjuare kommer in på ”känsliga” områden. 

Vid intervjuerna turades vi om att ställa frågorna medan den andre koncentrerade sig på att 
anteckna ner det som sades. I och med att vi beslöt oss för detta blev vi ett extra stöd för 
varandra. Till exempel när den ena antecknade och inte hann skriva ner allt, kunde intervjuaren 
efter intervjun komplettera det som antecknaren inte hann med. Kvale (1997) anser att det 
särskilt lämpar sig i den kvalitativa forskningsintervjun att ställa ledande frågor för att pröva 
tillförlitligheten i intervju personens svar och verifiera intervjuarens tolkningar men det centrala 
är inte huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande utan vart frågorna ska leda 
och huruvida de kommer att leda er relevanta riktningar och skapa ny pålitlig och intressant 
kunskap. I intervjuerna valde vi att föra anteckningar i stället för en bandinspelare, detta med 
tanke på att många lärare fann sig besvärade och obekväma med tanken på att bli inspelade. 
Trost (2005) påpekar att minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys. Om man 
använder sig av bandinspelningar, anteckningar och/eller utskrifter kan det inte ersätta det 
intryck intervjuarna får vid själva intervjun, ej heller dit man ser och hör eller ”läser mellan 
raderna” (Intervjufrågor se bilaga 2). Kvale (1997) påpekar att antalet nödvändiga 
intervjupersoner beror på undersökningens syfte. I kvalitativa intervjuundersökningar, som vi 
gjort, tenderar antalet personer att vara antingen för litet eller för stort.  Författaren anser att om 
antalet är för litet är det omöjligt att göra statistiska generaliseringar eller fästa hypoteser om 
skillnaden mellan grupper. Visar det sig att antalet är för stort går det inte att göra några mer 
ingående tolkningar av intervjuerna. Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en 
särskild person, räcker det med denna enda person. Resultatet av en intervju beror av 
intervjuarens kunnande, känslighet och empati.
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Observationer

Våra observationer kan betecknas enligt Kullberg (2004) som deltagande observationer. 
Författaren förklarar att det finns olika grader av deltagande observation. Utifrån boken kan vi 
fastställa att vi är en blandning av den totala deltagaren som aktivt deltar i det som sker och den 
totala observatören som endast tittar på. De iakttagelser som vi gjorde under observationen 
noterade vi efter dagens slut i våra anteckningar. Det fanns även tillfällen då vi förde noteringar 
under lektionspass, detta med tanke på att vi ansåg det observerade så pass viktigt att vi inte 
skulle glömma bort det och de ordval som lärare använt sig av. Kullberg beskriver innebörden i 
begreppet deltagande observation som ett pågående och intensivt observerande, lyssnande och 
talande. Författaren anser att det är av vikt att man som forskare har ett vidvinkelperspektiv. Den 
deltagande observatören behöver dessutom ägna sig åt introspektion, det vill säga forskaren 
måste se in sig själv för att kunna förstå sina upplevelser bättre. Den deltagande observatören 
måste direkt eller relativt direkt anteckna vad han eller hon ser. 

Lenz- Taguchi (2003) skriver i sin bok Varför pedagogisk forskning? Att det är utifrån 
observationer som vi kan synliggöra elevernas, pedagogernas samt vårt eget lärande. Författaren 
avser att det utan diskussion och utan reflektion kring observationen sker ingen utveckling och 
ingen förändring, varken av det egna eller elevens arbete.

Forskningsetiska ställningstaganden

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det några etiska forskningsregler som bör tas i beaktande 
vid all typ av forskning. Det är fyra huvudkrav man måste ta hänsyn till nämligen: 
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 tillfrågas om de vill delta i 
undersökningen eller inte. När det gäller barn bör dessutom samtycke 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 
besvaras på sådant sätt att det inte kan hamna i händerna på obehöriga. Det sista kravet handlar 
om nyttjande med det menas att det insamlade materialet endast får användas för 
forskningsändamål. I vår undersökning där vi intervjuade samt de enkäter vi lämnade ut blev 
godtyckliga i och med att vi fick intervjua de gällande personerna samt när enkäterna togs emot 
av lärarna. Därmed ansåg vi att lärarna var klara på det resultat vi kommit fram till kommer att 
ligga som underlag för vårt arbete. Eftersom det inte var barn vi frågade behövde vi inget 
samtycke av föräldrar eller vårdnadshavare. Konfidentialiteten säkrades genom att varken skola, 
klass lärare eller barn deltog med sina namn i våra undersökningar och i arbetet avidentifierades 
samtliga personliga uppgifter. Det insamlade materialet har endast kommit till användning i vårt 
examensarbete.

Analys 

Enkäterna bearbetades på det sätt att vi granskade igenom dem och skrev ner sammanfattning av 
svar samt att det gjordes statistik över några av svaren. Intervjuerna bearbetades genom att vi 
även här granskade och gick igenom de anteckningar som vi fört under intervjun. De svar vi fick 
från skolorna i de olika kommunerna sammanfattades gemensamt till en enda intervju. Dock är 
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Kulturskolans svar under en enskild rubrik. De enkäter som besvarats av lärarna samt de 
intervjuer vi har gjort anteckningar ifrån har bearbetats, analyserats och gett ett resultat som 
redovisas i löpande text och som stapeldiagram. 
Även antal bortfall av enkäter har redovisats i resultatet. Vi har använt oss av tre analysmetoder 
som Kvale (1997) förespråkar som koncentrering, kategorisering och tolkning. Utifrån 
koncentreringen har vi fått fram sammanfattningarna av intervjuerna samt av enkäterna. Med 
hjälp av kategorisering analyserade vi sedan sammanfattningarna och fick fram de olika 
resultaten. De svar vi fick på våra frågeställningar har vi tagit oss till hjälp av relevant litteratur, 
observationer av lärare och deras inställning till de estetiska uttrycksformerna och av de svar vi 
fått av enkäterna som delats ut samt intervjusvaren. 

Genomförande

Innan den påbörjade undersökningen, som vi bland annat planerade att göra under den 
verksamhetsförlagda utbildningen, kontaktade vi vår handledare på den gällande skolan och 
bestämde oss för att besöka skolan innan praktiken. Innan och under den verksamhetsförlagda 
utbildningen var det väldigt sällan någon som hade funderingar om vårt examensarbete, trots att 
de fått information om att vi var sista års elever och skrev examensarbete. Vid funderingar 
svarade vi att vi ville få en inblick i hur de arbetar praktiskt och teoretiskt, detta för att de inte 
skulle bli rädda för att bli granskade men även för att de inte skulle börja ändra något i sin
undervisningsmetod. På de skolor där vi inte hade någon verksamhetsförlagd utbildning valde vi 
att besöka tre dagar vardera. Vi informerade innan om det valda ämnet vi skrev om och det syftet 
vi hade samt att vi gav ut enkäter och tillfälliga intervjuer gjordes. Under de observationerna som 
vi gjorde på de olika skolorna skrev vi under tidens gång anteckningar. De anteckningar som 
fördes kom att bli underlag i vår diskussionsdel. Vi började med att söka fakta om vårt valda 
ämne i tidigare skrivna rapporter, artiklar och annan relevant litteratur. Eftersom det klart och 
tydligt står i läroplanen att de estetiska uttrycksformerna ska genomsyra skolans verksamhet, 
använde vi oss av Lpfö98 och Lpo94. 

När fakta var sökt påbörjade vi våra enkätfrågor (se bilaga 4) som skulle lämnas ut till lärarna på 
de olika skolorna. När enkätfrågorna var färdigställda, var det nu dags att lämna ut dessa till de 
tre skolorna i de tre valda kommuner. Vi började med skolan i Luleå kommun eftersom vi för 
tillfället hade vår verksamhetsförlagda utbildning där. Enkäterna lämnades i personalrummet, där 
det även lämnades en lapp där vi skrivit: Var vänlig, tag en. Mvh/Anna och Lisa. Till vår upptäck 
såg vi att endast ett fåtal enkäter tagits, vi beslöt oss då för att dela ut enkäterna personligen. 
Lärarna tog emot dem lite motvilligt. Under vår sista dag på den verksamhetsförlagda 
utbildningen, var det några av lärarna som var kritiska mot enkätfrågorna, de menade att det låg 
mycket värderingar i frågorna och att de var svåra att svara på. Med hjälp av vår handledare för 
examensarbetet ändrade vi ordval på några av frågorna (se bilaga 1), för att lärare inte skulle se 
frågorna som kritiska. Vi valde även att ändra enkäterna till anonyma. Efter den 
verksamhetsförlagda utbildningen tog vi oss vidare till Pajala kommun samt till Kalix kommun. 
Eftersom vi har släktingar i vardera kommun beslöt vi oss för att göra undersökningarna och 
intervjuerna enskilda och använde oss av samtal via telefon som stöd vid behov. De intervjuer 
som gjordes frågades slumpmässigt ut till lärarna under observationerna. Slutligen beslöt vi oss 
för att ta kontakt med Kulturskolan i Luleå kommun. Vi bjöds in av två danslärare som 
glädjeligen ställde upp på intervju. Innan intervjun hade vi beslutat oss för att en av oss förde 
anteckningar medan den andre intervjuade, detta för att inte förvirra dem, samt att det 
underlättade för oss att veta det ansvaret vi enskilt hade under intervjun.  Man får ha i åtanke att 
enkäterna och intervjuerna var frivilliga, vilket kan få sin betydelse i resultatdelen.

De svar vi fick på enkäterna hade delade meningar. Tyvärr var det inte alla som svarade på 
enkäten samt att vissa valde att utelämna några frågor. De kommuner som valdes ut var på grund 
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av att vi skulle kunna se skillnader och likheter med de estetiska uttrycksformerna och lärares 
inställning till dessa i en stadsskola, samt två landsbygdskolor. De resultat vi skulle komma fram 
till skulle på så sätt bli mer intressant och förhoppningsvis en inspirationskälla till skolorna som 
hade en mer blyg inställning till de estetiska uttrycksformerna.
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Resultat

Syftet med undersökningen var att få ett bredare underlag till vår studie där lärares inställning till 
och användning av de estetiska uttrycksformerna skulle visas. Studiens resultat utgörs nedan av 
den insamlande data som strukturerats och analyserats samt att den kommenterats av oss. 

Resultat av enkäter

Sammanlagt gav vi ut 25 enkäter till de tre olika skolorna i de tre kommunerna. Luleå kommun 
fick tio enkäter varav två enkäter besvarades. Kalix kommun fick sju enkäter varav sex enkäter 
besvarades. Pajala kommun fick åtta enkäter varav sju enkäter besvarades. Bortfallet av icke 
besvarade enkäter blev stort. Trots det stora bortfallet har vi valt att redovisa vissa valda frågor i 
form av stapeldiagram. De andra frågorna som inte redovisas nedan finns med i löpande text. 
(Enkätens utformning kan ses i bilaga 1.)

Svar av enkätfrågor

Skola
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Luleå Kommun

Kalix Kommun

Pajala Kommun

Figur 1. Visar antal lärare i vardera kommun som svarat på enkäten
Se bilaga 1, fråga 1.

Av figuren kan det avläsas att enkäten är besvarade av två lärare i Luleå kommun, sex lärare i 
Kalix kommun samt sju lärare i Pajala kommun. 
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Kön
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Luleå Kommun 
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Pajala Kommun

Figur 2. Visar antalet kvinnor och män som besvarat enkäten.
Se bilaga 1, fråga 2.

I figuren kan det avläsas att det endast är kvinnor som besvarat enkäten i de olika kommunerna.
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Figur 3. Visar vilken lärarexamen lärarna har i de olika kommunerna.
Se bilaga 1, fråga 3.

I figuren kan det avläsas att det i Luleå kommun är en lärare för de tidigare åren samt en 
fritidspedagog. I Kalix kommun kan det avläsas att det är fyra lärare för de tidigare åren samt två 
fritidspedagoger och i Pajala kommun kan det avläsas att det är två förskollärare samt fem lärare 
för de tidigare åren.
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Vilken årskurs undervisar lärarna i?
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Figur 4. Visar vilken årskurs lärarna i de olika kommunerna undervisar.
Se bilaga 1, fråga 4.

I figuren kan det avläsas att det i Luleå kommun är en lärare som undervisar i klass 1-3 samt en 
lärare som undervisar i fritidshemmet. I Kalix kommun kan det avläsas att det är fem lärare som 
undervisar klass 1-3 samt en lärare som undervisar i fritidshemmet och att det i Pajala kommun 
kan avläsas att det är två lärare som undervisar i förskoleklassen samt fem lärare som undervisar 
i klass 1-3.   

Utbildning i de estetiska uttrycksformerna
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Figur 5. Visar om lärarna fått utbildning i de estetiska uttrycksformerna.
Se bilaga 1, fråga 5.

I figuren kan det avläsas att alla lärare i vardera kommun fått någon sorts utbildning i de 
estetiska uttrycksformerna. 
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Var utbildningen i de estetiska uttrycksformerna tillräcklig?
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Figur 6. Visar om lärarna kände att lärarutbildningen gav tillräcklig utbildning i de estetiska 
uttrycksformerna.

Se bilaga 1, fråga 6.

I figuren kan det avläsas att det i Luleå kommun är en lärare som anser att utbildningen i de 
estetiska uttrycksformerna i lärarutbildningen är tillräcklig samt att det är en lärare som anser att 
den inte är tillräcklig. I Kalix kommun kan det avläsas att det är två lärare som anser att 
utbildningen är tillräcklig medan två anser att den inte är tillräcklig samt att det är en lärare som 
önskar fortbildning i de estetiska uttrycksformerna och en lärare som önskar att det vore mer 
utbildning i de valda uttrycksformerna. I Pajala kommun kan det avläsas att det är tre lärare som 
anser utbildningen vara tillräcklig medan en lärare anser den vara otillräcklig samt att det är tre 
lärare som hade önskat mer utbildning i de estetiska uttrycksformerna i sin lärarutbildning. 

Vilken estetisk uttrycksform föredrar lärarna?
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Figur 7. Visar vilken estetisk uttrycksform lärarna föredrar i undervisningen.
De uttrycksformer som inte är med i tabelldiagrammet fick inga svar.

Se bilaga 1, fråga 8.
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I figuren kan det avläsas att en lärare i Luleå kommun föredrar uttrycksformen bild samt att det 
är en lärare som föredrar alla uttrycksformer. I Kalix kommun kan det avläsas att en lärare 
föredrar bild, en lärare som föredrar musik samt fem lärare som föredrar alla uttrycksformer. I 
Pajala kommun kan det avläsas att fyra lärare fördrar bild, en lärare föredrar drama/teater samt 
att två lärare föredrar alla estetiska uttrycksformer. 

Vilken estetisk uttrycksform föredrar eleverna?
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Figur 8. Visar vilken estetisk uttrycksform lärarna tror eleverna föredrar.
De uttrycksformer som inte är med i tabelldiagrammet fick inga svar.

Se bilaga 1, fråga 9.

I figuren kan det avläsas att lärarna i Luleå kommun tror att deras elever föredrar bild. I Kalix 
kommun kan det avläsas att lärarna tror att deras elever föredrar alla estetiska uttrycksformer. I 
Pajala kommun tror majoriteten av lärarna att deras elever föredrar dessa uttrycksformer. 

Samarbetar skolorna med Kulturskolan?
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Figur 9. Visar om skolorna i de olika kommunerna samarbetar med Kulturskolan i vardera 
kommun.

Se bilaga 1, fråga 10.

I figuren kan det avläsas att samtliga skolor i de olika kommunerna samarbetar med 
Kulturskolan på något sätt.
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Är lärarna nöjd med den kombination de använder sig av i 
undervisningen?
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Figur 10. Visar om lärarna i de olika kommunerna är nöjd med sin kombination med det 
praktiska och teoretiska i undervisningen.

Se bilaga 1, fråga 13.

I figuren kan det avläsas att samtliga lärare i Luleå kommun och Pajala kommun är nöja med den 
kombination de använder sig av i sin undervisning med barn- och elevgrupperna. I Kalix 
kommun kan det avläsas att det är fem lärare som är nöjda medan en lärare anser sig vara 
missnöjd med den undervisning hon bedriver.

Sammanfattning av enkäter

Samtliga besvarade enkäterna är av kvinnor där de alla är utbildade lärare och jobbar från 
förskoleklass upp till årskurs tre, några är fritidspedagoger samt att några är utbildade 
grundskolelärare 1- 7. De klasser som lärarna undervisar i varierar från förskoleklass upp till 
årskurs 3. Majoriteten av lärarna undervisade i årskurs 3. Samtliga lärare ansåg att den utbildning 
de fått i de estetiska uttrycksformerna i sin lärarutbildning var tillräcklig, dock var det en som 
menade på att de kunde ha fått mer praktiska tips. Vissa menade även på att har man intresse i de 
ämnena finns det oftast fortbildningskurser som man kan välja att läsa. Den estetiska 
uttrycksform som lärarna haft mest utbildning i visade sig vara bild och musik. 

Många av lärarna skrev i enkäten att de använder sig av de estetiska uttrycksformerna i 
undervisningen, där de integreras med de traditionella ämnena. En lärare skrev att de kom till 
användning under den ”roliga timmen”. I några av svaren skrev lärarna att musik och drama är 
något Kulturskolan har hand om. En fritidspedagog menade på att det under skoltid är lättare att 
arbeta praktiskt, men att det på eftermiddagen på fritids är svårare eftersom barngrupperna blir 
större. En annan fritidspedagog menade på att när läraren tillexempel går igenom teoretiskt med 
eleverna går hon sedan igenom den praktiska delen på fritids, till exempel när läraren pratar om 
rymden, så låter hon eleverna tillverka egna planeter och rymdraketer. En lärare svarade att hon 
försöker använda sig av alla undervisningsmetoder för att nå så många elever som möjligt, 
eftersom vi alla lär på olika sätt. I enkätsvaren kunde vi tydligt se att lärarna föredrar bild som 
estetisk uttrycksform, detta för att de själv tycker att det är roligt. Vi kunde även se att lärarna 
tycker att bild är enkelt och kan användas genom att hjälpa eleven vidare i sin läroprocess, samt 
att det alltid går hem hos barnen. En lärare uttryckte sig i att hon föredrar drama men att det är 
svårt att komma igång med det, hon tror även att drama kan vara ett mycket bra uttrycksmedel 
för att få en bra sammanhållning i gruppen. 
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Den estetiska uttrycksform som lärarna tror att eleverna föredrar är mestadels bild, men även 
drama och musik. Detta för att lärarna har sett att eleverna känner sig mest trygg med dessa 
ämnen samt att eleverna tycker att det är roligt. Några av lärarna menar på att bild och drama är 
något som passar alla åldrar, eleverna känner då inga prestationskrav. Samtliga skolor 
samarbetar med kulturskolor med musik och drama, vissa har även svarat att de samarbetar med 
dansundervisning. En lärare svarade att hon brukar få gå på olika musikevenemang som 
Kulturskolan har. Det verkar vara vanligt att skolor tar hjälp av kulturskolor vid lucia och 
skolavslutningar. 

I frågan vad det beror på när man inte använder sig av de estetiska uttrycksformerna i 
undervisningen (Se bilaga 1, fråga 11) var det många som valde att inte svara på frågan. De som 
svarade ansåg att många av dagens lärare har den gamla utbildningen och att det kanske inte 
känns naturligt att använda sig av dessa uttrycksformer. De menade även på att praktiskt arbete 
kräver att man har en grupp som fungerar socialt. En lärare svarade att hon själv inte känner sig 
säker i dessa ämnen och att hon tror att andra inte använder sig av dessa på grund av deras 
osäkerhet. En lärare svarade att praktiskt arbete kräver mycket jobb av den vuxne och att mycket 
av tiden går till att ta hand om barnen som inte klarar av allt omkring. Hon menade även på att 
när allt är färdigt så är det värt mödan. En lärare svarade även att oroliga grupper kan bli ännu 
jobbigare av inslag som inte är förutsägbara. En annan lärare menade på att hon har mål att 
uppnå och att hon prioriterar det viktiga i undervisningen för att hinna med allt. Många lärare 
ansåg i svaren att de inte har den rätta utbildningen eller den rätta kompetensen. 

Samtliga lärare ansåg sig vara nöjda med sin kombination av den praktiska och den teoretiska 
undervisningen. Några menade på att de ville eftersträva en jämn blandning med kombination av 
teoretisk och praktisk undervisning, men att de gärna arbetar mer praktiskt om det går med tanke 
på barngruppen och de resurser som finns. En lärare ansåg sig vara nöjd men ansåg även att hon 
försummade drama. En lärare som inte var nöjd med sin kombination i undersvingen menade på 
att hon önskar att hon hade mera tid, att det idag känns otillräckligt. På övriga synpunkter fanns 
det frågetecken kring två av frågorna på enkäten (se bilaga 1, fråga 11 och 12).

Sammanfattning av intervju med Kulturskolan

Lärarna på Kulturskolan är utbildade danslärare. De berättade att det sammanlagt på 
Kulturskolan finns fyra danslärare samt ett stort antal av musiklärare. Danslärarna arbetar 
tillsammans med cirka 14500 barn och ungdomar. Det område som de håller sig inom är Luleå 
kommun. Varje lärare har sitt eget område, men om efterfrågan är stor finns möjligheten att gå in 
i andra områden. De två danslärarna har varit verksamma i yrket åtta respektive nio år. Åldrar 
som de arbetar med är barn från två år upp till femton år. Danslärarna besöker barngrupper cirka 
fyra till fem dagar i veckan. De har en önskan om att de vore fler lärare på de barngrupper som 
finns. Danslärarna anser att de har ett bra samarbete med skolorna men eftersom de är så få 
lärare blir tiden i barngrupper mindre än de önskat. Om de vore fler lärare skulle tiden i 
barngrupper även öka och tiden till planering skulle minska. De menade på att det även krävs att 
skolorna avsätter tid för planering för ett bättre samarbete. Det undervisningssätt som de arbetar 
med har visat sig vara meningsfullt, både för lärarna och för eleverna. De har sett att eleverna ser 
en möjlighet att få uttrycka sig med hjälp av dansen men även att det finns de elever som har 
svårt att uttrycka sig inom dansen och behöver ett annat uttrycksmedel. Lärarna menar att man 
med hjälp av de olika uttrycksmedlen på ett kreativt och lustfyllt sätt kan hitta vägar och finna 
lösningar att möta eleverna på. Elever idag måste få träna mer på att koncentrera sig vilket kan 
bli möjligt om de använder sig mer av de estetiska uttrycksformerna. I det konstnärliga finns det 
inget rätt eller fel, utan här får alla chansen att uttrycka sig som de vill. 
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Lärarna önskar att de skulle ha mer samarbete med skolorna i kommunen men eftersom det råder 
brist på resurser går det tyvärr inte i nuläget. Sedan finns det även en del skolor som inte vill ha 
ett samarbete eftersom de inte ser någon mening med det. Den skillnad som de sett är att de 
skolor som hör av sig och är villiga att samarbete är även de skolor som är positiva mot nya 
inlärningsmetoder. De skolorna är inte rädda för nya intryck utan är öppna och positiva. Med 
andra ord, lärarna verkar trygga i sin yrkesroll. De skolor som däremot väljer att inte samarbeta 
med Kulturskolan har visat sig vara mindre positiva och ser inte mening med de nya 
inlärningsmetoderna. Här kan vi tolka att lärarna känner sig skrämda och blyga i sin yrkesroll.
Danslärarna förtydligar att om blyghet finns hos lärare i skolor tror de att det kan bero på att de 
har en annan kunskapssyn. Den respons som danslärarna fått av skolor är att det är svårare att 
bedöma barn och elever i de estetiska ämnena eftersom det inte är något konkret, inget man kan 
ta på. Även en del föräldrar har en annan syn och förstår inte poängen med dessa ämnen i 
skolorna. Danslärarna önskar att de kunde se att det estetiska finns i allt, man måste bara öppna 
för nya synvinklar och möjligheter.

Det många skolor efterfrågar är akuta konfliktlösningar i barn- och elevgrupperna. Här kan 
Kulturskolan hjälpa till med drama som pedagogiskt hjälpmedel. Den nackdelen som finns är att 
de inte känner barnen/eleverna och att det gör det svårare att lösa problemet under kortare tid. 
Detta är något som skolorna kan ha svårt att förstå, att det som utomstående är svårt att sätta sig i 
någon konflikt som man inte varit med om från början. Positivt menar de på att dansen mer och 
mer växer i efterfrågan. Tråkigt är att vissa lärare förhåller sig till det ”gamla” tänkandet när de 
egentligen borde våga utforska och tänka på nya kreativa sätt. De tycker det är roligt att fler 
studenter idag väljer att läsa estetiska kurser och ser positivt på det ”nytänkande” som de kan 
bidra med i skolans verksamhet. 

Vår diskussion av intervjuerna på de olika skolorna

I de tillfälliga intervjuerna på de olika skolorna kom det fram att landsbygdsskolorna ansåg det 
vara viktigt med integrering av de estetiska ämnena i skolans undervisning. Eftersom vi haft vår 
verksamhetsförlagda utbildning på stadsskolan i Luleå kommun hann vi se att de har en viss 
samverkan med de estetiska uttrycksformerna, men det finns sällan något syfte bakom det. Till 
exempel, om de har en bilduppgift var det sällan vi kunde se någon mening med den samt att 
eleverna ibland har svårt att förstå vad de skulle göra samt varför de ska göra den. 

På landsbygdsskolorna använder lärarna sig mycket av bild, drama, rörelselekar, musik och 
avslappning i form av massage. Den uttrycksformen som användes mest i undervisningen är bild, 
detta eftersom många lärare anser det vara något mer naturligt samt att de känner att de 
behärskar uttrycksformen. I Pajala kommun har de till exempel en målarverkstad där barnen och 
eleverna kan gå in och pyssla och måla efter eget behag om lokalen inte var bokad och upptagen. 

Slutsatsen vi kan dra är att lärarna i de olika skolorna, i de olika kommunerna många gånger ser 
tidsbristen som ett stort hinder. Många önskar att de har möjligheten att använda sig av dessa 
uttrycksformer mer i undervisningen, men att timplanen reglerar tiden och att de har mål att 
uppnå som prioriteras före dessa. På landsbygdsskolan i Kalix kommun önskar de att de har mer 
samarbete med Kulturskolan medan Pajala kommun samt Luleå kommun anser sig redan ha ett 
gott samarbete.
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Diskussion

I de följande delarna nedan kommer vi att behandla studiens validitet och reliabilitet. Sedan 
kommer vi att behandla en metod-, resultat- och en slutdiskussion där vi sammanfattar vår 
studie. Slutligen kommer vi att delge med oss tankar om hur man kan gå vidare i fortsatt 
forskning.

Validitet och reliabilitet

Med begreppet validitet menas det av Trost (2005) att frågan ska mäta det den är avsedd att 
mäta. Rudberg (1993) menar att validitet handlar om giltighet. Han menar på vad en 
undersökning har för mening om den inte mäter det den är avsatt att mäta. Enligt Rudberg måste 
den vara trovärdig. 

Begreppet reliabilitet är mer kopplad till de naturvetenskapliga studierna (Stukát 2005). 
Begreppet kan även användas i kvalitativa undersökningar med tolkningar. Stukát menar med 
reliabiliteten att det är kvaliteten på mätinstrumentet. Enligt Patel och Davidson (2003) 
motsvaras begreppet reliabilitet i kvalitativ studie av tillförlitligheten på undersökningsmetoden. 
Eftersom vi valde att använda oss av enkäter och intervjuer i vårt arbete ansåg vi kunna få en stor 
validitet tack vare att frågorna tog upp det som vi hade i syfte att få vetskap om. Validitetens 
betydelse ligger även i att enkäterna delades ut till tre olika skolor i tre olika kommuner där 
lärarna har olika uppfattningar och inställningar till de estetiska uttrycksformerna. Trots detta 
blev utfallet inte som önskat, i och med att vi fick tillbaka så få enkäter blev validiteten låg. 
Varför validiteten blev låg kan bero på det stora bortfall av enkäter som inte besvarades. De 
enkäter som besvarades kan vi inte med säkerhet säga besvarades enskilt utan de kan lika väl ha 
svarat på enkäterna tillsammans som grupp. Detta är orsaker som kan ha påverkat trovärdigheten 
av enkätundersökningen. 

Validiteten i intervjuerna har däremot varit hög, eftersom vi kunnat mäta det vi avsåg att mäta, 
speciellt var validiteten hög i intervjun med lärarna från Kulturskolan. Som Patel och Davidson 
(2003) påtalar att det är av betydelse om intervjuarna har tillfälle att förbereda sig inför en 
intervju. Några dagar innan intervjun hade vi mailat intervjufrågorna till de lärarna vi skulle 
intervjua på Kulturskolan. Vi ansåg även att validiteten var hög, eftersom vi använde oss av 
anteckningar som kom att ligga till underlag i arbetet. Enligt Kvale (1997) kan validiteten i de 
tillfälliga intervjuerna, som vi gjorde på de övriga skolorna, ha betydelse om tillförlitligheten blir 
låg eller hög. Genom att hålla till i den miljö där undersökningen ska genomföras kommer man 
in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och maktstrukturerna och får därmed en känsla av 
vad de intervjuade kommer att tala om. 

Metoddiskussion

Enligt Backman (1998) är observation ett sätt att samla in data på. Backman förklarar i sin bok 
att man istället för ordet data kan använda sig av begreppen kvantitativ och kvalitativ. Den 
metod man väljer att studera verkligenheten är en slags ram eller instrument för att ge en 
hanterlig och meningsfull bild av den. Med tanke på att vi i landsbygdsskolorna i Kalix kommun 
och i Pajala kommun endast observerade tre dagar i vardera skola har vi i och med detta inte 
befogenhet att dra några större slutsatser att de använder sig mer eller mindre av de estetiska 
uttrycksformerna, men det vi hann se och reflektera över har ändå fått sin betydelse i resultatet. 
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Efterhand kan vi konstatera att vi hade kunnat utforma enkäterna på ett annat sätt. I enkäten hade 
vi redan från början kunnat undvika vissa ordval (se bilaga 4) som gjorde några frågor 
värdeladdade enligt lärarna i skolan i Luleå kommun. I vår enkät hade vi till början en tanke att 
lärarna skulle skriva ut sitt namn men att dessa skulle vara anonyma för andra att se. Detta var 
för att vi sedan i våra enkätsvar skulle kunna ta ut det relevanta i enkäten för att sedan kunna 
intervjua de personer i fråga om det behövdes. I och med att vi ändrade enkäten ansåg vi att 
namn inte var något nödvändigt eftersom vi valde att göra tillfälliga intervjuer istället. Det här 
gjorde vi för att lärarna inte skulle känna sig obekväma och rädda för att svara för de frågor som 
ställdes till dem. Enligt Trost (2001) skall man sträva efter att undvika värdeladdade ord,
eftersom det kan påverka svaren. På grund av att många lärare i skolan i Luleå kommun ansåg 
enkäten vara besvärlig att svara på samt att de ansåg att de hade tidsbrist ville vi som Trost 
förespråkar inte påminna dem allt för mycket. Många människor bli irriterade över för många 
påminnelser, men om man inte skickar påminnelser får man inte heller några svar (Trost 2005. 
Sid 44).

Av de åtta enkäter som vi inte fick besvarade hade de en tanke att tillsammans i arbetslaget 
svarar på dessa för att underlätta arbetet för dem själva. En lärares kommentar var Självklart 
skulle resultatet bli sämre men det skulle bli enklare för dem. Som Trost (2005) uttrycker sig kan 
folk ha svårt att besvara frågor som de ej har intresse att svara på, sedan kan de även bero på att 
svarspersonens osäkerhet när det gäller frågorna som kan leda till att personen inte skriver 
någonting alls. Kan det som Trost förespråkar vara en osäkerhet som lärarna hade till varför de 
valde att inte svara på enkäten? Eller vad kan det bero på? Kragh- Jacobsen (1993) antyder att 
det i stor utsträckning kan handla om känslor och egenskaper som vi själva inte vill vidkännas 
och som vållar obehag, smärta och olust. Vi tror att det kan bero på att de kände sig hotade för 
att de visste att de inte använder sig av de estetiska uttrycksformerna i den utsträckning som de 
kanske borde. I läroplanen står det tydligt att de estetiska uttrycksformerna skall genomsyra hela 
verksamheten. Med tanke på att skolan i Luleå kommun hade elever med ett flertal olika 
bakgrunder, är det inte då till en än större anledning att använda sig av dessa uttrycksformer så 
att samtliga sinnen får komma till användning? Enligt Jernström och Johansson (1997) påpekar 
de att många anser att språket är vårt viktigaste kulturarv och att språket är viktigt, men den 
kulturella bakgrunden innehåller så mycket mer. Kultur är också många gånger sådant som har 
med konstnärlig verksamhet att göra. Författarna menar även att kultur är ett helt folks sätt och 
leva och ingen har mer kultur än någon annan. De här beteendemönstren överförs från generation 
till generation och barnet tar till sig dessa och lär sig därigenom att förstå sin omgivning. Man 
kan säga att barn successivt växer in i en kultur. 

När man skapar den här kulturförankringen i skolan, förskolan eller på fritidshemmet, arbetar 
man med hela barnet det vill säga man möter barnets olika erfarenheter och behov utifrån 
hennes/hans tankemässiga, motoriska, känslomässiga, språkliga, sociala och kulturella 
förhållanden och barnet är alltid i centrum. (Jernström och Johansson 1997. Sid 43)

Till de två andra skolorna hade vi hunnit ändra enkätens utformning (se bilaga 1 och bilaga 4). 
Enkäten blev här bättre bemött. Det som lärarna påpekat efter ändringarna i enkäten var att det 
var en fråga som de inte förstod. Eftersom vi tidigare blivit bemötta av en sådan kritik var vi här 
rädda på hur de skulle reagera gentemot oss samt mot enkäten. Till vår förvåning kunde vi efter 
de tre dagarna som vi gjort observationer lämna skolorna med ett leende på läpparna. 

De intervjuer som vi gjorde var som vi tidigare beskrivit slumpmässiga intervjuer där vi i vissa 
situationer kunde fråga en lärare hur hon/han tänkte för att få en djupare inblick i deras ställning 
till de estetiska uttrycksformerna. Vi använde oss av dessa för att lärarnas egen planeringstid 
skulle bestå samt att den tid vi hade var prioriterad för observation i skolans verksamhet. Vid 
intervjutillfället med Kulturskolan ställde vi en rad hypotetiska frågor. Kragh- Jacobsen (1993) 
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förklarar att hypotetiska frågor är ett slags öppna frågor som handlar om något som inte är eller 
som inte finns. Dessa frågor försöker fånga in tankar och idéer man kan ha haft tidigare eller som 
man kanske borde ha tänkt på. De kan även uppmana till realistiska eller surrealistiska 
tankegångar samt kan de dessutom öppna upp för drömmar och önskningar. Han förklarar även 
att frågorna kan bli för hypotetiska och blir då svåra att svara på. De svar vi fick av intervjun 
med lärarna på Kulturskolan var positiva. Den syn och det perspektivet som de hade på de 
estetiska uttrycksformerna var intressant att ta del av. Här kunde man se stora skillnader om man 
jämför dessa svar med de svar som vi fick av några lärare på de andra skolorna. 

Vi vill påminna om att vi i texten har med våra egna spekulationer om varför lärarna inte 
besvarat enkäten. Den låga svarsfrekvensen kan naturligtvis bero på andra orsaker än de vi tror 
på.   

Resultatdiskussion

Vårt syfte var att beskriva och förstå pedagogernas inställning till de estetiska uttrycksformerna 
som bild, drama, slöjd, musik och dans. För att få svar på våra frågeställningar har vårt val av 
metoder varit bra. Vår strävan var att inte tydliggöra vår studies syfte eftersom lärarna då kan ta 
möjligheten att ändra på sitt undervisningssätt. De genomförda observationerna har gett oss ett 
mycket intressant underlag. I våra observationer som vi gjorde i skolorna i de olika kommunerna 
kunde vi se skillnader och likheter. Den informationen vi fick av att observera de olika skolorna 
blev vårt viktigaste underlag till detta examensarbete. Här i observationen kunde vi konkret se 
lärarna sätta sina ord i handling. De svar som de gav i enkäterna kunde vi i praktiken observera 
om de stämmer eller inte stämmer. Under ett tillfälle på vår verksamhetsförlagda utbildning i 
skolan i Luleå kommun höll vi på att ”tappa hakan”. Till dagens ära var det FN-dagen. Eleverna 
fick till uppgift att måla en fredsduva. I genomgången till uppgiften av fredsduvan betonade 
läraren att en fredsduva är vit. Läraren upprepade sina ord noga medan eleverna gjorde 
uppgiften. Eleverna fick varsin mall föreställande en duva. Eftersom läraren betonat att duvan 
skall vara vit var det några elever som menade på att det enda de behöver göra är att klippa ut 
duvan från mallen och placera dit ett öga. Till lärarens förvåning var det en elev som inte tycktes 
förstå uppgiften och färglade sin duva röd. I detta tillfälle ställde läraren frågan till klassen, 
Vilken färg är en fredsduva? Frågan upprepades flera gånger om när läraren la märke till att 
eleverna ville färglägga duvan istället för att gå efter den mall läraren beskrivit. När eleven fick 
höra att han gjort fel från både läraren och andra elever försökte han sudda bort den röda färgen. 
Det är av betydelse att tillägga att denna elev har ett utländskt ursprung och behärskar inte det 
svenska språket så väl ännu. Sedan hängde läraren upp fredsduvorna i fönstret i klassrummet. 
Resultatet av fredsduvorna blev att samtliga mallar såg likadana ut. En pojke uttryckte sin 
missnöjdhet med att de alla såg likadana ut och sade: Varför har alla gjort sin vit? (Se bilaga 3 –
fredsduva). Barnes (1994) påpekar att lärare som använder sig av sådana knep är antagligen inte 
särskilt intresserade av teckning utan snarare att överleva skoldagen utan allt för stora problem. 
Mallar är enligt honom ett sätt att hålla eleverna sysselsatta utan att behöva brottas med 
problemen att lära dem konstnärligtskapande. 

Sinnen och motorik, teori och praxis, tankar och känslor samlar kunskap på varsitt område och 
tillsammans blir det en rik helhet. Genom att arbeta på detta sätt kan man uppnå insikt i olika 
former samtidigt: både genom sinnen och känslor, som kan ge estetisk insikt och genom 
intellektet, som leder till rationell insikt. (Paulsen 1996. Sid 11)

Tänk dig en värld utan bilder, skulpturer, musik, dans, teater och diktning? Vad för slags värld 
skulle det vara? Vad för slags samhälle skulle vi få? Vad för slags människor skulle vi bli? Här 
kunde vi konstatera att läraren hämmade elevernas kreativitet och försummade deras förmåga 
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och fantasi. Vygotskij (1998) anser att den dialog läraren för med sina elever är en nödvändig 
förutsättning för inlärningen. Han menar på att det den vuxna säger kan reflektera sig över till 
eleven, vilket vi tydligt kunde uppfatta. Under ett annat tillfälle i samma skola i fritidshemmet 
var det en pojke som ville måla sin skål som han tillverkat på träslöjden. Fritidspedagogen 
svarade: Nog får du måla den men jag tycker att den är finare som den är. Pojken blev besviken 
på det svar han fått men var inte förvånad. Det skapande som fanns att tillägna sig åt var alltför 
ofta att färglägga färdiga mallar, men trots detta var det ändå en populär aktivitet bland eleverna. 
Det man får ta i beaktning är den rådande bristen på resurser och det stora antalet elever. Vi såg 
sällan något intresse från lärarnas sida att låta eleverna prova på och upptäcka nyfikenhet för att 
sedan gå vidare i sin vilja och lust till de estetiska uttrycksformerna. I arbetslaget var det en 
lärare som uttryckte sin olust till de mallar som kopierades flitigt. Hon ansåg att mallarna 
hämmar elevernas kreativitet och tog helt avstånd från detta genom att inte kopiera upp sådana. 
Eftersom skolan har elever med 40 olika nationaliteter är det av större betydelse att använda sig 
av de estetiska uttrycksformerna. De barn och ungdomar som kommer från andra länder som inte 
har svenska som modersmål behöver få uttrycka sig genom dessa uttrycksformer dagligen. I de 
estetiska uttrycksformerna finns det inget rätt och inget fel, här kan man oavsett kulturell 
bakgrund uttrycka sig genom sina sinnen. Dessa former är även ett mycket viktigt verktyg i den 
pedagogiska undervisningen. Genom musik, bild, dans, drama/teater och slöjd får barn och 
ungdomar möjlighet att bearbeta sådant de varit med om tidigare. Till exempel om de varit med 
om ett krig kan de här uttrycka sina känslor i stället för att stänga de inne för att de i den 
teoretiska undervisningen inte har det ”rätta” språket att uttrycka sig på.  

Enligt Paulsen (1996) utvecklar de estetiska uttrycksformerna estetiska färdigheter genom 
känslofull användning av olika medier. De ger barn en allsidig erfarenhet, utvecklar estetisk 
känslighet och medvetenhet, ger insikt i kulturtraditioner, nationellt och globalt, utvecklar 
förmåga att reflektera över problemställningar, utvecklar förmåga att bedöma förhållandet 
mellan estetiska uttryck och verkligheten, utvecklar den skapande fantasin och stimulerar 
kreativt tänkande och handlande, utvecklar medvetenhet och insikt om sig själv och andra, 
individuellt och socialt samt att de ger träning i förhandling och samarbete. 

Miljön måste vara inspirerande. Det är då barn trivs och när de trivs och har roligt, då utvecklas 
dem också. Vi har observerat att barns skapandearbete sker bäst i ett socialt sammanhang, i en 
grupp med kompisar och med vuxna som kan ställa de rätta pedagogiska kraven mot bakgrund 
av elevernas förutsättningar. Som vi tidigare tagit upp i bakgrunden är miljön av betydelse i 
verksamheten enligt Läroplanen för förskolan (1998). Här är det skrivet att miljön skall vara 
öppen, innehållsrik och inbjudande samt att det tillsammans skall främja kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet. Var miljön nog inspirerande på skolorna? På de två landsbygdsskolorna var 
miljön inspirerande till kreativt skapande. På skolan i Pajala kommun hade man en 
målarverkstad där eleverna fick vistas och prova på och utforska själva när lokalen var ledig. Det 
hölls många bildlektioner där dagligen. I klassrummen och i korridorerna pryddes väggarna av 
konstverk som eleverna åstadkommit. I Kalix kommun pryddes även här väggar och korridorer 
av elevernas konstverk. På grund av lokalbrist hölls de estetiska lektionerna i vardera klassrum. I 
observationen på de här två skolorna kunde vi se ett intresse och en glädje från både elev och 
lärare. De uppgifter som gjordes med eleverna var alltid meningsfulla med ett tydligt syfte. 
Meningsfulla aktiviteter samt skapande aktiviteter, skänker elever glädje i själva genomförandet 
och väcker deras nyfikenhet. 

Det vi uppmärksammat oss på under samtliga verksamhetsförlagda utbildningar som vi haft är 
att glädjefyllt arbete många gånger är viktigare än alltför stor inriktning på visst resultat. Skolan i 
Luleå kommun hade däremot en viss saknad av inspirerande miljö för elever och lärare. I 
klassrummen hängde man sällan upp elevernas konstverk. Men de konstverk som väl hängdes 
upp saknade ett tydligt syfte och i de observationer som vi gjorde såg eleverna inte heller någon 
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mening med vissa uppgifter. Detta kan bero på att läraren många gånger var otydlig i sin 
presentation av uppgiften. Barnes (1994) anser att man bör göra klassrummen visuellt 
stimulerande eftersom detta är en viktig förutsättning för den konstnärliga inlärningen och också 
ett sätt för läraren att visa sitt engagemang. Vi uttrycker våra pedagogiska värderingar i allt som 
vi förevisar – från barnens egna konstverk till material och utrustning (Barnes 1994. Sid 23).

Som Barnes (ibid.) förklarar í bakgrunden där lärarna bör göra klassrummen visuellt 
stimulerande, anser även vi vikten av att synliggöra elevens arbete. I och med att du synliggör 
deras arbeten i klassrummet blir arbetet visuellt stimulerande som leder till ett lärare för barn, 
elever och lärare. Av egna erfarenheter har vi sett både för- och nackdelar med detta. En nackdel 
kan vara att i de klassrummen där arbeten synliggörs kan det ibland bidra med att barn och elever 
känner sig stressade av att producera bilder. En klar fördel är att barn och elever trivs i sitt 
klassrum om deras skapande synliggörs, vilket i sin tur kan leda till självförtroende samt att det 
gör klassrummet till en stimulerande och kreativ miljö. Även författarna i boken möjligheternas 
barn i möjligheternas skola (2002) anser även det vara av vikt att ha en stimulerande miljö, 
eftersom det skapar en förutsättning för barnen och elevernas lärande. Enligt Malmström (1991) 
förklarar även att miljön måste vara inspirerande och stimulerande, hon menar på att det är då 
barn och elever trivs och när dem trivs så utvecklas de också. Hon anser även som Koritzinsky
(ibid.) att processen fram till resultatet är viktigare än slutprodukten, eftersom det är i processen 
som vi lär oss mest.

De resultat vi kan dra är att det har av väldigt stor betydelse att lärare har ett intresse till de 
ämnen som de undervisar i för att även eleverna skall känna av detta intresse och bli inspirerade. 
Om läraren inte har intresset och motivationen är det nästan omöjligt att lära ut till eleverna. Som 
lärare behöver du inte vara konstnärligt begåvad, det finns gott om bra bildundervisning som 
bedrivs av lärare som inte själva är särskilt konstnärliga. Många av dem ger barnen 
självförtroende genom att tillsammans med dem lära sig att upptäcka vad konstnärligt skapande 
handlar om, istället för att visa sig själva som experter. Bendroth- Karlsson (1998) menar på att 
en engagerad och medveten pedagog påverkar situationen för sina elever genom sitt totala sätt att 
vara, genom att finnas till hands med gedigna kunskaper. Läraren måste ha en strävan samt våga 
möta det okända och inte alltid stanna kvar i det som känns tryggt. I skolan i Luleå kommun 
kunde vi tolka utifrån deras samtal att de var säkra i sig själva och i sin profession som lärare 
men trots detta blev bortfallet av enkätsvar ändå så stort. Om man nu är så trygg i sig själv som 
de här påstått, varför kan man då inte svara på några frågor? Den trygghet som de ville visa för 
oss anser vi inte existera i den storleken som de beskrev. Även den tolkningen som vi kunde göra 
av vissa lektioner var att osäkerhet rådde. En lärare hade ofta lektion i de estetiska 
uttrycksformerna men vi tycker att vid lektionerna saknades det intresse från lärarens sida. Dessa 
ämnen är som vi sett tidigare alltid välkomna av barn och ungdomar men här hade eleverna inte 
alls samma motivation utan ville ofta bara få det överstökat så att de kunde leka fritt. Berg och 
Scherp (2003) menar på att för att kunna lära ut behöver man besitta en kunskap i ämnet. Om du 
inte har detta kan det leda till en stor förvirring hos eleverna, att det till lärarrollen hör att lära ut 
till eleverna och till elevrollen hör det att lära in och om inte läraren kan lära ut skapas förvirring. 
Det kan leda till att ingen lärandesituation uppstår samt att elevens beteende uppfattas som 
avvikande hos läraren. 

I vår intervju med lärarna från Kulturskolan betonar de vikten av de estetiska uttrycksformerna. 
Ett av dessa uttrycksformer är musiken. Här har eleven möjligheten att bara lyssna och ta till sig 
allt hon/han ser och hör. Musiken har ett visst status i vissa skolor, det kan antingen vara högre 
eller lägre. Det är helt beroende på vilken grundsyn lärarna har samt vilken status skolan har. 
Vad kan man som lärare göra för att höja statusen? Det är viktigt att vi i skolans verksamhet 
känner att skolan och det som händer under skoltid är viktigt, samt att de är medvetna om vilka 
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konsekvenser det kan komma bli om man väljer att utesluta vissa uttrycksformer i 
undervisningen samt är det viktigt att utveckla samarbete med alla som berörs samt med 
hemmet. 

I rapporten Så tänker lärare i estetiska ämnen (2000) skriver författaren om musikens betydelse i 
skolan. Att man genom musiken kan skapa närhet mellan människor och att musiken kan vara en 
utgångspunkt för lustfylld samvaro. Hon menar på att det är ett ämne som ger möjlighet till inre 
upplevelser, vilket enligt henne är viktigt för människor, för att man då kan gå in i sig själv och 
upptäcka sitt inre i någon mening. Övrigt menar hon på att det är ett roligt och trevligt ämne där 
barnen är intresserade och känner glädje samt att det är en rolig fritidssysselsättning för många. 
Som vi såg i skolan i Luleå kommun hade eleverna 20 minuter musik en gång i veckan. Vi anser 
att det är alldeles för lite tid. I rapporten Kultur och kreativitet i lärarutbildningen (1999)
intervjuar författaren, Cristina Eriksson, som är musiklärare i Umeå Kommun. Eriksson säger att 
musiken ligger till grund för mycket arbete inom skolan. Det är slöseri med tid om musiken bara 
får finnas 40 minuter i veckan. Hon fortskrider med att säga att många musiklektioner går ju bort 
i och med lov och andra aktiviteter. Musiken är en inspirationskälla i skrivarverkstäder, 
diktframställning, avslappning inför lunchen eller ett sätt att samlas inför något känsloladdat så 
som kärlek, liv och död. Det är ett sätt att hitta källan från vilken vi öser produkter. Det händer så 
mycket inom en människa under barn- och ungdomsåren som är svår att sätta ord på. Ibland 
gäller det att bara lyssna utan krav på sig att prestera något. Eriksson tänker här på de elever som 
hon har som har ett annat modersmål än svenska. Där kan musiken uttrycka känslor och tankar, 
när språket är bristande. Hon avslutar intervjun med att påpeka att genom kombinationen mellan 
musik och drama öppnar många portar.

I skolan i Luleå kommun uppmärksammar de och tar tillvara på kulturell och språklig mångfald. 
Med tanke på alla nationaliteter som fanns i skolan bland eleverna borde skolan verkligen ha 
strävat efter detta men utifrån vår observation såg vi sällan att lärarna tog tillvara på elevernas 
kulturella bakgrund och jobbade utifrån dessa. Till exempel, att en elev får visa hur de dansar i 
hans hemland eller hur en annans elevs musik låter i hennes hemland.

I rapporten Lusten och möjligheten (2006) skriver Skolverket att det är lärarens kön, huruvida 
läraren har lärarutbildning eller ej, lärarens ålder samt vilket ämne läraren undervisar i som har 
betydelse till lärares inställning till de estetiska uttrycksformerna. I rapporten tar de upp att var 
tredje lärare anger att de har otillräcklig kompetens i att möta elever med olika social och 
kulturell bakgrund. Det finns således hos lärarna en bild av en mer kravfylld arbetssituation i 
mötet med eleverna, samtidigt med en känsla hos många lärare av att inte ha den kompetens som 
krävs. I rapporten tas det även upp att ju högre läraren värderar sin metodiska och didaktiska 
kompetens desto bättre förutsättningar medför det till elevens lärande samt att ju roligare läraren 
beskriver att det är att undervisa i ämnet. 

Orsaken till varför vi tror att man använde sig mer av de estetiska uttrycksformerna i skolorna på 
landsbygden är att i Pajala kommun vill de uppmuntra eleverna och ge dem förutsättningar för 
ett kreativt arbetssätt. Kommunen arbetar med att återskapa minoritetsspråket meänkieli eftersom 
den är en viktig del av det kulturella. Meänkieli är en blandning mellan svenska och finska och 
är ett naturligt språk uppe i Tornedalen. Två förskollärare i Pajala kommun uttryckte sig i boken 
Kulturen som språngbräda (1997) att Vårt mål är, att få barnen att känna sig stolta över att även 
kunna finska. Barnen ska inte behöva, känna att finskan är mindre värd än svenskan (Sid 78).
Därför integrerar skolan inlärningen av språket meänkieli genom musik, rörelselekar, bild och 
drama vilket är mycket uppskattat av eleverna men även av föräldrarna. Såsom i Pajala kommun 
och Kalix kommun har lärarna en glädje som ”smittar” av sig till eleverna. Det är en glädje som 
inbjuder eleverna till ett roligt, kreativt och stimulerande arbetssätt som ger alla elever 
möjligheten att lära på sitt sätt. För att barn och ungdomar i dagens skolor skall få möjligheten 
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att känna av denna glädje är det av betydelse att lärarna ändrar sin inställning till de estetiska 
uttrycksformerna. I boken Läraryrkets många ansikten (2007) uttrycker sig författarna att det 
handlar om en attityd till livet och livets möjligheter, att kunna lämna ”nej det går inte stadiet” 
till förmån till ”det här kommer att gå bra”. Detta innebär att den kreativa individen ser 
möjligheter där den icke-kreativa ofta bara ser hinder. Men kreativiteten har också en social 
aspekt. I arbetslaget är det därför viktigt att vi uppmuntrar och hjälper varandra så att vi vågar 
vara kreativa. Författarna menar att vi kan träna vår lyhördhet, lära oss känna igen kreativa 
arbetsmönster och ta till oss och använda andra goda mönster. För att stimulera kreativiteten 
måste lärare i skolvardagen ständigt arbeta med intellekt, känslor, fantasi och vilja. De måste 
våga öppna upp för nya kunskaper och plocka slentriantänkande och inre filter som både hindrar 
tänkandet och hämmar deras roll i lärandet. 

Vi kan konstatera att de estetiska uttrycksformerna som verktyg i skolans undervisning borde ha 
en självklar plats och de har en mycket stor betydelse för barns och ungdomars utveckling. Det 
”traditionella” skolarbetet är väl inrotat hos såväl elever som lärare och föräldrar men att en ny 
syn på skola, lärande och undervisning har börjat växa fram mer och mer. Detta har flera 
forskare påvisat samt har lärarutbildningen förespråkat de estetiska uttrycksformernas betydelse i 
skolan. De estetiska uttrycksformerna är positiva på så många olika sätt. Bland annat är de 
utmärkta att använda som verktyg för att främja barn och ungdomars lärande och utveckling 
samt att dessa uttrycksformer även kan stärka en som individ. Med dessa uttrycksformer kan 
man erbjuda ett varierat utbud på undervisning som gör det möjligt för elever att lära på sin 
inlärningsmetod.

Att misslyckas är mänskligt, men att acceptera misslyckanden och att leva med osäkerhet är en 
stor utmaning som konsten ofta hjälper barnen att hantera. I detta avseende är lärarens attityd 
avgörande, det krävs att läraren accepterar och uppmuntrar det individuella istället för att 
kritisera det. Att lära sig att uppskatta det tänkandet som kräver ansträngningar och mod – för 
att barnet skall komma fram till ett individuellt uttryck – är utan tvivel det som i sista hand gör 
bildundervisningen värdefull. (Barnes 1994. Sid 20)

Slutdiskussion 

Avslutningsvis ställer vi oss frågan om vi nått vårt syfte och fått svar på de frågeställningar 
som vi undersökt i arbetet. Vi anser att vi med hjälp av det underlag vi samlat in beskrivit 
och förstått lärares inställning till de estetiska uttrycksformerna som bild, drama, slöjd, 
musik och dans. I frågeställningarna har vi kommit fram till att de används i skolan men på 
olika sätt och i olika mängder. Varför eller varför inte de använder sig av dessa 
uttrycksformer beror mycket på vilken inställning lärarna har samt deras intresse och 
kunskap i ämnet. Om man som lärare inte har något syfte med uppgiften kan det bli svårt att 
motivera eleverna fram till något lärande. Finns inte motivation finns inte heller lusten och 
viljan. Är man en lärare som är trygg i sin profession, har en god självkännedom och som är 
ivrig på nya utmaningar och idéer och anser att dessa ger spänning kan man i och med detta 
vara en lärare som skapar den lust och vilja hos eleverna som bidrar till ett kreativt och 
stimulerande arbetssätt. Som Koritzinsky (2000) tidigare i bakgrunden tog upp är det enligt 
oss samt enligt de estetiska lärare som vi stött på under vår utbildning, viktigt att komma 
ihåg att vi alla lär på olika sätt och att vi bör komma ihåg att inte ge betyg efter det färdiga 
resultatet utan att även se på den process eleven haft för att komma dit. Det teoretiska och 
det praktiska i undervisningen är två delar som bör användas efter hur eleven lär sig, är man 
skapande och mer praktiskt lagd bör eleven få utgå från detta. Samt om man är mer 
mottagande och teoretiskt lagd bör man få utgå från detta. 
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Kreativitet i skolan handlar dels om förändringar, förbättringar och förnyelse av arbetssätt och 
organisation och dels om hur lärare hanterar klassrumsvardagen. Kreativa beteenden påverkas 
av organisatoriska förhållanden: strukturer, skolkultur och skolklimat och av ledarskap och 
ledning. I skolkulturen bör kreativitet ses som motorn som genererar utveckling. Ett stödjande, 
ej förslagsinriktat klimat, öppna dörrar för kreativt handlande. (Brynolf, Carlström, Svensson 
och Wersäll 2007. Sid 239)

I Läroplanen för grundskolan (1994) är det skrivet att ett ömsesidigt möte mellan de 
pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och 
lärande. Det ömsesidiga mötet mellan lärare-elev och lärare-lärare är något som vi alla bör ha i 
åtanke.

Negativa följder för den kommande yrkesverksamheten

I Läroplanen för grundskola (1994) står det i skolans uppdrag att de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas. Att eleverna ska få uppleva 
olika uttryck för kunskaper, att de estetiska uttrycksformerna ska vara inslag i skolans 
verksamhet. Vilka kan konsekvenserna bli om man som lärare inte fullföljer detta uppdrag? 
Konsekvenserna kan bli att elevernas lärande och utveckling försummas. I och med när en lärare 
väljer att inte använda sig av dessa uttrycksformer visar hon/han enligt vårt tycke på en osäkerhet 
i att behärska dessa uttrycksformer. Lärarens uppgift oavsett ålder på barn/elever är att
tillsammans med dem upptäcka och förundras, undersöka och experimentera, locka och 
inspirera. På så sätt blir läraren medforskare, samtalspartner, förebild och en inspirationskälla. Vi 
har sett stora brister i lärarnas förutsättningar till att utföra sitt uppdrag. Det gäller både brister i 
de grundförutsättningar som finns för skolans verksamhet och brister i lärarens egna 
förutsättningar. När lärare inte har den utbildning som krävs kan detta uppstå och bli väldigt 
problematiskt för barn och elever, eftersom det pedagogiska hjälpmedlet som många behöver då 
berövas ifrån dem. Om barn och elever får ha kvar de pedagogiska hjälpmedlen som många 
behöver får de möjligheten att utvecklas och känna en växande glädje och de får erfara en 
tillfredsställelse där de gjort framsteg och bemästrat svårigheter. Dagens lärare borde ha bättre 
förståelse och kunskap om vikten av att använda sig av så många inlärningsmetoder som möjligt 
eftersom vi idag är mer uppmärksammade på den enskilde individen och vad eleverna kan eller 
inte kan och vad de behöver hjälp med. Redan i tidigt skede i lärarutbildningen talar man om hur 
viktigt det är att som lärare vara flexibel och variera sin undervisning så den passar alla. En 
skolvardag med de estetiska uttrycksformerna bidrar med så mycket, bland annat blir arbetet mer 
lustfyllt och kreativt vilket medför glädje både hos eleverna och hos lärarna. För att få lärare 
intresserade att använda sig av dessa uttrycksformer och se de möjligheter som dessa bidrar med 
behöver lärare idag som känner sig osäkra få gå fortbildningskurser som ingår i deras planering. 
Även rektorer och skolstyrelse behöver börja visa ett större intresse för dessa för att kunna 
motivera och inspirera de arbetslag som finns i skolorna. Men vad kan man göra som lärare om 
en i arbetslaget motsätter sig detta och inte vill ändra på sin undervisningsmetod? Om sådan 
situation skulle uppstå får man i arbetslaget tillsammans kompromissa och komma fram till en 
lösning som alla är överens om. I Läroplanen för grundskola (ibid.) tar de upp att den dagliga 
pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar får förutsättningar för att 
skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs 
upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett 
aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som det 
omgivande samhället. 

Vi kan inte dra slutsatser om att alla skolors och lärares inställning är densamma som vi fått i 
vårt slutresultat. Av egen erfarenhet har vi sett att många skolor använder sig av de estetiska 
uttrycksformerna i undervisningen, vilket är väldigt positivt. Vi vill även påminna er om att vi 
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endast besökt en skola i vardera kommun och att det resultat vi kommit fram till gäller just dessa 
skolor vi besökt och inga andra. Däremot har vi dragit en del egna slutsatser om vilken 
inställning lärare har idag och vilka åtgärder man kan vidta som lärare och som högre uppsatt för 
att de estetiska uttrycksformerna ska få en större betydelse i skolans verksamhet. 
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Fortsatt forskning

Under arbetets gång har vi uppmärksammat oss på att det finns lite forskning kring lärares 
inställning till de estetiska uttrycksformerna. Vidare fortsatt forskning kan breda ut sin 
undersökning och gå in i den djupare. Man kan även, antingen forska i de lägre åldrarna och 
studera lärarnas inställning där eller gå vidare och undersöka hur det är i de klasser i de högre 
åldrarna. Vidare forskning skulle även kunna vara att studera genusperspektivet när det gäller 
estetisk verksamhet samt att man skulle kunna studera skillnaderna mellan stad och landsbygd 
mer utförligt. 
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Bilaga 1 
(1:3)

Hej!

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarutbildningen på Luleå 

Tekniska Universitet och behöver nu din hjälp för att svara på några enkätfrågor. 

Syftet med enkäten är att veta hur ni använder er av de olika arbetsformerna. Detta 

är ett underlag till vårt examensarbete. Enkäten kommer inte att vara synlig för 

andra utan är enbart till för oss. Om du har några frågor eller funderingar kan du 

kontakta: 

Lisnor-4@student.ltu.se eller Anasat-4@student.ltu.se. 

mailto:4@student.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se


ii

Bilaga 1 (2:3)

1. Skola?

2. Kön?

3. Vilken lärarexamen har du?

4. Vilken årskurs undervisar du i?

5. Fick du utbildning i de estetiska uttrycksformerna (bild, drama, slöjd, dans och musik) 
under din lärarutbildning? Hur? I vilken omfattning?

6. Kände du att den var tillräcklig? Motivera! 

7. Hur använder du dig av de estetiska uttrycksformerna i ditt yrke? I vilken omfattning?

8. Vilken av de estetiska uttrycksformerna föredrar du? Varför?

9. Vilken estetisk uttrycksform tror du att dina elever föredrar? Varför?

10. Samarbetar du/skolan med kulturskolan? Om JA, vad samarbetar ni om? Om NEJ, varför 
samarbetar ni inte?



iii

Bilaga 1 (3:3)

11. Vad beror det på när du väljer att inte använda dig av de estetiska uttrycksformerna i 
undervisningen?

12. Vad beror det på när du väljer att inte använda dig av den teoretiska tillämpningen i 
undervisningen?

13. Är du nöjd med kombinationen du använder dig av med praktisk och/eller teoretisk 
tillämpning i undervisningen?

Övriga synpunkter.

Tack för din medverkan!
/Lärarstudenterna Lisa och Anna



iv

Bilaga 2 (1:1)

Intervjufrågor

Vad arbetar ni som? Vilken lärarexamen har ni?

Hur länge har ni varit verksam i yrket?

Vilka åldrar på barnen arbetar ni med?

Hur ofta besöker ni barngrupper per vecka?

Anser ni att det är tillräckligt?

Vilket estetiskt ämne är ni inriktad på i er undervisning med barnen?

Hur använder ni er av ämnet i er undervisning med barngruppen? 

Trivs ni med det undervisningssättet? Motivera!

Hur stort är ert område i samarbete mer skolor? Arbetar ni inom kommunen eller 
sträcker ni er längre bort?

Vad tycker barngrupperna om ert undervisningssätt? Tillför det något lärande?

Är det något som ni anser att barn idag bör träna mer på när det gäller de estetiska 
ämnena? Varför?

Om ni fick välja, hur ofta skulle då barngrupper få möjlighet till de estetiska 
ämnena per vecka?

Hade ni önskat att skolor hade mer samarbete med er? Om ja vad önskar ni att ni 
samarbetade mer om? Om nej, varför inte?

Det är tydligt skrivet i läroplanen att man skall använda sig av de estetiska ämnena 
men ändå väljer många lärare att inte göra det, vad tror ni att detta kan bero på?

Vilken prioritet gav högskolelärarna det praktiska undervisningssättet i er 
lärarutbildning? Teoretiska? I vilken omfattning?

Anser ni att det är något som högskolan kan ändra på i utbildningen för framtida 
lärare?

Övriga synpunkter.



v

Bilaga 3 (1:1)

Figur 11. Fredsduva – ritad ”fel” enligt läraren. Kikar man riktigt noga kan man se att den är 
ritad röd.

Figur 12. Fredsduva – ritad ”rätt” enligt läraren. Dessa fredsduvor är vita.
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Bilaga 4 (1:3)

Hej!

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarutbildningen på Luleå Tekniska 

Universitet och behöver nu din hjälp för att svara på några enkätfrågor. Enkätsvaren är till vårt 

examensarbete. Varje fråga kräver en fullständig motivering. Enkäten kommer inte att vara

synlig för andra utan är enbart till för oss för att vi sedan ska kunna göra en statistik över 

skolorna i de olika kommunerna. Utifrån de svar som du lämnar kan det hända att vi behöver din 

hjälp ytterligare i en intervju. Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss:

Lisnor-4@student.ltu.se eller anasat-4@student.ltu.se

mailto:4@student.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se


vii

Bilaga 4 (2:3)

1. Namn, samt skola?

2. Kön?

3. Vilken lärarexamen har du?

4. Vilken årskurs undervisar du i?

5. Fick du utbildning i de estetiska uttrycksformerna (bild, drama, slöjd, dans 
och musik) under din lärarutbildning?

6. Kände du att den var tillräcklig?

7. Anser du att det är något som högskolan kan ändra på i utbildningen för 
framtida lärare?

8. Föredrar du praktisk- och/eller teoretisk undervisning?

9. Använder du dig av de estetiska uttrycksformerna i din undervisning med 
barngruppen?

10.Hur använder du dig av de estetiska uttrycksformerna i ditt yrke?

11.Vilken av de estetiska uttrycksformerna föredrar du? Varför?



viii

Bilaga 4 (3:3)

12.Vilken estetisk uttrycksform tror du att dina elever föredrar?

13.samarbetar du/skolan med kulturskolan? Om JA, vad samarbetar ni om? Om 
NEJ, varför samarbetar ni inte?

14.Vad tror du att det kan bero på när pedagoger väljer att inte använda sig av 
praktisk undervisning utan hellre tillämpar teoretisk?

15.Vad kan man göra för att ändra på detta?

16.Bidrar ditt undervisningssätt med något lärande?

17.Övriga synpunkter.

Tack för din medverkan/
Lärarstudenterna Lisa och Anna


