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Abstrakt 
 
Vårt intresse för integrering mellan ämnet svenska och de estetiska uttryckssätten har avgjort 
temat för denna rapport. Den syftar till att belysa pedagogers tankar kring sitt arbete med den 
ovan nämnda integreringen och deras vardagspraktik. Vi har frågat hur de tänker kring 
motivation, kreativitet och lärande, och har tagit del av deras beskrivningar kring 
vardagspraktiken. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet [Lpo94] står det att läsa att kunskap kan tas in genom olika arbetsformer i till 
exempel bild, musik, drama och dans. Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet, där 
man anser att lärandet sker i samspel med andra. Undersökningen har varit av kvalitativ 
karaktär och intervjuer har varit undersökningsmetoden. Tre verksamma pedagoger inom 
grundskolans tidigare år har intervjuats kring sitt arbete med den nämnda integreringen. De 
tre pedagogerna är överens om att integreringen hjälper elever att lära. Det estetiska kan verka 
som en bro för att nå nya kunskaper i svenska. Integreringen leder till socialt samspel och 
kommunikation. Att hela kroppen får vara med i lärandeprocessen ser pedagogerna som något 
positivt och viktigt. Motivation är en viktig faktor i lärandet. Genom den kommer också 
skapandet. 
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Abstract 
 
Our interest for integration between the Swedish subject and modes of expressing aesthetics 
has determined the theme for this report. Its purpose is to put a light on pedagogue’s thoughts 
about their work with the above-mentioned theme and about their everyday practice. We 
asked them how they felt about motivation, creativity and learning, and we have also taken 
part in their narration’s of their everyday practice. In the curriculum for the compulsory 
school system, the pre-school class and the leisure-time centre [Lpo94] one can read that 
learning can happen by working in different ways, for example drawing, music, drama and 
dancing. We have used the socio-cultural perspective as a benchmark for this study. That 
theory claims that learning happens within social interaction. The study has been qualitative 
and the method interviews. Three pedagogues have been interviewed about their work with 
the mentioned integration and they all work within the six first years of the mandatory school. 
All pedagogues agree that the integration helps students learn. The aesthetics can function as a 
bridge to reach new knowledge in the Swedish subject. The integration leads to social 
interaction and communication. It is important for all three pedagogues that the whole body 
gets to be a part of the learning process. Motivation is an important factor in learning. 
Through that comes creativity. 
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1. Inledning 
 
 
Vår utbildning på lärarutbildningen har innehållit kurser i svenska samt en kurs i kultur, 
estetisk och lärande. Intresset hos oss för både svenskan och de estetiska uttryckssätten har 
inneburit att vi sett möjligheter för ämnesöverskridande arbete. Integreringen, som vi väljer 
att kalla det, ämnena emellan är temat för denna rapport. Vi har också egna erfarenheter att 
som elever få jobba ämnesöverskridande. Det har av oss upplevts som roligt, men vi anser 
också att det är just de uppgifterna som finns kvar i minnet även efter en längre tid. De 
innebär att man inte bara får lyssna, skriva och läsa. Hela kroppen blir en del av lärandet. Vi 
är intresserade av hur verksamma pedagoger tänker och arbetar kring de olika estetiska 
uttryckssätten och hoppas att kunna erövra ny kunskap att använda när vi ger oss ut i 
yrkeslivet.  
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2. Syfte  
 
 
Temat för denna rapport är integrering mellan svenskämnet och de estetiska uttryckssätten i 
skolan. Lärande, kreativitet och motivation är nyckelbegrepp. För att lärande ska ske krävs 
motivation och kreativitet, anser Vygotskij (1995). Syftet med undersökningen är att belysa 
hur verksamma pedagoger tänker kring och arbetar med ämnesintegrering i syfte att främja 
språkutvecklingen. Hur pedagogerna ser på relationerna mellan begreppen kreativitet, 
motivation och lärande vill vi åskådliggöra. Det är alltså både pedagogernas tankar vi ska 
fånga upp i denna undersökning samt deras egna beskrivningar av arbetssätt och 
lektionsinnehåll.  
 
Våra frågeställningar är: 
• Vilken roll spelar kreativitet och motivation för lärandet enligt pedagogerna? 
• Främjar, och i så fall på vilket sätt, integreringen språkutvecklingen enligt pedagogerna? 
• Hur väljer pedagogerna att integrera de estetiska uttryckssätten med svenskan i  

vardagspraktiken? 
 
 
 
 
2:1 Nyckelbegrepp 
 
Lärande, Kreativitet, Motivation, Integrering, Estetik  
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3. Bakgrund 
 
I bakgrunden behandlar vi följande nyckelbegrepp: Lärande, integrering, motivation, 
kreativitet och estetik. Vi har i denna rapport valt att under rubriken lärande utgå från det 
sociokulturella perspektivet. Det är en teori som bygger på  att man lär i sammanhang med 
andra. Allt sker i socialt samspel. Språkutvecklingen sker i kommunikation och kan 
underlättas med rätt nivå på utmaningar och uppgifter. Språkutvecklingen underlättas också 
vid användandet av olika arbetssätt, så att de passar alla typer av elever, oavsett inlärningsstil. 
I bakgrunden behandlas integrering som ämnesöverskridande arbete vad gäller de estetiska 
uttrycksmedlen i ämnet svenska i grundskolan. För att eleverna i skolan skall trivas och 
utvecklas krävs motivation. Den är den drivkraft som för oss framåt, det är viljan att nå nästa 
steg. Det kan handla om motivation att nå de mest grundläggande behoven såväl som 
självförvekligande och att nå högt uppsatta mål. Man kan som människa motiveras utifrån 
eller inifrån sig själv. Efter motivation behandlas begreppet kreativitet som är skapande. Den 
kan vara återskapande eller en kombination av något vi redan vet och något nytt som vi 
fantiserar ihop. Estetik har historiskt varit ett ord att beskriva det vackra såväl som det 
sinnliga. I denna avhandling handlar det mer om upplevelsen och känslorna i skapandet, inte 
om det fina eller fula. När vi skapar och upplever estetik är det något som talar till känslorna 
och sinnena. Det vi upplever är verkligt för oss och eftersom estetiken är förankrad i 
känslorna är estetiken i kontakt med verkligheten. Estetik är den sista punkt vi behandlar i 
bakgrunden. 
 
 
3:1 Styrdokument 
 
3:1:1 Kursplaner 
 
Kursplanen i svenska betonar att språket har en nyckelställning i skolarbetet. Det är via 
språket man får kontakt med andra. Eleverna skall ges möjligheter att utveckla sin 
kommunikativa förmåga genom samtal, läsning och skrivning. Vidare, i kursplanen i svenska 
för grundskolan, kan man läsa följande: 
 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna mjöligheter att använda och 
utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 
skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och 
för eleverna fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolan viktigaste uppdrag att 
skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. (s.1) 

 
Svenskan finns i alla ämnen i skolan. Tillsammans med svenskan och andra ämnen ska 
eleverna utveckla bl.a. kreativitet. Kursplanerna i de estetiska ämnena uttrycker också att 
integrering bör användas i ett språkfrämjande syfte.  
   

Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Musik 
påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap 
för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för 
gestaltning och förmedling av idéer och tankar. […] Musik är också ett gränsöverskridande 
språk som främjar förståelse och tolerans samt underlättar integration och samverkan i 
skola och samhälle. (Kursplan i Musik för grundskolan s.1) 

 
Då gränsöverskridande arbete och integrering nämns i både teoretiska såväl som praktiska 
ämnens kursplaner, inte minst mellan svenska och de estetiska uttryckssätten, skall detta alltså 
ingå i skolans arbete. 



 9

3:2 Lärande 
 
3:2:1 Proximal utvecklingszon 
 
Vygotskij (Imsen, 1988) anser att lärandet sker i zonen mellan vad eleven kan klara själv och 
vad hon behöver hjälp med att klara. Pedagogen skall hjälpa barnen att kunna utveckla den 
del eleven kan klara själv så att den zonen blir större och större. Uppgiften ligger då också i 
att stimulera eleven så att hon vill fortsätta att utvecklas.  
                                              

Figur 1. Utvecklingszon, Källa Imsen (1988), Elevens värld 
 
Dysthe (1996) påpekar att man i klassrummen har svårt att i en hel klass använda sig av denna 
utvecklingszon, eftersom kunskaperna ofta är så skilda bland eleverna. Att lägga ribban på för 
hög nivå missgynnar lika mycket som att lägga ribban på en låg nivå när det handlar om ett 
helklassarbete. Här måste det finnas utrymme i uppgifterna för flera utvecklingsstadier där 
elevernas utveckling går framåt på ett tillfredställande sätt.  
 
Vid enskilt arbete är det lättare att tillämpa den proximala utvecklingszonen, då varje elev får 
sin speciella uppgift. En förutsättning för att eleverna skall mogna och utveckla sin 
problemslösningsförmåga är att de finner uppgiften meningsfull, motivation skall finnas. 
Vygotskij anser att inlärning och utveckling sker när vi ställs inför utmaningar. Man måste då 
alltid utgå från individen. Problematiken för pedagogen är att ta reda på var elevens proximala 
utvecklingszon ligger och vilka utmaningar eleven då skall möta. (Dysthe 1996) 
 
 
3:2:2 Sociokulturellt lärande 
 
Säljö (2000) bygger sina teorier på Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande. Enligt den 
teorin sker inlärning genom kommunikation, så även språkinlärningen. Vi måste lära oss att 
tala, skriva, läsa samt kunna tolka språket, men det innebär dock mycket mer än det verbala. 
Det ligger mycket i tonläge och kroppsspråk, som också är kommunikation. En blick, ett 
leende och hur man agerar är språk. Idag är språket med alla dessa element samhällsbärande. 
Förr använde man sig av bland annat grottmålningar som en typ av kommunikation. De tidiga 
människornas läten, som senare blev till ord och uppmaningar, blev till sist ett fullt utvecklat 
verbalt språk. Inlärning innebär, enligt det sociokulturella perspektivet alltså alltid ett utbyte 
eller förmedling av något mellan individer - dvs. kommunikation på något sätt. Så ser det ut 
idag och har sett ut historiskt i människans liv enligt teorin om det sociokulturella 
perspektivet. 
 
Människan är full av biologiska betingelser. Hon har inte förändras mycket på tusentals år. 
Människan har således samma biologiska förutsättningar som hennes förfäder, men är också 
socialt betingad. Hjärnan är konstruerad för att vi ska lära oss och även den är uppbyggda på 
samma sätt som våra förfäders, men vi lär oss andra saker (Säljö, 2000). Vygotskij (1995) 
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hävdar att alla är barn av sin tid. Människan formas av den kultur och det samhälle hon lever 
i. Säljö (2000) betonar också detta. I och med att samhället förändras, förändras också det som 
är viktigt att veta. Vi lär oss genom att se hur andra gör, pratar, agerar och vad de lägger fokus 
på Vi lär alltså i ett sammanhang med andra. Bebisar söker kontakt tidigt och detta är ett 
tecken på att det sociala betyder mycket för människan. Barnen tar efter vad de ser och på så 
vis lär de sig. Vi lär oss i sammanhang; i familjen, på skolan, på jobbet, med vänner osv. Går 
man på café med goda vänner lär man sig något. Man kanske inte alltid kan sätta fingret på 
vad, men något lär man sig. Lärandet pågår ständigt så man bör i skolan och i livet inte fråga 
sig huruvida eleven lär sig något utan snarare vad eleven lär för något. Är man trygg och har 
roligt lär man sig bäst, men även i negativa situationer finns inlärning. Det kanske inte sker i 
skolämnet, men i annat. Människan är alltså konstruerad för att finna kunskap och vilja ta reda 
på och veta mera. Hon strävar efter utveckling. Vi ska lära oss av erfarenheter - bra och 
dåliga. Inlärning sker genom att se hur andra gör och sedan få kroppen att utföra samma sak 
(Säljö, 2000). 
 
I teorin om det sociokulturella perspektivet talar man om redskap eller verktyg (Säljö 2000). 
För att utvecklas, lära och utföra något måste man ha redskap. Vi kan tala om konkreta 
redskap som en fiskares fiskespö, men vi måste också ha redskap i form av kroppslig kontroll 
för att kunna hantera spöt. Vi bör också ha kunskap i hur man fiskar och hur man kan få den 
bästa fångsten. Allt detta är redskap som vi lär oss använda. Språket är också ett redskap som 
vi i dagens samhällen och kulturer måste lära oss att behärska för att kunna fungera och 
tillägna oss ännu mer kunskap. Förr var ett viktigt verktyg att minnas. Viktigare än idag. När 
böcker inte var vardag fanns bara muntliga traditioner. Man mindes sagor, lagar, lyrik m.m. 
och fann vägar att lära detta på. Idag tycker vi inte att den funktionen är lika viktig. Vi har 
böcker som ger oss svar. Vi kan läsa sagor och lyrik i dem. Ett viktigt redskap för oss är att 
kunna tolka skriften i dessa böcker. Ett annat viktigt redskap för människan har varit och är 
problemlösning av olika slag. Alla dessa verktyg måste vi få till oss i livet och dessa får man, 
enligt Säljö (2000) genom social samvaro och utbyte. 
 
Primär och sekundär socialisation är två begrepp som används i det sociokulturella 
perspektivet. Den första innebär att man lär sig i en liten grupp, det är den gemenskap som 
familjen innebär. Det är i denna grupp man får baskunskaperna i livet. Man lär sig språket, 
närhet, hänsyn och hur man uppför sig mot varandra. Den sekundära socialisationen innebär 
att man går utanför den lilla gemenskapen, hit hör skolan och yrkeslivet. I en skola lär sig 
eleverna mer allmän kunskap. Den kunskap som ses viktigt att kunna för att klara sig i det 
samhälle man lever i. Här blir kontakten mellan individerna inte likadan som i hemmet och 
man känner inte varandra lika väl. Vi tar med oss de tidigare kunskaperna från hemmet till 
skola och yrkesliv och där utvecklas de, men det sker utan lika stor närhetskänsla och hänsyn. 
Säljö (2000) kallar det djup.  
 
Att kunna ett språk innefattar kulturen i vilket språket används och det sociala samspelet 
likväl som förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. ”När vi lär oss ett språk, får vi också en 
struktur av sociala meningar och relationer. Språket bär betydelser. Att utvecklas språkligt 
innebär därför att få tillgång till fler ord och begrepp som möjliggör alltfler nyanserade 
uppfattningar” (Lindö, 1998, Det gränslösa språkrummet, s.59). 

 
Språkandet är en skapande process där individ och värld möts. Språkförmågan existerar just 
i och genom användningarna. Den kan inte skiljas från handlandet, kunskapen, förståelsen 
och jaget. Tvärtom: den bestämmer dem, ty vi lever i språket. Språkförmågan är inte ett 
instrument eller redskap som står till viljans, jagets eller medvetandets förfogande. Den är 
villkoret och formatet för mänsklig förståelse. Språket konstituerar oss och vårt vetande. 
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Det är i språkandet kunskapen blir till. (SOU1997:108, Att lämna skolan med rak rygg, Del 
a, s.59.) 

 
3:2:3 Språkutveckling 
 
Språket är en viktig del för att en människa ska kunna vara och verka i vårt 
samhälle. Alla har ett behov av kommunikation och socialt utbyte. 
 

Det verbala språket är ett av många. Varje enskild människa har i sin strävan att förstå 
tillvaron och sin egen roll i den ett medfött och starkt behov av att upprätta kontakt med 
omgivningen. Kommunikationen med andra utgör under hela livet en förutsättning för 
psykisk, social, kulturell och personlig utveckling och det är i interaktion med 
omgivningen, genom och i språkandet, som barnets och den unga människans identitet och 
självbild växer fram. (SOU1997:108, Att lämna skolan med rak rygg, Del a, s.59.) 

 
Kommunikation och samspel är alltså något som stärker individen och självkänslan, men 
också den intellektuella utvecklingen och lärandet.  ”[…] ömsesidigheten mellan det sociala 
samspelet och de individuella processerna i hjärnan som utgör nyckeln till både effektiv 
inlärning och till att kunna skriva bättre” (Dysthe, 1996, Det flerstämmiga klassrummet, s.49). 
 
Om språkutveckling står följande i grundskolans kursplan i svenska: ”Språkutveckling 
innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste 
vara medvetna om språkets betydelse för lärande.” (s.2). Detta får stöd i den sociokulturella 
synen på lärande och utveckling. Kommunikation, dvs. språket, är av största vikt för att 
lärande skall äga rum (Säljö 2000). Lindö (1998) poängterar, i Vygotsikjs anda, att samspelet 
är betydande för språkutvecklingen och lärandet. Kommunikation i olika former är ett måste. 
Genom att använda språket på olika sätt lär vi oss det. En öppen och trygg atmosfär som 
uppmuntrar kommunikation uppmuntrar således också språkutvecklingen. Inlärningen bör ske 
så att eleven kan se ett sammanhang och syfte. Situationerna i klassrummet bör vara 
begripliga så att eleverna kan tillgodogöra sig ny kunskap, såsom bland annat nya ord, direkt 
ur den konkreta situationen. 
 
För att utveckla ny kunskap behöver barn delta i kommunikation och se sammanhang, de 
behöver hjälp att kontextualisera. Det gäller i stor utsträckning också när barn lär sig skriva 
och läsa (Dysthe, 1996). ”Enligt Vygotskij existerar tanken i en preverbal form, men utan ord 
blir tankarna flyktiga och försvinner lätt från oss.” (Dysthe, 1996, Det flerstämmig 
klassrummet, s.90). Det betyder att tal och skrift föregås av tankar och känslor. Det vi vill 
säga finns alltså redan i våra tankar och blir inte till ord förrän vi väljer att sätta ord på dem 
genom tal eller skrift. Vidare skriver Dysthe (1996) om Vygotskij att dessa ord i tanken blir 
av substans och på så vis förstås av tänkaren vid verbalisering.  
 
Stensmo (1994) skriver att Vygotskij menar att ”Ontogenesen – elevens mentala utveckling – 
börjar i leken.” (Pedagogisk filosofi, s.162). Ontogenes är alltså den utveckling som en individ 
mentalt går igenom i livet. Det som barnet är med om, ser och hör etc. skapas lek utifrån och 
detta är socialt betingat. I samspel mellan barn och vuxna intar barnet en observerande roll 
och härmar sedan. När barnet blir äldre och får mer erfarenheter kan hon skapa sina egna 
lekar med hjälp av sin fantasi. ”Leken är barnets livs-skola, som fostrar det andligen och 
fysiskt.” (Stensmo, 1994, Pedagogisk filosofi, s.83).  
 
Ett engagemang och intresse främjar lärandet. ”Glädje, skratt och stimulans för många sinnen 
underlättar all inlärning - och särskilt av språk.” (Ladberg & Nyberg, 1996, Barnen och 
språken, s.21). Denna stimulans kan bland annat ske i form av rim, ramsor och sånger. Vid 
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sådana lekar stärks barnets prosodi, det vill säga språkmelodin med intonation, pauser, styrka, 
rytm m.m. Om man erbjuder eleverna en positiv och simulerande miljö i språkundervisningen 
kommer lärandet att bli positivt. Positiva upplevelser leder nämligen till positiv inlärning. 
Estetiska uttryckssätt så som bild och form och musik bör man betrakta som ett verktyg för att 
nå kunskap inom språket. Känslor och tankar bör det finnas lika mycket av vid inlärning. Ett 
sätt att få in både känsla och intellekt är genom rollekar. De är också betydande för 
språkinlärningen. Det är ett tillfälle att få samspela med andra och använda språket i olika 
skapade situationer. I dessa rollekar ryms känslor och det är en viktig del i lärandet (Ladberg 
& Nyberg, 1996). Vi minns då vi får använda oss av det känslomässiga. Kunskapen blir 
knuten till en känsla och således till individen. Man får en relation till det man lär, det blir ens 
eget, vilket gör det lättare att komma ihåg kunskapen och händelsen (Jernström, 1995). ”När 
vi tar emot stimuli (ljud, ljus, beröring) kopplar nervcellerna ihop sig med andra nervceller, 
som i sin tur kopplar ihop sig med andra nervceller till mängder av nervbanor.” (Berg & 
Cramér, 2003, Hjärnvägen till inlärning, s. 36). Av all den information vi får till oss bildas 
banor i vår hjärna. Vi får fler och fler vägar att ta i hjärnan och ju fler gånger vi får öva på 
samma väg, desto lättare går tanken till den slutligen kan automatiseras (Berg & Cramér, 
2003). ”Eftersom vi människor har olika upplevelser och erfarenheter finns det inte två 
individer som har identiska uppsättningar nervnät. Vi är alla unika. Vi är resultatet av våra 
livs erfarenheter och aktiviteter.” (Berg & Cramér, 2003, Hjärnvägen till inlärning, s.37). 
 
 
3:2:4 Lärstilar 
 
Enligt Jensen (1995) är intelligens att man kan visa förmåga att kunna använda en färdighet, 
tillverka ett föremål eller lösa ett problem och att man gör detta på ett sätt som avspeglar den 
kultur som man lever i.  Gardner (1994) menar att barn blir väldigt tidigt indelade i fack, t ex 
”begåvad” och ”obegåvad”. Möjligheter till inlärning och kulturell påverkan spelar stor roll 
för utveckling av intelligens. Den kulturella bakgrunden och det sociala sammanhanget 
betyder mycket för lärandet. Gardner delar upp människans olika förmågor i sju intelligenser. 
De sju kategorierna avspeglar människans karaktärer och personligheter. Det är vanligast att 
man besitter flera slags intelligenser, starka inom vissa och svaga inom andra områden. Man 
Gardners upptäckter har stor betydelse för framtidens utbildning. Varje barn är ett begåvat 
barn men på helt olika sätt. 
 
De sju intelligenserna och en beskrivning av dessa är: 
 

• Den logisk – matematiska: Är duktig på matematik, tänker logiskt och har en god 
förmåga att planera och tänka abstrakt. Kategoriserar, klassificerar, beräknar och 
prövar hypoteser. 

• Den interpersonella: Har förmågan att förstå andra människors känslor och intentioner. 
Trivs ihop med andra människor och är en god lyssnare. Är bra på att leda och vägleda 
andra. 

• Den spatiala: Har ett välutvecklat lokalsinne, lätt för att hitta vägen och att läsa kartor 
och diagram. Har förmågan att tyda och gestalta bilder ur minnet. Lägger märke till 
små detaljer i sin omgivning. Har lätt att föreställa sig abstrakta saker som konst där 
känsla för färg, linjer, mönster och form kommer in. 

• Den musikalisk – rytmiska: Har förmågan att skapa och förstå ljud, omforma och 
urskilja olikheter inom olika sorters musik. Är intresserad av att lyssna och själv utöva 
den. I denna intelligens ingår känsla för rytm, tonhöjd och melodi.  

• Den intrapersonella: Upplever stort välbefinnande av att vara ensam. Har en god 
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förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och känslor. Trivs att arbeta 
självständigt. Har förmågan att strukturera och skilja mellan känslor.  

• Den kroppslig – kinestetiska: Arbetar gärna med händerna, att använda sin kropp till 
idrott, dans och fysiska utmaningar. Provar sig fram för att lära sig nya saker. Kommer 
bättre ihåg det som provats med händerna än det som bara beskrivits teoretiskt. I 
denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som koordination, balans, 
fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet. 

• Den verbal – lingvistiska: Har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka 
sig i skrift. Har ett uttalat språköra och lätt för att lära sig främmande språk. (Gardner, 
1994)  

 
Howard Gardner (2001) har i sin teori om människans intelligenser också redogjort för olika 
inlärningsstilar. Den preferens/intelligens man besitter är således också det sättet man föredrar 
att lära på då det är lättast att utvecklas och förstå genom den. Om skolan idag skulle ta 
hänsyn till att det finns flera olika intelligenser och preferenser hos eleverna har man den 
första förutsättningen till att kunna förändra undervisningen så att alla elever kan gynnas.  
 
 
3:3 Integrering   
 
I denna rapport använder vi begreppet integrering som ämnesöverskridande arbete då man 
jobbar med de estetiska uttryckssätten som en del i svenskundervisningen.  
 
Integrering betyder sammanförande, förenande till enhet. Det kommer efter latinets integer 
som betyder hel (Bonniers Lexikon, 1995). I regeringens proposition (SOU 1999/2000: 135 
En förnyad lärarutbildning) beskrivs förväntningar på framtidens pedagoger. Här påpekar 
man vikten av integrering. Man vill att pedagoger skall använda sig av konstnärliga 
arbetsmetoder för att nå kunskap i skolans vardagliga arbete. Dessa metoder ska bygga broar 
mellan kulturlivet och skolan. Som pedagog ska man ge alla elever förutsättningar till att 
utvecklas till fullo. Ett sammanförande till helhet där både det praktiska och det teoretiska 
måste finnas. Kreativitet, fantasi och nyfikenhet är sätt för en lärare att skapa motivationen för 
att stimulera individens utveckling. 
 

Behovet att ge och ta emot budskap är och har alltid varit central i mänskliga kulturer. 
Under historiens gång har människan kollektivt utvecklat olika språk och koder för 
kommunikation. Så ger mimik, rörelser och gester, bilder, musik och dans liksom tal och 
skrift uttryck för våra tankar, känslor, kunskaper och viljeinriktningar. (SOU1997:108, Att 
lämna skolan med rak rygg, Del a, s.61.) 

 
I ovanstående citat kan man läsa att det finns många sätt att uttrycka sig på, men Säljö (2000) 
menar att det faktum att skolan ingår i den sekundära socialiseringen kan skapa problem för 
eleverna. Det är från första dagen ett fokus på att eleverna skall lära sig något när de kliver in 
genom dörrarna till skolan. Allt från innehåll till timplan har bestämts av regering och andra 
styrande och lärandet skall ske inom en viss tidsram. Detta kan bidra till att kunskapen gärna 
blir kvantitativ. De känslor som bör finnas med vid inlärning, det som SOU-rapporten En 
förnyad lärarutbildning (1999/2000:135) efterlyser att pedagogerna erbjuder eleverna, med 
mer fokus på individen, försvinner lätt i all tidspress och mängden stoff som skall bearbetas. 
Säljö menar att eleverna får sällan den tid som faktiskt behövs för att lära sig och den 
inlärning som sker blir utan känsla. Ämnesstoffet bearbetas ytligt för att det inte hinns med 
mer. När man lär sig ytligt och utan känsla är det inte konstigt att vi ser sådana problem vid 
inlärning i våra skolor idag, påpekar Säljö. Skolans uppdrag enligt läroplanen för det 
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obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, [Lpo94] är att ”främja elevers 
harmoniska utveckling”  (s.6). När eleverna kliver in genom dörren till skolan hamnar de i ett 
sammanhang där såväl kultur som det sociala möts. Den mötesplatsen som skolan är ska 
skapa möjligheter till lärande i olika arbetsformer. Eleverna måste få möta variation och 
balans i innehållet under skolgången. ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” (Lpo94, s.6) Vid integrering 
finns kunskaper att hämta inom alla de ämnen och områden som integreringen berör. 
 

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 skolan 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. (Lpo94, s.7.) 

 
Estetiskt och verbalt språk kan tillsammans ge lärdom om nya sätt att kommunicera och tänka 
(Malmström, 2006). I kursplanen för svenska står till exempel att bearbetning av texter inte 
bara betyder läsning utan kan ske genom rollspel, drama, film, bildstudium etc. Teori och 
praktik ger varandra näring, menar Malmström (2006). Samspel och kommunikation mellan 
individer är avgörande för att tillägna sig kunskap. 

 
Det pedagogiska arbetet med skriftspråksutvecklingen börjar på småbarns-avdelningen på 
daghemmet genom att man aktivt satsar på att ge barn förutsättningar att utveckla sitt språk 
såväl i kommunikation med andra som genom att samtala, läsa, sjunga, dramatisera, 
dansa, leka, rita och måla mycket och ofta. (SOU1997:108, Att lämna skolan med rak rygg, 
Del a, s.108.) 

 
Gardner  (2001) talar om vikten av variation i undervisningen för att skapa tillfällen för var 
och en av eleverna att känna sig duktiga. Om bara en eller att par av intelligenserna kommer i 
uttryck i skolan är det många barn som försummas och några få blir ”klassens stjärnor”. 
Gardner är alltså en förespråkare för integrering med utgångspunkt i de olika intelligenserna. 
 
I kursplanen för musik kan man läsa: 
 

Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och 
för uppnående av skolans övergripande mål. Som stöd för elevens utveckling till 
självständig förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger språkämnena nära till hands. 
Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har många beståndsdelar gemensamma. 
(s.2) 

 
Ett sätt att få eleverna att på ett gemensamt och verbalt sätt utvecklas och få ny kunskap är att 
använda sig av rollspel. Vygotskij (1995) hävdade redan på sin tid att dramat var av stor vikt 
vid inlärning och att det då skall användas som en del i skolarbetet.  
 

Vi vet att vissa pedagoger inför dramatiseringen som en undervisningsmetod, eftersom 
denna åskådliga form av framställning med hjälp av den egna kroppen i så hög grad 
motsvarar den motoriska naturen hos barnets fantasi. (Vygotskij, 1995, Fantasi och 
kreativitet i barndomen, s. 86.) 

 
Dysthe (1996) vill främja samtalet i undervisningen och finner stöd för det i det 
sociokulturella perspektivet. Samtal kräver utbyte av tankar, känslor och erfarenheter och 
därmed är det ett socialt samspel som främjar inlärning. Det talade språket kommer före 
skriftspråket och klär tanken i ord. Skrivandet kan föregås eller följas upp med samtal elever  
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emellan för att utveckling skall ske i det sociala.  
 
 
3:4 Motivation   
 
Ordet motivation kommer från det latinska ordet för att röra sig - movere. (Stensmo, 1997) 
Det finns olika sätt att definiera motivation och hur den uppstår. Jenner (1987) menar att 
motivationen är beroende av vilket bemötande en individ får och har fått i livet samt de 
erfarenheter hon har med sig. För att främja motivationen hos elever måste de ges en chans till 
att lyckas - gör eleven det skapas det glädje och lust. Pedagogen måste anpassa kraven 
individuellt, så att individen gör framsteg. Allt för att eleven skall lyckas, för detta skapar 
motivation till att gå vidare. Eleverna ska finna sin inre motivation som är meningsfull och 
lustfylld. Eleverna ska förstå vad de gör så de kan använda detta lärande i andra sammanhang 
(Imsen, 1988). Vidare beskriver Imsen hur motivation kan definieras: ”Motivation definieras 
gärna som det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna aktivitet vid liv och 
det som ger den mål och mening. Motivation är det centrala när det gäller att förstå mänskligt 
beteende.” (Elevens värld s.271). Motivation kan alltså definieras som en typ av målinriktad 
aktivitet och  både Imsen och Stensmo (1997) anser att pedagogens uppdrag är att väcka den 
och försöka få elever att bibehålla den. ”Motivation betecknar de processer som sätter 
människan i rörelse; de krafter som ger hennes beteende energi och rikting. En lärare eller 
ledare som har till arbetsuppgift att sätta andra i rörelse mot bestämda mål kan benämnas 
motivatör.” (Stensmo, 1997, Ledarskap i klassrummet, s.97). 
 
Motivation är en komplex process, men utan den skulle vi inte vilja göra något. Motivation 
kan handla om något vi anser positivt såväl som något negativt. Man kan ha en motivation att 
skada någon annan likaväl som man kan ha en motivation att hjälpa någon annan (Lundgren 
& Lökholm, 2006). Enligt Abraham Maslow och den behavioristiska teorin är motivation 
fråga om behov och är uppbyggda i en hierarki. Behoven vi har motiverar oss att uppnå ett 
steg i hierarkin, för att sedan gå vidare till nästa. Ett steg måste alltså bli uppfyllt i 
behovstrappan för att en individ skall gå vidare i nästa steg. Maslow påpekar dock att vi är 
rationella varelser som inte helt låter behoven styra oss (Imsen, 1988). 
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Figur 2. Behovstrappan Källa: Imsen (1988) 
 
Första steget är de fysiologiska behoven. Det är de behov alla människor har och som är 
direkt kopplade till vår överlevnad. Mat, vatten och värme är exempel på dessa. (Imsen 1988) 
 
Andra steget är behov av trygghet och säkerhet. Det handlar om en bas för individen, en trygg 
grund att stå på. Struktur, stabilitet, gränser och avsaknad av oro och ångest ingår i detta steg. 
Detta steg påverkar hur individen förhåller sig till och ser sin tillvaron (Imsen, 1988). 
 

Eftersom behovet av trygghet och säkerhet är så grundläggande måste ett ängsligt barn eller 
en ängslig elev anstränga sig extra mycket för att reducera eller bli kvitt ångesten. Att bli av 
med ångest är t.ex. mer primärt än att vinna social erkännande eller social kontakt. För att 
ställa det på sin spets – det är viktigare att reducera rädslan att inte lyckas med skolarbetet 
än det är att lyckas med skolarbetet i sig själv. (Imsen, 1988, Elevens värld, s.283.) 

 
På tredje plats i behovstrappan kommer de sociala behoven och närhetsbehovet. Vi måste ha 
mänsklig kontakt. Människan är en social varelse och det är känslan av trygghet, steg nummer 
två i hierarkin, som skapar detta behov, anser Maslow. Människan är i behov av att känna 
social tillhörighet. Gruppen kan vara allt ifrån en religiös grupp eller en rebellisk tonårsgrupp. 
Kärlek är en annan del i detta steg. Kärleksbehovet är grundläggande för människan (Imsen, 
1988). 
 

Behovet av kärlek och social anknytning innebär inte bara att få något utan i högsta grad 
också att ge något på det mänskliga planet. På det sättet får vi ett ömsesidigt beroende 
mellan bristbehov och växtbehov. Man kan säga att de två behovstyperna växt- och 
bristbehov möts här mitt i hierarkin. (Imsen, 1988, elevens värld, s.286.) 

 
Det näst högsta behovet i hierarkin är uppskattning och positiv självuppfattning. Här beskriver 
Maslow en önskan att duga. Människan behöver känna att hon kan, vågar lita på sin egen 
förmåga och känna självständighet. Det finns också en vilja att vara något i andras ögon. Man 
vill bli respekterad och känna sig värdefull för andra. (Imsen 1988)  
 
Behovet av självförverkligande är det sista av de fem stegen. Det är något som inte behövs för 
att leva livet, men är ett växtbehov. I självförvekligandet sätter man upp långsiktliga mål. Det 
kan handla om utbildningsmål och andra livsmål. Maslow menar att fulländade människor blir 
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självförverkligande människor. De har alla de andra behoven tillfredsställda och kan således 
ägna tiden åt att sträva efter nya sätt att växa. Maslow anser att dessa behov är i grunden 
riktiga, men människan kan hoppa mellan stegen. En individ som inte fått behovet av trygghet 
uppfyllt kan fortfarande fungera och hitta social anknytning, men är orolig till sinnet. Det kan 
till exempel visa sig då nya situationer uppstår och utmaningar väntar. (Imsen 1988) 
 
Man skiljer på inre och yttre motivation. När ett barn blir motiverat inifrån sig själv, t.ex. för 
att det har ett behov att leka och utvecklas, är det en inre motivation. Aktiviteten utförs för att 
det är roligt eller nödvändigt för individen. Det finns också en yttre motivation och den skapas 
utifrån. Exempel på yttre motivation kan vara förväntningar på någon belöning. (Imsen, 
1988). Som pedagog kan och bör man motivera eleverna. Det kan göras på både positiva och 
negativa sätt. För att skapa motivation kan man använda sig av mindre positiva metoder. Det 
kan vara att man skapar en stämning i klassen som är tävlingsinriktad. Carlgren & Marton 
(2002) nämner följande: att bli bäst i klassen, lyckas på ett prov, få högsta betyg, kunna svara 
rätt på frågor inför hela klassen, eller hinna först igenom ett beting (Lärare av imorgon, 
s.56). Även rädsla kan fungera som en motivator. Det kan vara en rädsla att bli utskrattad, 
men också rädsla för straff som kan utdelas vid misslyckanden. ”Att skapa motivation med 
hjälp av sådana mekanismer är dock i dag varken önskvärt eller möjligt på samma sätt som 
det har varit. Det måste till andra saker för att få moderna elever villiga att arbeta.” (Carlgren 
& Marton, 2002, Lärare av imorgon, s.56). 

 
I Lpo94 står följande: ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära.” (s.7). Läraren har således ansvar för elevens inlärning. Det 
är läraren som skall stödja och locka fram viljan hos eleverna. Läraren får aldrig ställa sig vid 
sidan av när eleverna arbetar i skolan (Imsen, 1988). Det bästa är om elevernas inre 
motivation lockas fram. Då är den mer hållbar och fokuserad på uppgiften. Den yttre 
motivationen i form av belöning kan fungera, men det kan också ta bort fokus från den 
verkliga uppgiften så att man bara har belöningen i sikte. På så vis sänks den inre 
motivationen. Att berömma är ett sätt att motivera och kan också stärka elevens självkänsla. 
Lundgren & Lökholm (2006) påpekar dock att det är viktigt att berömmet är genuint. Man 
skall också vara noga med att inte bara berömma lyckade arbeten, utan också berömma ett bra 
försök eller andra typer av ansträngningar. 

 
Alla barn vill lära sig att läsa och skriva om de finner det intressant och meningsfullt. Alla 
vuxna som arbetar tillsammans med barn som lär sig måste ha en tilltro till barnets/elevens 
förmåga och vilja att lära sig och förmåga att bygga en verksamhet som ger barn tillfälle att 
lära sig. Det är alltid barnet som lär sig skriva och läsa – det är inte pedagogen som lär 
barnet. (SOU1997:108, Att lämna skolan med rak rygg, Del a, s.108.) 

 
I och med ovanstående information kan man dra slutsatsen att eleverna behöver den trygghet 
som beskrivs i behovstrappan för att kunna gå vidare med social anknytning och det sociala 
samspelet på ett positivt sätt. Pedagogen har i uppgift att skapa en trygg atmosfär för att 
främja det sociala samspelet och hjälpa eleverna hitta motivation utan straff eller rädsla som 
den drivande faktorn för att nå vidare och få en god självkänsla och utvecklas inom olika 
ämnen. 
 
 
3:5 Kreativitet  
 
Vygotskij säger om varför barn skapar: ”[…] vi alla har skapande möjligheter inom oss.”  
(Lindqvist, 1999, Vyotskij och skolan, s.169). Genom människans kreativitet har utvecklingen 
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i samhället gått framåt. För att utveckla nya saker behövs kreativitet. Denna kreativitet leder 
också till att människan har förmågan att förändra sin nutid och i slutändan också framtid 
(Vygotskij, 1995).    
 

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det 
skapande är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en 
konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre. (Vygotskij, 1995, 
Fantasi och kreativitet i barndomen, s.11.) 

 
Vygotskij (1995) skiljer på två olika typer av kreativitet. Den återskapande och den 
kombinatoriska. Den förstnämnda handlar om att ur vårt minne plocka fram något och skapa 
det igen, att göra efter ett färdigt mönster. Det blir en upprepning av något som redan hänt 
eller gjorts. Människan använder hela tiden tidigare erfarenheter och mönster för att kunna 
leva i sin omgivning. Man plockar fram och agerar efter de tidigare erfarenheterna och de blir 
till en vana. Den andra formen av kreativitet, den kombinatoriska, är sådan att vi kombinerar 
tidigare kunskap med sådant vi inte har kunskaper om. Vi vet hur en människa ser ut, men hur 
våra framtida barn kan komma att se ut måste vi fantisera om. Det är en kombination av det vi 
vet genom erfarenhet och det vi inte vet och därför måste komma på/fantisera om.  
 
Skapandet utgår från en känsla av att inte kunna anpassa sig, menar Vygotskij (1995). Om 
man passar in precis och inte har några invändningar, har man inga önskemål och har därför 
inget behov av att skapa något nytt. Det är alltid ett typ av behov, en anpassningssvårighet, 
som ligger till grund för skapandet. 
 
Lindö (1998) skriver att gränserna mellan inlärning och utveckling är oskarpa och att lek och 
lärande går hand i hand. När man leker skapar man positiva känslor och dessa leder till  
inlärning och således också till utveckling. ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet.” (Lpo94, s.4). Malmström (2006) anser att det som får människan att vilja 
lära och vara nyfiken och uthållig i läroprocessen är just motivationen. ”En ganska stor del av 
arbetet handlar om att få eleverna att delta i de planerade aktiviteterna, vilket bland annat 
omfattar att skapa ett sammanhang som gör att eleverna blir motiverade att delta.” (Carlgren 
& Marton, 2002, Lärare av imorgon, s.69). Det är ett stort uppdrag som lärare att få flera 
elever att jobba motiverat. Det är många elever som skall tas i beräkning i klassrummet. 
Många olika individer att motivera, skriver Carlgren & Marton (2002). Gardner (2001) menar 
på att genom att använda sig av varierande arbets- och uttryckssätt kan man motivera barn i 
det kreativa arbetet i skolan. Allt skapande är kreativt, från berättande och skrivande, 
problemlösning och till att måla, sjunga och dramatisera (Vygotskij, 1995). 
 
 
3:6 Estetik 
 
3:6:1 Begreppet estetik 
 
”Ordet estetik kommer från grekiskan och betyder ursprungligen ’den kunskap man får 
genom sinnena’. Estetisk kunskap var en motpol till den kunskap som förvärvas genom tanke 
och förnuft.” (Paulsen, 1996, Estetik i förskolan, s.9). Estetik är dock ett begrepp med flera 
betydelser: De gamla grekerna använde ordet aisthesis. Då menade de människans sinnliga 
och känslomässiga förhållande till världen, det som står direkt motsats till den logiska och 
matematiska kunskapen. Det tänkandet är abstrakt och är skilt ifrån det man uppfattar med 
sinnena. På 1700-talet fick estetik en ny innebörd. Då inom konsten. Det blev en benämning 
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på det sköna. Man uttryckte att estetik var läran om det vackra och konsten (Thavenius, 
Aulin-Gråhamn & Persson 2004).  
 
I denna rapport använder vi ordet estetik ihop med uttryckssätt. Detta för att det inte handlar 
om det vackra, det fina och fula. Det handlar om det känslomässiga och sinnliga. Det är 
upplevelserna i de estetiska uttryckssätten som är kärnan.  
 
 
3:5:2 Den estetiska upplevelsen 
 
Att leka är en estetisk nyfikenhet på det okända och det är läraren som skapar förutsättningar. 
Lindqvist (1995) beskriver att man kan använda litteraturen och på så sätt ta in drama i 
undervisningen. ”Den litterära texten, berättelsen, har blivit innehållet i ett tema och drama 
har livgett innehållets handlingar och karaktärer. Man kliver in i texten och skapar en fiktiv 
värld.” (Lindqvist, 1995, Lekens estetik, s.275). Estetiken är en bra form för att skapa 
diskussioner och dialoger. Det är ett formspråk som gör att man kan utveckla sina tankar och 
känslor. När eleverna får använda alla sina sinnen så blir deras individer stärkta och skapar 
trygga och integrerade personligheter (Thavenius, Aulin-Gråhamn & Persson, 2004). ”Vi 
människor är en helhet som upplever med både tankar och känslor.” (Paulsen, 1996, Estetik i 
förskolan, s.32). Stensmo (1994) delar in estetiken i tre delar. Dessa är: metaestetisk, normativ 
och deskriptiv estetik. 
 

Metaestetik innefattar logiska och semantiska analyser av centrala estetiska begrepp som 
”skönhet, ”konst”, ”estetiskt värde”, men också begrepp som ”tragisk”, ”komisk” och 
”gripande”. Normativ estetik uppställer regler för den estetiska värderingen […] Den 
normativa estetiken arbetar med frågor som rör stil och komposition inom konsten […] Den 
normativa estetiken ligger till grund för konstkritik. (Stensmo, 1994, Pedagogisk filosofi, s. 
47.) 

 
Den sistnämnda av de tre, deskriptiv estetik, handlar om upplevelsen av estetiken. De 
upplevelser som kommer i samband med det estetiska är skilda från de upplevelser vi får från 
det vetenskapliga. Det handlar om känslor och den enskilda individens tolkningar - insidan 
hos oss helt enkelt (Stensmo, 1994). 
 
Den deskriptiva estetiken delas in i tre upplevelseteorier (Stensmo, 1994): 
 Mimesisk teori som handlar om det vi ser som klassiskt vackert. Det handlar om att behaga 
med redan kända medel. Det är då att efterlikna något redan befintligt. I den här teorin finns 
inte nytänkande. Fantasin och kreativiteten är hämmad och utmanar på så vis inte. 
 
Expressiv teori är den andra av de tre. Den handlar om att konsten har sitt ursprung inom 
människan. Det vi upplever ger oss vår alldeles egna inspiration och genom konsten uttrycker 
vi vilka vi egentligen är. På så vis är blir alla konstverk unika. Den som tar del av verket får 
på så vis kliva in i skaparens verklighet.  
 
Den transformativa teorin handlar om kommunikation. Konstnären har inre tankar som 
kommer i uttryck genom verket. Detta förmedlas till mottagaren- den som sedan tar del av 
kostverket. Vad konstnären känner och ger uttryck för i verket är nödvändigtvis inte det som 
betraktaren känner och ser. Det blir en kommunikation med många olika tolkningsmöjligheter  
  
Paulsen (1996) anser att dessa estetiska uttrycksformer ger oss en annan upplevelse än vad de 
teoretiska kunskaperna ger. Paulsen talar om de impulser vi får: sinnliga, känslomässiga och 
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fantasirika. Dessa får vi genom att uppleva de estetiska uttrycksformerna. Att se på teater eller 
lyssna på musik är exempel på tillfällen när vi får sådana impulser till oss. De får vi inte när vi 
traditionellt studerar vetenskapliga ämnen, såsom matematik, och därför är det också olika 
typer av kunskap. Vygotskij (1995) menar att estetiken berikar verkligheten och därför bör 
man lägga stor vikt på den vid undervisning. Estetiken är känslomässigt förankrad i 
vekligheten. När man upplever estetik på olika sätt ger den känslor. Känslor är alltid verkliga 
och på så sätt är estetiken i kontakt med verkligheten. 

 
[…] den estetiska attityden främjar hela personlighetens deltagande i upplevelsen, den 
innefattar alltså inte bara känsla utan även vilja och intellekt. […] När man intar den 
estetiska attityden betyder det inte att man ska försöka avskärma en viss själslig funktion ur 
den mentala helheten. Den estetiska attityden betyder tvärtom att man låter alla själsliga 
funktioner spela med: perception, fantasi, logik, kunskap och känsla. (Eriksson, 1970, 
Estetisk upplevelse, s.27.) 

 
När man har en estetisk upplevelse garanterar det inte att man känner glädje och ro. Den kan 
mycket väl handla om ett ogillande eller obehag. Alla känslor får plats i den estetiska 
upplevelsen. Känslorna kan vara blandade eller uppträda en och en (Eriksson, 1970). I Lpo94 
står följande: ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära.” (s.7). Det är således pedagogens ansvar att skapa en atmosfär i 
skolan där obehag och oro kan stävjas.  
Estetiska uttryckssätt är kreativa, de ger känslor och upplevelser som man inte får i den 
traditionella teoretiska undervisningen. Faktum är att de kreativa idéerna är viktiga inte bara 
för känslorna och individen utan kan också spela en avgörande roll i utvecklingen av vårt 
samhälle då vi efterfrågar innovativa lösningar och idéer. Paulsen (1996) anser att de enskilda 
ämnena har en utsatt ställning i vårt skolsystem. Det är oftast den traditionella undervisningen 
som gäller. Vidare menar Paulsen om vikten med att pedagoger utbildar kreativa människor 
som utvecklar förmåga att hitta nya, kreativa lösningar med stor inlevelseförmåga.  
 
 
 
 



 21

4. Metod 
 
 
4:1 Informationshämtande metod 
 
Eftersom vi i denna undersökning är intresserade av pedagogernas tankar och erfarenheter 
ansåg vi att den kvalitativa intervjun svarade bäst som metod. Enligt Trost (1993) 
kännetecknas kvalitativa intervjuer bland annat av att frågorna man ställer är enkla och raka 
för att få ut så mycket relevant information som möjligt. Kvalitativa intervjuer är också något 
som utgår från den intervjuades perspektiv och blir således mer på deras villkor (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Vi anser att observation eller enkät inte hade kunnat redogöra för 
pedagogernas tankar på samma vis. En enkät är ofta utformad med färdiga svar och det hade 
inte gett pedagogerna en chans att fritt få uttrycka sig i frågorna. En observation hade visat 
hur pedagogerna arbetar, inte hur de tänker. Inte heller deras egna uppfattningar om hur de 
jobbar hade kommit fram. En observation som komplement till intervjuerna hade dock varit 
intressant, då den visar hur pedagogerna faktiskt agerar i klassrummet. En observation hade 
kunnat visat om pedagogerna gör vad de beskriver att de gör, dessutom hade det gett oss mer 
inblick i konkreta övningar med eleverna då integreringen tillämpas. Då vårt syfte ändå är att 
endast att belysa pedagogernas egna tankar är en kvalitativ intervju den metod som med 
största sannolikhet kan ge svar på frågeställningarna i denna studie.   
 
Trost (1993) skriver om kvalitativa metoders negativa sidor att de är representativa oftast 
endast för de människor som undersökningen gäller och sällan kan överföras på hela 
befolkningen eller andra större grupper. Detta beror på att det är den enskilda individens 
tankar och känslor som är i fokus och de behöver inte stämma överens med andras. Det var 
just informanternas tankar och känslor vi ville komma åt och därför har vi använt oss av den 
kvalitativa intervjun med Trosts tankar som stöd. Vi ville ha en öppen dialog med våra 
informanter. Det är deras individuella tankar och känslor som är viktiga. De ska inte 
representera alla Sveriges pedagoger, utan endast representera sig själva som pedagoger i 
arbete med estetiska uttryckssätt i svenskundervisningen. En kvalitativ undersökning ger 
också en djupare inblick i vardagen för dessa lärare än vad en kvantitativ undersökning hade 
gjort. Trost menar också att det blir svårt att hantera data om informanterna är många till 
antalet och att ett litet antal då är bättre än ett större. 
 
Intervjuerna har varit kvalitativa med hermeneutisk inriktning. ”Hermeneutikern menar […] 
att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt 
liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar 
och i mänskliga livsyttringar” (Patel & Davidsson, 1991, Forskningsmetodikens grunder, 
s.26). Det betyder att vi försökt tolka informanternas känslor och upplevelser. Detta 
angreppssätt tycker vi svarar bäst till vårt syfte. ”Avsikten är att nå en djupare förståelse av 
individen och dennes livsvärld.” (Patel, R, Forskningsmetodikens grunder, 1991, s.81). 
Frågorna har varit öppna med avsikt att inte leda in informanterna på något visst förväntat 
svar. Enligt Patel är de kvalitativa intervjuernas syfte att ta reda på den intervjuades 
uppfattning. ”Detta innebär att man aldrig i förväg kan forumlera svarsalternativ för 
respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret.” (Patel, R, Forskningsmetodikens 
grunder, 1991, s.78). 
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4:2 Intervjuer 
  
Intervjun har varit uppbyggd på så vis att frågorna följt en bestämd ordning med fyra teman 
med underfrågor. Frågeformuläret (se bilaga 1) börjar med frågor om pedagogens bakgrund. 
Här ryms utbildning och andra arbetslivserfarenheter. Efter de första introduktionsfrågorna 
följer mer djupgående frågor angående informanternas tankar kring begrepp som motivation, 
estetiska uttryckssätt och vardagspraktiken. Dessa tre, samt pedagogens bakgrund var de fyra 
delar som frågeformuläret var indelat i. Frågorna handlar om vad pedagogerna anser, tror, 
känner och tänker. Den första delen, pedagogens bakgrund, startar intervjun på ett mjuk sätt. 
Här kan informanterna känns sig trygga i svaren, då de är av enklare modell. Vi som 
intervjuar får en bild av pedagogen. Frågorna i denna del handlar om pedagogens utbildning, 
tidigare erfarenheter, val av arbetssätt etc. ”Den eller de första frågorna man ställer kan vara 
avgörande för hur resten av intervjun kommer att flyta.” (Trost, J, 1993, Kvalitativa 
intervjuer, s.60).  
 
Nästa del i frågeformuläret är estetiska uttryckssätt. Här är vi intresserade av informanternas 
förhållande till de estetiska uttryckssätten. Vad ser pedagogerna för koppling mellan 
språkutveckling, lärande och de estetiska uttryckssätten. Därefter följer punkten motivation. 
Vi var nyfika och frågade på vad pedagogerna såg för koppling mellan lärande och motivation 
samt frågade hur de märker att eleverna är intresserade. I den avslutande delen får 
pedagogerna berätta mer konkret hur en arbetsprocess med de estetiska uttryckssätten används 
som verktyg för språkutveckling. Intervjun avslutas med utrymme för informanterna att 
komma med tillägg och frågor eller kommentarer kring intervjun och dess innehåll. 
 
 
4:3 Urval  
 
Vårt syfte är att beskriva hur de pedagoger som jobbar med de estetiska uttryckssätten som en 
del i svenskundervisningen arbetar och förhåller sig till de nyckelbegrepp vi presenterar. 
Därför var det naturligt för oss att i denna studie välja verksamma pedagoger som arbetar med 
just det. Hade vi inte valt pedagoger som jobbar med estetiska uttrycksmedel i 
svenskundervisningen hade det inte svarat mot vårt syfte. Vi har alltså medvetet valt våra 
informanter. De är tre till antalet. Pedagogerna vi intervjuat är verksamma på olika skolor och 
jobbar i skolans tidigare år. Spridningen på klasserna de undervisade vid intervjutillfället var 
från årskurs 2 till 5.   
 
 
4:5 Bortfall 
 
Vi tog personlig kontakt med de vi ville intervjua och alla tackade ja. Därför finns inget 
bortfall i denna studie. Alla informanter valde också att svara på de frågor vi hade så inget 
bortfall finns där heller.   
 
 
4:6 Genomförande 
 
Den första kontakten med informanterna skedde via telefon. Då tillfrågades de om intresse 
fanns att vara med i denna studie. Alla tillfrågade tackade ja. Vi skickade frågorna via e-post 
till våra informanter ungefär en vecka före intervjutillfället. De fick då ta del av 
frågeformuläret för att ha tid att förbereda sig och eventuellt komma med frågor. Det visade 
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sig vara positivt då alla tre uttryckte en uppskattning för att de kunde fundera en del innan 
mötet och ge mer genomtänkta svar. Vi som intervjuade kände att vi fick bra respons på 
frågorna och det kan ha att göra med att informanterna fick tid att tänka över svaren så att de 
blev så uttömmande och relevanta som möjligt. Vi gjorde en så kallad fältintervju där vi 
besökte pedagogerna på respektive skola. Informanterna intervjuades var och en för sig.  
 
Arbetet delades upp så att vi intervjuade den första pedagogen tillsammans men olika 
omständigheter gjorde att vi intervjuade varsin av de resterande två pedagogerna. Det 
resulterade självklart i att själva intervjutillfällena skilde sig från varandra i samtliga fall. De 
föregicks dock av samma typ av förberedelser inför intervjun i form av e-postkontakten en 
vecka tidigare då frågorna presenterades. Intervjuerna skedde i enskilda rum och pågick i 1- 
1,5 timme. Till vår hjälp hade vi bandspelare, men också anteckningsblock att notera i 
fortlöpande. Vi berättade för pedagogerna att deras medverkan var anonym och att 
ljudupptagningarna endast skulle användas av oss intervjuare i syfte att kunna tolka och 
reflektera över intervjun samt kunna lyssna mer koncentrerat på vad som sades. Vid ett 
intervjutillfälle fick vi byta lokal efter ca 10 minuter på grund av störningsmoment, men efter 
bytet fortsatte intervjun bra. Vid en andra intervju blev vi störda av en telefon som inte ville 
sluta ringa, och vi fick avbryta någon minut. Det tog ett par minuter att återgå till det 
ursprungliga spåret efter det avbrottet. Den tredje intervjun flöt på bra utan störningsmoment. 
 
 
4:7 Tolkning och Bearbetning  
 
Holme och Solvang (1991) hävdar att det största arbetet vid kvalitativa intervjuer är 
tolkningen. Det är först efter datainsamlandet som man kan börja med sådant, eftersom 
intervjuerna är öppna och svåra att veta utgången på. 
 
Vi har i vår bearbetning använt oss av Trost (1993) som guide. Han ger förslag på olika sätt 
att bearbeta data på och vi har valt de sätt som vi anser att vi får ut mest information av. Vi 
har valt att lyssna på ljudupptagningen, i flera led skrivit sammanfattningar och 
omstrukturerat data så att den blivit lättöverskådlig. I den processen tar man bort mer och mer 
material som inte hör direkt till undersökningen. Trost motiverar metoden med att resultatet 
då blir lättöverskåligt och på så vis mer analyserbart eftersom datan från de olika intervjuerna 
får samma struktur. 
 
När vi bearbetat data har vi transkriberat det som funnits på ljudupptagningen samt tittat i våra 
anteckningar. Sedan har vi fråga för fråga skrivit ned det relevanta i varje intervju. Här har vi 
komprimerat svaren så att det viktigaste kommit fram. Vi har alltså skalat bort information 
som inte har koppling till de nyckelbegrepp som finns i bakgrunden och frågeställningarna 
och svarar mot vårt syfte.  
 
Ex:  
Vad har du för utbildning? 
A: Mellanstadielärare  
B: Lågstadielärare 
C: Grundskolelärare   
 
Vardagspraktiken: 
När arbetsprocessen inte fungerar, vad tror du att det beror på? 
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Pedagog A svarar: ”Det här med arbetsprocess. Att det inte fungerar. Att man lägger det på 
för hög nivå. Ja, eller för låg naturligtvis. Eller att att de kanske inte förstått. Erfarenheter.. Att 
jag är förberedd när jag jobbar”  
Efter bearbetning: För hög/för låg nivå på arbetet, inte förstått, erfarenheter, pedagogen ska 
vara förberedd 
 
Efter att ha listat alla frågor och svar har vi sedan försökt se var pedagogerna är samstämmiga 
eller inte. Vi har tittat på om det finns gemensamma synsätt, men också om dessa skiljer sig 
mellan pedagogerna. Dessa likheter och olikheter har vi sedan kunnat sätta under tre rubriker. 
Varav den första är estetik, kreativitet och lärande och de andra två är motivation, kreativitet 
och lärande samt vardagspraktiken.  
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5. Resultat 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva hur verksamma pedagoger förhåller sig till 
vissa av våra nyckelbegrepp. Syftet är också att beskriva hur det kan gå till i vardagen i 
arbetet med estetiska uttryckssätt i svenskundervisningen.  
 
Informanterna har vi i resultatet, för att behålla deras anonymitet, gett namnen A, B och C. 
Här följer en kort presentation av dessa tre. 
 
Pedagog A är utbildad mellanstadielärare. Vid intervjutillfället hade hon en fjärdeklass. Innan 
läraryrket jobbade hon med både vård och service. Hon ser det som positivt att ha erfarenhet 
från olika typer av arbete i läraryrket. I sitt tidigare yrkesliv har hon haft kontakt på många 
olika människor och det hjälper henne idag i skolans mångkulturella värld. Pedagog A 
integrerar ofta ämnen med varandra, utöver svenska och estetiska uttryckssätt. 
 
Pedagog B är utbildad lågstadielärare. Dessförinnan har hon läst konstlinje. Vid 
intervjutillfället var hon mentor i en andraklass. Pedagog B integrerar de estetiska 
uttryckssätten i svenskämnet. Utöver den integreringen är det inte ett arbetssätt som hon 
använder ofta.  
 
Pedagog C är utbildad 1-7-lärare. Vid intervjutillfället hade hon en femteklass. Hon har 
tidigare jobbat i ett serviceyrke. Hon berättar att hon är nyfiken av sig och vill gärna utvecklas 
professionellt och hitta nya sätt att jobba. Pedagog C arbetar integrerat i fler ämnen än 
svenskan. Svenska och estetiska uttryckssätt kan finnas med i andra skolämnen i hennes 
vardagspraktik.  
   
Här nedan presenterar vi resultatet av undersökningen med anknytning till vårt syfte och 
således också våra frågeställningar 
 
Nyckelbegreppen som behandlas i bakgrunden kommer här fram i punkterna: 
• Estetik, kreativitet och lärande 
• Motivation, kreativitet och lärande 
• Vardagspraktiken 
 
  
5:1 Estetik, kreativitet och lärande 
 
Alla tre pedagoger anser att arbetet med de estetiska uttryckssätten är av vikt.  
De har valt att jobba med dem efter att ha provat själv och gått kurser samt har en egen 
dragning till uttryckssätten. Det finns också en övertygelse om att integreringen stärker 
självkänslan hos eleverna och det är en bidragande orsak till valet av arbetssätt. Pedagog A 
anser att alla elever skall känna sig trygga och våga. Ett accepterande klimat måste finnas, 
annars blir arbetet inte lyckat och eleverna otrygga. Det i sin tur leder till rädsla att misslyckas 
hos eleverna istället för glädjen i att våga prova. Det ska vara lika okej att misslyckas som att 
lyckas.  
 
Alla tre pedagogernas val av arbetssätt har en koppling till deras egna känslor och relationer 
till de estetiska uttryckssätten. Alla tre tycker att uttryckssätten är viktiga och känner ett behov 
av att utrycka sig på det viset privat. ”Det skulle bli tråkigt utan det”, säger Pedagog A. ”Det 
skulle jag inte klara av. För mig är det jätteviktigt att man får uttrycka sig på andra sätt.” Det 
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finns en känsla av välmående i arbetet med de estetiska uttryckssätten. Pedagogerna talar om 
att man vinner mycket som människa av att få skapa kravlöst och att det ger människan en typ 
av helhetsbild och stärker förmågan att kommunicera. ”Jag är inte bra på att måla, men vill att 
eleverna ska veta att det inte finns något som heter fult”, säger Pedagog C. ”Jag avskyr att 
använda mallar, men jag visar gärna ett exempel på hur man kan göra på tavlan. Som jag 
sedan suddar ut, för då får jag 25 olika tavlor." Pedagog C berättar vidare hur viktigt det är att 
varje elev får skapa utifrån sig själv. Det finns inga rätt eller fel och alla måste få uttrycka sig 
på sitt sätt. Hon efterlyser inte kopior, utan 25 helt olika produkter.  
 
Vad gäller relationen estetiska uttryckssätt, lärande och språkutveckling säger alla informanter 
att de märker att arbetssättet stärker förmågan att kommunicera. Pedagog A berättar om ett 
grupparbete som består i att konstruera en båt. Där menar hon att eleverna tillsammans måste 
använda sig av kommunikation för att planera arbetet, fördela det samt för problemlösning. 
Pedagog B ger exempel på ett arbete då barnen tillsammans skapar rim och ramsor redan i 
årskurs 1. Där krävs kommunikation, men det skulle inte fungera om klassen inte kände sig 
trygga och hade roligt i skapandet, anser hon. Självkänslan och elevens identitet kan stärkas 
genom att få arbeta med de estetiska uttryckssätten. Pedagog B talar om att de kan bygga en 
bro mellan ämnen om man får arbeta med exempelvis bild om man har lättare för det. Det blir 
en inkörsport till ämnen och stärker tron på den egna förmågan. 
 
 
5:2 Motivation, kreativitet och lärande 
 
Alla pedagoger är överens om att motivation måste finnas för att lärande skall ske. De två är 
förankrade till varandra. Relationen är: motivation  lärande. Inte lärande  motivation. Allt 
lärande måste motiveras av något. Pedagog B menar att synen på lärandet har förändrats, och 
därmed också pedagogens roll i skolan: 
 

Sen genom åren så har man ändrat pedagogisk syn från att när jag gick utbildningen 
så skulle man fylla eleverna. De var som en tom påse så skulle man fylla dem med 
kunskap Nu ser vi det inte så. Utan nu har eleverna kunskap, de har förmågor. Det 
gäller bara tillåta dem att använda dem. 
 

Pedagogerna ser som sin roll att locka fram motivationen hos eleverna och behålla den. Det 
görs på bästa sätt genom att låta eleverna var delaktiga och fånga upp deras intressen.  
Pedagog C berättar:  
 
 

Jag hade en pojke i klassen som aldrig var särskilt motiverad av något. Allt som vi 
gjorde var trist och tråkigt, men då en dag presenterade jag tidningen Global och vi 
började arbeta om hur det är att vara barn och hemlös i Brasilien. Eleverna fick fritt 
välja arbetssätt och den här eleven valde att vara en skrivande journalist. Han skrev 
och skrev och ville aldrig sluta och jag märkte att här har jag hittat en skrivartalang. 
Det riktigt lyste av motivation och lärande som att ’jag hade lyckats’. 

 
De tecken som pedagogerna tar fasta vid som bevis på motivation är flera. Alla tre tycker att 
det handlar om att eleverna är frågvisa och vill veta mer. De vill fortsätta jobba och vill gärna 
ta hem arbetet. Eleverna blir otåliga och frågar om när arbetet skall sätta igång. Pedagog B 
säger att ”eleverna är med på ett helt annat sätt” jämfört med hur hon tidigare jobbat, då det 
var mer lärarstyrt. Stolthet för arbetet och engagemang är också sätt för pedagogerna att 
beskriva motivationen hos eleverna. ”Man ser det i deras ögon. Man känner glädjen”,  säger 
Pedagog A om hur hon se den motivationen hos eleverna. Pedagog C berättar: ”Jag ser att när 
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eleven blir motiverad då vill de inte sluta till exempel skriva. De vill fortsätta med uppgiften 
hemma.” 
 
För att få eleverna att behålla motivationen berättar en av pedagogerna att det inte får bli för 
utdraget i vissa övningar, utan att något nytt och spännande måste hända. Nya utmaningar och 
variation i arbetssätt. Man bör också ta tillvara på elevers egna intressen och engagemang. 
Kommer det upp idéer bör man ta tillvara på dem och märker man att vissa föredrar ett 
speciellt arbetssätt kan man låta dem arbeta på det viset för att bibehålla motivationen. ”Och 
med dagens barn går det inte bara att bestämma, utan de vill vara med och påverka. Och vi 
vill ju ha sådana människor som vill vara med och påverka.”, hävdar pedagog B.  
 
 
5:3 Vardagspraktiken 
 
Alla tre pedagoger försöker inleda ett arbete genom att skapa en nyfikenhet och intresse för 
ämnet. Pedagog C litar till färdigt material som motivatör, medan de andra två fångar upp 
elevernas tankar inför ämnet/temat för att skapa nyfikenhet. Introduktionen kan bland annat 
bestå av samtal med eleverna, sånger, ett drama, eller olika typer av bilduppgifter. Pedagog A 
berättar att hon kan ställa in ett föremål i klassrummet, eller låta någon klä ut sig för att skapa 
intresse hos eleverna. Barnen blir ofta nyfikna på vad som ska ske och pedagogen ser till att 
fånga upp vad eleverna säger och dra nytta av det senare i arbetsprocessen. Om någon klär ut 
sig är hon noggrann med att denne ska ha ett namn och syfte. Det ska bli som en riktig person.     
 
Under arbetets gång talar alla tre informanter om bibehållandet av intresset. Alla tre 
pedagoger uppmuntrar eleverna till egna tankar och förslag under arbetets gång. Det skall 
vara en tvåvägskommunikation. I arbetsprocessen måste man, enligt informanterna, ta tillvara 
på individen. ”Det finns alltid något att göra för alla”, säger pedagog B. Att de olika 
kvaliteterna och preferenserna hos elever skall utnyttjas är alla tre överens om. ”Alla elever 
gör så gott de kan, efter sin egen förmåga.”, fortsätter pedagog B. 
 
Pedagog A betonar vikten av att använda sig av de olika estetiska uttryckssätten blandat med 
det teoretiska för att få med så många elever som möjligt. Där en elev kanske missar i skrift 
tar hon igen i bild. Bilden kan sedan också fungera som ett medium för att förstå det som är i 
skrift. 
 
Alla tre pedagoger använder sig av musik men också media som ett verktyg i arbetet. I 
mediearbetet kommer drama in. Eleverna får iscensätta TV-program och radiosändningar och 
agera rollerna i programmen. Pedagog C berättar att en redovisning till exempel kan gå till så 
att barnen får göra ett nyhetsinslag eller liknande. Rollerna väljs av eleverna som i inslaget 
berättar vad de kommit fram till/producerat. Pedagog C anser att iscensättandet av 
nyhetsprogram främjar språkutvecklingen och hon tror även att de utvecklas individuellt och 
som grupp av arbetssättet. Pedagog A låter eleverna tillverka sina egna kasperdockor att 
använda på språklektionerna. Barnen får redovisa med hjälp av dockorna och skriva pjäser där 
de ingår. Varje docka blir som en person och hjälper barnen att våga kliva fram och prata 
framför andra, eftersom de gör det i egenskap av kasperdockan. Det blir som att kasperdockan 
som pratar och inte eleven själv. Ytterliggare ett sätt som pedagog A använder för att främja 
elevernas språkutveckling, förmåga att lyssna samt att våga tala inför andra, är att låta barnen 
skapa en radioteater. I grupper gör de en ljudteater att berätta för de andra i klassen. 
Kamraterna blundar eller vänder ryggen till vid redovisningstillfället. I det inledande arbetet i 
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gruppen lär sig eleverna både att samarbeta och lösa hur de ska lägga fram ett budskap med 
hjälp av bara ljud. 
 
Pedagog B använder dans i undervisningen. I svenskan kan hon låta barnen forma sig som 
olika bokstäver. Alla barn gör detta på sitt sätt. Barnen kan också få visa just sitt sätt att göra 
an bokstav och de andra följer efter. ”Ja, och sedan upprepar man det och så blir det som en 
dans och ibland kan man sätta lite musik till det […] Och dom tycker det är jättekul de flesta 
så ibland frågar de om de inte kan få dansa bokstäver.” 
 
Pedagog A och B uppger att de tar hjälp av kollegor i arbetet. Det kan handla om en musik- 
och danspedagog eller någon med andra kunskaper som pedagogerna känner att de är 
otillräckliga i, eller helt enkelt en fritidspedagog eller annan personal. Pedagog B berättar: 
 

Det som också har varit betydelsefullt när det gäller det här estetiska är att jag 
genom alla åren här har haft ett samarbete med musikläraren. Där har jag ju liksom 
fått mycket hjälp. Alltså, han spelar ju och det gör inte jag. Jag sjunger inte särskilt 
bra heller, men man har genom alla de här åren lärt sig hur man kan jobba med 
musik. 

 
Vidare säger pedagog A: ”Det skulle vara jättejobbigt att inte få hjälp. Det skulle bli ett sådant 
tungt arbete. Jag gör mycket själv, men hjälpen jag får är ju ändå till stor hjälp.” Pedagogen C 
arbetar tvärtom mycket själv med klassen under hela arbetsprocessen. Hon berättar dock att 
hon ändå ibland tagit av andra pedagoger på skolan. 
 
För att få en lyckad arbetsprocess anser alla informanterna att man skall vara väl förberedd 
och insatt i ämnet man skall jobba kring. Det är också viktigt, säger pedagog A och C, att veta 
att ett misslyckande inte behöver betyda slutet på ett arbete, utan man kan backa och börja 
om. Pedagog A ser förväntningarna som viktiga. Det gäller att lägga ribban på en bra nivå, där 
eleverna varken blir understimulerade eller får övermäktiga uppgifter. Hon säger också att ett 
arbete kan bli för utdraget. Det måste hända nya saker för att hålla igång intresset och 
motivationen. Hon menar på att man inte kan utgå ifrån att barnen ska vara motiverade under 
flera lektionstillfällen även om de var det under första lektionen. Pedagog B nämner också 
nivåer och förväntningar som en framgångsfaktor och fortsätter att berätta om svårigheter i 
vissa av de estetiska ämnena som kan uppstå. Hon säger att dans hade varit svårt för barnen 
att uttrycka sig i och till viss del också musik, medan bild ofta gick bra. ”Men då var det ju 
bara att gå tillbaka och titta på vad de har för tidigare erfarenheter. […] bild jobbar de ju med 
ända från de är bebisar medan de då inte har fått återkommande utbildning i varken musik 
eller dans.” Här spelar alltså vanan in, anser Pedagog B. Det måste komma inspiration från 
någonstans och har man inte jobbat med det tidigare, blir det svårt. Pedagogen måste då se till 
att ge eleverna verktyg och idéer – motivation för att arbetet skall fortsätta. Pedagog A tycker 
att det är viktigt att man vågar som pedagog. Om man misslyckas lär man sig till nästa gång. 
Hon säger att om barnen skall lära sig att det inte är farligt att misslyckas måste man visa dem 
det.  
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6. Diskussion 
 
 
6:1 Reliabilitet och Validitet 
 
”Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda” (Thurén, 1991, 
Vetenskapsteori för nybörjare, s.22). Undersökningen ska göras så att alla intervjuer har 
samma förutsättningar och sker på så lika sätt som möjligt (Trost, 1993). Standardisering kan 
det också kallas och Trost (2007) förklarar även detta begrepp: ”Med standardisering menar 
man graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade. 
Standard innebär avsaknad av variation, allt är likadant för alla. […] Det innebär t.ex. att alla 
intervjuare verkligen skall läsa upp frågorna på samma sätt i tonfall, exakt så som de är 
formulerade, i exakt samma ordning, och inte ge förklaringar till någon eller också till alla 
etc.” (Enkätboken s. 59). Vi har ställt frågorna i en viss ordning och på ungefär samma sätt i 
alla tre intervjuerna. Däremot har vi inte varit medverkande båda två vid alla intervjuer och 
med tanke på det har studien en låg standardisering. Något som var lika för alla var att vi 
gjorde fältstudie som föregicks av först ett telefonsamtal med förfrågan om intresse och 
därefter e-post med de frågor som skulle tas upp en vecka innan intervjutillfället. Ett utav 
målet för intervjuerna var att de skulle ske på så lika sätt som möjligt för att öka studiens 
reliabilitet, men tyvärr blir både antalet intervjuare och störningsmoment det som gör att den 
får en lägre reliabilitet. Intervjuerna kunde dock upptas snabbt efter avbrotten och vår 
uppfattning är att samtalen snabbt flöt på igen. Då vi inte har en så hög standardisering som vi 
hade önskat, känner vi trygghet i  att i alla fall ha hållit oss till vårt syfte och våra 
frågeställningar i intervjuerna. ”Validitet innebär att man verkligen undersökt det man ville 
undersöka” (Thurén, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s.22). Detta kan också kallas 
strukturering och Trost (2007) har en liknande förklaring på begreppet ”[…] hög grad av 
strukturering om jag vet vad jag vill fråga om och allt handlar just om det ämnet och inte om 
en massa annat.” ( Enkätboken, s.61). Frågorna vi ställde var uppdelade i teman för att vi ville 
få en överblick över vad vi ville belysa och fråga om. Dessa fyra teman var till hjälpa både för 
oss, men även för informanterna, tror vi, då de uttryckte att de förstått frågorna och kunde ge 
uttömmande svar. Frågorna skulle få pedagogerna att svara så att vi i vår tur fick svar på våra 
frågeställningar och syftet. Eftersom vi fick mycket användbar data som vi lätt kunde koppla 
till nyckelbegreppen och syftet anser vi att denna studie har hög strukturering/validitet. Vi 
frågade och undersökte det vi ämnade undersöka.  
 
Trost (2007) skriver att begreppet strukturering som kan ha två olika betydelser. Om det ena 
betyder att man ska fråga det man verkligen vill undersöka har den andra en helt annan 
innebörd: ” […] då frågorna i en intervju eller ett formulär har fasta svarsalternativ – är 
svarsmöjligheterna öppna så är frågan ostrukturerad.” (Enkätboken, s. 61). Menar man 
strukturering på detta vis har vår studie låg strukturering, då intervjuformen enbart hade 
öppna frågor och var kvalitativ.  
 
Vi undersöker i denna studie hur pedagogerna själva anser sig arbeta och hur de tänker kring 
nyckelbegreppen. Detta behöver inte svara mot de uppfattningar som eleverna har om 
verksamheten. Det kanske inte heller skulle ge samma resultat om man kompletterat med en 
observation, att prata och agera är två skilda saker. Detta inser vi att vi missat i och med vårt 
val av metod, samtidigt som syftet hela tiden varit att ta fasta på pedagogernas egna tankar 
och erfarenheter. Nackdelen med att pedagogerna får frågorna i förtid är att de kan tänkas 
fundera ut vilka svar vi är ute efter. Detta var dock inte den uppfattningen vi fick eftersom vi 
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hade ett långt samtal med var och en av informanterna och de verkade öppna med både dåliga 
och bra erfarenheter. 
 
 
6:3 Resultatdiskussion  
 
Vi har delat in diskussionen på samma vis som i resultatet. Första delen heter Estetik, 
kreativitet och lärande. Den andra delen heter Motivation, kreativitet och lärande. Vi har 
dock valt att låta vardagspraktiken vävas in i dessa två delar för att vi tycker att det kommer 
sig naturligt i diskussionen då vi direkt kan hänvisa till lektionernas innehåll. Sist följer en 
kort sammanfattning. 
 
 
6:3:1 Estetik, kreativitet och lärande 
 
Pedagogerna i vår studie säger alla att det är viktigt att eleverna får använda sig av de 
estetiska uttryckssätten. Vygotskij (1995) anser att estetiken berikar verkligheten och tycker 
att man skall lägga stor fokus vid det. Berg och Cramér (2006) vurmar för leken som ett 
verktyg för lärande. Pedagogernas övningar i till exempel bokstavsdans och iscensättande av 
tv-program m.m. är ett sätt att få in det estetiska och göra det lustfyllt genom leken och 
kreativiteten. Ladberg & Nyberg (1996) skriver specifikt om rollekar och anser att de är 
betydande för språkinlärningen. Här får eleverna arbeta tillsammans och använda sig av 
språket i olika fiktiva situationer. I dessa rollekar finns plats för känslor och det är en viktig 
del i lärandet. Detta betyder att det faktiskt finns belägg för pedagogernas övertygelse om att 
integreringen hjälper eleverna i språkutvecklingen. Lektionsinnehållet som pedagogerna 
genomför med eleverna stärker språkutvecklingen på så vis att de ofta innebär socialt samspel 
som är var allt lärande sker, enligt det sociokulturella perspektivet. Estetiska uppgifter kan 
sätta igång kommunikation. Detta stämmer överens med vad Lindqvist (1995) säger: 
”Estetiken är en bra form för att skapa diskussioner och dialoger. Det är ett formspråk som 
gör att man kan utveckla sina tankar och känslor.” (Lekens estetik, s.275). Pedagogerna talar 
också om att det stärker individen så att man vågar och kan ta nästa steg och utvecklas. 
Pedagog B talar om den bro som arbetet med estetiska uttryckssätten kan vara för elever till 
ny kunskap i olika ämnen. Även pedagog A talar om detta när hon berättar att vad en elev 
missar i skrift kan hon ta igen i bilden. Här kan vi dra paralleller till Gardners (1994) tankar 
om intelligenser. Elever kan inhämta kunskaper på sitt sätt och på så vis förstå erövra nya 
kunskaper inom ett ämne.  
 
Det verkar som att det måste komma en motivation och intresse från pedagogerna själva för 
att arbetssättet skall användas i skolan. De nämner alla tre att de har ett behov att uttrycka sig 
på minst ett av de olika estetiska uttryckssätten. Det står tydligt i kursplanen för grundskolan i 
bland annat svenska, musik och bild samt i Lpo94 att ämnesintegrering skall finnas och är ett 
bra sätt att utveckla kunskaper i språk på. Ändå hade vi svårt att hitta pedagoger som arbetade 
på detta sätt.  
 
 
6:3:2 Motivation, kreativitet och lärande 
 
De tre informanterna talar inte om detta arbetssätt som helt problemfritt. Det kan finnas hinder 
och svårigheter att komma förbi. Eleverna måste hitta motivationen och den skall bibehållas. 
Det handlar också om att vara förberedd inför lektionspass så att man kan möta eleverna på ett 
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adekvat sätt. Man bör heller inte lägga arbetet på för hög eller låg nivå. Här kan vi dra 
paralleller till Vygotskijs proximala utvecklingszon. Det handlar om en ”lagom” nivå där 
eleven känner att uppgiften är utmanande, men ändå överkomlig (Imsen, 1988). När pedagog 
C berättar att hon vill ha 25 olika tavlor och inget är rätt och fel, finns det här en chans för 
varje individ att utvecklas från sig själv. Tavlan blir på den nivå som eleven är.  
 
Vi har fått en god inblick i hur pedagogerna förklarar sin verksamhet och hur de tänker kring 
våra nyckelbegrepp. De har alla talat om hur de ser integreringens positiva sidor då utveckling 
och lärande sker. Motivaton är viktigt för lärande och informanterna har berättat hur de 
arbetar för att locka fram den och bibehålla den hos eleverna. De ser det som viktigt. De 
estetiska ämnena och kreativitet är viktigt i pedagogernas liv och de anser att det förgyller 
tillvaron både i skolan, men också för dem själva privat. Som Paulsen (1996) skriver är det 
viktigt att pedagoger är just kreativa för att kunna hjälpa elever att blir kreativa och hitta nya 
lösningar på saker och ting. Det har informanterna i vår studie en önskan om. Pedagog B 
berättade att det inte går att bestämma över dagens barn och att detta är positivt då vi vill ha 
människor i samhället som kan tänka själva och vill påverka. Precis som Paulsen tycker 
Vygotskij (1995) att detta är oerhört viktigt för kreativiteten är det som gör att människan har 
förmåga att ändra sin nutid och framtid.  
 
Alla tre pedagoger talar om det sociala samspelet och ser kommunikation som viktig för 
elevernas utveckling, både språkligt och som individer. Imsen (1988) skriver att den 
personliga utvecklingen är enligt Maslow uppbyggd som en trappa av behov som motiverar 
individen. Ett behov skall tillgodoses innan nästa steg kan tas. Det sociala samspelet utvecklar 
oss och bidrar på så sätt till att vi kan ta nästa steg. Det ska pedagogerna skapa 
förutsättningarna för i klassrummet. Pedagogerna talar inte om begreppet sociokulturella 
perspektivet, men har ändå anammat vad det handlar om, nämligen att lärandet sker i socialt 
samspel. 
 
 
6:3:3 Sammanfattning 
 
Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar. Alla tre pedagoger anser att motivation och 
kreativitet är en viktig del i lärandet. Motivationen föder kreativitet, men att få en kreativ 
uppgift kan också locka fram motivationen. Eftersom motivation och lust är nyckeln till 
kunskap anser pedagogerna att det är viktigt. Därför anser de också att integreringen mellan 
svenska och de estetiska uttryckssätten är viktig. De upplever att kunskaperna når eleverna på 
ett annat sätt om de får jobba med flera uttryckssätt.  
 
Vi har också fått en god inblick i pedagogernas berättelser kring sin undervisning i praktiken. 
Drama, musik, dans samt bild och form får ta plats i klassrummet under 
svenskundervisningen. Rollspel, dockteater, bokstavsdanser är exempel på övningar.  
 
Pedagogerna talar inte om perspektiv och pedagogiker. De har inte vetenskapliga belägg för 
vad de säger. De nämner inte Vygotskij eller andra, utan det är deras upplevelser som räknas. 
Ändå finns det forskning, styrdokument och perspektiv som stämmer överens med deras 
tankar och sätt att arbeta. 
 
Det var pedagogernas tankar och upplevelser vi syftade att ta reda på i denna undersökning. 
Genom de kvalitativa intervjuerna anser vi att vi fått kunskaper som svarar mot våra 
frågeställningar och syftet.  
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6:4 Egna reflektioner 
 
Trots telefonsamtal och e-post där vi efterlyste verksamma pedagoger som arbetade på det sätt 
vi ville forska om, var det få som kunde ge förslag på lärare. Varför är det så få som jobbar på 
detta vis, trots de fördelar pedagogerna och forskning pekar på? Pedagog A talar om att våga. 
Är dagens pedagoger för fega för att våga använda sig av de estetiska uttryckssätten? Beror 
det på kunskapsbrist eller en olust inför integreringen? En faktor, tror vi, som gör att man inte 
som pedagog vågar arbeta på detta sätt, är att man kan bli ifrågasatt i detta arbete då det 
utmanar det traditionella. Vår erfarenhet är att det ofta kan ses som oseriöst att arbeta med de 
estetiska uttryckssätten. Man har kanske inte förstått att skapandet kan väcka lust som är en 
väg till kunskap. Kanske har man heller inte insett att själva skapandet är ett lärande i sig. Det 
är så viktigt, anser vi, att ha en öppen dialog med skeptiska kollegor och föräldrar. Man bör 
skaffa sig belägg för sitt arbete och veta vartåt man är på väg med arbetet. Pedagogerna i vår 
undersökning pratade inte om teorier, utan om en inre känsla. Den ska man gå på, men för att 
kunna argumentera och övertyga skeptikerna runtom är det bra att skaffa sig sådan kunskap 
också.  
 
En av pedagogerna arbetade inte återkommande med den estetiska integreringen i andra 
ämnen, trots övertygelse om att det hjälper eleverna att utvecklas samt sitt eget intresse inom 
speciellt bild och form. Hon berättade också om känslan och motivationen som fanns hos 
eleverna i arbetet. Här kan man fråga sig hur det kommer sig att hon inte väljer att integrera i 
även andra ämnen. Handlar det här, återigen, om att våga eller om brist på kunskaper om hur 
man kan gå tillväga? 
 
Enligt egna erfarenheter och pedagogernas utsagor gör integreringen gott för lärandet och 
språkutvecklingen. Kropp och känsla är med i skapandet. Fler sinnen är med i arbetet och 
således bör fler elever kunna ta åt sig av innehållet i lektionen. De estetiska uttryckssätten bör 
bli en naturlig del i skolans värld, inte bara inom svenskämnet, utan också i andra ämnen. Det 
handlar om att vara kreativ för att lära. Vi är övertygade om att det hjälper eleverna att erövra 
kunskaper och utvecklas.  
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7. Fortsatt forskning 
 
Vår uppfattning är att många pedagoger väljer att inte jobba med integrering på det sätt denna 
rapport tar upp. Det har väckt frågor. Varför är det så? Behöves det utbildning? Finns det 
rädslor hos pedagogerna? Måste det finnas ett eget intresse hos pedagogerna så att steget inte 
är långt att gå för att ta till de estetiska uttryckssätten. 
 
I denna rapport är pedagogernas tankar i fokus. Att undersöka elevernas tankar och utveckling 
skulle vara intressant. Observationer av pedagogerna i praktiken skulle vara intressant för att 
se interaktionen elev-lärare. Det är också intressant att se huruvida pedagogernas egna 
berättelser kring vardagspraktiken stämmer överens med hur de faktiskt går tillväga. En 
jämförelse i tankar och vardagspraktik med de pedagoger som väljer att inte arbeta med 
integrering av de estetiska uttryckssätten i svenskundervisningen är vi också nyfikna på. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor: 
 
 
Pedagogens bakgrund 
 
- Berätta vad du har för utbildning 
- Vilka andra livserfarenheter anser du har varit betydelsefulla i din roll som lärare?   
- Berätta hur det kommer sig att du valt att arbeta med estetiska uttrycksmedel som ett 

verktyg vid språkinlärning 
- Har du jobbat på andra sätt tidigare och hur har det fungerat? 
 
 
Lärande 
 
- Vad betyder de estetiska uttryckssätten för dig? 
- Vad anser du att estetiska uttryckssätt har för betydelse för lärandet och 

språkutvecklingen? 
- Vad har du för mål med arbetssättet du valt? 
 
 
Motivation 
 
- Hur ser du på motivation? 
- Hur märker du att eleverna är motiverade? 
- Vad ser du för koppling mellan motivation och det arbetssätt du valt? 
 
 
Vardagspraktiken 
 
- Beskriv hur en arbetsprocess, med estetiken som ett verktyg vid språkinlärningen, kan gå 

till i ditt klassrum. 
- Kan du ge några konkreta exempel på moment i en sådan arbetsprocess, där ett eller flera 

estetiska uttrycksmedel bidrar till språkutveckling? 
- När det inte fungerar, vad tror du att det beror på? 
 
 


