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Förord 
 
Vi börjar med att tacka varandra för en rolig tid tillsammans med hårt arbete men också 
många goda skratt. Vi vill även tacka de som har ställt upp och gjort arbetet möjligt för 
oss, pedagogerna som ställde upp på intervjuerna och våra förstående familjer. Till sist 
vill vi tacka våra eminenta handledare för all hjälp. Stort tack! 
 
Beatrice och Johanna 
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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie är att undersöka huruvida pedagoger anser att estetiska arbetssätt 
har någon inverkan på den tidiga skriftspråksinlärningen. Vi tittar även på olika 
formspråk och bakomliggande teorier som har koppling i de estetiska arbetssätten.  
 
För att få svar på syftet genomförde vi en intervjustudie bland fyra verksamma 
pedagoger. Det resultat vi har kommit fram till syftar på att estetiska arbetssätt har stor 
betydelse för lärandet men att de används i olika utsträckning. 
 
Nyckelord: estetik, lärande, skriftspåksinlärning 
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1. Inledning 
 
Estetiska ämnen och arbetssätt har alltid intresserat oss. Under hela vår skolgång har 
estetiken varit viktig för oss. Estetiken gav oss motivation och vi upplevde att det blev 
lättare att befästa kunskaper. Vi menar att det vi lärde oss blev varaktigt och vidgades 
tack vare de estetiska arbetssätten. 
 
På gymnasiet läste vi båda ett praktiskt/estetiskt program, hantverksprogrammet med 
inriktning Dräkt & Design. På lärarutbildningen läste vi inriktningen Svenska för tidigare 
år. Vi fastnade för de frågor som berörde skriftspråksinlärning, på grund av att vi anser 
att skriftspråksinlärningen är otroligt viktig för elevernas fortsatta skolgång, både vad 
gäller kunskap och färdighet.  
 
Den norska professorn Gunn Imsen drar en pedagogisk slutsats i sin bok Elevens värld, 
där hon säger ”att vi hjälper eleverna i deras inlärningsprocess genom att stimulera dem 
till att använda sin fantasi och bilda föreställningar och inte minst genom att läraren 
använder ett ’visuellt språk’ i sin undervisning” (Imsen 2000:155). Vi blev nyfikna på hur 
visuella språk, med hjälp av estetiska arbetssätt, kan stimulera inlärningsprocessen och 
vad det kan ha för inverkan på den tidiga skriftspråksinlärningen. Genom denna kunskap 
hoppas vi kunna utvecklas som pedagoger. Vi vill få användning av denna kunskap och 
vår kreativitet i vår framtida profession genom att använda estetiska arbetssätt i vår 
undervisning och på så vis främja våra framtida elevers lärande. 
 
Vi har skrivit hela arbetet tillsammans och tar gemensamt ansvar för samtliga delar. 
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2. Syfte  
 

2.1 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur fyra verksamma pedagogers syn på estetiska arbetssätt ser 
ut och om de tror att estetiska arbetssätt har någon inverkan på barns tidiga 
skriftspråksinlärning. 
 

2.2 Frågeställningar 
- Vad innebär begreppet estetiska arbetssätt för verksamma pedagoger? 
- På vilka sätt anser pedagogerna att man kan använda sig av estetiska arbetssätt i sin 
undervisning när man arbetar med den tidiga skriftspråksinlärningen? 
- Hur anser pedagogerna att estetiska arbetssätt påverkar den tidiga skriftspråks-
inlärningen hos barn? 
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3. Bakgrund 
 
För att förtydliga vårt arbete och vårt syfte så inleds bakgrunden med ett avsnitt om 
estetik och dess inverkan på lärandet. Därefter tar vi upp skriftspråket och hur forskare 
ser på skriftspråksinlärning. I följande stycke tittar vi närmare på Vygotskjis och Deweys 
teorier om inlärning. Vi avslutar bakgrunden med att titta på vad styrdokumenten säger.    
 
 

3.1 Estetik och lärande 
 
I detta avsnitt börjar vi med att reda ut begreppet estetik. Vi fortsätter med att rikta in oss 
på estetiska upplevelser och estetiska lärprocesser och avslutar sedan med vikten av att 
kunna se sina egna lärprocesser.  

 

3.1.1 Begreppet estetik 
 
Om vi slår upp ordet estetik i Nationalencyklopedin kan vi läsa att ordet har flera 
betydelser. Estetik är en förnimmelsekunskap, läran om det sköna eller uppfattningar och 
förhållningssätt rörande utseenden och uttryck i konst, natur, vardaglig miljö etc. (NE 5 
1991:611). I artikeln Sinnligheten som kunskapsform av Leif Mathiasson ur Pedagogiska 
magasinet säger Eva-Lena Dahl att 
 

[d]et handlar om en specifik typ av sinnlig kunskap som gör att vi uppfattar bilder, sätter 
samman saker och får föreställningar om sammanhang och helheter. Den estetiska 
erfarenheten är grundläggande för all mänsklig kunskap. Den finns med i allt vi gör. 
Estetisk kunskap har inte samma klarhet som de matematiska bevisen eller det logiska 
tänkandet, fortsätter, utan är en kunskapsform som arbetar med en annan sorts klarhet och 
med ett associativt och brett mönster. (Mathiasson 2001:30) 

 
Estetik kan alltså betraktas som en form av kunskap som skiljer sig från övrig kunskap 
med logiskt perspektiv. Estetik är också, som ovan nämnts, ett förhållningssätt. Rósa 
Kristín Júlúsdóttir anser att det kan definieras som konstbetraktelse, konstskapande och 
konstföremål. Att man i vissa fall kan beskriva det som det skönas inverkan på kulturen. 
Estetik kan också syfta på upplevelser av andra fenomen, exempelvis hur människor kan 
uppleva en solnedgång eller ett stycke drivved som någonting vackert. Estetik behöver 
generellt inte ha med ett konstverk att göra, utan kan handla om aspekter av den estetiska 
upplevelsen (Júlúsdóttir 2006:128, 129-130). 



9 
 

 

3.1.2 Estetiska upplevelser 
 
Júlúsdóttir påpekar att den estetiska upplevelsen och dess särskilda egenskaper är ett 
väsentligt bidrag till barns lärande samt ett unikt bidrag till all undervisning. 
 

Estetisk upplevelse är en speciell upplevelse som kan knytas till olika slags företeelser. 
Ett barn kan till exempel tala om solens gyllene skönhet i sin teckning. Denna 
förnimmelse är individens reaktion på, i detta exempel, i bildens form, framträdande och 
karaktär. Det är med andra ord ett estetiskt omdöme. Ett nyckelord här är dialog, eller 
kanske ännu hellre – relationen mellan tanke och dialog. Att kunna tala och föra ett 
underbyggt resonemang är en viktig del av lärandet, inte bara i estetik och 
bildundervisning utan också som generellt mål för utbildningen. (Júlúsdóttir 2006:127) 

 
Barnens iakttagelser och fantasi är centrala aspekter som skapar betydelse för konst och 
natur. Estetiska upplevelser hjälper barnen att fånga upp dessa aspekter och forma dem, 
Vår fantasi och uppfattningsförmåga formas med hjälp av estetiska upplevelser, de 
hjälper oss även att ge mening till både skapade och naturliga föremål. Den estetiska 
upplevelsen har ett centralt kognitivt värde och är inte bara värdefull i sig själv, den är 
oumbärlig i bildundervisningen och man bör sätta stort värde på och stärka estetiska 
upplevelser i lärandet (Júlúsdóttir 2006:128–129, 132, 140). 
 
 

3.1.3 Estetiska lärprocesser 
 
I Skolverkets rapport Faktisk fantasi (2004) står det att det idag finns ett stort intresse för 
estetiska lärprocesser inom den pedagogiska forskningen. Estetiska lärprocesser har en 
central roll i lärandet. Estetiken kan ses som en kunskapsform, som hjälper oss att 
uppfatta bilder, sätta samman saker och se helheter (Skolverket 2004:72–73). Christina 
Chaib framhåller att estetiska aktiviteter, som skapar estetiska lärprocesser, stimulerar 
intuitionen, kreativiteten och skapandet hos eleverna. Dessa begrepp främjar emotionell, 
intellektuell och kognitiv utveckling (Chaib 2006:186). 
 
Ulla Lind beskriver i sin avhandling Blickens ordning (2010) att en estetisk lärprocess är i 
ständig utveckling för att kunna bli meningsskapande. Det är viktigt att inte reglera 
processen utifrån ”mål-medel-resultat”.  
 

Istället handlar det om att vända och vrida på den kunskapande processen utifrån 
diskursiva positioner, för att nå tillitsfull och ansvarsfull tillgång till produktionen av 
mening och drivkrafter i ett estetiskt gestaltande kunskapsarbete. Det är en process som är 
öppen för oförutsägbara kopplingar (konnektioner), oväntade språng, slutledningar och 
prövanden, i stället för en process som låses för framställningar av det förväntade. (Lind 
2010:358) 
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Det är i sådana processer som estetiken ”frilägger sin specifika kunskapskaraktär av 
oväntade sammanfogade och dekonstruerande formuleringar” (Lind 2010:358). En 
specifik förmåga som utvecklas vid estetiska processer, förutom den kognitiva förmågan 
är fantasin. Det är fantasi och kognitiv känsla som ger oss betydelser. Júlúsdóttir säger att 
”[i]akttagelsen frigör fantasin och låter oss se tingen i ett nytt ljus, den skapar möjligheter 
till omvandling” (Júlúsdóttir 2006:139).  
 
Lind menar att i de pedagogiska praktikerna hon har deltagit har ”att gå vidare” varit en 
ständigt återkommande fras, pedagogerna har haft frågor om hur man ska kunna komma 
vidare och göra de estetiska lärprocesserna med barn meningsfyllda lekfyllda och 
fantasirika. Hon säger att ” ibland har driften att komma vidare, varit så stark att den rent 
av osynliggjort vad som redan fanns där” (Lind 2010:361). En estetisk lärprocess kan 
uppstå i flertalet kontexter och ibland kan man vara så inställd på att skapa dessa 
lärtillfällen, att man missar att man redan är mitt uppe i en estetisk lärprocess. 
Lärprocessen består av många olika delar, en del är den estetiska diskussionen. Estetiska 
diskussioner leder till djupare förståelse och är del av en estetisk lärprocess, en process 
som gör lärandet synligt för eleven. Júlúsdóttir påpekar hur essentiell den estetiska 
diskussionen är vid sökandet efter konstens kärna och natur samt dess kvalitet och värde. 
Hon menar att den estetiska diskussionen framhäver konstupplevelsen, konstskapandet 
samt konstföremålet. Genom en sådan diskussion skapas möjligheter för barnen att nå en 
djupare förståelse samtidigt som de tränas i logiskt tänkande och förståelse för andras 
tänkande (Júlúsdóttir 2006:130).  
 
 

3.1.4 Att kunna se sina egna lärprocesser  
 
Barnen får lättare att se sina egna lärprocesser i praktiska arbeten och det är något som är 
viktigt i dagens skola (Skolverket 2004:75). Genom observationer av barns processer kan 
man enligt Lind se hur barns samspel med material och andra barn väcker frågor och 
funderingar, som leder till slutsatser som de annars inte skulle ha kommit fram till. Detta 
till skillnad från en undervisning där svaren redan är formulerade i frågan och 
förbestämda i uppgiften. I sådana situationer menar Lind att pedagoger blir upptagna med 
att rätta, kontrollera och leda barnen mot den rätta vägen till kunskap (Lind 2010:359). 
Genom att skapa, njuta och tala om konst stimuleras barn till att lära sig tänka, reflektera 
och filosofera. När barn skapar ”får dialogen mellan intellekt och material dem att 
reflektera över resultatet, och deras tänkande, kännande och förnimmande utvecklas” 
(Júlúsdóttir 2006:139).  
 
Vårt tänkande kan ses som bestämt av tre olika nivåer. Dessa nivåer är ”den neurologiska 
förmågan, en i huvudsak medfödd kapacitet hos nervsystemet, den erfarenhetsmässiga 
förmågan, som bygger på våra förvärvade kunskaper och den reflektiva förmågan, som vi 
använder för att påverka vårt eget agerande” (Skolverket 2004:75). Det är den sista 
förmågan, den reflektiva förmågan som är metakognition. Metakognition kan också 
benämnas som lära om att lära. Förut tog man för givet att alla barn lärde sig det 
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automatiskt, men numera har man börjat inse att de behöver träning i att förstå hur det 
egna lärandet går till. Genom att utveckla medvetna problemlösningsstrategier lär barnen 
sig att styra det egna tänkandet1. En väsentlig del av lära om att lära är att kunna 
reflektera över det egna tänkandet. Dessa strategier kan inte utvecklas av sig själv, utan 
man som lärare behöver fästa elevernas uppmärksamhet på hur de går till väga. Genom 
estetiska arbetssätt kan man hjälpa eleverna att se sina egna lärprocesser vilket leder till 
metakognition (Skolverket 2004:76). Professorn Ivar Bråten säger att metakognition 
redan från början handlade om två olika former av kompetens. Dels består det av den 
uttalade kunskapen om det kognitiva systemet och dess innehåll, dels en effektiv 
reglering och kontroll av detta system. Han förklarar metakognition genom att säga att  
 

”[å] ena sidan vet en person något om sin egen kognition – sitt minne, sin 

uppmärksamhet, sina kunskaper etc. Å andra sidan har han eller hon kontroll över – kan 

övervaka, styra och reglera – sina egna kognitiva processer som minne och 

uppmärksamhet”. (Bråten 1998:61) 
 
Ett sätt att väcka intresse för undervisningen hos barn är genom att använda sig av 
estetiska arbetssätt, då skapas också bättre förutsättningar för de att verkligen ta till sig 
undervisningen. Den viktigaste faktorn för att barn ska engagera sig på djupet är att väcka 
ett verkligt intresse för ämnet hos barnet. Det är när ett ämne eller fråga verkligen berör 
som förutsättningarna för ett fördjupat lärande skapas (Skolverket 2004:76).  
 
 

3.2 Estetiska arbetssätt 
 
När vi använder begreppet estetiska arbetssätt syftar vi på varierande och kreativa 
undervisningsmetoder, som har estetiken som grund och tar sig uttryck genom varierande 
kunskapsformer. Vi tittar i detta stycke närmare på vad forskningen säger om estetiska 
arbetssätt i skolan och på några olika estetiska formspråk. 
 
 

3.2.1 Estetiska arbetssätt i skolan 
 
Lind säger att hon vill föra in visuella kunskapsformer i skolan. Hon vill visa på vikten av 
att arbetsformer med visuella metoder behövs för att eleverna ska kunna ta till sig 
varierande kunskapsformer (Lind 2010:361). Alla elever lär på olika sätt och ”[o]lika 
språk passar också olika människor” (Skolverket 2004:47). Enligt läroplanen är det ett av 
skolans uppdrag att undervisningen ska vara anpassad till varje elev. Man ska ta hänsyn 
till alla elevernas olika förutsättningar (Skolverket 2006:5). Genom att använda sig av 
estetiska arbetssätt i skolan och olika formspråk i undervisningen ökar möjligheten för att 
alla elever ska kunna ta till sig undervisningen, oavsett hur deras olika förutsättningar ser 

                                                
1 Thinking management 
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ut. Eva Alerby och Cecilia Ferm menar att en viktig uppgift för dagens skola är att 
erbjuda barnen tillfällen att möta olika formspråk. Pedagogens uppgift blir att låta barnen 
skapa, utveckla och reflektera över sina egna uttryck och erbjuda barnen estetiska 
upplevelser (Alerby & Ferm 2006:159).  
 
En annan aspekt som förordar estetiska arbetssätt är att bild ligger naturligt för barnen, de 
har lättare att ta till sig bilder än abstrakta symboler. Karin Gustavsson och Elisabeth 
Mellgren förordar mer kreativa och skapande processer i skolan och anser att skapandet 
av skrift ligger nära barns bildskapande. Med hjälp av estetiska arbetsätt kan man hjälpa 
barnen att förstå abstrakta symboler, exempelvis bokstäver. Skapandet av produkter 
används för att kommunicera ett budskap till mottagaren exempelvis inom konst, design, 
musik- och filmindustrin. Barn behöver i större utsträckning få tillgång till dessa uttryck 
för att kunna utveckla sin kreativa förmåga och sitt symboltänkande (Gustavsson & 
Mellgren 2005:82).  
 
Carl-Magnus Höglund har intervjuat pedagogen och forskaren Anne Bamford. Hon har 
väckt stor uppmärksamhet med sin forskningsrapport The Wow Factor – Global research 
compendium on the impacts of the arts, som är en granskning av estetiska ämnen och 
kultur i skolan. Hon menar att det är viktigt att eleverna har roligt i skolan och säger att 
chansen då är större att de lägger ner mer jobb och får mer energi för skolarbetet i alla 
ämnen. Ytterligare effekter med estetiska arbetssätt är att elevernas självförtroende och 
samarbetsförmåga ökar samt att barnen trivs bättre i skolan. Detta har man kunnat se 
genom att eleverna skolkar mindre i skolor med bra estetisk undervisning. Bamford 
påpekar att detta inte ska underskattas (Höglund 2009:14). Dewey2 framhåller att 
elevernas största intresse är att göra och tillverka och han menar att vi borde forma om 
våra pedagogiska syften och mål och se dem på ett mindre exklusivt sätt, genom att i 
undervisningen införa aktiviteter som tilltalar eleverna. Detta skulle göra skolans grepp 
om eleverna mera vitalt, bestående och mer fyllt av kultur (Dewey 1980:65). Detta om en 
meningsfull skola tar även Mikael Alexandersson upp i sin artikel Från Homeros till 
cyberspace (2001), han syftar på att många av eleverna upplever skolan som meningslös 
då innehållet inte berör dem, då det är alltför abstrakt och säger  
 

Skolan riskerar då enbart bli en transportsträcka fram till ett riktigt liv i sig. Fler och fler 
studier visar på att skolans innehåll saknar mening för en stor del av eleverna. När vi nu 
summerar skolans utveckling under de senaste decennierna och blickar framåt kan vi 
konstatera att skolan måste på allvar fundera över sin legitimitet och möjlighet att ge 
mening i barns och ungdomars tillvaro. (Alexandersson 2001:10) 

 
María Steingrímsdóttir har en övertygelse om att de flesta lärare har förmågan att 
applicera estetik i undervisningen. Men tillägger att huruvida de lyckas med det beror på 
deras ansats (Steingrímsdóttir 2006:57). Ett bra sätt att jobba med estetiska upplevelser är 
att arbeta med storylinemetoden, ”[metoden] kan ses som en form av aktivt lärande med 
estetiska dimensioner” (ibid. 2006:47). Storyline erbjuder läraren och eleverna många 
möjligheter till estetiska upplevelser under ett pågående tema. Ett storylinetema kan 
liknas vid en historia som skapas gemensamt av läraren och eleverna. Läraren påbörjar 

                                                
2 Dewey presenteras i 3.4.2 
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arbetet genom att presentera ramen för historien. Historiens gång styr läraren genom 
ordentligt förberedda nyckelfrågor som lockar eleverna till att skapa miljöer, rollfigurer 
och till att undersöka olika händelser för att på så sätt utveckla historien. Eleverna 
inspireras till att använda alla sina sinnen så som synen, hörseln, smaken eller känseln. 
Det berikar eleverna estetiskt och hjälper de att kritisera, värdera och respektera sitt eget 
och andras skapelser och arbeten. Klassrummet blir till en utställningssal där elevernas 
konstverk visas upp och läraren får den värdefulla uppgiften att hjälpa eleverna att 
arrangera utställningen. Det är väldigt viktigt att själva utställningen blir tilltalande och 
vacker för skaparna av den, det ger dem möjligheter till att använda deras estetiska 
seende. De alster som eleverna visar upp väcker fantasi, kritiskt tänkande och kan leda till 
diskussion vilket förbereder eleverna för livet efter skolan. Arbetet med storyline har 
visat att ett aktivt lärande tillsammans med estetiken ger eleverna möjligheter till att 
uppleva estetiken i vardagslivet. Ord behöver inte alltid användas för att förklara 
upplevelser istället går det att använda sig av andra former av uttrycksmedel. För att 
eleverna ska klara detta måste man ge dem möjlighet att undersöka händelser, platser, 
konst och kultur. Allt detta blir utförbart för de som aktivt medverkar i ett storylinetema 
(Steingrímsdóttir 2006:51-52, 57). 
 

 

3.2.2 Estetiska formspråk 
 
Alerby och Ferm konstaterar att all mänsklig kommunikation kräver olika språk och de 
estetiska formspråken är några av alla språk som finns (Alerby & Ferm 2006:157). Nedan 
ges exempel på estetiska formspråk som kan användas i skolan.  
 
Det finns mängder av konkreta material som kan användas i undervisningen. Konkreta 
material är olika saker som kan användas som illustrering för barnen vid genomgångar 
samt olika slag av material som barnen själva får arbeta med. Lera är ett exempel på 
sådant material. I arbete med lera kan tankar och idéer konkretiseras genom fysiskt arbete 
med dem. Andra formsätt som kan användas för att konkretisera är exempelvis trä och 
textil. Olika uttryckssätt kan gynna olika aspekter av förstående. Teckning, dans, rörelse 
och musik har andra kvaliteter och andra abstraktionsnivåer än konkreta materiel som 
lera. En aspekt är att det som tillverkas i lera går att jämföra med andra föremål, och leder 
därmed till att lärandet blir väldigt konkret och synligt för eleven (Skolverket 2004:85). 
 
Júlúsdóttir lyfter aspekten att barn måste lösa många problem när de arbetar praktiskt. 
Exempelvis när de skapar en skulptur, en teckning eller en målning uppkommer det 
problem som för med sig mångsidiga lösningar. Genom en bildundervisning som 
innehåller estetiska dimensioner får barnen möjlighet till dessa lösningar. Júlúsdóttir 
benämner bildundervisning som en visuell undervisning. Det som ingår i 
bildundervisningen är att eleverna ska lära sig att skapa konst, uppskatta konst och få 
kunskap om konst. Inom skolan finns möjligheter att stärka barnens konstnärliga 
utveckling. Bildundervisningen ska innehålla mer än praktiska övningar, även om de är 
viktiga för elevernas förståelse av bildkonsten (Júlúsdóttir 2006: 135-136). Júlúsdóttir 
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framhåller att ”[k]onst och bildskapande ger barn möjligheter att uppleva konstverk, att 
uppmärksamma och tolka de egenskaper som visuella former bygger på (Júlúsdóttir 
2006:138). 
 
Júlúsdóttir framhåller att fantasin är bildundervisningens viktigaste ingrediens. Hon 
påpekar att ”fantasi bör vara centralt i all undervisning, inte bara i bildundervisningen. 
Det är fantasi och kognitiv känsla som får oss att se betydelser” (Júlúsdóttir 2006:139).  
Även den ryske forskaren och teoretikern Vygotskij3 lyfter fantasins betydelse. Barns 
kreativitet har pedagogiskt värde. Barnteckningen är ett glädjande faktum ur 
uppfostrande och pedagogsisk synvinkel. Teckningen bör som en del av formspråket bild, 
ha en given plats i undervisningen. Vygotskij anser att teckning lär barnen behärska sina 
upplevelser och menar att när ett barn har tecknat en upplevelse har det bemästrat 
situationen (Lindqvist 1999:167). Dewey menar att bilden är det bästa hjälpmedlet i 
undervisningen. Att använda papper och penna är en av barnets inre drifter. Barn tycker 
om att uttrycka sig i form och färg. Man ska dock inte bara ge efter för detta intresse 
genom att låta barnen skapa utan något bestämt mål, då kan det inte ske någon utveckling 
annat än av en slump. Ett förslag är att man ska låta barnen först uttrycka sin impuls och 
sedan låta dem genom kritik, frågor och förslag bli medvetna om vad de har gjort och vad 
de måste göra. Detta ger ett helt annat resultat (Dewey 1980:46, 72). 
 
Sture Brändström framhåller att när det gäller musikutbildning försöker man inte få fram 
förstklassiga utövare av musik, det är inte det ursprungliga ändamålet med musikalisk 
fostran och musikutbildning. Det handlar snarare om att erbjuda eleverna musikaliska 
upplevelser och sätta dessa i centrum. Dessa upplevelser är olika för alla elever, samtidigt 
som de är socialt och kulturellt bundna. (Brändström 2006:150). 
 
Alerby och Ferm säger att det i skolans styrdokument slås fast att undervisningen ska 
genomsyras av estetiska dimensioner, bland annat dans. Dans kan ses som ett formspråk 
och lärande i dans kan resultera i en förkroppsligad kunskap. En fråga som lyfts är om 
interaktionen mellan olika ämnen sker på lika villkor, eller om ett ämne har högre 
ställning än ett annat. Kan ett av ämnena rent av fungera som ett medel för att 
åstadkomma någonting i det andra ämnet. När det gäller dans i skolan har dansen, precis 
som alla andra ämnen, funktion som medel, men att man också ska se dansens egenvärde 
(Alerby & Ferm 2006:158, 166). 
 
Vygotskij menar att drama står barn nära och orsaken till detta är dramatiseringens 
samband med leken. Eftersom drama ligger naturligt nära barnen är det ett utmärkt 
formspråk att använda när vi vill att barnen ska kunna upptäcka och se saker ur ett 
helhetsperspektiv.  
 

Dramat står leken närmare än varje annan form av skapande och är omedelbart förbundet 
med denna källa till varje barnsligt skapande[…] barnen själva skapar, improviserar eller 
förbereder en pjäs, de improviserar roller, ibland iscensätter de något redan färdigt 
litterärt material. Detta är ett språkligt skapande som är nödvändigt och förståeligt för 
barnen själva, eftersom det äger betydelse så som en del i en helhet. (Vygotskij 1995:82) 

                                                
3 Vygotskij presenteras i 3.4.1 
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Chaib säger att en aspekt som karaktäriserar dramapedagogiken är att eleverna genomför 
arbetet tillsammans med varandra och slutprodukten blir gemensam. Detta stödjer 
Vygotskijs sociokulturella teori4 om att lärande sker i samspel med andra. Vidare menar 
Chaib att fiktion har betydelse för barns sociala utveckling. Barn och ungdomar 
uppmuntras att ta ansvar och fiktionen refererar ofta till så kallade ”om så-situationer”, 
vilka är påhittade händelser som ”kreativitet och fantasi” (Chaib 2006:179). 
 
 

3.3 Tidig skriftspråksinlärning 
 
I denna del tar vi först upp skriftspråket, vad det är och hur det uppkom. Därefter 
fortsätter vi med att titta närmare på vad forskare säger om skriftspråksinlärningen. Vi 
avslutar med estetikens betydelse för skriftspråksinlärningen, där tittar vi på om estetiska 
arbetssätt har någon betydelse. 
  
 

3.3.1 Skriftspråket 
 
Enligt Roger Säljö skapades det skriftliga språket ursprungligen för att dokumentera 
samhällets administration, som exempel kontrakt, kvitton, register och ritningar. Från 
början var det inte till för att uttrycka talspråket i skrift, som det skrivna språket skapades.  
Skapandet av skriftspråket var starten till dokumentsamhället med skrifter som centrala 
inslag i det dagliga livet. All denna dokumentation blev snabbt viktiga redskap för att 
skapa ordning i samhället. Skriftspråket är egentligen inte nödvändigt för affärslivet eller 
andra verksamheter, men det underlättar enormt mycket för det vardagliga livet. Skriften 
såg från början inte ut som den gör idag. Ursprungligen var skriftspråket uppbyggt i 
bilder, så kallad bildskrift men så småningom övergick bildskriften till den typ av skrift 
vi har i dag, så kallad stavelseskrift (Säljö 2005:109, 112, 119).  
 
Det vi idag kallar för skrift beskriver Säljö som en teknik som går ut på att återge 
talspråket i fysisk och visuell form. Skriftspråket är en konstgjord form av 
kommunikation som bygger på regelfasta mönster för hur man ska omvandla talet till 
fysiska tecken. Skriften är i och med detta ett betydelsefullt redskap som innefattar flera 
nivåer. Det är inte endast en teknik för att skriva utan även en karaktäristisk, kulturell bild 
av vad språk är, och den har en tydlig kulturell roll. Talet och skriften kan ses som olika 
typer av kommunikationsformer och därför också som olika kulturella redskap eller 
system. Det finns ett visst samband mellan de båda men det sambandet är varken 
parallellt eller utbytbart. Relationen mellan tal och skrift är således något man måste sätta 
sig in igenom kulturella erfarenheter (Säljö 2005:110, 116-117, 119). 

                                                
4 Vygotskijs sociokulturella teori beskrivs närmare i 3.4.1. 
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”I ett sociokulturellt perspektiv är språket centralt, eftersom det är ett semiotiskt system 
som tillåter oss att utveckla redskap av alldeles speciella slag. Vi kan skapa distans till 
världen omkring oss, analysera den, och tänka i hypotetiska modeller. Språket löser oss 
från att enbart leva i ett givet här-och-nu, och det gör reflektion, analys, fantasi och 
många andra aktiviteter möjliga” (Säljö 2005:227) 

 
Ingen människa kan skriftspråkets regler från födseln utan det är någonting som man 
måste undervisas i, och som tar flera år att lära sig (Säljö 2005:115; Hagtvet 1990:99). 
 
 

3.3.2 Skriftspråksinlärningen 
 
I kursplanen för svenska står det att ”[s]pråkförmågan har stor betydelse för allt arbete i 
skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans 
viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling” (Skolverket 
2009:30). Gösta Dahlgren, Karin Gustavsson, Elisabeth Mellgren och Lars Erik Olsson 
anser att skriftspråksinlärningen är en av skolans huvuduppgifter. Vidare säger de att 
skråftspråksinlärningen ska ske i naturliga och vardagsnära sammanhang samt utifrån 
barnens behov och erfarenheter (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren & Olsson 2006:9). 
Bente Eriksen Hagtvet anser att i barns egna roll-lekar skapas det hela tiden situationer 
som möjligt kan bidra till att öka den språkliga medvetenheten hos barnen. Den här 
formen av lek hjälper barnen att använda ord på ett nytt sätt, vilket leder till språkliga 
nybildningar och metaforisk användning av ord (Hagtvet 1990:93).  
 
Imsen anser att när barn lyssnar till språk tolkar de inte ord utan situationer och helheter. 
Barnen är medvetena om vad de talar om men inte om själva språket och dess delar. En 
svårighet med skriftspråksinlärningen för nybörjarna är att det talade språket är 
välutvecklat men att medvetna förståelsen om skriftspråket och dess delar ligger långt 
efter. Det är med den medvetna förståelsen som skriftspråksinlärningen börjar (Imsen 
1998:166, 193). 
 
Bo Renberg säger att språkutvecklingen sker på två olika sätt. Det ena sättet är med hjälp 
av andras språk som genom texter och tal bildar mönster för språkanvändningen. På 
grund av detta så är det angeläget att få barnen intresserade för flera olika typer av texter. 
Det andra sättet att nå språkutveckling är genom det egna språket. Av den orsaken måste 
vi väcka elevernas kommunikationslust och genom det få dem att uttrycka sina tankar 
och känslor både muntligt och skriftligt. Skriftspråksinlärningen handlar inte bara om att 
lära sig olika regler utan den handlar om att det är lika betydelsefullt för barnen att lära 
sig ”förankra sina ord i den egna tanken och den egna känslan; att låta en egen röst 
komma till uttryck och att utveckla sin känsla för såväl språkets estetiska som logiska 
sida” (Renberg 2006:83). Även Hagtvet anser att läsning inte bara har med avkodning att 
göra utan det har med förståelse att göra, likaså att skriva texter kräver en djupare 
förståelse. Det är viktigt att kunna se helheten och meningen med texten så att texten blir 
förståelig för andra och budskapet blir tydligt (Hagtvet 1990:95). 
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Carina Fast berättar om hur barnen i hennes studie, Sju barn lär sig läsa och skriva, 
låtsasläser och låtsasskriver, vilket är vanligt förekommande bland barn innan de har lärt 
sig läsa och skriva (Fast 2007:180). Hagtvet tar upp begreppet lekskrivning och menar att 
när barn lekskriver så tränar de sig i mer än bara skrivriktningen och bokstävernas 
ordningsföljd. Lekskrivningen hjälper även barnen att förstå sambandet mellan ljudbild 
och skriftbild (Hagtvet 1990:130).  Ett barn som leker med skriftspråket behöver hela 
tiden hjälp för att upptäcka nya sidor av lekens mysterium. När ett barn ska lära sig läsa 
och skriva krävs det att det finns kompetenta vuxna eller kompetenta jämnåriga runt 
barnet som utifrån deras egen kunskap hjälper barnet i rätt riktning (jfr Vygoskij 3.4.1). 
För att lekskrivningen ska kunna bli så stimulerande som möjligt så krävs det kompetent 
personal. De barn som leker sig in i skriftspråket bör mötas av professionella reaktioner 
och de barn som inte av sig själva leker behöver hjälp med att ta de rätta initiativen 
(Hagtvet 1990:99). 
 
 

3.3.3 Estetikens betydelse för skriftspråksinlärningen 
 
Enligt Carin Jonsson så har visuellt språk i skriftspråkliga sammanhang huvudsakligen en 
övergående ytlig funktion, att komplettera den skrivna texten och att roa. Den 
utsträckning som bilder används i dag i läs- och skrivsammanhang, är långt ifrån så vid 
som den skulle kunna vara. I läsinlärningen är det problematiskt att även bilderna kan ses 
som ett lika väl fungerande språk som skriftspråket, detta trots att de två språken ser så 
olika ut. Bilden är viktigare än det skrivna ordet för en nybörjare inom läsningen, 
eftersom den är mer komplex och lättare att känna igen (se även 3.2.1). I läs- som 
skrivsammanhang kan bildanvändningen tolkas på två olika sätt, antingen som hindrande 
eller som en resurs. Vidare beror funktionen med bilden på vad vi vill få ut av den 
(Jonsson 2006:282, 283, 284). Imsen menar att bilder inte utestänger språklig utveckling 
utan snarare att de kan vara fasta hållpunkter i språkutvecklingen och poängterar att det är 
viktigt att ord har en innebörd, en mening. Bilder är en viktig hjälpfunktion i 
språkutvecklingen för att de kan bidra till sådan mening (Imsen, G. 1998:163). Enligt 
Jonsson så är det när barn klarar av att skapa en komplex händelse med hjälp av bilder, 
som barnen klarar av att växla mellan uttryck och innehåll. Barn som klarar av denna 
växling kan anses ha metaspråkliga insikter som kan utnyttjas i läs- och skrivinlärningen 
(Jonsson 2006:284). 
 
Jonsson bedömer att redan när barnen börjar skolan kan de klara av att rita ord och att 
skriva bilder på samma gång som de blir bättre i skriftspråket. De barn som klarar av 
detta kan ses som ”innovativa språkskapare” som har lärt sig läsa med hjälp av 
skrivningen och lärt sig skriva med hjälp av läsningen. Bilder i det här sammanhanget är 
ett stöd för inlärningen, men även ett uttrycksmedel och en logisk följd av lärandet 
(Jonsson 2006:285). 
 
 



18 
 

3.4 Pedagogiska teorier 
 
I det här stycket har vi valt att lyfta fram två teoretiker och vad deras teorier säger om 
lärandet. Vi inleder med att ta upp Vygotskij och några av hans teorier och sedan tittar vi 
på Dewey teorier. 
 
 

3.4.1 Vygotskij 
 
Lev Semjonovitj Vygotskij föddes 1896 i Vitryssland. I juni 1934 när han var endast 37 
år gammal, dog han i tuberkulos. Sitt korta men intensiva liv ägnade Vygotskij åt 
forskning. Han åstadkom 270 vetenskapliga arbeten, varav tio böcker. Endast en av 
dessa, Pedagogisk psykologi, gavs ut under hans levnad. Vygotskij har en akademisk 
bakgrund och studerade både vid Moskvauniversitetet och Shanyavskijs folkuniversitet. 
Studierna inledde han med att läsa medicin men bytte snabbt inriktning till juridik. Han 
läste även litteratur, filosofi, konst, historia och psykologi, men fastnade för psykologi 
som blev hans största intresse. 1917 började Vygotskij undervisa som lärare, han 
undervisade i litteratur, estetik, filosofi, ryska, psykologi och logik. Han var mycket 
intresserad av frågor som rörde kultur och undervisning och kom att bli ansvarig för 
utbildningen av konst och estetik vid pedagogiska institutionen i Gomel (Lindqvist 
1999:9, 11; Bråten 1998:8).  
 
Även om Vygotskijs teorier tog form i Ryssland i början av seklet, har de väckt stor 
uppmärksamhet och påverkat de senaste utbildningsreformerna både här i Sverige och i 
andra länder. I svenska skolan har Vygotskijs teorier anammats och hans tankegångar har 
skapat underlaget för en ny pedagogisk inriktning. Gunilla Lindqvist framhåller att det 
inte råder några tvivel om det inflytande som Vygoskijs ideologi har haft på 
utvecklingspsykologin och pedagogiken i vår tid (Lindqvist 1999:8). 
 
Enligt Vygotskij är människans utveckling en del av en sociohistorisk process, vilket 
innebär att utvecklingen sker i en historisk och kulturell kontext och att det därmed inte 
är individen i sig som ligger i centrum. Traditionell utvecklingspsykologi ger ofta uttryck 
av att barnets socialisering är en process som börjar i det individuella och inte förrän 
senare blir kollektivt. Redan från födseln ska barnet betraktas som ett socialt och 
kollektivt väsen. Basen för barnets utveckling som individ sker genom barnets samspel 
med omgivningen och som en del av en kollektiv och kulturell gemenskap (Bråten & 
Thurmann-Moe 1998:104).  
 
En av Vygotskijs teorier handlar om den proximala utvecklingszonen. En kort 
beskrivning av denna zon är att ett barn på en given utvecklingsnivå bara klarar att förstå 
och finna lösningen på vissa problem i samverkan med andra barn eller människor runt 
omkring barnet. Det är först när problemlösningsaktiviteterna har internaliserats5, som 
barnet självständigt kan lösa de problem som det till en början bara kunde förstå genom 

                                                
5 Införlivning av andras tankar, värderingar och reaktionssätt. 
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vägledning och i samarbete med andra (Bråten 1998:67). Den proximala 
utvecklingszonen inriktar sig på det sociala samspelet som utgångspunkten för lärandet 
och det innebär en bestämd uppfattning av relationen mellan lärande och utveckling. 
Slutsatsen är att barnet i samarbete med vuxna eller andra mer kompetenta barn kan klara 
av mer än det kan själv. Sammanfattningsvis, det barnet klarar med hjälp i dag, kommer 
det att kunna klara på egen hand senare (Bråten & Thurmann-Moe 1998:103–104). 
 
Enligt Vygotskij är alla människor kreativa, inklusive det lilla barnet. En nödvändig 
utgångspunkt för tänkandet är återskapade, det hör ihop med minnet. Det är genom den 
kreativa aktiviteten som människan kan skapa något nytt. Vi behöver ett estetiskt synsätt, 
en helhetssyn, där man tror på individen som ett kreativt väsen. Vygotskijs teori har en 
helhetssyn. Det är en kulturell teori som beskriver hur människan för att bli medveten, 
skapar föreställningar om världen. Det finns inte någon stridighet mellan estetik och 
rationalitet. ”Vygotskijs idéer kan visa vägen för en skapande pedagogik, även i dagens 
skola” (Vygotskij 1995:9–10).  
 
Vygotskij ser skolan som en kulturinstitution och menar att estetiken fyller en viktig 
funktion i skolan (Lindqvist 1999:189). Han betonar vikten av att inleda utvecklingen av 
skapandet hos barnen redan i skolåldern med hjälp av estetiken och har en föreställning 
om ”att människor med hjälp av den skapande fantasin kan orientera sig i framtidens 
värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid” (Vygotskij 1995:100). 
Därför är det en av våra viktigaste pedagogiska uppgifter att förbereda barnen för denna 
framtid. Det kan ske genom utveckling och övning av barnets fantasi. Estetiken är det 
viktigaste verktyget i denna process (Vygotskij 1995:100). När det gäller de yngre 
barnen, bör man knyta an till barnets eget språk och intressen så att de på så sätt förstår 
innebörden i det de skapar och då är leken en lämplig verksamhetsform. Vidare säger 
Vygotskij:  
 

Skolan bör ge teknikträning, speciellt inriktad på de olika konstarternas formspråk. I 
tonåren är det särskilt viktigt att få lära sig att behärska materialet och de speciella 
metoderna inom de olika konstarterna. Däremot får, tekniken aldrig ta överhanden, som 
vid forna tiders pianospel.  
 
Dessutom bör skolan ägna sig åt upplevelser och tolkningar av litteratur och konst, och 
givetvis åt att skapa. Tolkningen av konst innehåller två aspekter: dels en samhällelig 
analys om hur konsten påverkar oss i det dagliga livet, dels en estetisk analys, utan 
moraliska argument. Förklaringarna får nämligen aldrig döda känslan för litteraturen och 
konsten. (Vygotskij 1999:189) 
 

Grundprincipen för barns skapande är att se värdet i processen, inte i resultatet. Vygotskij 
betonar att ”[d]et viktiga är inte att barnen skapar något, det viktiga är att de sysslar med 
skapande, bygger och övar den skapande fantasin och dess förverkligande” (Vygotskij 
1995:84).  
 
Ann Cathrine Thurmann-Moe menar att det är möjligt att lägga upp den pedagogiska 
praktiken så att den är anpassad till det enskilda barnets utvecklingsnivå. Detta är helt i 
linje med Vygotskjis teorier om den proximala utvecklingszonen samt 
skapandeprocessens vikt. Thurmann-Moe säger att när en elev har problem med att förstå 
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abstrakta symboler såsom den matematiska principen ”är lika med”, kan det vara lättare 
för barnet att lära sig betydelsen genom konkret arbete med exempelvis viktskålar 
(Thurmann-Moe 1998:133). 
 
Genom att använda sig av estetiska arbetssätt framkallas skapandeprocesser som vidgar 
barnets upplevelser. Vygotskij menar att ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, desto 
mer det vet och har tillägnat sig. Därmed kan man dra den pedagogiska slutsatsen att det 
är oumbärligt att vidga barnets upplevelser om man vill skapa en tillräckligt stadig ansats 
för dess skapande verksamhet (Vygotskij 1995:20).  
 
 

3.4.2 Dewey 
 
John Dewey har betecknats som grundskoleårens stora pedagog. Han var en amerikansk 
filosof och pedagog som levde mellan åren 1859 och 1952. Dewey ser på människan i 
första hand som en social varelse, som ständigt står i utveckling. I likhet med Deweys 
människosyn, är hans strävan mot att inrikta pedagogiken på praktiska problemlösningar 
och arbetsuppgifter aktuell för skolan. Det var Dewey som myntade begreppet learning 
by doing. Begreppet speglar en syn där människan är aktiv gentemot sin omvärld och där 
utveckling är en arbetsuppgift för människan. Den aktiva sidan kommer före den passiva 
i barnets utveckling, dess uttryck kommer före medvetna intryck, muskelutvecklingen 
föregår sinnesutvecklingen och rörelser kommer före medvetna sinnesuttryck. 
Medvetenheten är en kraftkälla, eller en impuls som har en tendens att ta sig uttryck i 
handlingar. Man kan i stora drag dela in barnets instinkter i fyra grupper. Dessa kan 
grupperas som instinkten att samtala och kommunicera, instinkten att undersöka och 
förstå, instinkten att tillverka eller konstruera samt instinkten att uttrycka sig 
konstnärligt. Vidare benämner han dessa instinkter som naturtillgångar och oinvesterade 
kapital. Barnets aktiva utveckling faller på uppövandet av dessa instinkter. Därför måste 
man ge eleverna möjligheter att aktivt pröva och experimentera. Den utbildning som 
förespråkas är inte fri och kravlös, det är en utbildning där individens intresse och 
aktivitet ska vara utgångspunkt i ett målinriktat arbete där pedagogerna aktivt stimulerar, 
breddar och fördjupar elevens utveckling. Vilket ställer stora krav på lärarens fackliga 
och pedagogiska kunskaper (Dewey 1980:6, 12, 15, 29, 46, 74).  
 
Dewey säger att den skarpa uppdelningen mellan teori och praktik i skolan måste överges 
(Dewey 1980:11). Även Alexandersson är inne på samma spår, han undrar ”om skolan 
förmår erbjuda barn och ungdomar meningsfullhet om man fortsätter att skilja på tanke 
och handling, på teori och praktik, på abstrakt och konkret kunskap, på estetik och 
kognition och så vidare”(Alexandersson 2001:10). Alexandersson menar att det inte är 
konstigt om många elever upplever skolan som meningslös om undervisningen främst tar 
utgångspunkt i abstrakt kunskap och förmedlas på ett abstrakt undervisningsspråk, 
eftersom det inte berör dem (ibid. 2001:10). Dewey anser att expressiva eller konstruktiva 
metoder kan användas som en utgångspunkt i undervisningen. Han vill lyfta de praktiska 
ämnenas betydelse i skolan. Det är viktigt att inte se på de praktiska ämnena som 
avkoppling, extra färdighetsträning eller specialämnen som är före eller på bekostnad av 
de ”riktiga ämnena”. Snarare representerar de praktiska ämnena grundläggande former 
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för social aktivitet. Det är både möjligt och önskvärt att barnets första kontakter med 
mera teoretiska ämnen ska ske genom praktiska verksamhetsformer (Dewey 1980:44). 
 
Vidare pratar Dewey om instinkten att tillverka, det vill säga barnens impuls att 
konstruera. Barnets instinkt att skapa tar sig först uttryck i lek, rörelser, gester och 
låtsaslekar och blir sedan mer markerad och söker utlopp i en bearbetning av olika 
material i påtagliga former och i varaktig gestalt. Barnet har inte någon naturlig fallenhet 
för abstrakta undersökningar och instinkten att undersöka tycks växa fram ur en 
kombination av impulsen att konstruera och den språkliga instinkten (Dewey 1980:73).  
 
Deweys uttryck ”learning by doing”, lägger en grund till att man ska dra nytta av barnets 
instinkter för att barnet lättare ska kunna ta till sig undervisningen. Särskilt när det gäller 
de yngre barnen är den konstnärliga impulsen förenad med den sociala instinkten, barnets 
önskan att berätta och att avbilda. Detta leder till att vi bör använda oss av estetiska 
arbetssätt för att kunna utnyttja dessa naturliga instinkter när vi undervisar de yngre 
barnen. Barnets aktiva utveckling hänger på hur man tillgodoser dessa instinkter och 
använder sig av praktiska ämnen, det vill säga estetiska arbetssätt, i undervisningen 
(Dewey 1980:74). 
 
 

3.5 Förankring i styrdokumenten 
 
I rapporten Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans lärande (2008), 
framhåller Amelie Tham att enligt läroplanen är arbete med konstnärlig gestaltning en del 
av pedagogens och skolans uppdrag. Vidare står det att man med kultur och estetiska 
lärprocesser kan bidra till ökad måluppfyllelse genom ”fördjupat arbete kring exempelvis 
språk-, läs- och skrivutveckling utifrån många olika perspektiv” (Tham 2008:7).  
 
 

3.5.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
 
Estetiska arbetssätt är en del av den svenska skolan som man inte kan utesluta, eftersom 
våra styrdokument förespråkar användande av dem. Alerby och Ferm slår fast att 
”[e]stetiska dimensioner är något som ska genomsyra undervisningen på alla nivåer i 
skolan” (Alerby & Ferm 2006:158). Ett av skolans uppdrag är enligt läroplanen att 
estetiska uttrycksätt och arbetssätt ska uppmärksammas och ska ingå i skolans 
verksamhet. Detta framkommer i följande utdrag ur Lpo 94, från stycket om skolans 
värdegrund och uppdrag.  
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Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. […] Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 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 gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget 
skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. (Skolverket 2006:6–7) 

 
Ett mål som läroplanen förespråkar under kunskapsdelen är att eleven ska kunna använda 
och utveckla kunskaper samt erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt, 
som exempel ges språk, bild, musik, drama och dans. Detta visar att de estetiska 
arbetssätten ska vara en del i undervisningen. Läroplanen säger även att ett mål att uppnå 
är att höja elevens intresse för att ta del av samhällets kulturutbud samt utveckla elevens 
förmåga till kreativt skapande. Genom att väcka intresse, skaparlust och kreativitet hos 
eleverna, kan man samtidigt utveckla deras nyfikenhet och lust att lära som enligt 
kunskapsdelen i Lpo 94 är ett mål att sträva mot. Enligt styrdokumenten ska estetiska 
arbetssätt finnas med som en del i hela den svenska skolan. Även i målen för särskolan, 
under riktlinjer , förordas läraren att ge utrymme till elevernas eget skapande och 
användande av olika uttrycksmedel. (Skolverket 2006:9–10, 12).  
 
 

3.5.2 Kursplan för Svenska 
 
Enligt kursplanen för svenska är språk och kultur sammanbundna. Kursplanen indikerar 
på ämnesintegrering och olika arbetssätt, både kommunikativa och praktiska. Under 
Ämnets syfte och roll i utbildningen står det att svenskämnet avser att utveckla elevernas 
kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet tillsammans med andra ämnen i skolan 
(Skolverket 2009:30).  
 
Strävansmålen i svenska influeras av fantasi och skapande, bland annat står det att eleven 
ska utveckla sin fantasi och skapandelust med hjälp av språket. I stycket Ämnets karaktär 
och uppbyggnad betonas elevens behov av att få uttrycka sin fantasi och sina känslor på 
olika sätt (Skolverket 2009: 30, 32). Olika estetiska arbetssätt nämns i samma stycke som 
en metod för att möjliggöra detta för eleverna: 

 
Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att 
uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över 
och tala om[...]. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning 
utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 
utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp 
innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder. (Skolverket 2009:31) 

 
Det vidgade textbegreppet är ett viktigt koncept och redskap i dagens 
svenskundervisning. Olika sätt att få in det vidgade textbegreppet i undervisningen är 
exempelvis genom skönlitteratur, film och teater, vilka har ett eget avsnitt under Karaktär 
och uppbyggnad i kursplanen. Estetiska uttryckssätt är ett redskap i svenskämnet. I det 
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ovan nämnda avsnittet kan man bland annat läsa att skönlitteraturen, filmen och teatern 
ger barnen erfarenheter, upplevelser och känslor. Dessa språkliga medel hjälper barnen 
att förstå sig själv och världen runt omkring samt medverkar till att forma deras identitet. 
Även i bedömningsdelen stärks estetikens betydelse för svenskämnet. Vid bedömning ska 
man beakta variationen av språkliga medel som används, att eleverna fått upplevelser via 
andra medier och att eleverna har reflekterat över dessa samt de olika uttryckssätten 
(Skolverket 2009:29, 32, 35).   
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4. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs vårt metodval och varför vi valde just den. Vi beskriver även 
vilken typ av intervju vi valde att genomföra och det urval vi gjorde. Därefter beskrivs 
genomförandet av intervjun och till sist hur vi valde att tolka och bearbeta det material 
som vi fick in genom våra intervjuer.  
 
 

4.1 Metodval 
 
Vårt val av metod föll på kvalitativa forskningsintervjuer. Vi valde en kvalitativ metod 
för att få en djupare förståelse av vilken inverkan estetiska arbetssätt kan ha på barns 
tidiga skriftspråksinlärning. Detta går inte att förstå med hjälp av en kvantitativ metod 
som medför matematiska mätningar, kvantifiering och statistik. Kvantitativa studier 
resulterar i numeriska observationer eller låter sig omvandlas till sådana, exempelvis 
enkätstudier (Backman 1998:31). Enligt Jan Trost så är användandet av kvantitativa 
studier bland annat till för att visa i procent vad en viss del av befolkningen tycker i en 
bestämd fråga. Detta var inte avsikten med vår undersökning utan vår intention var att 
försöka förstå fyra pedagogers tankegångar och åsikter samt att urskilja skiftande mönster 
i dessa, vilket den kvalitativa studien är mer lämpad för (Trost 2007:23).  
 
För att bättre kunna gå på djupet av de utvalda pedagogernas åsikter så valde vi intervjun 
som metod. Martyn Denscombe säger att ”när forskaren behöver få insikt i saker som 
människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör intervjuer med största 
sannolikhet en lämpligare metod – en metod som står i samklang med innehållets 
invecklade beskaffenhet” (Denscombe 2009:232). Intervjuer är särskilt lämpade för att 
producera djupgående och detaljerade data. Ämnen kan utforskas, frågor följas upp och 
undersökningsområden följas.”Forskaren får antagligen värdefulla insikter som grundar 
sig på de djupgående informationer som samlas in och på ’nyckelpersonernas’ 
kunskaper” (Ibid 2009:267). Intervjun är en form av samtal och samtalet är den mest 
naturliga vägen att gå för oss människor när vi ska inhämta information. Detta är också 
helt i linje med Steinar Kvale som menar att ”[v]i är samtalande varelser för vilka språket 
är en grundläggande realitet. Samtalet är inte bara en specifik empirisk metod: det är 
också ett grundläggande sätt att frambringa kunskap och bygger på föreställningen att 
människans värld är en samtalsvärld” (Kvale 2009:323). Till följd av detta så är 
intervjumetoden evident när man vill uppbåda genomgripande information, som att ta 
reda på intervjupersonernas prioriteringar, tankar och idéer. Denscombe menar att 
intervjupersonerna får en möjlighet att utveckla sina synpunkter samt klargöra och påvisa 
vilka faktorer de anser vara centrala (Denscombe 2009:267).  
 
En invändning mot intervjuanalyser som vetenskaplig metod är att olika tolkare hittar 
olika betydelser i samma intervju till följd av kontexten i den enskilda intervjun (Kvale 
2009:227; Denscombe 2009:268). Kvale säger även att man inte kommer ifrån att 
forskarens egna värderingar skiner igenom resultatet trots att denne framställer 
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kunskapen med sin frånvaro. Följden kan bli att tillförlitligheten i intervjun kan 
ifrågasättas. Ett uttalande har inte en enda korrekt mening utan att det finns flera legitima 
tolkningar till ett och samma uttalande. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i 
kvaliteten och vikten av den lärdom som framställas genom intervjun och inte i ”subtila 
paradigmatiska diskussioner” (Kvale 2009:227, 291, 325). 
 
 

4.2 Intervjuer 
 
Intervjufrågorna utformades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi började med 
att utgå från våra frågeställningar genom att formulera frågor som skulle ge oss svar på 
dessa. När vi utarbetade frågornas ordningsföljd så använde vi oss av det Runa Patel och 
Bo Davidson benämner som ”omvänd tratt-teknik”. Denna teknik innebär att i 
inledningen av intervjun ställs specifika frågor om vissa delar inom det valda området för 
att sedan avsluta med övergripande frågor. De menar att denna teknik hjälper 
intervjupersonerna att fundera igenom det valda ämnet och forma sig en uppfattning om 
ämnet under tiden de besvarar frågorna (Patel & Davidson 1991:64–65).  
 
För att få svar på den första frågeställningen rörande begreppet estetiska arbetssätt (se 
2.2) inledde vi intervjuerna med att fråga vilken innebörd begreppet estetiska arbetssätt 
har för intervjupersonerna. När vi ville ha svar på vår andra frågeställning frågade vi om 
pedagogerna anser att de använder sig av estetiska arbetssätt i sin undervisning. Som 
uppföljning på deras svar bad vi de beskriva hur de gör eller hur de skulle kunna göra det. 
Vi frågade även vilka verktyg och uttryckssätt de anser att man kan använda sig av. För 
att finna en lösning på den tredje frågeställningen frågade vi om de tror att estetiska 
arbetssätt har någon betydelse vid den tidiga skriftspråksinlärningen och på vilket sätt. 
Vidare frågade vi hur man som pedagog kan bedöma vilken inverkan de estetiska 
arbetssätten har på den tidiga skriftspråksinlärningen. Vår avslutande fråga återkopplade 
till den första frågeställningen och sammanfattade våra intervjufrågor då vi frågade 
vilken vikt pedagogerna lägger vid användandet av estetiska arbetssätt. Intervjuerna 
avslutades på ett neutralt sätt genom att fråga om de intervjuade hade något mer att 
tillägga. Detta för att intervjupersonerna skulle få en chans att framföra om det var något 
mer de tyckte var viktigt inom ämnet som inte intervjufrågorna tog upp (jfr Patel & 
Davidson 1991:64; Kvale 2009:145).  
 
 

4.3 Urval 
 
Det är det preciserade problemet som avgör vilka som ska medverka i studien (Patel & 
Davidson 1991:46). I likhet med detta har urvalet gjorts bland pedagoger och vi valde de 
pedagoger som undervisar eller har undervisat elever som befinner sig i det tidiga stadiet 
av sin läs- och skrivinlärning. Syftet med intervjuerna var inte att producera 
generaliserbara resultat, då hade vi istället valt ett representativt urval människor att 
intervjua. Enligt Denscombe har de människor som ingår i urvalet en tendens att 
medvetet väljas därför att de har något speciellt att bidra med, till exempel att de har en 
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unik inblick eller en särskild position. I linje med detta har vi vid urvalet valt 
intervjupersoner utifrån deras position, pedagogyrket, samt att de har en unik inblick i 
den tidiga skriftspråksinlärningen. Inriktningen på urvalet grundade sig på att vi ville gå 
på djupet i ”en speciell situation för att utforska det specifika (där betoningen ligger på att 
välja nyckelpersoner på fältet)” (Denscombe 2009:251).  
 
 

4.4 Bortfall 
 
Det var fem pedagoger som tillfrågades. En av de tillfrågade tackade nej, medan de 
övriga tackade ja. Pedagogen som tackade nej ansåg att hon inte hade något att tillföra i 
ämnet.  
 
 

4.5 Genomförande 
 
Kontakten med de tilltänkta intervjupersonerna skedde på två olika sätt. Några av 
intervjupersonerna frågades via telefon och de andra frågades personligen. Precis som 
Denscombe påpekar att man som intervjuare bör göra, kontaktade vi de tilltänkta 
intervjupersonerna i förväg för att bestämma en tidpunkt och informera de om hur lång 
tid intervjuerna beräknades ta. Intervjuerna genomfördes ute på skolorna. Vi använde oss 
av det Denscombe kallar för personliga intervjuer vilket innebär att en forskare intervjuar 
en person åt gången. Fördelarna med denna form är att det blir lättare att finna en lämplig 
tidpunkt, enklare att lokalisera källan till olika uttryck och idéer, intervjun blir lättare att 
kontrollera samt att utskriften av intervjun blir lindrigare (Denscombe 2009:235, 252).  
 
Intervjuerna spelades in för att få så kompletta data som möjligt. Detta stärks av både 
Denscombe och Patel och Davidson som menar att inspelningar lämnar en exakt 
dokumentation över vad som sägs under intervjun (Denscombe 2009:259; Patel & 
Davidson 1991:69). Ljudinspelningar från intervjuer ger en nästintill fullständig 
dokumentation över det som sägs under intervjun, men till skillnad från exempelvis 
videoinspelning kan de bara spela in det talade ordet och man missar den icke-verbala 
kommunikationen och andra kontextuella aspekter (Denscombe 2009:259). En annan 
aspekt till att vi valde att spela in intervjuerna var att vi skulle kunna fokusera mer på 
intervjuprocessen istället för att föra fältanteckningar. En av våra utvalda pedagoger ville 
dock inte ställa upp på att bli inspelad. Vi blev då tvungna att förlita oss på de 
anteckningar som gjorts under intervjun. Denscombe menar att man under dessa 
situationer kan använda sig av anteckningarna som en möjlig kompromiss. Han säger att 
”[i]ntervjuaren får då en viss permanent dokumentation av sina tolkningar av det som 
sades och kan återvända till den vid senare tillfällen för att friska upp minnet” 
(Denscombe 2009:258).  
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4.6 Tolkning och bearbetning 
 
Vår sammanställningsprocess startade vi med transkriberingen, det vill säga att lyssna 
igenom ljudupptagningarna och skriva ner dem ordagrant. När det gällde intervjun vars 
data ej spelades in gjordes en sammanställning av anteckningarna och observationerna 
direkt efter intervjutillfället. Som forskare är det nödvändigt att se utskriftsprocessen som 
en central del i den kvalitativa studien. Detta understryker Denscombe och säger att man 
inte ska se sammanställningen som en trivial syssla efter det riktiga arbetet är färdigt utan 
att det är en högst väsentlig del av studien. Våra uppsamlade data bearbetades och 
information som var relevant för vår studie sorterades ut. Eftersom intervjuerna 
genomfördes i form av samtal så kom våra data att vara i talspråk, vilket medförde 
merjobb vid sammanställningen. Våra data rekonstruerades för att texten skulle bli 
förståelig i skriftspråk, något som man som forskare ofta blir tvungen att göra 
(Denscombe 2009:260, 262). Tolkningarna som vi har varit tvungna att göra har en 
hermeneutisk inställning. Detta är en vetenskaplig tolkningslära och inriktning som 
innebär att man fördjupar sig i, tolkar och försöker förstå grundvillkoren för det 
mänskliga (Patel & Davidson 1991:25). Efter önskemål från en av våra intervjupersoner 
så har vi valt att använda oss av fingerade namn och detta är i linje med vad både 
Denscombe (2009:265) och Kvale (2009:293) förespråkar. Kvale framhåller ”[f]ör att 
värna om intervjupersonernas privatliv kan man använda sig av fingerade namn och 
ibland förändringar av intervjupersonernas egenskaper vid publiceringen av resultaten” 
(Kvale 2009:293).  
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5. Resultat 
 
Vi har intervjuat fyra pedagoger som undervisar eller har undervisat elever i den tidiga 
skriftspråksinlärningen. Här följer en kort presentation av våra utvalda pedagoger. 
 
Pedagog A är numera en specialpedagog. Hon har tidigare undervisat i de första skolåren 
under många år och har således en lång erfarenhet av barns tidiga skriftspråkinlärning. 
Hon har vidareutbildat sig vid flertalet tillfällen och provar gärna nya metoder. 
 
Pedagog B är verksam klasslärare i en årskurs ett. Hon har tidigare arbetat inom 
förskolan och förskoleklassen, men vidareutbildade sig för ett par år sedan till lärare för 
de tidigare åren, vilket gör att hon har en färsk utbildning. Hon har deltagit i ett projekt 
om en estetisk arbetsmetod, och använder delar av detta i sin undervisning. 
 
Pedagog C arbetar som lärare i både en etta och en sexa för tillfället. Hon tog examen 
som ”1 ��7 lärare” för något år sen. Hon har efter sin examen mest arbetat inom 
årskurserna 3 �� 6.  
 
Pedagog D är verskam lärare i en klass 3 �� 4. Hon har en relativt ny utbildning som ”1 
�� 7 lärare”. Just nu vidareutbildar hon sig genom att bland annat läsa olika kurser i 
metodik. 
 
Vi har valt att sortera upp de svar vi har fått av pedagogerna utifrån relevanta rubriker, 
för att få en bättre översikt och lättare kunna göra jämförelser. 
 
 

5.1 Pedagogernas syn på begreppet estetiska arbetssätt 
 
Två av pedagogerna förknippar begreppet med ämnet bild, och ger exempel om att man 
försöker integrera det i andra ämnen. 
 
Pedagog A anser att begreppet estetiska arbetssätt innebär att man använder sig av andra 
uttrycksformer än att skriva och läsa. 
 
Pedagog B anser att det är viktigt när man använder sig av estetiska arbetssätt att det blir 
ett naturligt arbetssätt. Hon framhåller vikten av att det inte ska förekomma sporadiskt 
utan det ska genomsyra hela verksamheten eftersom det är då estetiken blir utvecklande. 
Estetiken ska inte ”duttas på” någon enstaka gång utan hela tiden finnas med, så att det 
blir ett naturligt inslag och genomsyrar hela lärandet. De estetiska arbetssättens inverkan 
på pedagogrollen beskriver hon som att man hela tiden måste tänka nytt och inte får 
stagnera och menar att det är utvecklande för pedagogen. Pedagog B framhåller även att 
man måste vara väldigt lyhörd på gruppen för att kunna se hur motivationen är hos 
eleverna, hur man kan utveckla arbetet och gå vidare med nya uttryckssätt. Hon säger att 
”jag tycker det utvecklar mig i min profession hela tiden, just för att jag får stanna upp 
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och tänka hela tiden, vad, hur kan jag belysa det, hur kan vi jobba med det här för att 
befästa kunskaperna.” 
 
Pedagog C säger ”när man jobbar med de mindre barnen så är det ju så man arbetar, man 
måste ju använda mycket bild, för de kan ju inte skriva och läsa så mycket. Det är deras 
uttryckssätt det de redan har och kan vidareutveckla, det estetiska. Men med de äldre så 
blir det mindre och mindre, för de har andra färdigheter som man kan använda sig av 
också”. Hon ser en stor skillnad med användandet av estetiska arbetssätt hos äldre och 
yngre barn.  
 
Pedagog D förknippar begreppet estetik med allt som skapar skönhet.  
 
 

5.2 I vilken utsträckning pedagogerna använder sig av estetiska 
arbetssätt i sin undervisning 
 
Pedagog A anser att hon använde sig mycket av estetiska arbetssätt när hon jobbade som 
klasslärare, men tillägger att det alltid går att göra mer. Hon använde sig av det 
exempelvis genom temaarbete, och olika typer av redovisningssätt såsom drama, musik 
och bild.  
 
Pedagog B svarar att hon använder sig av estetiska arbetssätt. Hon använder det i alla 
ämnen och att det är grunden till hennes undervisning, att hon alltid tänker först estetiskt 
innan hon kopplar in teorin. Vidare säger hon att estetiken är ett bra sätt att få alla att utgå 
från samma utgångspunkt och menar att teorin kommer naturligt in via estetiken. 
 
Pedagog C menar att hon använder sig av estetiska arbetssätt, men inte i så stor 
utsträckning. Eftersom hon inte anser att hon har det naturligt och säger att hon är mer 
”logisk-visuell”.  Vidare förklarar hon att om man själv känner att man behöver estetiken 
så är det lättare att föra in den i undervisningen. Pedagog C säger ”[j]ag tror det är en stor 
fördel att vara en sån där bild- eller klapp-och-klang-människa när man jobbar med de 
mindre barnen! Att man har bild och musik mer naturligt. Då är det lättare att vinna 
barnen också!”  
 
Pedagog D säger att hon gör det till viss del, men dock inte så mycket som hon skulle 
vilja. Hon säger att det är svårt att genomföra det med den grupp som hon undervisar och 
att hon är dålig på att ta in det estetiska i undervisningen nu. Hon tror att hon egentligen 
skulle kunna göra det mycket mer än vad hon gör nu. 
 
 



30 
 

5.3 Verktyg och uttryckssätt som pedagogerna använder sig av 
 
Det första verktyget/uttryckssättet alla fyra pedagogerna benämner är bild. Pedagog D 
berättar att hon kommer att tänka på bild i första hand eftersom det är det hon använder 
sig mest av och känner sig säkrast på. Pedagogerna beskriver att bild innebär allt från att 
bygga till att rita. När pedagog C beskriver hur man kan jobba med bild säger hon att det 
är att måla, göra collage, limma, klistra, klippa i olika former, att man arbetar med olika 
material, olika verktyg (pennor, kritor, vattenfärg) och att man varierar det. 
 
Tre av pedagogerna är överens om att datorn kan vara ett bra verktyg när man arbetar 
med estetiska arbetssätt. Pedagog A menar att ett sätt att använda datorn, är att 
tillsammans med eleverna göra gemensamma berättelser via storbildsskärm. Pedagog D 
ger activboard6 som ett annat exempel på dataverktyg. Vidare så nämner pedagog A att 
det finns massor med dataprogram som man kan använda sig av när man skriver och ritar 
på datorn.  
Två pedagoger nämner drama som ett uttryckssätt. Pedagog A berättar om hur man kan 
”leka saga” och säger att även om man inte skriver så är det språkinlärning för talet, 
språket och skriften hör ihop. 
 
Pedagog B ger storbildsboken7 som ett exempel på verktyg för att skapa gemensam 
förförståelse. Hon berättar att när de arbetar med ett tema ur storbildsboken försöker hon 
få in det i alla ämnen. 
  
Andra uttryckssätt och verktyg som nämns av de intervjuade pedagogerna är dans, musik, 
dikt, foto och film. 
 
 

5.4 Vikten som pedagogerna lägger vid begreppet estetiska arbetssätt 
och vilken betydelse de menar att estetiska arbetssätt har för elevernas 
lärande. 
 
Två pedagoger anser att användandet av estetiska arbetssätt är mycket viktigt. Pedagog B 
säger att det är mycket viktigt både som grund och vid redovisningar.  
 
Pedagog C menar att det är viktigt med ettorna men att det med sexorna är det en helt 
annan situation (se 5.1). 
 

Pedagog D säger att hon skulle vilja lägga större vikt vid begreppet än vad hon gör just 
nu. 

                                                
6 Interaktiv skrivtavla som kan användas som verktyg i skolan 
7 Syftar på Big book , metod/läromedel som kan användas vid skriftspråksinlärningen. 
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Tre av pedagogerna har en gemensam syn på estetiska arbetssätt, de menar att det främjar 
lärandet för många olika lärstilar. Pedagog A säger att många barn lär sig bättre när man 
använder olika uttryckssätt, till exempel om man använder kroppen, sång eller teater. 
Pedagog B säger att barnen har olika uttryckssätt och arbetssätt och fastslår att det är den 
största vikten. Vidare menar hon att barnen ”får vidga sitt lärande med många olika 
uttryckssätt när man använder estetiken”. Hennes sammanfattning är att olika arbetssätt 
skapar olika lärtillfällen som tillgodoser allas lärstilar. Pedagog D säger att alla lär sig på 
olika sätt och menar att kunskaperna blir djupare om man arbetar så här. 
 
Två av pedagogerna pratar om sammanhang och metakognition. Enligt pedagog A så 
hjälper de estetiska arbetssätten eleven att se sammanhang i sitt arbete, och det tror hon 
har stor betydelse för elevens lärande. Pedagog B framhåller att eleverna får stor 
metakognition. Med hjälp av estetiken får de möjligheter att omsätta sina kunskaper i 
andra områden, exempelvis det de gör i skriftspråket kan omsättas till matematiken och 
bildarbeten. 
 
En annan fördel med estetiska arbetssätt, enligt pedagogerna, är att det skapar bra 
samarbetsövningar. Pedagog B anser att estetik främjar samarbete och gemenskap. På 
samma gång menar hon att eleverna blir väldigt självständiga. Eleverna får också 
möjlighet utveckla sitt arbete efter sin egen förmåga. Alla barn har möjlighet att stiga från 
sin egen nivå eller om man ligger lågt, att göra arbetet på sin egen nivå. Hennes slutsats 
är att estetiska arbetssätt främjar de duktiga barnen och berättar att ”många säger 'jag vet 
inte vad jag ska göra med här duktiga barnen, de kommer i kläm i skolan', det tycker jag 
inte de gör med här arbetssättet”. 

 
Två av pedagogerna framhåller även att en positiv sidoeffekt vid användandet av 
estetiska arbetssätt är att det fångar elevernas intresse. Pedagog A menar att arbetet blir 
roligt och att det är en viktigt att eleverna tycker det är roligt. Pedagog C menar att hon 
försöker jobba så att det blir skaparglädje. Hon säger att de flesta elever tycker om att 
skapa och att skapande gör skolarbetet lättare. 
 
 

5.5 Hur pedagogerna bedömer att de estetiska arbetssätten inverkar på 
skriftspråksinlärningen 
 
Pedagog A menar att det går att utvärdera och se att det är en bra utveckling om eleverna 
är nöjda och glada. 
 
Pedagog B menar att barnens alster säger mycket och att man kan följa processen i 
arbetet på ett tydligt sätt. Hon säger att det blir en bra dokumentation när man ser tillbaka 
på hur arbetet har gått och menar att barnen får en portfölj där man kan följa deras arbete. 
Slutprodukten är att det blir ett tydligt lärande för barnen och att lärandet synliggörs, både 
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för eleven och för läraren. Barnen får ökad medvetenhet om sitt lärande och ökad 
förståelse för det. Vidare säger hon att när lärandet blir synligt ökar barnens motivation. 

Pedagog C anser att frågan om hur man kan bedöma de estetiska arbetssättens inverkan 
var svår att svara på. Hon säger ”jag tror att med vissa barn kommer man inte vidare alls 
om man börjar på en nivå som de inte alls känner igen sig i, att helt börja med nåt som de 
inte är vana vid, börja väldigt abstrakt. Vissa skulle man aldrig få med sig”.  

Pedagog D menar att eleverna visar större glädje i arbetet och flowet blir bättre.
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6. Diskussion 
 
För att få en bättre överblick är diskussionen uppdelad i en metoddiskussion och en 
resultatdiskussion. I metoddiskussionen tittar vi närmare på vårt metodval och hur det har 
inverkat på resultatet. Där granskas reliabiliteten på vår studie, är den trovärdig? Faktorer 
som beaktas är bland annat urvalet, genomförandet och storleken på vår studie. Vi tittar 
även på validiteten av vår studie, undersöktes det som avsågs att undersöka och knyter 
studien tillbaka till vårt syfte. I resultatdiskussionen blickar vi tillbaka till våra 
frågeställningar och utifrån de har vi delat upp resultatdiskussionen i tre delar. De resultat 
vi fått fram genom våra intervjuer jämförs med den tidigare forskningen som presenterats 
i bakgrunden. Diskussionen avslutas med förslag om vidare forskning. 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Kvalitativa metoder ger forskare möjligheter att få insikt i saker som människors åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe 2009:232). Detta är vad vi enligt 
vårt syfte ämnade undersöka, eftersom vi ville ha reda på pedagogernas syn på begreppet 
estetiska arbetssätt och åsikter om dessa. Vi anser att vårt val av metod gjorde det möjligt 
för oss att ta del av detta hos pedagogerna och anser att studien väl svarade mot syftet. 
Om vi hade använt oss av en kvantitativ metod kunde vi ha fått fram exempelvis hur 
många pedagoger som anser sig använda estetiska arbetssätt i sin undervisning. Vi hade 
inte kunnat svar på vårt syfte och våra forskningsfrågor eftersom de inte handlar om 
generaliseringar eller jämförbara fakta.  
 
Att valet av kvalitativ metod föll på intervjuer beror till stor del på att samtalet är en 
naturlig väg för oss att gå när vi söker kunskap. Vi menar att det var en naturlig situation 
för intervjupersonerna och att de på så sätt skulle känna sig mindre hämmade och vi på 
ett bättre sätt kunde få tillgång till deras tankar och åsikter (jfr Kvale 2009; Denscombe 
2009). Kvale menar att människans värld är en samtalande värld och samtalet är ett 
grundläggande tillvägagångssätt att nå kunskap (Kvale 2009:323, se även 4.1). Samtalet 
gör det möjligt att på ett naturligt sätt följa upp nya intressanta ämnen, tankar och frågor 
(jfr Denscombe 2009:267). Detta gjorde det även möjligt för oss att under intervjuerna 
föra in samtalen mot rätt ämne och följa upp aspekter som kom upp under samtalen. På så 
sätt kunde svaren få en djupare bredd och då ökade chansen att svara mot ett syfte med så 
stor vidd som vårt. 
 
En nackdel med intervjuer är att det är en väldigt tidsödande metod att genomföra. Till 
skillnad från exempelvis enkätstudier, där det största arbetet ligger i att förbereda enkäten 
och sammanställa resultaten, tar själva genomförandet av intervjuer samt efterarbetet med 
sammanställning och transkribering enormt mycket tid. Vi har lagt ner mycket tid på 
efterarbetet av intervjuerna, eftersom det är en central del av undersökningen. 
Denscombe framhåller att sammanställningen inte ska ses som en trivial syssla, utan att 
det är en högst väsentlig del av studien (jfr Denscombe 2009). En annan sak som lade 
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ytterligare tid på vårt efterarbete är att de data vi samlat ihop i intervjuerna kom att vara i 
talspråk. Detta faktum medförde extra jobb vid sammanställningen. Vi fick rekonstruera 
den så att texten skulle bli förståelig i skriftspråk. 
 
Resultatet som kommer fram genom intervjuer är inte mätbart, utan tolkningsbart. Detta 
kan leda till att tillförlitligheten av studien kan ifrågasättas och leder till att man kan se 
kritiskt på eller ifrågasätta intervjuanalyser som vetenskaplig metod (jfr Kvale 2009; 
Denscombe 2009, se även 4.1). Kvale och Denscombe är båda inne på att det inte är 
möjligt att komma ifrån att forskarens egna värderingar skiner igenom resultatet (Kvale 
2009:227; Denscombe 2009:268). Vidare har ett uttalande inte en enda korrekt mening, 
utan det finns snarare flera giltiga tolkningar till ett och samma uttalande (jfr Kvale 
2009). Detta är vi väl införstådda med och det är en negativ aspekt som man inte kommer 
ifrån när man gör en kvalitativ studie. Det resultat vi fått fram kan omedvetet ha färgats 
av våra tolkningar, föreställningar och vår förförståelse för ämnet, någonting som inte går 
att komma ifrån i en sådan här typ av studie. Hade studien genomförts av andra forskare 
med annan förförståelse och bakgrunder hade resultatet förmodligen inte sett ut på 
samma sätt. Våra tolkningar har en hermeneutisk inställning till följd av att vårt syfte 
handlar om att försöka förstå mänskligt beteende, uppfattningar och förhållningssätt 
angående ett visst fenomen, i det här fallet estetiska arbetssätt (Patel & Davidson 
1991:25).  
  
Vi har granskat genomförandet av studien och diskuterar här vilka aspekter av vårt 
genomförande som hjälpt oss för att svara på studiens syfte samt vilka som försvårat eller 
gjort studien mindre tillförlitlig. En detalj som kan ha inverkat negativt på resultatet är att 
mer tid i början av intervjun skulle ha använts till allmän information, såsom presentation 
och frågor om intervjupersonens bakgrund. Detta för att få intervjupersonerna att känna 
sig mer bekväma i den specifika situationen. De svar som uppkom i början av 
intervjuerna var inte lika djupa och genomtänka som de svar pedagogerna gav mot slutet. 
Hade mer tid avsatts till ”kallprat” i början kunde vi kanske ha fått djupare svar på de 
första frågorna. Skälet till att detta föll bort kan bero på att vi redan vid urvalet hade tagit 
reda på denna information.  
 
De inspelningar vi har gjort av intervjuerna ökar reliabiliteten av vår studie eftersom 
ljudupptagningar erbjuder en närmast fullständig dokumentation av det som sägs under 
intervjun. En annan fördel med inspelningarna är att det också är enkelt för andra 
forskare och utomstående att kontrollera vår uppsamlade data. En nackdel är däremot är 
att inspelningarna bara fångar in det talade ordet och missar den icke-verbala 
kommunikationen och faktorer som är kontextuellt bundna och kan ha att göra med det 
som händer och finns runtomkring intervjumiljön (jfr Denscombe 2009:259). Dessa 
eventuella faktorer hade man kanske kunnat fånga upp med hjälp av videoinspelning. 
Ytterligare en nackdel med inspelningar är att en del människor kan bli hämmade av 
inspelning och inte vill ställa upp. En av våra intervjupersoner ville inte ställa upp på att 
bli inspelad, vi hoppas och tror att detta inte påverkade de svar hon gav vid intervjun. 
 
Vi har noga tänkt över och gjort vårt urval bland pedagoger som är aktiva i de tidiga åren 
och har arbetat med skriftspråksinlärning. Vi menar att vårt relevanta urval styrker 
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tillförlitligheten i vår studie. Precis som Denscombe syftar på att man ska göra, har vi 
medvetet valt de intervjupersoner vi gjorde, på grund av att de har något speciellt att 
bidra med till vår undersökning. Detta speciella kan exempelvis vara en unik inblick eller 
en särskild position inom det fält studien avser att undersöka. (jfr Denscombe 2009:251). 
Detta menar vi att våra intervjupersoner har. Ur kritisk synvinkel kan urvalet även ha en 
negativ effekt på reliabiliteten genom att man kan välja vissa intervjupersoner för att 
styra resultatet i en viss riktning.  
 
Att studien inte var särskilt omfattande utan baserades på endast ett fåtal intervjuer gör 
naturligtvis att resultatets reliabilitet minskar. Samtidigt kan man faktiskt få ut vårt syfte 
genom att enbart intervjua en person, om det är en person med tillräckliga erfarenheter, 
kunskaper och djup inblick i ämnet. Detta eftersom studien inte går ut på att få fram 
mätbara fakta eller generaliserbara resultat. Hade vi velat få fram sådan fakta hade vårt 
syfte sett annorlunda ut, exempelvis om vi haft som syfte att undersöka hur många av 
pedagogerna som är verksamma i en viss kommun eller årskurs, som använder sig av 
estetiska arbetssätt vid skriftspråksinlärningen. Då hade vi istället behövt välja ett 
representativt urval människor att intervjua eller kanske till och med gjort en enkätstudie 
(jfr Denscombe 2009). 
 
Sammanfattningsvis menar vi att de ovanstående omständigheterna tillsammans bidrar 
till att vår studie är valid. Genom att välja en kvalitativ metod, genomföra en 
intervjustudie med personliga intervjuer och göra studien i så stor utsträckning som vi 
anser nödvändig för att på bästa sätt kunna svara mot syftet, stärks alltså validiteten av 
vår studie och dess resultat. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen är uppdelad i tre stycken, vilka har fått underrubriker som kopplar 
tillbaka till våra forskningsfrågor. Det första stycket handlar om vilken innebörd 
begreppet estetiska arbetssätt har för verksamma pedagoger, det andra tar upp olika sätt 
att använda sig av estetiska arbetssätt i skolan och det sista stycket handlar om hur 
skriftspråksinlärningen kan påverkas av estetiska arbetssätt. De resultat vi har fått in 
genom vår intervjustudie jämförs med den tidigare forskningen i bakgrunden och utifrån 
detta drar vi ett par slutsatser. 
 
 

6.2.1 Vilken innebörd har begreppet estetiska arbetssätt för pedagoger? 
 
Alla de intervjuade pedagogerna tycker att det är viktigt med estetiska arbetsätt men ändå 
ser vi en stor skillnad på vilken vikt de faktiskt lägger vid dem. Två av pedagogerna 
förknippar begreppet estetik med ämnet bild, medan de andra två pedagogerna har en 
djupare syn på begreppet. En av pedagogerna menar att det endast är under arbetet med 
de yngre barnen som estetiska arbetssätt används, och detta på grund av att de inte kan 
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skriva och läsa än. Hon säger att med de äldre barnen blir det mindre estetiska arbetssätt 
eftersom de har andra färdigheter som går att använda i undervisningen (hon syftar på 
skrivning och läsning). Denna pedagog ser en alltså en stor skillnad med användandet av 
estetiska arbetssätt hos äldre och yngre barn. Till skillnad från henne så menar ytterligare 
en av pedagogerna som förknippade begreppet med bild att estetik har att göra med allt 
som skapar skönhet. Vår tolkning blir att bägge dessa pedagoger anser att estetiska 
arbetssätt är något som används för att barnen inte kan något annat än eller för att de 
tycker det är roligt, och med användning av estetiska arbetssätt avser de i första hand 
bild. 
 
Båda pedagogerna som har en mer djupgående syn på begreppet kopplar estetiska 
arbetssätt till metakognition och pratar om att eleverna ser sammanhang på ett annat sätt 
än när man inte arbetar estetiskt. Den ena av pedagogerna menar att de estetiska 
arbetssätten hjälper eleven att se sammanhang i sitt arbete, och att detta har stor inverkan 
på lärandet. Den andra pedagogen säger att eleverna med hjälp av estetiken får 
möjligheter att omsätta sina kunskaper i andra områden, exempelvis det de gör i 
skriftspråket kan omsättas till matematiken och bildarbeten.  
 
Vygotskij framhåller vikten av estetiken i skolan och ser skolan som en kulturinstitution. 
Han menar att genom att använda estetiken i undervisningen så utvecklar och övar barnen 
sin fantasi. Genom denna övning och utveckling så förbereds barnen för sin framtid och 
estetiken är det viktigaste verktyget i denna process (se 3.4.1; Vygotskij 1995: 189, 100). 
Att estetiken är en viktig del i undervisningen stöds av både vår undersökning och den 
tidigare forskningen men hur ser användandet av den ut och hur stor roll spelar den för 
pedagogerna. 
 
I vår studie säger alla intervjuade pedagoger att det är viktigt med estetiska arbetsätt. Vi 
kan trots det se en stor skillnad på hur de ser på användandet av dem. Exempelvis pratar 
en av pedagogerna väldigt varmt om estetiska arbetsätt och framhåller hela tiden de 
positiva sidorna med att använda dem i undervisningen. Hon säger att estetiken ska 
genomsyra hela lärandet (se 5.1). En annan av pedagogerna tycker att det är viktigt med 
estetiska arbetssätt men anser sig inte ha en naturlig fallenhet för det och menar därför att 
det är svårare för henne att använda sig av estetiska arbetsätt i sin undervisning (se 5.2). 
Hon säger ”[o]ch så när man inte själv är, jag är mer logisk visuell så där själv. Jag tror 
att känner man själv att man behöver det så är det lättare att använda det i jobbet också.” 
Vidare säger hon att hon tror ”det är en stor fördel att vara en sån där bild- eller klapp-
och-klang-människa när man jobbar med de mindre barnen! Att man har bild och musik 
mer naturligt”. Den intervjuade pedagogen syftar på att man ska ha estetiken som ett 
naturligt intresse och vara en speciell typ av människa för att kunna använda sig av 
estetiska arbetssätt i undervisningen. Till skillnad från detta är Steingrímsdóttir övertygad 
om att de flesta lärare har förmåga att applicera estetik på specifika situationer i sin 
undervisning (Steingrímsdóttir 2006:57).  
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Alla pedagoger i vår undersökning anser att de använder sig av estetiska arbetssätt i sin 
undervisning, men vi ser trots det skillnad i vilken utsträckning och på vilket sätt 
användandet sker. Vi menar att anledningen till att inte alla pedagogerna är lika ”duktiga” 
på att ta in estetiken i arbetet främst beror på okunskap och inte personlighet. Vi ser även 
ett samband mellan lärarnas kompetens och deras användning av estetiska arbetsätt i 
undervisningen. De två pedagogerna som använder sig mest av det estetiska i 
undervisningen är också de som är mest utbildade. De är även de två pedagoger som 
pratar varmast om användandet av estetiska arbetssätt och de två som lägger störst vikt 
vid det. Samtidigt är pedagogerna som inte har vidareutbildat sig lika mycket, lite 
osäkrare. De anser att det är viktigt med estetiska arbetsätt men de har svårt att förklara 
varför. De använder sig heller inte lika mycket av det i sin undervisning. Detta visar att 
pedagogens kompetens har betydelse för huruvida denne använder estetiska arbetssätt i 
sin undervisning, även om alla pedagoger har förmåga att använda sig av estetiska 
arbetssätt (jfr Steingrímsdóttir 2006). 
 
Både Dewey och Hagtvet lägger stor vikt vid lärarnas kompetens och pedagogiska 
kunskaper (Hagtvet 1990:99; Dewey 1980:15). Hagtvet anser att alla barn förtjänar att 
mötas av professionella reaktioner (Hagtvet 1990:99). Dewey förespråkar en utbildning  
där individens, alltså elevernas intressen och aktiviteter ska vara utgångspunkten för ett 
målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling 
och menar att detta ställer stora krav på lärarens fackliga och pedagogiska kunskaper (se 
3.4.2; Dewey 1980:15). 
 
Dewey säger att våra skolpolitiker talar om kultur och utvecklande av personligheten, 
som mål och syften i utbildningen. Den stora majoriteten av eleverna betraktar trots det 
undervisningen som något nödvändigt ont. Dewey menar att vi borde forma om våra 
pedagogiska syften och mål och se dem på ett mindre exklusivt sätt, genom att i 
undervisningen införa aktiviteter som tilltalar de elever vars största intresse är att göra 
och tillverka. (Dewey 1980:65). Att få dessa elever som anser att undervisningen är något 
nödvändigt ont att tycka att skolan och undervisningen är något roligt och lustfyllt är en 
stor utmaning. Det menar vi kan ske genom användning av estetiska arbetsätt i 
undervisningen och kräver att pedagogerna är kompetenta. Frågan är om 
lärarutbildningen, som den ser ut idag, kommer att räcka till. I likhet med Dewey menar 
vi att lärarutbildningen bör se över sina syften och mål. 

 

6.2.2 På vilka sätt kan man använda sig av estetiska arbetssätt i undervisningen? 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att det finns flera sätt att använda sig av 
estetiska arbetssätt i skolan. Bild är det första som alla pedagogerna nämner. Två av 
pedagogerna förknippade estetiska arbetssätt med bild och den ena säger att det är det 
första verktyget uttryckssättet hon kommer att tänka på. Alla pedagogerna pratar om att ta 
in bild i undervisningen som ett estetiskt arbetssätt (se 5.3). Bilden visar sig vara en 
mycket viktig del av undervisningen då det är den som alla pedagogerna framhäver. Den 
har även framhävts i den tidigare forskningen som är presenterad i bakgrunden. Båda 
teoretikerna som lyfts tar upp bilden som ett viktigt medel i undervisningen. Vygotskij 
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anser att bilden har pedagogisk betydelse och anser att teckningen bör ha en given plats i 
undervisningen (se 3.4.1; Vygotskij 1999:167). Likaså Dewey (se 3.4.2) lyfter bilden och 
han menar att bilden är det bästa hjälpmedlet i undervisningen och säger att använda 
papper och penna är en av barnets inre drifter. Han säger att man dock inte bara ska ge 
efter för detta intresse genom att exempelvis låta barnen skapa utan något bestämt mål, då 
det inte kan ske någon utveckling, annat än av en slump (se 3.4.2; Dewey 1980:46, 72). 
Enligt Jonsson går det att se på bildanvändningen ur två olika perspektiv, antingen som 
hindrande eller som en resurs, och att funktionen med bildanvändningen beror på vad vi 
vill få ut av den (Jonsson 2006). Vi ser en skillnad på hur pedagogernas syn på bilden ser 
ut och hur de använder sig av den i undervisningen, hälften av pedagogerna har en 
djupare syn på detta. För att få ut något av bildanvändningen i undervisningen menar vi 
att det måste finnas en bakomliggande tanke.  
 
En av pedagogerna beskrev att hon till exempel använder sig av olika typer av estetiska 
redovisningssätt och nämner förutom bild även drama (se 5.2). Ytterligare en pedagog 
anger drama som ett uttryckssätt. Hon berättar om hur man kan ”leka saga” och säger att 
det är en form av språkinlärning då hon menar att talet, språket och skriften hör ihop. 
Även Vygotskij (jfr 3.4.1) pratar om drama i samband med lek. Han menar att 
anledningen till att drama står barn nära är dess samband med leken. På grund av att det 
naturligt ligger barnen nära är det ett utmärkt formspråk att använda när vi vill att barnen 
ska kunna upptäcka och se saker ur ett helhetsperspektiv. 
 
Andra formspråk som pedagogerna nämner och som vi också stött på i bakgrunden är 
musik och dans. Alerby och Ferm säger att dans ska ingå i undervisningen i skolan och 
att dans kan resultera i en förkroppsligad kunskap (Alerby & Ferm 2006:158). Övriga 
verktyg och tillvägagångssätt som pedagogerna tar upp är temaarbete, dator, dikt, foto 
och film. Dessa finns inte med i samma utsträckning i bakgrunden, men det finns 
förmodligen mycket forskning även om dessa områden. 
 
Enligt Alerby och Ferm så kan pedagogens uppgift bli att erbjuda estetiska upplevelser i 
undervisningen eftersom det är viktigt i dagens skola att ge barnen olika tillfällen att 
använda olika typer av formspråk (Alerby & Ferm 2006:159). Om man ställer det här 
mot det vi har kommit fram till kommer lärarutbildningen att spela väldigt stor roll när 
det gäller användandet estetiska arbetsätt i undervisningen.  
 
 

6.2.3 Hur kan estetiska arbetssätt påverka den tidiga skriftspråksinlärningen? 
 
Under våra intervjuer fick vi fram att tre av pedagogerna anser att estetiska arbetssätt 
främjar lärandet för olika lärstilar och att många barn lär sig bättre när man använder 
olika uttryckssätt. En av pedagogerna framhåller att barnen behöver olika uttryckssätt och 
arbetssätt och menar att när man använder estetiken i undervisningen så vidgas barnens 
lärande. Man kan alltså tillgodose alla lärstilar genom att ge barnen olika lärtillfällen som 
skapas med hjälp av olika uttryckssätt. En annan av pedagogerna framhåller att alla barn 
lär sig olika och hon tror de får en mer fördjupad kunskap om de får arbeta med estetiska 
arbetssätt. Allt detta styrks genom Skolverket. Dels står det i rapporten Faktisk Fantasi, 
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utgiven av Skolverket, att olika språk passar olika människor och ett av uppdragen i 
läroplanen är att man ska göra undervisningen anpassad till varje elev (Skolverket 2004; 
Skolverket 2006; jfr 3.3.1). Vidare så kräver all mänsklig kommunikation olika språk och 
några av dessa språk är de estetiska formspråken (Alerby & Ferm 2006:157). Även Lind 
tar upp att arbetsformer med visuella metoder behövs för att eleverna ska kunna ta till sig 
varierande kunskapsformer (Lind 2010:361). Med tanke på dessa faktorer är det av allra 
högsta vikt som pedagog att erbjuda eleverna arbete med olika formspråk i skolan för att 
alla elever ska kunna ta till sig undervisningen. Vår slutsats blir att genom användning av 
estetiska arbetssätt i skolan och olika formspråk i undervisningen ökar möjligheten för att 
fler elever ska kunna ta till sig undervisningen och utöka sitt lärande. Detta gäller både 
skriftspråksinlärningen och annan undervisning. 
 
En annan aspekt som förordar estetiska arbetssätt som kom upp under intervjuerna är 
metakognition. En av pedagogerna säger att de estetiska arbetssätten hjälper elever att se 
sammanhang i sitt arbete, och det tror hon har stor betydelse för deras lärande. En annan 
av pedagogerna menar att estetiska arbetssätt bidrar till att elever får stor metakognition. 
Hon menar att man genom barnens alster kan följa processen i arbetet på ett tydligt sätt, 
att lärandet tydliggörs och blir synligt, både för eleven och pedagogen. Barnen får ökad 
medvetenhet om sitt lärande och ökad förståelse för det. Vidare säger hon att när lärandet 
blir synligt ökar barnens motivation. Även i skolverkets rapport står det att i praktiska 
arbeten är lättare för eleverna att se sina egna lärprocesser och hon påpekar att detta är 
viktigt i dagens skola. Genom att använda estetiska arbetssätt väcks ett intresse för 
undervisningen hos eleverna, detta skapar bättre förutsättningar för att eleverna ska kunna 
ta till sig undervisningen. Det är när ett ämne verkligen berör som förutsättningarna för 
ett fördjupat lärande skapas (Skolverket 2004:75, 76). Detta går i linje med vårt resultat, 
då två av pedagogerna framhåller även att användandet av estetiska arbetssätt fångar 
elevernas intresse. Dels menar pedagogerna att arbetet blir roligt och att de flesta elever 
tycker om att skapa. Även Dewey menar att vi borde föra in aktiviteter som tilltalar 
eleverna i undervisningen, och han menar att göra och tillverka är elevernas största 
intressen (Dewey 1980:65).  
 
Bamford säger att forskningen visar på att estetiska ämnen ökar elevernas självförtroende 
och samarbetsförmåga, och att det stärker det sociala samspelet i en klass (se 3.2.1). Detta 
stämmer väl överens med våra intervjupersoners svar, de säger att estetik främjar 
samarbete och gemenskap. 

Vi fann att de resultat vi fått in omfattar hela lärandet, inte bara skriftspråksinlärningen, 
men allt går naturligtvis att applicera på skriftspråksinärningen. Vår slutsats blir att 
estetik bör prägla undervisningen och att hela skolan bör genomsyras av den, inte bara 
skriftspråksinlärningen.  

Vår slutsats går i linje med det Dewey förespråkar, att vi ska överge den skarpa 
uppdelningen mellan teori och praktik i skolan (Dewey 1980:11). Även Alexandersson 
kritiserar denna uppdelning. Hans fråga är om barn och ungdomar ser skolan som 
meningsfull om vi fortsätter att skilja på ”tanke och handling, på teori och praktik, på 
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abstrakt och konkret kunskap, på estetik och kognition och så vidare” (Alexandersson 
2001:10). Vi framhåller att dagens skola borde få en mer estetisk inriktning, genom att 
sammanfoga teori och praktik. Detta menar vi kan ske genom att använda sig av olika 
formspråk och arbetssätt. Bamford säger att ”[b]arnen trivs helt enkelt bättre i de 
skolorna, vilket inte ska underskattas (se 3.2.1) och syftar då på skolor som har fört in 
mer estetik i undervisningen. 

 

6.3 Vidare forskning 
 
Vi vill ytterligare fördjupa oss i de olika estetiska formspråken, på vilka sätt de kan 
påverka inlärningen och hur vi i vår framtida profession som pedagoger, praktiskt kan 
tillämpa dessa i den dagliga undervisningen.  
 
Ett annat område som är intressant att studera vidare om, är metakognition. Hur fungerar 
denna process och hur kan den påverka barns lärande? 
 
Under arbetets gång snubblade vi över frågan om vad barn egentligen startar sin 
skriftspråksinlärning med. Börjar de med läsningen eller kommer skrivningen först? Vi 
vill undersöka vad forskare säger om detta och hur undervisningen i de tidiga åren och 
hur den tar sig uttryck i olika metoder? 
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Bilaga 
Intervjufrågor   
 
 

1. Vilken innebörd har begreppet estetiska arbetssätt för dig? 

- Redogör för din syn på begreppet. 

 

2. Anser du att använder dig av estetiska arbetsätt i din undervisning? 

- (Om ja) - Kan du beskriva det? 

- (Om nej) - Hur skulle du kunna göra det? 

 

3. Vilka verktyg och uttrycksätt anser du att man kan använda sig av när man arbetar 
med estetiska arbetsätt vid den tidiga skriftspråksinlärningen? 

 

4. Tror du att användandet av estetiska arbetssätt har någon betydelse vid 
skriftspråksinlärningen? 

- På vilket sätt? 

 

5. Hur kan man som pedagog bedöma vilken inverkan estetiska arbetssätt har på den 
tidiga skriftspråksinlärningen?  

 

6. Vilken vikt lägger du vid användandet av estetiska arbetssätt? 

 

 


