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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med ökad förståelse och kunskap om elevers 

upplevelser av estetiska lärprocesser i ämnet svenska i årskurs F-3. Studien bygger på tre 

frågeställningar varav den första synliggör vad det finns för skillnader gällande hur elever 

upplever arbetet med estetiska uttrycksformer på skolor med estetisk profil gentemot icke 

estetisk profil. Den andra frågeställningen behandlar hur och i vilken utsträckning elever 

upplever arbetet med estetiska uttrycksformer. Studiens tredje frågeställning synliggör hur 

elever upplever att arbetet med estetiska uttrycksformer hjälper dem i deras språkutveckling. 

För att uppnå studiens syfte och besvara de tre frågeställningarna samlades det empiriska 

materialet in genom åtta kvalitativa gruppintervjuer med totalt 30 elever. Eleverna som deltog 

i studien kom från tre skolor varav två av skolorna hade en tydlig estetisk profil medan den 

tredje skolan inte profilerat sig med estetik. 

Resultatet visar att eleverna på skolorna med estetisk profil upplever att de arbetar med större 

ämnesöverskridande projekt där arbetet sker mycket tillsammans. På skolan med icke-estetisk 

profil sker arbetet i mindre projekt och eleverna upplever att de arbetar mer enskilt. Bild och 

musik är det som samtliga elever upplever att de har mest erfarenhet av medan drama och dans 

är mer sällsynt i undervisningen. Eleverna är överlag positivt inställda till de estetiska 

uttrycksformerna och de flesta av eleverna vill arbeta ännu mer med dem. Resultatet uppvisar 

även att eleverna upplever att arbetet med estetiska uttrycksformer hjälper dem i deras 

språkutveckling och att de ser estetiken som ett lustfyllt inslag i undervisningen. Studien visar 

att viktiga aspekter i arbetet med estetiska uttrycksformer är samarbete, samspel och interaktion, 

ett tydligt syfte, varierade uppgifter och att det finns en tydlig mottagare för arbetet. 

 

Nyckelord: estetiska lärprocesser, estetiska uttrycksformer, interaktion, mediering, 

språkutveckling  
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Detta examensarbete markerar slutet på mina fyra år av studier på Luleå Tekniska Universitet. 
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också kommit med synpunkter som utvecklat mitt arbete. Sist men inte minst vill jag tacka mina 

nära och kära. Ert stöd och positiva energi har hjälpt mig och fört mig framåt i både med- och 

motgångar.  
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1 Inledning 

I kursplanen för ämnet svenska understryker Skolverket (2016b) vikten av språket; ”Språk är 

människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.” 

(s. 247). Renberg (2006) framför att språket uppstått i tre akter, först ett kroppsligt språk, 

därefter ett talat språk och till sist ett skrivet språk. Skriftspråket innebär att vi kan betrakta 

språket utanför den mänskliga kroppen. Kropps- och talspråket är enligt Renberg (2006) 

någonting som är mer eller mindre medfött hos människan medan skriftspråket måste läras in. 

Smidt (2014) beskriver att barn har fler språk än det kroppsliga, talade och skrivna språket. 

Barnet har istället hundra språk. I dessa räknas alla sätt som barn kan uttrycka sina funderingar, 

tankar, frågor och känslor på. De kan göra detta genom att bland annat måla, sjunga, dansa, 

dramatisera, beröra, känna, lyssna eller genom att använda målarpensel, färg, krita, instrument 

och så vidare (ibid.). Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) framför likartade uppfattningar när 

de beskriver att språk handlar om meningsskapande kommunikation och dialog. De hävdar att 

med en sådan definition används bland annat bilder, ljud, rörelser, bokstäver och tecken som 

olika språk (ibid.). Arbete med estetiska uttrycksformer såsom bild, musik, dans och drama kan 

således vara en del av en kommunikativ handling och därmed även användas som olika språk.  

Wiklund (2009) beskriver att synen på kunskap har förändrats och utvecklat. Vidare menar hon 

att kunskapssynen i dagens läroplaner bottnar i de fyra F:en, fakta, färdighet, förståelse och 

förtrogenhet. Detta innebär att vi går från en inlärningsskola till en lärande skola. Inlärning har 

tidigare enbart handlat om perception och produktion, att vi ska ta till oss någonting och ge 

ifrån oss någonting. Den utvecklade kunskapssynen innebär att kunskapen skapas i ett samspel 

med den som ska lära sig någonting. Detta betyder att en tredje komponent, reflektionen, blir 

viktig i undervisningen. Det vi tar till oss behöver vi reflektera över på många olika sätt för att 

kunna göra kunskap av det. Det är därför nödvändigt att skolan utvecklar reflekterande 

arbetssätt. Lärandesituationer måste därmed dessutom organisera för flera olika uttryckssätt i 

reflektionsarbetet. Det är där de estetiska språken är viktiga då de varierar och berikar både 

reflektionen och lärandet (ibid.) 

De estetiska språken har alltid intresserat mig. Under utbildningen har vi dessutom pratat 

mycket om hur de kan påverka lärandet i en positiv riktning. Vi har däremot inte pratat om 

elevernas syn på detta. Jag har inte heller sett någon forskning som intagit ett elevperspektiv 

när det gäller estetiska lärprocesser i ämnet svenska. Därför ser jag det som viktigt och 

intressant att undersöka elevers upplevelser av detta. I förlängningen kan det även vara 

användbart för verksamma lärare att ta del av elevernas upplevelser för att själva utveckla sin 

undervisning samt hur de arbetar med de estetiska språken.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att bidra med ökad förståelse och kunskap om elevers 

upplevelser av estetiska lärprocesser inom ämnet svenska i årskurs F-3.  

Denna studie avser att besvara dessa frågeställningar: 

 Vad finns det för skillnader gällande hur elever i årskurs F–3 upplever arbetet med 

estetiska uttrycksformer i ämnet svenska på skolor med estetisk profil gentemot icke-

estetisk profil? 

 Hur och i vilken utsträckning upplever elever i årskurs F–3 arbetet med estetiska 

uttrycksformer i ämnet svenska? 

 Hur upplever elever i årskurs F–3 att arbetet med estetiska uttrycksformer hjälper dem 

i deras språkutveckling? 
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3 Bakgrund 

Språkutveckling är betydelsefullt för alla elever och det är många delar som ska samspela för 

att eleven effektivt ska kunna utveckla sina språkliga förmågor. De estetiska uttrycksformerna 

utgör i sin tur en väsentlig del av skolans uppdrag och kan även främja elevernas 

språkutveckling. I detta avsnitt presenteras inledningsvis den teori som studien har som 

utgångspunkt för att sedan belysa barns språkutveckling. I bakgrunden behandlas olika aspekter 

av språkutveckling såsom att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala samt även motivation och 

självtillit. Därefter riktas fokus mot estetik och hur den tar sitt uttryck i skolans verksamhet. I 

linje med detta beskrivs sedan estetiska lärprocesser. Detta kopplas vidare till språkutveckling 

och de estetiska uttrycksformerna lek, musik, dans, drama och bild. Slutligen presenteras 

studiens förankring i styrdokumenten.  

 Teoretisk utgångspunkt 

Den sociokulturella teorin, även kallad den kulturhistoriska dialektiska teorin, är den teori som 

ligger närmast denna studie. I och med den sociokulturella teorin ses kunskapsprocessen som 

en mediering (Vygotskij, 2001). Just mediering är ett grundläggande begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet och baseras på att människor ständigt lär sig i alla sociala 

situationer (Säljö, 2000). Strandberg (2013) beskriver att människan inte möter världen direkt, 

vår relation till världen är istället medierad. För att kunna tolka och konstruera sin 

föreställningsvärld skapar människan tecken och redskap (Vygotskij, 2001). Säljö (2000) 

menar att dessa tecken och redskap fungerar som fysiska och språkliga verktyg som medierar 

verkligheten för människor. Människan skapar alltså sina erfarenheter med hjälp av dessa 

medierande redskap. Vidare skriver Säljö (2000) att mediering innebär att människans tänkande 

är både framvuxet och färgat av den kultur som människan befinner sig i och dess fysiska och 

språkliga verktyg. Genom olika former av mediering förmedlas olika perspektiv på ett objekt 

eller en företeelse. Skilda medieringar blir således effektiva resurser att tänka med och detta 

kan medföra att det blir lättare eller svårare för oss att förstå objektet eller företeelsen (ibid.). 

Utgångspunkten för denna studie är att de estetiska uttrycksformerna möjliggör för eleverna att 

mediera verkligheten på skilda sätt med olika fysiska och språkliga verktyg. 

Vygotskij (2001) betonade att utvecklingsprocessen löper från det sociala till det individuella. 

Genom dialogen med andra människor fyller språket en social funktion. Tänkandets utveckling 

är således beroende av såväl språket som barnets sociokulturella erfarenheter. Därmed är 

utvecklingen av barnets tänkande dessutom beroende av att barnet behärskar språket, som är 

tänkandets sociala verktyg. Då utvecklingsprocessen utgår från det sociala är även den närmaste 

utvecklingszonen viktig inom den sociokulturella teorin. Barnets aktuella utvecklingsnivå 

bestäms av uppgifter som barnet löser självständigt. Den närmaste utvecklingszonen är 

skillnaden mellan barnets aktuella utvecklingsnivå och den nivå som barnet uppnår om det löser 

uppgifter i samarbete. Vygotiskij (2001) understryker att det endast är inom den närmaste 

utvecklingszonen som inlärningen kan vara fruktbärande. När arbetet sker inom den närmaste 

utvecklingszonen uppstår utvecklingsprocesser hos de högre psykologiska funktionerna. Dessa 

utvecklingsprocesser är av social karaktär och har sitt ursprung i samarbete, inlärning och 
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barnets kulturella utveckling. Strandberg (2013) framhåller att ”yttre aktivitet med hjälp av 

verktyg föregår inre tankearbete” (s. 11). Lärande sker alltså i samspel mellan människor. Detta 

samspel sker genom att vi kommunicerar med hjälp av olika medierande verktyg då vi 

exempelvis talar, lyssnar, läser, skriver, sjunger, gestaltar, dansar eller målar (Dysthe, 2003; 

Säljö 2000). Lärarens roll i undervisningen är att utmana elevens tänkande (Vygotskij, 2001). 

Läraren måste också möjliggöra för samspel och interaktion då Vygotskij explicit uttrycker att 

”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon kunna göra självständigt.” (s. 

333).  

 Språkutveckling 

Skolverket (2016b) framför att eleverna genom undervisningen i ämnet svenska bland annat 

ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Liberg (2006) skriver att 

talspråkande och skriftspråkande är språkaktiviteter som är ömsesidigt beroende av varandra 

och därmed stödjer varandras utveckling. I kommunikation med andra utvecklar barn många 

färdigheter innan de lär sig att läsa (Arnqvist, 1993). Dessa färdigheter har de sedan nytta av i 

sin läsning. Frost (2002) beskriver att barnet vanligtvis har ett fungerande talspråk när det börjar 

skolan. Barnet kan därmed hantera språket i förhållande till de vardagliga situationer som det 

befinner sig i. Skolstarten innebär dock att barnen möter krav som de tidigare inte mött i och 

med att de i skolan måste lära sig att hantera språket mer nyanserat och inte enbart på ett 

situationsbaserat sätt (ibid.). I linje med detta beskriver Liberg (2007a) att barnen när de lär sig 

läsa och skriva också lär sig delta i språkliga aktiviteter som inte alltid liknar de talspråkliga 

aktiviteter som de är vana vid.  

Liberg (2007a) belyser att de första mötena som barn har med läsande och skrivande kan vara 

väldigt varierande beroende på de sociala och kulturella sammanhang som de växer upp i. Hon 

framhäver att vissa barn deltar i läsaktiviteter redan innan de fyllt ett år medan andra barn möter 

skriftspråket på allvar först när de börjar skolan (ibid.). Även Fast (2007) fann belägg i sin 

studie för att barnens sociala och kulturella bakgrund påverkar vilka textorienterade aktiviteter 

de möter. Vissa barn växer upp med böcker och dagstidningar medan andra växer upp med 

teveapparater och datorer. Lundberg (2007) menar att många barn på egen hand utforskar 

skriftspråket. Han beskriver att barnen har lärt sig ett stort antal bokstäver med föräldrars eller 

kamraters hjälp redan innan de börjar skolan. Barnen känner därmed igen bokstäver, kan 

namnge dem och även skriva många av dem men enligt Lundberg (2007) brukar bokstävernas 

ljudvärden vara okänt för barnen. 

Skolverket (2016c) framhåller att språkutveckling kan beskrivas som en process där förmågan 

att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala utvecklas successivt och blir alltmer kvalificerad. Dessa 

förmågor är centrala och utvecklas när de används i meningsfulla sammanhang. Det är flera 

viktiga beståndsdelar som hjälper eleverna vidare i deras språkutveckling. Lundberg (2007) 

redogör att eleverna måste ges tillfälle att utveckla sin språkliga medvetenhet, sin 

bokstavskunskap och sin avkodningsförmåga för att därmed kunna utveckla sitt skriftspråk. För 

att eleverna ska kunna utveckla sin läsförståelse är även ordförrådet viktigt (Skolverket, 2016a). 

Skolverket (2016c) poängterar dessutom att samtal, där eleverna får träna på att både tala och 
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lyssna, är viktigt för elevernas språkutveckling. Förutom dessa aspekter är det även centralt att 

undervisningen är motiverande (Skolverket, 2016c) och att eleverna utvecklar självtillit (Björk 

& Liberg, 1996).  

 Läsa och skriva 

Enligt Tornéus (2000) innebär språklig medvetenhet att man distanserar sig från språket och 

reflekterar över det. Om ett barn är språkligt medvetet kan det byta perspektiv från språkets 

betydelse och istället rikta uppmärksamheten mot språkets form (Myrberg, 2007; Tornéus, 

2000; Westerlund, 2009). Myrberg (2007) framhåller att språklig medvetenhet är avgörande för 

att barnet ska klara övergången från talspråk till skriftspråk. Det är flera aspekter som ingår i 

den språkliga medvetenheten. Lundberg (2007) tar upp fonologisk medvetenhet och fonemisk 

medvetenhet. Utöver dessa ingår även morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet och 

pragmatisk medvetenhet i den språkliga medvetenheten (Tornéus, 2000). Fonologisk 

medvetenhet innebär att barnet är medveten om språkets ljudmässiga uppbyggnad. För att 

språket ska utvecklas måste barnet bli både fonologiskt medveten men även fonemiskt 

medveten, vilket innebär att barnet kan uppmärksamma fonemen, som är språkets minsta 

betydelseskiljande delar (Lundberg, 2007). Morfologisk medvetenhet innebär att vara 

medveten om ord medan syntaktisk medvetenhet betyder att personen i fråga är medveten om 

språkets regler. Pragmatisk medvetenhet betyder i sin tur att vara medveten om hur språket 

används (Tornéus, 2000). Lundberg (2007) poängterar att det särskilt är den fonemiska 

medvetenheten som är av betydelse för barnens läsinlärning. Alatalo (2011) betonar dessutom 

i sin studie att det är viktigt att lärare känner till innebörden av fonologisk och fonemisk 

medvetenhet då dessa hjälper barnet att förstå hur talspråk konverteras till skriftspråk. Liberg 

(2007a) hävdar dock att det finns olika åsikter inom forskningen gällande den fonologiska 

medvetenheten. Hon beskriver istället att det vanligaste ställningstagandet är att läs- och 

skrivinlärningen sker i interaktion med den fonologiska medvetenheten. Enligt denna 

ståndpunkt utvecklas alltså barnens fonologiska medvetenhet och deras tidiga skriftspråkande 

samtidigt. 

För att eleverna ska kunna utveckla sitt skriftspråk är det är viktigt att de även utvecklar sin 

bokstavskunskap (Lundberg, 2007). Lundberg skriver att barns bokstavskunskap i förskoleklass 

har betydelse när det kommer till att förutse hur det ska gå med läsinlärningen. Han skriver 

vidare att barn som känner igen många bokstäver får det lättare med läsinlärningen än barn som 

endast känner igen ett fåtal. Då fonemen är abstrakta och undflyende kan de fångas in och 

konkretiseras för barnen genom den grafiska representationen. Bokstäverna fungerar alltså som 

konkreta upphängningsanordningar för barnen (ibid.). Skolverket (2016a) skriver att 

bokstavskunskap betyder att barnen kan sätta namn på bokstäver genom att känna igen deras 

form. I samma linje som Lundberg (2007) menar även Skolverket (2016a) att en förutsättning 

för att kunna läsa är att barnen har snabb tillgång till bokstäver i minnet.  

Avkodning är den process som pågår när barnet identifierar orden (Lundberg, 2007). Det är en 

teknisk färdighet som utvecklas i samband med läs- och skrivinlärningen. Ett villkor för att barn 

ska kunna lära sig den alfabetiska koden är att de upptäckt att talflödet kan delas in i mindre 
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beståndsdelar samt att de förstått kopplingen mellan bokstav/grafem och språkljud/fonem 

(Myrberg, 2007). I läsning översätts varje enskild bokstav till ett språkljud och dessa språkljud 

ljudas sedan ihop till en helhet (Westerlund, 2009). Avkodningen är alltså sammanljudningen 

av de till språkljud översatta bokstäverna och enligt Westerlund är det till en början en mödosam 

process. Enligt Skolverket (2016a) menas avkodning att ord läses korrekt och att läsaren 

dessutom identifierat ordets betydelse. Vidare skriver Skolverket att när avkodningen 

automatiserats är läsningen flytande. I den fortsatta utvecklingen måste barnen förutom att 

snabbt kunna avkoda även förstå det de läser. I takt med att avkodningen blir mer automatiserad 

och många ord lagras som ordbilder blir avkodningen mindre krävande. Detta innebär att mer 

energi kan läggas på läsförståelsen istället (Westerlund, 2009). Alatalo (2011) visar i sin 

undersökning att lärarna som ingick i studien strävade efter att lära eleverna att avkoda och att 

deras mål var att eleverna skulle komma över det initiala ljudstadiet och automatisera 

avkodningen så fort som möjligt. Det är viktigt att barn blir säkra på avkodning då en osäker 

avkodning har en negativ inverkan på tillväxten av barns ordförråd (Myrberg, 2007). 

God läsförståelse betyder att eleven har förmågan att kunna tolka information och skapa mening 

i olika texter (Skolverket, 2016a).  Frost (2009) beskriver att snabb och säker avkodning 

vanligen innebär att läsförståelsen också är god. Skolverket (2016a) poängterar dock att även 

ordförrådet har stor betydelse för läsförståelsen. Ett svagt ordförråd sätter gränser för 

läsförståelse och läshastighet. Det gör i sin tur att barnet får en begränsad läserfarenhet, vilket 

leder till fortsatt svag tillväxt av ordförrådet (Myrberg, 2007). Enligt Lundberg (2007) ger 

högläsning barnet rika möjligheter till att utveckla ordförrådet. Genom högläsning får barnet 

uppleva språkets egenart och det vänjer sig dessutom vid ett distanserat språk (ibid.). Lindö 

(2005) skriver att eleverna genom högläsning kan klara betydligt svårare texter än vad de gör 

när de läser texterna själv. Även Westerlund (2009) poängterar att barnen har utbyte av att 

lyssna på texter som är mer avancerade språkligt än vad de kan läsa själva. Högläsning är alltså 

ett viktigt redskap för att öka barnens ordförråd samt ge dem insikter om de kopplingar som 

finns mellan tal och skrift (Myrberg, 2003). För att träna elevernas läsförståelse är det även 

viktigt att träna olika läsförståelsestrategier. Dessa strategier är de mentala verktyg som eleven 

använder för att tolka och skapa mening i den lästa texten. En strategi är att göra inferenser i 

texten vilket innebär att eleven läser mellan raderna och drar slutsatser utöver det som faktiskt 

står i texten (Skolverket, 2016a). Enligt Westlund (2012) gör starka läsare, som uppnått god 

läsförståelse, automatisk inferenser i texten. Hon hävdar även att detta är något som svaga läsare 

däremot inte gör. Westlund betonar vikten av att läraren visar och vägleder eleverna i hur de 

ska göra för att förstå texten. Det räcker inte med att eleverna läser för att de ska uppnå god 

läsförståelse. Det är alltså av betydelse för elevernas utveckling av läsförståelsen att läraren 

aktivt visar eleverna hur de ska göra inferenser (ibid.). 

 Tala, lyssna och samtala 

Skolverket (2016c) betonar att det tidiga lärandet i skolan förutsätter att talat språk används i 

olika situationer. Enligt Liberg (2007a) kan läsande, skrivande och samtalande samspela för att 

skapa en språkfrämjande undervisning. Samtal om läsandet och skrivandet kan ge eleverna 

möjlighet att återberätta, beskriva, tolka, förklara, argumentera och göra kopplingar till egna 
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erfarenheter (Skolverket, 2016c). Genom att samtala kan eleverna bygga upp en förförståelse 

för det som de ska läsa eller skriva om (Liberg, 2007a). Samtalen kan också relatera till det som 

precis lästs eller skrivits i relation till det som stått tidigare i texten och det som anknyter till 

barnens egna upplevelser. Samtalet fungerar därmed som en brygga in i den skriftspråkliga 

världen och det är i dessa samtal som barnen ges tillfälle att utveckla sin textrörlighet. Det är 

viktigt att samtalen knyter an till barnens erfarenhetsvärld men det är också av vikt att samtalen 

utmanar barnen till nya sätt att tänka och ger dem möjlighet att skapa nya erfarenheter och 

kunskaper (ibid.). I samtalen ska eleven kunna framföra egna åsikter, ställa frågor och 

kommentera det andra säger. Eleven ska vara en aktiv språkanvändare, vilket innebär att denne 

ska kunna både tala och lyssna (Skolverket, 2016c). Genom samtalen som barnen deltar i lär de 

sig att delta aktivt genom att både tala och lyssna. Om barnet kan ställa relevanta och adekvata 

frågor samt komma med betydelsefulla åsikter och kommentarer när någon talar är det ofta ett 

tecken på att barnet kan lyssna (ibid.). Westerlund (2009) poängterar att barnens 

uppmärksamhet och koncentration skärps genom lyssnandet och att ett aktivt lyssnande även 

skärper minnesförmågan. 

 Enligt Skolverket (2016c) utvecklas och utmanas språkförmågan i de samtal som sker om det 

som lästs eller det som barnen sett eller upplevt. Även Lundberg (2007) betonar att ett mer 

aktivt samspel med barnet under högläsning stimulerar barnets språkutveckling. Samtal om 

gemensamma upplevelser gynnar språkutvecklingen eftersom språk utvecklas i samspel med 

andra människor (Westerlund, 2009). Skolverket (2016c) beskriver att samtal som omger 

läsandet och skrivandet även bidrar till utveckling av ordförråd och situationsoberoende språk. 

Barn som deltar aktivt i samtal där situationsoberoende språk används har en god prognos i läs- 

och skrivutvecklingen. Samtalen ger också barnen möjlighet att utveckla olika slags 

lässtrategier i sitt läsande och skrivande (ibid.). 

  Motivation och självtillit 

Skolverket (2016c) understryker att elevens intresse och engagemang för att lära sig läsa och 

skriva har omfattande betydelse för att barnet ska lyckas i sitt lärande. Barn är redan från tidig 

ålder nyfikna språkskapare och Frykholm (2007) betonar att omvärlden måste se och uppmuntra 

barnens språkutvecklande drivkraft. Björk och Liberg (1996) beskriver att utgångspunkten för 

läs- och skrivintresse bygger på att barnen fått uppleva glädjen med att läsa och skriva samt att 

de fått använda sitt läsande och skrivande på olika sätt. Det är i gemensamma läs- och 

skrivupplevelser som intresset för och önskan om att läsa och skriva grundas för många barn. I 

de gemensamma läs- och skrivupplevelserna får barnen förebilder för hur det går till att läsa 

och skriva och förebilder som också visar glädjen med läsandet och skrivandet. Både Alatalo 

(2011) och Fast (2007) beskriver i sina studier vikten av elevernas intresse för det de arbetar 

med för att de ska få läsintresse och bli motiverade. Det är viktigt att barn får läsa texter som 

de finner intressanta (Alatalo, 2011). De flesta människor, såväl vuxna som barn, tycker om att 

prata om sådant som intresserar dem eller som de är bra på (Fast, 2007).   

Frykholm (2007) menar dessutom att det är viktigt för elevernas motivation att läs- och 

skrivinlärningen sker i ett funktionellt sammanhang och att eleverna förstår att de lär sig läsa 
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för att uppleva någonting och att de lär sig skriva för att berätta någonting för någon. Enligt 

honom bör läsningen och skrivningen så långt det går ske på riktigt. Det ska därmed finnas ett 

syfte med läsningen och en mottagare som ska läsa det eleverna skriver (ibid.). Även självtillit 

hör samman med motivation. Barnets egen förmåga att läsa och skriva växer fram ur det 

gemensamma läsandet och skrivandet (Björk & Liberg, 1996). När barnen går in i rollen som 

läsare eller skrivare bygger de upp en tro på sig själva som läsare och skrivare. Denna självtillit 

leder till att barnen vågar och därmed även blir motiverade vilket gör att de vill läsa och skriva 

(ibid.). En princip som framträder i Tjernbergs (2013) studie om framgångsfaktorer i läs- och 

skrivlärande är att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet till ett lustfyllt 

lärande. Resultatet visar att lärarna som deltog i studien använder olika metoder och arbetssätt 

för att kunna möta den variation av förutsättningar som finns hos eleverna. Lärarna i studien 

strävade efter att göra eleverna delaktiga under lektionerna och utmana deras lärande på en 

passande nivå för att de skulle känna att lektionerna var givande. Andra framgångsfaktorer som 

visades i studien var att samtalande, läsande och skrivande var aktiviteter som skedde interaktivt 

i undervisningen och att lärarna visade tilltro till elevernas förmåga. Denna positiva tilltro till 

elevernas förmåga kan påverka elevernas motivation i en positiv riktning (ibid.). Även 

Bergmark och Kostenius (2011) lyfter att lärarens förhållningssätt gentemot eleverna är 

avgörande för deras utveckling då lärarnas förväntningar på elevernas prestationer speglar hur 

eleverna lyckas i skolan. Vidare skriver de att ett uppskattande förhållningssätt kan bygga upp 

elevens motivation och ge denne en positiv attityd gentemot lärande.  

 Estetik 

Här beskrivs olika perspektiv av begreppet estetik. Det är viktigt att förstå att estetik kan ses ur 

olika perspektiv och att användningen av estetik kan ha olika syften. För denna studie kan detta 

ha betydelse då det kan påverka vilken form av estetik eleverna möter i skolan, vilket i sin tur 

även kan influera elevernas upplevelser av arbetet med de estetiska uttrycksformerna.  

Estetik är ett komplext begrepp och kan därmed betyda många olika saker (Aulin-Gråhamn, 

Persson & Thavenius, 2004). Enligt Paulsen (1996) härstammar ordet estetik från grekiskans 

aisthesis som kan översättas med förnimmelse, sinne, sinnesperception och känsla. Vidare 

skriver han att estetik vanligtvis uppfattas som någonting som har med konst och 

konstupplevelse att göra. Denna uppfattning av ordets innebörd är relativt modern och sträcker 

sig endast några hundra år tillbaka i tiden. Estetik betydde ursprungligen ”Den kunskap man 

får genom sinnena.” (Paulsen. 1996, s. 9). Begreppet var alltså från början knutet till all 

förnimmelse och inte enbart konst och konstupplevelse (ibid.). 

 Estetik i skolan  

Thavenius (2004b) redogör för att estetik hänger nära samman med konstnärliga verksamheter. 

Dessa verksamheter kan utövas av bland annat elever i skolan. Estetiken kan då ses som en 

lärandeansats där estetisk verksamhet används som ett medel för lärande. Dock framhåller 

Thavenius även att begreppet estetik inte endast används i samband med konstnärliga 

verksamheter. Estetiken är en del av samhällets sociala och kulturella liv och används därmed 

i olika sociala sammanhang såsom exempelvis i skolan men även i politiken. I och med detta 
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kan estetiken ha olika samhälleliga syften (ibid.). Aulin- Gråhamn, Persson och Thavenius 

(2004) beskriver detta när de ställer modest estetik och marknadsestetik mot radikal estetik. Ett 

dominerande mönster i skolan är att den modesta estetiken, vilken är blygsam och anspråkslös, 

tar mycket utrymme (Thavenius, 2004a). Den modesta estetiken är alltså den i regel rådande 

normestetiken i skolan. Detta är någonting som även Lindgren (2006) fann belägg för i sin 

studie. Hon framhåller att det existerar en samstämmighet i skolan om det huvudsakliga målet 

med den estetiska verksamheten, vilket är den lustfyllda dimensionen, att den estetiska 

verksamheten ska vara rolig. Lindgren (2006) gjorde kopplingar mellan detta resultat och den 

modesta estetiken. Thavenius (2004b) menar att diskursen om den lustfyllda estetiken tyder på 

brist på ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.  Han hävdar även att skolan försöker förmedla 

ett kulturarv till eleverna genom den modesta estetiken (ibid.).  

Marknadsestetiken styrs, till skillnad från den modesta estetiken, istället av politiska och 

ekonomiska intressen. Marknadsestetiken skapar bilder och föreställningar om oss och vår 

omvärld och den handlar om att medvetet forma både produkter och människor (Thavenius, 

2004b). Marknadsestetiken handlar om esteticeringen av samhället. Estetiken är närvarande 

överallt i bland annat reklam, medier, populärkultur och upplevelseindustri (Aulin-Gråhamn, 

Persson & Thavenius, 2004). Enligt Thavenius (2004b) är marknadsestetiken idag dominerande 

inom estetikens område. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) påpekar dessutom att då skolan 

har varit alltför modest i sitt arbete med estetik har den inte heller haft något aktivt 

förhållningssätt till marknadsestetiken. De menar att det inte är marknaden som borde stå för 

information, upplevelser och erfarenheter utan skolan borde bearbeta och diskutera de 

värderingar och budskap som marknaden sänder (ibid.). Aulin-Gråhamn (2004) beskriver att 

barnen tar med sig populärkulturen till skolan och att de använder populärkulturella uttryck för 

att ”skapa sig själva” (s.61). Hon understryker att barnen utvecklar egen kultur och att de då 

stängs ute om skolan inte behandlar den estetik som de utvecklar den egna kulturen med (ibid.).  

Den radikala estetiken innebär att skolan kan hålla samman de olika aspekterna av kunskap och 

estetik i sitt kunskapsarbete. Den radikala estetiken är radikal i den bemärkelsen att man i 

kunskapsarbetet går till roten och använder sig av estetikens möjligheter när det kommer till att 

kvalificera lärandet och skapa mening. I den radikala estetiken utgår estetiken från elevernas 

erfarenheter och konstens utmaningar (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Enligt Thavenius 

(2004b) borde den radikala estetiken få större utrymme i skolan då den kan sätta ord på svåra 

erfarenheter samt gestalta sådant som olika krafter i samhället försöker få oss att blunda för. 

Han menar även att den radikala estetiken ifrågasätter, kritiserar och förändrar (ibid.). Därmed 

blir estetiken en del av meningsskapandet istället för att läggas vid sidan av kunskapen (Aulin-

Gråhamn & Thavenius, 2003).  

 Estetiska lärprocesser 

Det finns många olika definitioner gällande vad en estetisk lärprocess är.  I ett 

utbildningssammanhang är estetiska lärprocesser ett begrepp som omfattar både 

förhållningssätt och metod (Wiklund, 2009), vilket även är hur begreppet definieras i denna 

studie. Estetiska lärprocesser öppnar upp för nya tolkningar av verkligheten, därför handlar det 
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om att förhålla sig till kunskap på ett sätt som innebär en öppenhet för dessa olika 

verklighetstolkningar. Estetiska lärprocesser är ett arbetssätt där eleven får knyta samman 

känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Som tidigare nämnts 

menar Wiklund (2009) att kunskapsprocessen handlar om perception, produktion och även 

reflektion. Därmed ska eleverna ta till sig någonting, ge ifrån sig någonting och för att kunna 

göra kunskap av det de tar till sig måste de även reflektera över det på många olika sätt. Eleverna 

måste ges möjlighet att använda olika uttrycksformer i reflektionsarbetet. I den estetiska 

lärprocessen använder eleverna alla språk för att formulera och gestalta sitt lärande. Wiklund 

(2009) betonar därmed att alla delar av språkutvecklingen används i den estetiska lärprocessen, 

både talspråk, skriftspråk och de estetiska språken. De estetiska språken varierar och berikar 

både reflektionen och lärandet (ibid.). 

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) beskriver att estetiska lärprocesser innebär ett möte 

mellan egna och andras upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Därför används bilder, musik, 

texter, gestaltningar och dramatiseringar för att det ska bli möjligt att göra kopplingar mellan 

elevernas olika erfarenheter och föreställningar. Genom de estetiska uttrycksformerna görs 

alltså erfarenheterna tillgängliga för att användas i kunskapsprocessen. I den estetiska 

lärprocessen medierar eleverna därmed sina upplevelser, känslor, tankar och kunskaper så att 

de blir tillgängliga för både dem själva och för andra. Detta för att försöka gestalta 

frågeställningar och utmaningar så att de blir både levande, perspektivrika, synliga och 

samtalsbara (ibid.). En mångfald av olika uttrycksformer som varierar undervisningen kan bidra 

till att mer blir sagt (Weissenreider, 2008). Ett estetiskt förhållningssätt i undervisningen ökar 

alltså möjligheterna att urskilja, tolka och ta ställning till nya intryck och upplevelser. När 

intrycken gestaltas med hjälp av estetiska uttrycksformer lär sig barnen mer om sina egna samt 

andras tankar och känslor (Rasmusson & Erberth, 2016).  

 Estetiska lärprocesser och språkutveckling 

Häikiö (2007) poängterar i sin studie att arbete med estetiska lärprocesser ger barn träning i 

kunskapskonstruktion genom den estetiska processen. Genom en kombination av konstnärliga, 

kognitiva och metakognitiva processer kan de estetiska lärprocesserna enligt henne skapa en 

fördjupning i lärandet. Även Bamford (2006) lyfter detta i sin internationella studie The Wow 

Factor. Hennes studie visar att undervisning med stöd från olika konstformer såsom musik, 

dans, drama och bild har stor effekt på barns lärande. Det finns även en distinkt koppling mellan 

konst och läs- och skrivutveckling då användandet av olika språkliga och estetiska 

uttrycksformer i undervisningen främjar barnens läs- och skrivutveckling. Samverkan mellan 

barnens upplevelser, deras sinnen och olika estetiska uttrycksformer kan enligt Bamford (2006) 

stödja barnen när de sorterar, strukturerar och kategoriserar sina intryck. Hennes studie visar 

även att lärarna genom de estetiska lärprocesserna skapar goda lärandesituationer som ger 

eleverna lust och motivation att lära. Andersson (2014) beskriver i sin studie att arbete med 

berättelser där läraren skapar en situation där eleverna ges möjlighet att reflektera och arbeta 

med olika språkliga uttryckssätt förefaller meningsskapande för eleverna. Det hjälper eleverna 

att bli medvetna om deras egna åsikter och känslor samt underlättar för dem att interagera med 

och identifiera sig med berättelsen (ibid.). Meningsskapandet förstärks och fördjupas när 



  
 11 

 

budskapet medieras genom olika gestaltningar och uttrycksformer (Frykholm, 2007). Om 

kunskaperna kopplas till upplevelser såsom drama, dans, rytmik, musicerande och skapande i 

bild blir de djupare och mer befästa. När olika uttryckssätt interagerar med varandra kan de 

alltså skapa en rik lärmiljö där eleverna lär sig med alla sinnen (ibid.).  

  Lek 

Leken har betydelse för barns utveckling och socialisation. I leken får barnen tillfälle att pröva 

olika roller, acceptera vissa normer samt utforma och utforska nya (Liberg, 2007b). Fast (2008) 

beskriver att leken är barns sätt att handskas med verkligheten. Barnen styrs i leken av ett inre 

behov av att skapa sammanhang i sina upplevelser, minnen, känslor och förväntningar. I leken 

bearbetar barnen dagliga händelser och skapar icke upplevda situationer. Därför utgör fantasin 

en viktig roll i barnens lek (ibid.). Vygotskij (1995) kallar den kreativa förmågan för fantasi. 

Genom fantasin tolkas barnets erfarenheter och känslor. Han beskriver även att grunden för 

barnens skapande finns i leken då barnets lek är en kreativ bearbetning av upplevda intryck. I 

leken tolkar barnet sina upplevelser, de dramatiserar upplevelserna och ger dem liv (ibid.). 

Därmed är leken överordnad övriga estetiska uttrycksformer då de olika uttrycksformerna 

används av barnen i leken för att bearbeta de upplevda intrycken.   

Liberg (2007b) framför att lekar med språk ger underlag för att kunna sätta språkliga former i 

fokus och därmed även kunna reflektera över dem. Även Svensson (2005) poängterar att 

språkliga egenskaper blir synliga genom språklekar. I lekens form får barnen betrakta språket 

utifrån. Språklekar av olika slag leder därmed till att barn utvecklar sin språkliga medvetenhet, 

vilket förbereder och underlättar läs- och skrivinlärningen. Språklekar som genomförs 

systematiskt och regelbundet kan dessutom även förebygga läs- och skrivsvårigheter 

(Lundberg, 2007).  Svensson (2005) skriver vidare att de barn som tillsammans med 

intresserade vuxna lekt med språket kommer att intressera sig mer för skriftspråket. I linje med 

detta menar Lundberg (2007) att språklekarna kan göra barnens möte med skriftspråket mer 

meningsfullt, glädjerikt och lustfyllt. I språklekarna blir barnen nyfikna, glada och stolta över 

sitt eget språk (ibid.).  Då leken är överordnad de övriga estetiska uttrycksformerna ingår 

fantasi, skapande, musik, sång, rim och ramsor, drama, dans och bild i leken. Därmed går även 

leken in i alla nedanstående uttrycksformer.  

 Musik 

Dahlbäck (2011) skriver att ”Gränsen mellan tal, sång, poesi och musik är flytande” (s. 117). 

Vidare skriver hon att eleverna kan lära sig att det finns olika sätt att kommunicera och gestalta 

olika händelser om musik och språk är i fokus i undervisningen. Wiklund (2009) betonar även 

att det talade språkets betoningar och rytm i lekar kan ge kända ord och begrepp nya betydelser. 

Sånger och visor där melodirytmen tätt följer det talade språkets rytm är dessutom ett stöd för 

språkinlärning i alla åldrar (Liberg 2007b; Wiklund, 2009). I Dahlbäcks (2011) studie 

undersöktes musikens medierande funktioner för språkligt lärande. Detta undersöktes genom 

att musik, sång och rytm användes i arbetet med bokstäver, stavelser, ord och texter i 

utvecklingsarbetet. I hennes studie blev musik och sång ett sätt för eleverna att repetera 

bokstäver, ord och texter. Eleverna fick varje lektion sjunga, ljuda och röra sig till olika 
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bokstäver samtidigt som de visades visuellt. I den gemensamma sång och ramsläsningen blev 

alla elever delaktiga i undervisningen och alla barnens röster kunde höras även om talutrymmet 

var begränsat. I och med sångerna och musiken skapades även möjligheter att variera och 

repetera olika språkliga färdigheter eftersom musiken kräver att eleverna både deltar och 

sjunger själva samt även lyssnar uppmärksamt. Genom att synkronisera ord med rytm i 

sångtexter och ramsor blev artikulationen i talet tydligt. Det tydliga uttalet gjorde att det blev 

lättare för eleverna att urskilja fonem (ibid.) I rytmiska ramsor tränas även elevernas minne och 

tankeförmåga (Renberg, 2006). Sånger har dessutom ofta en tydligare struktur än exempelvis 

berättelser. Rytmen, melodin, verser och refräng gör formen tydlig i sången. Genom att placera 

ord och texter i en strukturerad form blir det lättare för eleverna att både lära sig nya sånger 

men också nya ord. Studien visade även att elevernas arbete med musikaliska samt språkliga 

symboler var betydelsefullt för deras förståelse av hur talat ljud kan skrivas ner till bokstäver, 

ord och meningar (Dahlbäck, 2011). Wiklund (2009) understryker även att musiken kan erbjuda 

en social praktik där elevernas egen kultur kan komma till uttryck och bli forum för både 

diskussion och reflektion. 

 Dans 

Renberg (2006) skriver att rytmen är av central betydelse för vårt språk vilket innebär att den 

även har en viktig funktion både för vår tanke och för vår känsla. Människans förmåga att lära 

sig att dansa och att använda ord för att kommunicera grundar sig i att människans känsla för 

rytm kan uppfattas och uttryckas på olika sätt. Liberg (2007b) menar att eleverna genom att 

uppleva, utöva och erfara dans får träna på sin förmåga att språka, pröva och gestalta genom 

dans. När dansen används som ett estetiskt uttryck får eleverna gestalta idéer, tankar och känslor 

med kroppen (A. Lindqvist, 2010). Dansen kan därmed ses som en kommunikativ handling där 

budskapet träder fram genom kroppsspråket. Renberg (2006) beskriver att kroppsspråket i 

begynnelsen av människans språkutveckling gav uttryck för människans symboliska tänkande. 

Trots att vi har utvecklat talspråk är kroppsspråket fortfarande av stor betydelse i 

kommunikationen. Om talspråk och kroppsspråk inte stämmer överens väljer människan i 

större utsträckning att hellre tro på vad kroppsspråket signalerar (ibid.). G. Lindqvist (2004) 

menar att elever genom dansen även kan få en känsla för ords innebörd. Hon beskriver att elever 

uttrycker känslor i dansen som de sedan kommer kunna formulera i ord. Enligt de deltagande 

danslärarna i A. Lindqvists (2010) studie handlar dansen i skolan om att eleverna ska få 

möjlighet att lära känna sin kropp, att utforska ämnen med kroppen, att skapa med kroppen och 

att medvetandegöra kroppsspråket.  

 Drama 

Rasmusson och Erberth (2016) definierar att dramatisera innebär att med hjälp av roller och 

rollspel gestalta en handling. I dramatiseringarna får eleverna använda sitt kroppsspråk och 

talspråk som kommunikationsmedel.  I arbetet med drama i undervisningen ligger fokus på 

elevernas sociala och kreativa utveckling. Genom att arbeta med dramaövningar, 

improvisationer, rollspel och teater får eleverna möjlighet att utveckla sin fantasi och förmåga 

att utrycka sig samt sin förmåga att kommunicera, ta ställning och samarbeta (ibid). Öfverström 
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(2006) belyser i sin studie lärares tankar om användandet av drama i undervisningen. Hon 

beskriver att lärarna upplevde att eleverna genom drama utvecklar sin förmåga att lyssna, 

samarbeta och utrycka känslor. De upplevde även att elevernas kommunikativa förmåga 

utvecklas genom dramatiseringar. Dramatiseringar lär eleverna att gå på djupet i lärandet 

genom den direkta och konkreta upplevelsen de är med om i gestaltandet (ibid.). Gestaltningar 

av olika slag öppnar dessutom upp möjligheter till dialog med barnen (G. Lindqvist, 1996). 

Jacquets (2011) visar i sin studie att de gestaltningar som sker i arbetet med drama fungerar 

som en resurs för lärandet eftersom de är konkreta och visuella. Hon beskriver även att arbete 

med drama kan hjälpa eleverna i deras skrivande. Arbete med gestaltande och dramatiseringar 

kan medföra att eleverna får uppslag och idéer till sina texter samt att de skriver längre texter 

där språket är mer varierat. Således underlättar gestaltandet elevernas skapande av egna texter 

(ibid.).  

Rasmusson och Erberth (2016) poängterar att det är viktigt med ett tolerant och harmoniskt 

gruppklimat då det gynnar den kreativa processen. Eleverna som deltar i de gestaltande 

processerna hämmas ofta till en början av nervositet och osäkerhet. Lärarens uppgift blir då att 

ge en struktur åt arbetet som ger trygghet och som etablerar en känsla av tillit till egna och 

andras möjligheter att skapa i gestaltandet (ibid.). Med tiden skapar arbetet med drama i 

undervisningen bättre självförtroende hos eleverna (Öfverström, 2006). I Jacquets (2011) studie 

framkommer det även att gestaltande övningar förefaller generera elevernas motivation då de i 

studien deltagande lärarna menar att dramatiseringarna skapar engagemang hos eleverna.  

 Bild 

Liberg (2007b) beskriver att bildspråket är ett unikt språk som alla människor kan använda för 

att uttrycka tankar och idéer. Bildspråket utgör även en viktig väg mot kunskap och personlig 

utveckling. Fagerlund och Moqvist (2010) betonar vikten av samspel mellan olika språkliga 

uttrycksformer. De beskriver att den språkliga förmågan utvecklas när ord och bild integrerar i 

undervisningen. I samspelet mellan tal, text och bild utvecklas enligt dem barnens 

kommunikativa förmåga. Talspråket, skriftspråket och bildspråket hänger därmed ihop och 

stöttar varandra. Bilden skapar dessutom ytterligare en dimension i berättandet vilket gynnar 

barnens utveckling av både ordförråd och ordförståelse. När barn experimenterar med färg- och 

bildframställning berikas deras inre och deras självkänsla och självtillit stärks. (ibid.). Boglind 

och Nordenstam (2015) beskriver att en strategi för att få förståelse för en text är att visualisera 

och skapa inre bilder av vad texten handlar om. Genom bildskapandet tränar barnen på 

förmågan att visualisera.  

Bilden består, liksom orden, av betydelsebärande tecken. Den förmedlar ett budskap och 

innehar därmed en kommunikativ funktion (Fagerlund & Moqvist, 2010). Enligt Jonsson 

(2006) medierar barnets bilder, precis som talat språk, en subjektivt tolkad erfaren verklighet. 

Vidare beskriver hon att bilder kan fungera som ett sinnligt och intellektuellt stöd i lärandet, 

men att det även kan ses som ett uttryck för och en konsekvens av lärande. Genom bilderna kan 

barnen exempelvis uttrycka det de läst eller skrivit. Liberg (2007b) liknar barns bildskapande 

med lek då det erbjuder samma möjligheter att utforska olika roller och normer. Bildskapandet 
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kan precis som leken göras tillsammans samtidigt som det också kan göras individuellt. Hon 

betonar att det är viktigt att bildskapandet uppfattas som en identitetslek där barnen fantiserar 

och berättar kreativt om sina erfarenheter, önskningar och ambitioner (ibid.). Elevers arbete 

med bildskapande kan även fungera som en inspirationskälla till deras skrivande (Andersson, 

2014). I skriftspråkliga sammanhang har bilder dessutom en språklig funktion när det kommer 

till att illustrera och komplettera den skrivna texten. Ytterligare en funktion som bilder har är 

att de kan skapa ett lekfullt eller roande inslag i undervisningen. Barnets bilder hanteras i läs- 

och skrivsammanhang därmed som naturliga inslag för att erbjuda eleverna möjlighet att på ett 

lustfyllt sätt illustrera eller återge ett berättat innehåll (Jonsson, 2006). 

 Förankring i styrdokument 

Skolverket (2016b) belyser att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet” (s. 9). I arbetet i skolan ska eleverna få möjlighet att uppleva olika uttryck för 

kunskaper och de ska även få uppleva olika känslor och stämningar genom att få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer. Det betonas i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016) (Skolverket, 2016b), i fortsättningen hänvisad som 

Lgr11, att de estetiska uttrycksformerna drama, rytmik, dans, musicerande samt skapande i bild, 

text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. I undervisningen ska eleverna alltså 

stimuleras till att uttrycka sig genom olika språkliga och estetiska uttrycksformer. Möjligheter 

för eleverna att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter är 

sammanbundet med en harmonisk utveckling och bildningsgång. Undervisningen ska således 

innehålla ”Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, 

sagor och myter” (Skolverket, 2016b, s. 248). I och med undervisningen i svenska ska eleverna 

få möjlighet att ”utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift” (Skolverket, 2016b, s. 

247). Det är därför viktigt att arbeta med sambandet mellan bokstav och ljud samt att eleverna 

får möjlighet att utveckla sitt språk när de i undervisningen möter olika texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande. I skolarbetet är det alltså viktigt att uppmärksamma både de 

intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna (ibid.). De estetiska 

uttrycksformerna kan alltså främja elevernas kunskapsutveckling och de utgör dessutom en 

betydelsefull del av skolans uppdrag.  
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4 Metod 

Syftet med undersökningen var att bidra med ökad förståelse och kunskap om elevers 

upplevelser av estetiska lärprocesser inom ämnet svenska. För att uppnå syftet och besvara 

studiens frågeställningar genomfördes en kvalitativ undersökning. Backman, Gardelli, Gardelli 

och Persson (2012) beskriver att forskaren i kvalitativa undersökningar är intresserad av hur 

någonting är och vilka egenskaper någonting har. Forskaren vill dessutom ofta studera och nå 

förståelse för människors uppfattningar och upplevelser av omvärlden. Då informationen som 

söktes i studien handlade om elevernas upplevelser lämpar sig därför en kvalitativ 

undersökning. I denna del redogörs och motiveras studiens metod och genomförande. 

Inledningsvis presenteras studiens forskningsansats för att sedan beskriva studiens metod. 

Vidare presenteras sedan studiens urval och respondenter. Även studiens förankring i de 

forskningsetiska principerna samt begreppen reliabilitet och validitet belyses i denna del. 

Avslutningsvis redogörs studiens genomförande och analysmetod.  

 Forskningsansats 

Denna studie utgår från en fenomenografisk forskningsansats. Fenomenografin är ett 

vetenskapligt förhållningssätt som kan räknas till de empirinära ansatserna (Patel & Davidsson, 

2011). Utgångspunkten i denna forskningsansats är att människor har olika uppfattningar kring 

fenomen i omvärlden. De olikheter som finns i människors uppfattningar uppstår genom att alla 

människor har olika erfarenheter då de har olika relation till sin omvärld (Alexandersson, 1994). 

Fokus i fenomenografin är att studera och beskriva människors olika uppfattningar om (Patel 

& Davidsson, 2011) och erfarenheter av ett fenomen i omvärlden (Alexandersson, 1994). Det 

är en kvalitativ forskningsansats som ofta används inom det pedagogiska forskningsfältet 

(Uljens, 1989). Den vanligaste metoden för att samla in data i fenomenografiska 

undersökningar är genom öppna och semistrukturerade intervjuer där respondenterna kan dela 

med sig av sina uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen (Alexandersson, 1994). Den 

fenomenografiska analysen är en induktiv process där forskaren läser och sorterar materialet 

tills mönster blir uppenbara. Fenomenografin avser inte att finna teorier i form av slutgiltiga 

lagbundenheter eftersom människors uppfattningar kan förändras genom exempelvis lärande 

eller utveckling (Patel & Davidsson, 2011).  

 Kvalitativ intervju 

Metoden som användes var kvalitativa intervjuer där 30 elever i årskurs F–3 intervjuades. 

Backman et al. (2012) betonar att forskaren genom intervjuer kan nå djupare än vid exempelvis 

enkäter. Detta för att folk ofta inte orkar, kan eller hinner skriva så långa texter som behövs för 

att uttrycka det de har möjlighet att uttrycka muntligt. Intervjuer är därför mer gynnsamma om 

forskaren vill nå förståelse för det som undersöks. Dalen (2008) beskriver dessutom den 

kvalitativa intervjun som en passande undersökningsmetod för att ge insikt om respondenternas 

egna erfarenheter, tankar och känslor. För att besvara undersökningens frågeställningar 

gällande elevernas upplevelser är det därför lämpligt att använda kvalitativa intervjuer som 

metod.   
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Inför intervjuerna bestämdes ett antal frågor i förväg. Ordningen som frågorna ställdes i 

anpassades efter respektive intervjusituation. Detta innebar att de intervjuer som genomfördes 

var semistrukturerade. I denna form av intervjuer brukar forskaren låta intervjusvaren vara 

längre och mer fria (Backman et al., 2012). Intervjuerna innehöll även vissa ostrukturerade 

delar genom att det också ställdes följdfrågor på de reflektioner som respondenten framfört. 

Enligt Backman et al. (2012) innehåller intervjuer ofta en blandning av semistrukturerade och 

ostrukturerade delar då forskaren har vissa frågor som är förbestämda samtidigt som det också 

ställs följdfrågor. Forskaren låter därmed respondenten influera samtalets riktning.  

Intervjuerna med eleverna skedde i grupp. Svenning (2003) beskriver att det går alldeles 

utmärkt att intervjua människor i grupp, detta för att intervjun då mer liknar en diskussion. 

Intervjuerna valdes att göras i grupp då de det möjliggjorde för eleverna att i diskussionen 

vidareutveckla sina och varandras tankar. Någonting som en elev säger kan väcka intressanta 

tankar hos en annan elev. Avsikten med gruppintervjuer är ofta att deltagarna samspelar med 

varandra genom att lyssna på de åsikter som framförs (Bell & Waters, 2016).  I dessa intervjuer 

kan deltagarna framföra sin egna åsikter om det behandlade temat. Gruppen kan också komma 

fram till en gemensam uppfattning om någon aspekt av frågeställningen. I gruppintervjuer 

fungerar intervjuaren även som samtalsledare för att fördela taltiden mellan respondenterna och 

försäkra att alla kommer till tals (ibid).  

 Barnintervjuer 

”I intervjuer får barn möjlighet att ge uttryck för sina egna upplevelser av och uppfattningar om 

världen.” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 185). Dalen (2008) skriver att det inte finns några 

särskilda metodologiska regler gällande barnintervjuer. Det finns däremot vissa aspekter som 

forskaren bör ha i särskilt beaktande när denne genomför en barnintervju. Vid intervjuer med 

barn är det viktigt att intervjuaren har en accepterande attityd gentemot barnet och visar intresse 

för det barnet berättar. Det är dessutom speciellt viktigt att det utvecklas ett förtroendefullt 

förhållande mellan intervjuaren och barnet innan intervjun påbörjas. Det är en förutsättning att 

ett förtroendefullt förhållande etableras för att barnet ska dela med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter med så hög trovärdighet som möjligt. Genom att ge barnet en känsla av att vara 

accepterat och bekräftat skapas goda förutsättningar för att utveckla ett förtroendefullt 

förhållande (ibid.).  Det är även viktigt att intervjuaren inte förmedlar en uppfattning till barnet 

om att det finns ett rätt svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Om barnet känner sig pressat i 

situationen kan det leda till att barnet svarar på ett visst sätt. Barnet kan även bli förvirrat av 

ledande eller invecklade frågor vilket kan ge barnet uppfattningen om att svaret bör ha en viss 

inriktning (Dalen, 2008). Intervjufrågorna måste vara åldersanpassade. För att barnet inte ska 

bli förvirrat ska frågorna inte heller vara för långa eller för komplicerade och intervjuaren borde 

dessutom inte ställa mer än en fråga i taget (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 Urval 

Enligt Svenning (2003) finns det ingen anledning till att göra urvalet slumpmässigt när en 

kvalitativ undersökning genomförs. Till skillnad från en kvantitativ undersökning som används 

för att göra generaliseringar menar Svenning (2003) att kvalitativa undersökningar används i 
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exemplifierande syfte. Denscombe (2016) skiljer på slumpmässiga och icke-slumpmässiga 

urval. Denna studie bygger på ett icke-slumpmässigt urval. Urvalet till denna undersökning 

grundar sig i ett så kallat bekvämlighetsurval. Denna urvalsmodell innebär att forskaren vänder 

sig till kontakter som redan blivit knutna vid ett tidigare tillfälle (Bryman, 2002). I 

undersökningen ingår klasser där kontakt redan etablerats i och med tidigare genomförd 

verksamhetsförlagd utbildning eller tidigare kontakt med läraren. Denscombe (2016) 

poängterar även att det är viktigt att forskaren vet vilka som är relevanta för studien. För att få 

relevant och nyanserad data består urvalet av 30 elever från sju klasser vid tre olika skolor. 

Alexandersson (2011) beskriver att urvalsförfarandet i en studie med fenomenografisk 

forskningsansats kan ske utifrån strategiska överväganden istället för principer om att få ett 

representativt urval. I urvalsförfarandet för fenomenografiska studier gäller det att skapa 

förutsättningar för att få variation i hur en undersökningsgrupp uppfattar eller upplever en och 

samma företeelse. Detta för att forskningsintresset i en fenomenografisk undersökning handlar 

om att identifiera olika uppfattningar som kan täcka större delen av variationen i uppfattningar 

i populationen (ibid.). Två av skolorna valdes ut för att de har de estetiska språken som 

skolprofil vilket innebär att de tydligt uttryckt att de ser de estetiska språken som väsentliga 

delar i undervisningen. Från dessa skolor intervjuades elever från fem olika klasser. För att få 

variation i undersökningen och dessutom även kunna besvara studiens frågeställningar valdes 

även en skola ut vars skolprofil inte inkluderar de estetiska språken. Från denna skola 

intervjuades elever från tre olika klasser. För att få en nyansrik bild av elevers upplevelser av 

estetiska lärprocesser valdes elever ut från både förskoleklass samt årskurs 1, 2, och 3. Detta 

för att elever från respektive årskurs skulle representeras i undersökningen.   

 Presentation av respondenter 

För att säkra elevernas anonymitet har de fått fiktiva namn i denna studie. För att få bättre 

översikt över vilka elever som deltog i vilken intervju har eleverna från respektive intervju 

tilldelats namn med samma första bokstav. För att symbolisera den ordning som intervjuerna 

genomfördes har namnen även placerats i bokstavsordning. 

Intervju 1 Alva årskurs 1  Intervju 2 Bella årskurs 3 

 Anna årskurs 1   Bo årskurs 3 

 Adam årskurs 1   Billy årskurs 3

 Aron årskurs 1 

 

Intervju 3 Camilla förskoleklass  Intervju 4 Doris årskurs 2

 Caroline förskoleklass   Denise årskurs 2

 Carl förskoleklass   David  årskurs 2

 Christoffer förskoleklass   Dennis årskurs 2 

 

Intervju 5 Emilia förskoleklass  Intervju 6 Frida årskurs 1

 Ebba förskoleklass   Felicia årskurs 1

 Edvard förskoleklass   Filip  årskurs 1

 Elias förskoleklass 
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Intervju 7 Gabriella årskurs 3  Intervju 8 Hanna årskurs 3

 Gisela årskurs 3   Hilda årskurs 3

 Gustav årskurs 3   Henrik årskurs 3

 Glenn årskurs 3   Harry årskurs 3 

 

 Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen och intervjuförfarandet har följt de etiska regler som Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar vid forskning. Dessa regler är uttryckta i krav som en undersökning ska 

uppfylla för att ge nödvändigt skydd till deltagande individer. Detta innebär att undersökningen 

ska bedrivas utifrån fyra allmänna huvudkrav: 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som är berörda av 

undersökningen om syftet med deltagandet. Deltagarna ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

 Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en undersökning själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Forskaren ska därmed inhämta deltagarnas samtycke. I 

vissa fall bör samtycke även inhämtas från vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). Deltagarna bestämmer 

dessutom på vilka villkor de deltar och får inte utsättas för påtryckningar om de väljer 

att avsluta sitt deltagande.  

 Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så att det är 

praktiskt omöjligt för obehöriga att ta del av dem. 

 Nyttjandekravet medför att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. Uppgifterna får alltså inte användas i icke-

vetenskapliga syften. 

Alla som deltog i undersökningen fick ta del av dessa krav och alla respondenter förblir 

anonyma. Då eleverna som intervjuades är minderåriga söktes samtycke även hos deras 

vårdnadshavare genom ett samtyckesbrev (se bilaga 1). Både vårdnadshavarna och eleverna 

fick ta del av undersökningens syfte och att deltagandet var frivilligt. De informerades även om 

att intervjuerna skedde på deras villkor, att de förblir anonyma och att informationen endast 

skulle användas för studiens syfte.  

 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga (Svenning, 2003). Om en 

undersökning har hög reliabilitet är den stabil och inte utsatt för slumpmässig påverkan (Trost, 

2010). Fyra komponenter brukar särskiljas hos det sammansatta begreppet av reliabilitet. Dessa 

komponenter är; kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär likhet 

mellan frågor som avses mäta samma sak medan precision innefattar intervjuarens sätt att 

registrera svar. Objektivitet har i sin tur att göra med hur skilda intervjuare registrerar svar och 
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konstans förutsätter att fenomenet eller uppfattningarna inte ändrar sig. Vid kvalitativ metod är 

dock konstans inte aktuell i samma grad (ibid.). Med reliabilitet menas ofta att mätningar ska 

komma fram till samma resultat även om de görs vid olika tidpunkter (Svenning, 2003). Trost 

(2010) menar dock att det bygger på en föreställning om att konstans ska råda och detta är som 

sagt inte lika aktuellt inom kvalitativa studier som inom kvantitativa. Vidare menar han att 

människan inte är statisk utan en ständig aktör i en process. Då människan hela tiden möter nya 

situationer förändras vår föreställningsvärld successivt. Detta innebär att bakgrunden för ett 

svar på en given fråga också förändras, vilket i sin tur innebär att svaren inte nödvändigtvis blir 

desamma varje gång den givna frågan ställs (ibid.).  Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 

en faktor som kan påverka en intervjustudies reliabilitet är ledande frågor. Om intervjuaren 

ställer ledande frågor och dessa inte är en medveten del i intervjutekniken kan de oavsiktligt 

påverka svaren. Stukát (2011) beskriver att faktorer som kan medföra bristande reliabiliteten är 

att frågorna tolkas fel av intervjupersonerna. Ytterligare en aspekt som kan bidra till lägre 

reliabilitet är om intervjuaren missuppfattar svaren (ibid.). Den möjlighet att ställa följdfrågor 

som kvalitativa intervjuer medför bidrar däremot till att studien uppnår en högre reliabilitet 

(Patel & Davidsson, 2011).  

 Validitet 

Validitet, eller giltighet, innebär att undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta 

(Svenning, 2003). Enligt Dalen (2008) stärks validiteten för det datamaterial som samlas under 

studien genom att intervjuaren ställer bra och relevanta frågor samt ger respondenterna 

möjlighet att ge innehållsrika och fylliga uttalanden. Huvudmassan av det material som utgör 

underlag för tolkning och analys i en intervjustudie är respondenternas egna ord och berättelser. 

Därför är det viktigt datamaterialet blir så fylligt och relevant som möjligt. Vidare skriver Dalen 

att validiteten också kan stärkas genom att forskaren genomför provintervjuer i vilka både 

intervjuguiden och intervjusituationens förhållanden bedöms och rättas till. Patel och 

Davidsson (2011) menar dessutom att en del av studiens validitet omfattar att tydligt redogöra 

för studiens metod.  

 Genomförande 

I denna studie intervjuades totalt 30 elever i årskurs F–3 från tre skolor i en kommun i norra 

Sverige. Intervjuerna skedde i grupp där 3–4 elever deltog vid varje intervju. Totalt 

genomfördes 8 intervjuer. Den första kontakten togs med elevernas lärare via mail. I detta mail 

presenterades studiens syfte och val av metod. Sedan skickades ett samtyckesbrev ut till 

vårdnadshavarna för de elever som eventuellt skulle delta i studien (se bilaga 1). Efter att 

informationen delats ut och vårdnadshavarna gett samtycke för att deras barn skulle få delta i 

undersökningen påbörjades genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). Även denna intervjuguide skickades ut till elevernas 

vårdnadshavare för att de skulle få en uppfattning om vilka slags frågor som kunde komma att 

ställas. Intervjuguiden innehöll teman och eventuella frågor som var centrala för 

undersökningen. Den fungerade som stöd under intervjuerna. Intervjuerna anpassades utifrån 

vad respondenterna berättade om sina upplevelser.  
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Före intervjuerna påbörjades informerades varje respondent om syftet med studien och att deras 

deltagande var frivilligt. De fick även information om att de kan avsluta sitt deltagande när som 

helst. Alla respondenterna försäkrades även om att de kommer förbli anonyma och att det de 

säger under intervjun inte kommer att kunna kopplas till dem på något sätt. Respondenterna 

tillfrågades även angående inspelning av intervjun. I samband med detta förklarades det även 

att inspelningarna endast skulle användas i studiens syfte. Trost (2010) påpekar att det är av 

vikt att den som intervjuas känner sig trygg i miljön där intervjun sker. Detta för att den 

intervjuade inte ska känna att den hamnar i underläge gentemot intervjuaren. Miljön ska 

dessutom vara så ostörd som möjligt (ibid.). Intervjuerna med eleverna skedde i deras skolmiljö. 

Detta var alltså en miljö som de var vana vid att befinna sig i under skoldagarna. Intervjuerna 

skedde i grupprum i så lång utsträckning det gick för att säkra att miljön blev ostörd så att 

respondenterna inte distraherades eller kände att någon annan kunde lyssna på det som sades. 

En av intervjuerna skedde dock inte i ett grupprum då det inte fanns något ledigt utrymme att 

tillgå. Denna intervju skedde istället i skolans bibliotek. Det var en relativt ostörd miljö men 

vid något tillfälle under intervjun befann sig andra personer i lokalen.  

Intervjuerna som genomfördes spelades in med hjälp av en ljudinspelningsapplikation på en 

surfplatta för att sedan transkriberas. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att ljudinspelning 

är det vanligaste sättet att registrera intervjuer för dokumentering och senare analys. Till 

skillnad från att exempelvis föra anteckningar under intervjun ger ljudinspelningar intervjuaren 

möjlighet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Genom att använda 

ljudinspelningar registreras dessutom orden, tonfallet, pauserna och liknande i en permanent 

form. Detta innebär att intervjuaren kan återvända till ljudinspelningen för att lyssna igen. 

Materialet kan därmed gås igenom flera gånger inför dokumentation och analys. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhäver även att intervjuaren genom att transkribera materialet får en 

utskrift som strukturerar intervjusamtalet i en form som är lämplig för analys. Transkribering 

av ljudinspelningar är en tidskrävande process vilket kan ge konsekvenser för antalet intervjuer 

som kan genomföras i en studie (Backman et al., 2012). För att säkerställa att ljudinspelningarna 

blev av god kvalitet utfördes tester av olika ljudinspelningsapplikationer innan intervjuerna 

genomfördes. Detta för att se vilken applikation som erbjöd bäst ljudkvalitet. I den applikation 

som användes blev ljudet av god kvalitet och respondenternas röster hördes tydligt även om de 

ibland pratade lågt. Då intervjuerna skedde i grupp valdes under transkriberingen att utesluta 

de delar där respondenterna pratade i mun på varandra. 

 Analysmetod 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att den fenomenografiska analysen sker i fyra steg. Varje 

steg eller fas har olika syften. Steg ett handlar om att forskaren ska bekanta sig med insamlad 

data och etablera ett helhetsintryck. För att försöka skapa ett helhetsintryck gör forskaren i den 

inledande fasen vanligtvis en något ostrukturerad genomläsning av de utskrivna intervjuerna 

(Alexandersson, 1994). Den första analysen innebär att forskaren söker efter betydelsefulla 

utsagor i intervjuerna för att därmed kunna avtäcka kvalitativa skillnader i respondenternas sätt 

att behandla innehållet av det fenomen som varit i fokus. Genom att göra detta skapas en viss 

förtrogenhet till det samlade intervjumaterialet. Det är först när forskaren upplever denna 
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förtrogenhet som mönster bestående av likheter och skillnader börjar framträda (ibid.). Det 

andra steget handlar om att just uppmärksamma likheter och skillnader i intervjuernas utsagor 

(Patel & Davidsson, 2011). Detta kan ske genom att de olika utsagorna kontrasteras mot 

varandra. I analysarbetet ingår det först att identifiera helheten för att sedan beskriva de 

individuella delarna (Alexandersson, 1994). Om intervjumaterialet blivit noggrant genomläst 

brukar en relativt stabil bild av helheten och de olika delarna bli synlig. När alla utsagor 

analyserats är syftet att förstå hur delen relaterar till helheten. Denna process har dessutom ett 

selektivt inslag då de utsagor som inte berör det fenomen som undersöks sorteras bort. I det 

tredje steget kategoriseras de uppfattningar som framträder i utsagorna in i 

beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier ska vara intressanta i förhållande till det 

som undersöks. De ska även skilja sig från varandra på ett tydligt sätt och de ska inte överlappa 

varandra (ibid.). Slutligen ska forskaren i det sista steget studera den underliggande strukturen 

i kategorisystemet, vilket innebär att de olika kategorierna kan organiseras i förhållande till 

varandra. Systemet av kategorier kallas för undersökningens utfallsrum och det beskriver alltså 

uppfattningar om ett fenomen. Detta utgör resultatet av analysen (Patel & Davidsson, 2011).  
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5 Resultat 

I denna del presenteras resultatet av de genomförda elevintervjuerna. För att tydligt knyta an 

till studiens syfte och frågeställningar redovisas resultatet av den insamlade empirin utifrån tre 

huvudrubriker. Dessa tre rubriker är Skola med estetisk profil gentemot skola med icke-estetisk 

profil, Elevers upplevelser av estetiska uttrycksformer och Elevers upplevelser av estetiska 

uttrycksformer kopplat till språkutveckling. Under den första rubriken besvaras frågeställningen 

om vad det finns för skillnader gällande hur elever upplever arbetet med estetiska 

uttrycksformer på skolor med estetisk profil gentemot icke-estetisk profil. Den andra rubriken 

avser att besvara frågeställningen hur och i vilken utsträckning eleverna upplever att de arbetar 

med de estetiska uttrycksformerna. Den tredje rubriken speglar frågeställningen om hur 

eleverna upplever att arbetet med de estetiska uttrycksformerna hjälper dem i deras 

språkutveckling. Som avslutning på resultatdelen sammanfattas sedan studiens resultat. 

 Skola med estetisk profil gentemot skola med icke-estetisk profil 

Två av skolorna som ingår i studien har en uttalad estetisk profil. Detta innebär som tidigare 

nämnts att de i sin verksamhet tydligt uttryckt att de ser de estetiska språken som väsentliga 

delar av undervisningen. I den tredje skolan som ingår i studien utgör estetiken däremot inte en 

del av skolans profil. Med detta sagt betyder det dock inte att den tredje skolan inte anser att de 

estetiska språken är viktiga i undervisningen. Enligt läroplanen är de estetiska uttrycksformerna 

en del av skolans uppdrag och eleverna från skolan med icke-estetisk profil berättar att även de 

arbetar med de estetiska uttrycksformerna i undervisningen. Utifrån intervjuerna går det 

emellertid att urskilja skillnader i hur eleverna upplever att de arbetar med de estetiska 

uttrycksformerna på de olika skolorna. Eleverna från skolorna med tydlig estetisk profil berättar 

om större ämnesöverskridande projekt där de estetiska uttrycksformerna fått ta stor plats i 

undervisningen. Några av dessa projekt har skett i samarbete med Kulturskolan medan andra 

skett enbart med lärarna på skolorna. Under intervjuerna berättar eleverna att de får bearbeta 

undervisningsinnehållet med hjälp av flera olika uttrycksformer. De får tala, läsa och skriva 

parallellt med att de får sjunga, dansa, skapa bilder och dramatisera om innehållet. Eleverna 

erbjuds alltså olika medel för att uttrycka sig. Därmed får de möjlighet att använda olika 

språkliga och fysiska verktyg för att mediera och förstå sin omvärld. Eleverna upplever 

dessutom att arbetet ofta sker genom samspel och interaktion där de skapar tillsammans och lär 

av och med varandra. De ges även möjlighet att samtala och reflektera om sitt skapande efter 

arbetet med de estetiska uttrycksformerna.  

I den skola vars profil inte inkluderar estetiken sker arbetet med de estetiska uttrycksformerna 

i mindre projekt. De arbetar alltså inte ämnesöverskridande på samma sätt. Arbetet sker enligt 

eleverna mer genom att de ritar bilder till texter som de läst eller sjunger sånger om det de 

arbetar med. Detta arbete sker oftast under loppet av en lektion för att sedan arbeta med annat 

nästa lektion. Till skillnad från de andra skolorna beskriver eleverna även att arbetet sker mer 

enskilt än i grupp. Det ges enligt eleverna inte heller lika stora möjligheter till samspel och 

interaktion. Eleverna upplever att de samtalar om texter de läst men att de sällan exempelvis 

samtalar om de bilder de skapar. Samtalet sker vanligtvis i början av lektionerna men eleverna 
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upplever inte att de ges stora möjligheter att samtala och reflektera under eller efter arbetet med 

de estetiska uttrycksformerna. Eleverna i denna skola upplever inte heller att de arbetar med 

varken dans eller teater i någon större utsträckning i undervisningen i ämnet svenska.  

Det gick även att urskilja några skillnader mellan hur eleverna från skolorna med tydlig estetisk 

profil gentemot de från skolan med icke-estetisk profil gjorde kopplingar mellan arbetet med 

estetik och sin egen språkutveckling. Eleverna från skolorna med tydlig estetisk profil beskriver 

mer utförligt hur de upplever att estetiken kan hjälpa dem på olika sätt i deras läsande, skrivande 

och samtalande.  Utifrån elevernas utsagor från skolan med icke-estetisk profil framkommer 

det att de inte upplever att de blir hjälpta i samma utsträckning när det kommer till att samtala. 

Vissa av eleverna från skolan med icke-estetisk profil beskriver dessutom att de inte alls blir 

hjälpta av estetiken när de ska samtala. Samtliga elever, både från skolan med estetisk profil 

och icke-estetisk profil, upplever dock att arbetet med estetik hjälper dem när de ska läsa eller 

skriva. Enligt eleverna hjälper arbetet dem att minnas lektionsinnehållet bättre och arbetet 

utvecklar dessutom bland annat deras språkliga medvetenhet, bokstavskunskap, ordförråd och 

läsförståelse. Majoriteten av eleverna beskriver även att de blir motiverade av arbetet eftersom 

de upplever det som lustfyllt.  

 Elevers upplevelser av estetiska uttrycksformer 

Samtliga 30 elever som intervjuats berättar att de någon gång i undervisningen mött någon av 

de estetiska uttrycksformer som studien fokuserar på. Utifrån intervjuerna framgår det dock 

tydligt att eleverna har olika erfarenheter både när det kommer till hur de upplever att de arbetar 

med de estetiska uttrycksformerna i undervisningen samt i vilken utsträckning detta sker. Bild 

och musik är de uttrycksformer som eleverna berättar att de arbetar mest med i skolan medan 

teater och dans verkar vara mer sällsynt i undervisningen. Under intervjuerna fick eleverna 

beskriva om och i så fall även hur de arbetar med de nämnda estetiska uttrycksformerna i 

undervisningen.  

Alla elever som ingår i studien berättar att de någon gång använt musik i undervisningen i 

svenska. Några elever beskriver att de sjunger flera gånger om dagen i klassrummet och att de 

använder och sjunger olika sånger utifrån det arbetsområde som de arbetar med just då. Andra 

elever berättar att de inte upplever att de använder musiken i lika stor utsträckning utan att de 

sjunger då och då i arbetet med svenska. När eleverna tillfrågades om vad de brukar sjunga på 

lektionerna framkommer det att alla undersökningsdeltagarna har erfarenhet av sånger om 

bokstäver och alfabetet:  

… ibland sjunger vi om alfabetet så att man som lär sig och kommer ihåg. (Caroline) 

Eleverna beskriver att sånger om alfabetet och bokstäver främst skett när de gått i 

förskoleklassen men även i början av årskurs 1. Några av eleverna berättar även att de leker 

med språket genom sånger i undervisningen i svenska. Elever från tre av klasserna berättar att 

de brukar sjunga sånger och läsa ramsor där de leker med olika ord och bland annat rimmar. 

Flera elever berättar även att de brukar sjunga sånger och läsa ramsor om grammatik: 
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 Vi sjöng en sång där vi rimmade om djur. (Felicia) 

Jaa precis, du kan få höra, den går så här ”En hund som heter Hugo som kan räkna upp 
till tjugo”. (Filip) 

Eleverna berättar att de genom sånger och ramsor där de rimmar lärt sig vad som kännetecknar 

ett rim. De förklarar att de anser att sångerna hjälper dem att höra om någonting rimmar eller 

inte. Sångerna och ramsorna om grammatik hjälper eleverna att komma ihåg grammatiska 

regler. En av eleverna påstår att orsaken till detta är att de kan sjunga sången eller ramsan tyst 

för sig själv om de glömt någon av de grammatiska reglerna som de sjunger om i sången.  

Till skillnad från musik visade sig dans som sagt vara en av de uttrycksformer som 

undersökningsdeltagarna beskriver att de har minst erfarenhet av i skolan. De flesta eleverna 

berättar att de någon gång haft dans på gymnastiklektionerna och att de brukar dansa till sånger 

som de sjunger ibland. Enligt eleverna sker detta dock mest på lektionerna i engelska och inte 

när de har svenska. Några av eleverna berättar att de har dans en gång i veckan, detta var dock 

inte kopplat till något visst ämne. Eleverna beskriver att de har danspassen för att de ska lära 

sig olika danser, röra på sig och ha roligt. Ibland har de emellertid fått uppgifter under 

danslektionerna att de genom dansen ska gestalta exempelvis olika ord, saker eller känslor.  

Elever från tre av klasserna berättar att dansen endast kommit in i undervisningen när de arbetat 

med större projekt som, utifrån det eleverna berättat, varit ämnesöverskridande.  

Drama är likväl som dans en av de uttrycksformer som eleverna upplever att de arbetar med 

minst i undervisningen. När eleverna tillfrågas om de brukar arbeta med drama i skolan berättar 

Adam, Aron och Anna att de hittills inte arbetat med drama i undervisningen: 

Nää det tror jag inte. (Adam) 

Nope, inte ett dugg. (Aron) 

Njää, vi har som inte jobbat med det på lektionerna men jag och en till har gjort en 
teater en gång på rasten… vi fick visa upp den sen på klassens timme. (Anna) 

Sammantaget är det elever från två klasser som uttrycker att de hittills inte mött drama i 

undervisningen. Från en annan klass berättar eleverna att de arbetat med drama en gång i 

undervisningen när de gått i förskoleklass. De hade då arbetat med en sång om Klas Klättermus 

som de även gjorde en teater om efteråt. Övervägande delen av eleverna beskriver att de endast 

arbetat med drama enstaka gånger i undervisningen. Henrik beskriver att de en gång fått göra 

en teater tillsammans med elever från högstadiet.  

Vi har fått göra teater om mobbning tillsammans med högstadieelever och då var det en 
som blev mobbad och så skulle några andra i klassen mobba den och gå förbi och vara 
dumma mot den. (Henrik) 

Han berättar vidare att det var eleverna från högstadiet som skrivit manuset till teatern. Det var 

sedan eleverna från hans klass som genomförde dramatiseringarna. Detta skedde utifrån 

högstadieelevernas regi.  
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Enligt elevernas utsagor brukar drama, precis som dans, ingå i undervisningen när de arbetar 

med något större projekt. När eleverna blev ombedda att berätta om när de arbetat med drama 

i undervisningen berättar de att de ibland brukar göra en teater som avslutning på dessa projekt: 

Vi har liksom såhär, på avslutningar av större projekt… vi brukar som när vi haft något 
större arbete eller så, så brukar vi som ibland göra en teater om det vi gjort. (David) 

De större projekten är enligt eleverna något som pågår under en längre tidsperiod och de 

beskriver att projekten är ämnesöverskridande då de brukar arbeta med dem i flera ämnen. 

Gustav och Gabriella berättar att ett sådant projekt varit när de arbetat om Bronsåldern. I arbetet 

med Bronsåldern fick de bland annat skriva faktatexter för att sedan bygga upp en by med hus 

utifrån hur de såg ut på den tiden. Som avslutning på projektet fick de även göra en teater om 

bronsåldern.  

När eleverna berättar om de olika uttrycksformerna blir det uppenbart att bild och skapande är 

det som eleverna upplever att de har mest erfarenhet av. Vissa elever beskriver att de i 

förskoleklassen och årskurs ett fått måla stora bokstäver med vattenfärg. Till dessa målningar 

fick de även rita någonting som började på respektive bokstav. Under intervjuerna berättar 

samtliga elever även att de brukar få rita bilder till det de skriver. Vissa gånger sker detta före 

eleverna skriver och andra gånger efter att de skrivit sin text. Eleverna berättar också att de 

brukar få rita bilder till texter som de antingen läst själva eller som läraren läst högt för klassen. 

När det kommer till vad eleverna får rita för bilder till texterna har alla eleverna liknande 

upplevelser. De berättar att de brukar få rita bilder av olika slag. Enligt eleverna får de ibland 

rita karaktärerna som beskrivs i texten och andra gånger får de rita viktiga händelser i texten. 

Några av eleverna berättar även att de själva, genom att rita, fått komma på avslutningen på en 

text. Eleverna från en klass beskriver att de just nu arbetar med en bok som de först läst själva 

och sedan fått uppläst av en lärare. De arbetar i grupper med att skapa tavlor utifrån denna bok. 

De beskriver att de tillsammans i grupperna fått samtala om vilka händelser som de tyckte var 

viktiga i boken. Utifrån dessa händelser bestämde de sedan i grupperna hur deras tavla skulle 

utformas. De bestämde även tillsammans vilka färger deras tavla skulle innehålla, vad som 

skulle vara i bakgrunden av tavlan och även hur arbetsfördelningen skulle se ut.  

En skillnad som var framträdande mellan de olika klasserna utifrån intervjuerna var att många 

elever beskriver att de får arbeta mycket i grupp medan elever från vissa klasser arbetade mest 

enskilt med bildskapandet. Samtliga elever som upplever att de arbetar mest enskilt är eleverna 

från skolan med icke-estetisk profil. I intervjuerna med de elever som beskriver att de arbetar 

mycket i grupp går det i elevernas utsagor att urskilja att arbetet utgår från samarbete, 

kommunikation och interaktion mellan eleverna. Under en av intervjuerna beskriver eleverna 

om när de arbetade med ett arbetsområde som de kallade Mofflorna. Detta var, utifrån vad 

eleverna beskriver, ett ämnesöverskridande arbete om hållbar konsumtion, reklam, 

miljöpåverkan och återvinning. Eleverna beskriver att de fick brev från figurer som kallade sig 

för Mofflor. Eleverna fick tillsammans skriva brev till Mofflorna och utifrån dessa 

brevväxlingar skred arbetet sedan framåt. Harry beskriver att: 
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… när vi arbetat med stora projekt som när vi jobbade med Mofflorna då fick vi göra 
Mofflornas hem och egna Mofflor så som vi trodde att de såg ut. (Harry) 

Vidare beskriver eleverna att de fick samtala om hur de trodde att Mofflorna såg ut och sedan 

skapa egna Mofflor utifrån detta. De samtalade även om den skogsdunge som Mofflorna sagt 

att de levde i. Efter dessa samtal byggde de tillsammans upp Mofflornas hem. Under arbetet 

med Mofflorna samtalades det även om reklamens påverkan. De fick då göra kollage med olika 

slags reklam som de tilltalades av för att sedan samtala om detta. I slutet av arbetet fick de också 

göra en tidningsdans om återvinning och eleverna berättar dessutom att de fått göra en teater 

om att rädda skogen. I denna teater agerade vissa elever växter och stenar ute i skogen medan 

andra elever skräpade ner genom att kasta sprayburkar.  

Elever från en annan klass beskriver ytterligare ett större projekt. I detta projekt arbetade de om 

döden och eleverna berättar att de kallar projektet för Herr Muffin. Enligt eleverna började 

arbetet med att läraren läste boken Adjö, herr Muffin för eleverna. Denna bok handlade om 

marsvinet herr Muffin som var gammal och tänkte tillbaka på sitt liv. Boken slutar med att herr 

Muffin dör och eleverna berättar att den var väldigt sorglig. I arbetet fick eleverna rita bilder 

om herr Muffin och de fick även se en teater om herr Muffin. De berättar att de utifrån sina 

bilder, teatern och sina tidigare erfarenheter samtalade mycket om döden och de känslor som 

kan uppstå i samband med dödsfall.  

Även Bella, Bo och Billy berättar om ett större projekt som de arbetat med.  De beskriver att de 

tillsammans med parallellklasserna på skolan arbetat om känslor och gjort en kabaré. Eleverna 

tillfrågades om det är de som skrivit manuset till kabarén. Bella beskriver att de skrivit manuset 

tillsammans: 

Aah alltså vi har gjort det, alla treorna här på skolan har gjort eller alltså hjälpt till att 
göra scenerna, alltså sin egen scen. (Bella) 

Eleverna blev utifrån detta ombedda att utveckla hur det gått till när de skrivit manuset. Bo och 

Bella uttrycker att det gått till genom att: 

Vi har… till exempel vi i vår grupp eller ja de andra grupperna har ju också gjort det, 
men vi har skrivit sagor… (Bo) 

Ja vi skrev sagor, jag och Billy vi skrev vår lilla saga och sen blev vår saga till en sång 
som vi skulle sjunga. (Bella) 

Enligt eleverna började arbetet alltså med att de skrev sagor om känslor. Dessa sagor skrev 

eleverna i par. Elevernas sagor blev sedan scener i deras kabaré och utgjorde därmed manuset 

för kabarén. Till sina scener fick eleverna rita och måla bilder som sedan visades i bakgrunden 

under föreställningen. Dessa bilder fungerade alltså som kulisser till kabarén. Eleverna 

beskriver också att sagorna omarbetades för att passa föreställningen. Sagorna blev omarbetade 

till teater, sånger eller danser. Kabarén avslutades med att alla elever sjöng och dansade 

tillsammans.  
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Överlag beskriver eleverna i studien att de är positivt inställda till de estetiska uttrycksformerna 

och vill arbeta ännu mer med dessa i undervisningen. Två av de elever som beskriver att de 

sjunger flera gånger om dagen upplever dock att de har nog mycket musik men ser gärna att de 

får arbeta mer med övriga uttrycksformer. Dans och drama vill alla elever arbeta mer med. Det 

är dock en elev som berättar att hon tycker att det är jobbigt med drama. Hon beskriver att hon 

tycker om att arbeta med drama men att hon är rädd att göra fel och göra bort sig. Som det 

nämnts tidigare berättar eleverna att bild är den uttrycksform som de arbetar mest med i 

undervisningen. Trots detta beskriver alla elever förutom en att de skulle vilja arbeta ännu mer 

med det eftersom de tycker att det bidrar till att göra undervisningen mer lustfylld. Det var 

emellertid en elev som beskriver att han inte tycker om att arbeta med bild: 

Jag tycker ibland att det är uttråkande för vi gör som samma saker och jag är inte så bra 
på det så då blir det liksom ännu mer långtråkigt. (Filip) 

Filip beskriver att han upplever att de inte får göra så mycket mer än att rita när de arbetar med 

bild. Eftersom de ofta får samma uppgifter och han inte tycker att han är bra på det så blir arbetet 

därför långtråkigt enligt honom.  

 Elevers upplevelser av estetiska uttrycksformer kopplat till 
språkutveckling 

Under intervjuerna fick eleverna beskriva om och i så fall även hur de upplever att estetiken 

kan hjälpa dem i deras språkutveckling. Samtliga elever beskriver att de genom arbetet med de 

estetiska uttrycksformerna får öva och bli bättre på musik, dans, drama och bild. De får alltså 

utveckla sin förmåga att uttrycka sig med hjälp av de estetiska språken. I och med detta upplever 

även eleverna att de utvecklas och därmed blir bättre på att använda dessa för att uttrycka sig. 

Eleverna berättar att de blir bättre på att rita och måla när de arbetar med det i skolan. Några 

elever beskriver även att de genom dans och drama får träna på att uttrycka sig med kroppen 

och därmed utveckla sitt kroppsspråk. Under intervjuerna fick eleverna även beskriva om de 

upplever att arbetet med estetik hjälper dem i språkutvecklingen när det kommer till att läsa, 

skriva, tala, lyssna och samtala.  

 Läsa och skriva 

Samtliga elever upplever att de blir hjälpta av arbetet med estetik både vad gäller deras läsande 

och skrivande. Många av eleverna beskriver att de lärt sig alfabetet med hjälp av sånger. 

Sångerna har enligt eleverna hjälpt dem att komma ihåg alfabetet bättre. Eleverna som arbetat 

med att måla stora bokstäver beskriver även att de upplever att de mindes bokstävernas former 

bättre än när de bara skrev dem. En av eleverna berättar att det blev lättare att minnas eftersom 

när hon sedan skulle skriva bokstäverna kom hon ihåg hur de sett ut på bilderna som de målat. 

Några av eleverna beskriver att de utvecklar sitt ordförråd när de arbetar med sånger och teater. 

De berättar att de genom sångerna lär sig många nya ord.  

De elever som fått rita bilder innan de skriver en text blev under intervjun tillfrågade om de 

anser att det hjälper dem i deras skrivande. Glenn betonar att: 
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Ja alltså då har man ju som redan kommit på vad som ska hända och så förstår man som 
mer vad man hade tänkt så det blir ju liksom lättare att skriva då för man kan ju kolla på 
bilden när man skriver. (Glenn) 

 Det framkom under intervjuerna att alla de elever som fått rita bilder innan de skriver en text 

tycker att det hjälper dem i deras skrivande. Eleverna framhåller att de upplever att det ibland 

blir lättare att komma på vad de ska skriva om de ritar en bild först. Bilden eleverna ritat 

fungerar enligt dem som inspiration och hjälp i skrivandet. Eleverna beskriver att de upplever 

att det är enklare att komma på vad de ska rita än vad de ska skriva. När de sedan ritat bilden 

använder de den som grund för skrivandet.  De beskriver att de då skriver en text om vad som 

händer på den bild som de ritat. Eleverna beskriver att även musik och teater kan fungera som 

inspiration för deras skrivande. Doris berättar om att hon ibland skrivit texter utifrån sina 

favoritlåtar. Gisela berättar att hon en gång blivit inspirerad att skriva en berättelse utifrån en 

teater de fått se med skolan. Berättelsen hon skrev hade liknande handling som teatern men hon 

beskriver att hon hittat på egna karaktärer.  

En av eleverna beskriver att musiken även hjälper henne när hon ska läsa. Hon berättar under 

intervjun att hon upplever att det är enklare för henne att sjunga en text än att läsa den. När hon 

läser använder hon därför sången som en lässtrategi. Hon beskriver att hon brukar göra sina 

läsläxor till sånger när hon ska läsa dem. Sedan sjunger hon texten några gånger. Efter detta 

anser hon att det blir lättare att läsa texterna med flyt.  

I stort sett alla elever berättar även att arbetet med de estetiska uttrycksformerna hjälper dem 

att förstå texter bättre. De beskriver att de förstår texten bättre när de får rita bilder om den. 

Vidare berättar de att de blir hjälpta av detta både när de läst texten själva eller när läraren läst 

texten högt. Samtliga elever upplever även att de kommer ihåg texten bättre när de får rita bilder 

i samband med att de läser eller hör en text. I och med skapandet av bilder kan eleverna göra 

sina inre bilder konkreta. Eleverna upplever även att de förstår både nya ord, texter och 

arbetsområden bättre när de får bearbeta dessa med hjälp av estetiken. Enligt elevernas 

beskrivningar så används de nya orden i konkreta sammanhang vilket gör att de upplever att 

det blir lättare att förstå och komma ihåg orden. I arbetet får eleverna dessutom egna upplevelser 

kopplat till texterna och orden. De beskriver att de kommer ihåg bättre och får en djupare 

förståelse för det de arbetar med i och med att de får uppleva det själva. En av eleverna kopplar 

detta till den teater de fått göra om mobbning: 

Det är ju som den där teatern, det kändes som dåligt för man får märka att folk har det 
så överallt i världen… Man får ju som verkligen känna på hur det är och känns att folk 
blir mobbad och det känns inte bra att folk blir så över hela världen hela tiden, det 
kändes som inte bra, det kändes inte bra alls… Man förstår bättre när man får uppleva 
det själv… Före vi gjorde teatern förstod jag som inte riktigt vad mobbning handlade 
om förutom att det typ var någon som var dum mot någon annan. (Henrik) 

Eleverna som gjort en kabaré beskriver även att de lärt sig nya saker och fått djupare förståelse 

för bland annat ords betydelser när de tittat på varandras framträdanden. De beskriver att varje 

par valde en känsla som de fick skriva sina sagor utifrån. Under arbetet med sin valda känsla 

fick de djupare förståelse för vad den känslan innebär. Då paren valde olika känslor fick de 
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sedan via varandras framträdanden även förståelse för innebörden av de övriga känslorna som 

inkluderades i kabarén.  

 Tala, lyssna och samtala 

Utifrån elevernas utsagor framkommer det att det finns vissa meningsskiljaktigheter mellan 

eleverna gällande om de upplever att estetiken hjälper dem i deras samtalande. Enstaka elever 

beskriver att de inte alls blir hjälpta av estetiken när det kommer till att tala, lyssna och samtala. 

Dessa elever går, som tidigare nämnts, på skolan med icke-estetisk profil. De flesta eleverna 

beskriver dock att de upplever att arbetet med de estetiska uttrycksformerna hjälper dem när de 

ska samtala. Då eleverna får större förståelse för det de arbetar med upplever de att det blir 

enklare att beskriva och förklara sina tankar. Även när de ska samtala upplever eleverna att de 

blir hjälpta av att få egna upplevelser kopplat till arbetsområdet. Eleverna berättar att detta gör 

att de minns vad de arbetat med bättre vilket också bidrar till att de upplever att de blir hjälpta 

i samtalandet. Vidare förklarar de att det blir lättare att återberätta saker när de minns 

lektionsinnehållet bättre. De beskriver även att de förstår lektionsinnehållet bättre vilket gör att 

det blir lättare för dem att ta ställning och beskriva sina egna åsikter. Eleverna som arbetat med 

Mofflorna frågades om de upplevde att det hjälpte dem på något sätt att få göra egna Mofflor 

och skapa Mofflornas hem och Hanna menar att: 

… det gjorde ju som att det blev lättare att prata om sakerna för man fick som såhär 
tydliga bilder i huvudet och så kom man ihåg bättre vad vi pratade om. (Hanna) 

De elever som beskriver att de arbetar även i grupp uttrycker att arbetet utvecklar deras förmåga 

att samarbeta. De förklarar att när de samarbetar måste de lära sig att både tala och lyssna. En 

del av att samarbeta var enligt dem att förstå att de inte får bestämma allt själv utan att de även 

måste ta hänsyn till och lyssna på andras åsikter. Eleverna som upplever att de arbetar mycket 

i grupp förklarar också att de måste prata med varandra eftersom de faktiskt ska skapa någonting 

tillsammans. Eleverna upplever även att det är lärorikt att arbeta tillsammans eftersom det får 

dem att tänka på saker som de inte lagt märke till tidigare. Eleverna som arbetat med Herr 

Muffin beskriver att de upplever att det blev lättare att prata om olika känslor i och med att de 

fick lyssna på berättelsen, rita bilder och se en teater. En av eleverna berättar att hennes hund 

dog under den period som de arbetade med Herr Muffin. Enligt henne hjälpte det henne att sätta 

ord på och beskriva de känslor som hennes hunds bortgång inneburit för henne. De elever som 

arbetat med att göra en kabaré om känslor beskriver att de i arbetat utvecklat sin förmåga och 

förståelse att prata om olika slags känslor. De förklarar även att de upplever att de lärt sig lyssna 

bättre på varandra. Enligt dem har detta resulterat i att antalet konflikter som sker i klasserna 

har minskat. De beskriver vidare att detta är för att de fått en djupare förståelse för innebörden 

av olika känslor. Denna förståelse hjälper dem att prata om sina känslor men även att sätta sig 

in i hur andra personer känner. Utifrån arbetet med kabarén har eleverna även fått förståelse för 

orsaker som kan ge upphov till olika känslor. Detta har i sin tur gjort att eleverna tänker efter 

och reflekterar över sina handlingar. Därmed försöker de även undvika handlingar som kan 

orsaka negativa känslor hos deras klasskamrater. 
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 Motivation och självtillit 

Som tidigare nämnts är majoriteten av eleverna positivt inställda till arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna. Det framkommer tydligt i intervjuerna att de flesta av eleverna ser dessa som 

ett lustfyllt inslag i undervisningen. Större delen av eleverna förklarar att de upplever att arbetet 

blir roligare eftersom de får skapa och gestalta med hjälp av de estetiska uttrycksformerna. Det 

framkom även i intervjuerna att eleverna finner att arbetet blir mer motiverande när de förstår 

syftet med uppgifterna. När eleverna inte ser syftet eller upplever att arbetet inte är varierande 

beskriver de att de finner arbetet långtråkigt och tidsödslande.  

De flesta av eleverna som arbetat med större projekt beskriver att de i slutet av projektet haft 

en föreställning eller vernissage av något slag. De beskriver vidare att dessa ibland varit för 

andra elever på skolan men ibland även för föräldrar. Eleverna förklarar att de tycker att det är 

roligt att visa upp vad de arbetat med. De beskriver även att de tycker att det är roligare att få 

arbeta med någonting som de vet att de kommer att få visa upp sedan. Bella förklarade också 

att det kändes som att alla i klassen arbetade bättre när de visste att deras arbete skulle resultera 

i en föreställning eller vernissage som någon skulle se. Vidare beskriver denna elev att arbetet 

inte känns lika viktigt om det inte kommer att visas för någon. Därmed blir det inte heller lika 

viktigt för eleverna att deras arbetsinsats resulterar i ett så bra arbete som möjligt. Elevernas 

motivation och arbetsinsats influeras alltså i positiv riktning av att det finns en tydlig mottagare 

för arbetet.  

Många av eleverna beskriver att de uppskattar att arbeta tillsammans och att de upplever att det 

är värdefullt för dem. Några elever berättar om situationer där de brukar hjälpa och lära av 

varandra. Detta kan vara när de exempelvis ska dansa eller rita. Eleverna förklarar att de i dessa 

tillfällen kan hjälpa varandra med olika danssteg eller hur de kan rita någonting. Utifrån det 

eleverna berättar blir det tydligt att eleverna tycker att det känns bra när de hjälper sina 

klasskompisar. En av eleverna förklarar att det känns bra både eftersom hon tycker om att hjälpa 

men också för att det känns som att hon är duktig på någonting när hon kan hjälpa någon annan. 

Hon beskriver vidare att det gör att hon själv vågar göra mer saker eftersom att det gör att hon 

tror mer på sig själv och sin egen förmåga. Eleverna berättar även att om det är någonting som 

de själva behöver hjälp med så kan även de fråga en klasskompis om hjälp. 

 Sammanfattning 

Två av de skolor som ingår i studien har en uttalad estetisk profil. Den tredje skolan som ingår 

i studien har inte profilerat sig med estetiken. Studiens första frågeställning syftade till att belysa 

om det finns skillnader mellan hur eleverna upplever arbetet med estetik på dessa skolor. På de 

två skolor som har tydlig estetisk profil upplever eleverna att de har större ämnesöverskridande 

projekt där de arbetar mycket tillsammans genom samspel och interaktion. I den skola som inte 

har en estetisk profil sker arbetet i mindre projekt. Eleverna arbetar även mer enskilt än i grupp. 

De upplever därmed inte att de får så stora möjligheter till samspel och interaktion. Eleverna 

från skolan med icke-estetisk profil upplever inte heller att de arbetar med varken dans eller 

drama i någon större utsträckning. Elevernas upplevelser skiljer sig även gällande estetiska 

uttrycksformer kopplat till språkutveckling. Eleverna från skolorna med tydlig estetisk profil 
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ger överlag mer utförliga beskrivningar gällande hur de estetiska uttrycksformerna kan hjälpa 

dem på olika sätt. Eleverna från skolan med icke-estetisk profil upplever inte att de blir hjälpta 

i samma utsträckning. Vissa av eleverna från skolan med icke-estetisk profil beskriver dessutom 

att de inte alls blir hjälpta av estetiken när det kommer till att samtala. 

Studiens andra frågeställning innebar att åskådliggöra hur och i vilken utsträckning eleverna 

upplever att de arbetar med estetiska uttrycksformer i ämnet svenska. Elevintervjuerna gav 

nyansrika svar även på denna frågeställning. Alla 30 elever som deltagit i undersökningen har 

någon gång mött någon estetisk uttrycksform i undervisningen. Bild och musik är de 

uttrycksformer som eleverna berättar att de har mest erfarenhet av medan drama och dans är 

mer sällsynt i undervisningen. Samtliga elever berättar att de sjungit sånger om bokstäver och 

alfabetet. Några elever berättar även att de sjungit sånger där de leker med ord och rimmar. 

Dans och drama förekommer i undervisningen när de arbetat med större projekt som varit 

ämnesöverskridande. Elever från två klasser har hittills inte arbetat med drama. I arbetet med 

bild får eleverna bland annat rita bilder till texter som de skriver och läser. I vissa klasser sker 

arbetet med bildskapande oftast enskilt medan det i andra klasser sker även gruppvis. När 

eleverna arbetet med större ämnesöverskridande projekt har de fått använda olika 

uttrycksformer då de i arbetet fått läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, sjunga, dansa, dramatisera, 

rita, måla och skapa. Eleverna är överlag positivt inställda till de estetiska uttrycksformerna och 

de allra flesta av eleverna, med enstaka undantag, vill arbeta ännu mer med de estetiska 

uttrycksformerna i undervisningen.  

Elevintervjuerna besvarade även studiens tredje frågeställning gällande hur eleverna upplever 

att estetiken hjälper dem i deras språkutveckling. Eleverna upplever att de i arbetet med estetik 

får träna och utveckla sin förmåga att uttrycka sig med de estetiska språken. Genom arbetet 

upplever eleverna också att de lär sig nya ord och att de minns lektionsinnehållet bättre. 

Majoriteten av eleverna beskriver att de blir hjälpta av estetiken när de ska läsa, skriva, tala, 

lyssna och samtala. Detta för att de får djupare förståelse och minns bättre vad de arbetat med. 

Eleverna får även inspiration från estetiken och upplever då att det blir lättare att komma på vad 

de ska skriva om. De flesta eleverna berättar att estetiken hjälper dem att förstå och komma 

ihåg texter bättre. De upplever även att de får djupare förståelse för lektionsinnehållet eftersom 

de genom estetiken får egna upplevelser kopplat till arbetsområdet. Eleverna upplever också att 

de utvecklar sin förmåga att samarbeta när de får arbeta tillsammans. De förklarar att de genom 

att samarbeta får lära av varandra vilket också gör att de får tillit till sin egen förmåga. Eleverna 

blir dessutom motiverade om de får visa upp arbetet genom en föreställning eller vernissage. 

Överlag berättar eleverna även att de ser estetiken som ett lustfyllt inslag i undervisningen. 
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6 Diskussion 

I denna del diskuteras studiens metod och resultat. Diskussionen inleds med en 

metoddiskussion där studiens tillvägagångssätt granskas kritiskt. Detta avsnitt avhandlar 

huruvida intervjuer var en passande metod för studien samt även studiens reliabilitet och 

validitet.  I resultatdiskussionen är det resultatet som diskuteras och relateras till den tidigare 

forskning som presenterats i studiens bakgrund. Sedan presenteras några för studien 

övergripande slutsatser. Avslutningsvis diskuteras studiens implikationer för yrkesuppdraget 

och det ges även förslag för vidare forskning.  

 Metoddiskussion 

I denna studie var syftet att bidra med förståelse och kunskap om elevers upplevelser av 

estetiska lärprocesser. För att besvara studiens frågeställningar valdes kvalitativa intervjuer som 

metod. Denna metod valdes för att eleverna skulle få möjlighet att uttrycka sina tankar om sina 

upplevelser av arbetet med estetiska uttrycksformer i undervisningen. Som nämnts tidigare är 

den kvalitativa intervjun en passande undersökningsmetod för att få insikt om respondenternas 

egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2008). Genom intervjuer gick det att få djupare 

svar än vid exempelvis enkäter (Backman et al., 2012). Då enkäter har ett snävare svarsutrymme 

hade det varit svårare att få svar om respondenternas unika erfarenheter (Trost, 2010). Med 

tanke på att respondenterna i denna studie dessutom bestod av barn hade det varit svårt att 

besvara frågeställningarna genom enkäter. Alla barn som ingår i studien har exempelvis inte 

lärt sig skriva än. Även de barn som faktiskt kan skriva har inte orken eller förmågan att skriva 

så pass långa och djupa svar som det skulle krävas för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Det är därför mycket mer gynnsamt för studiens syfte att barnen får uttrycka 

sina tankar muntligt istället.  

Dalen (2008) beskriver att det är viktigt att ett förtroendefullt förhållande etableras mellan 

intervjuaren och barnen innan intervjun påbörjas. Detta är en förutsättning för att barnen ska 

dela med sig av sina upplevelser med så hög trovärdighet som möjligt. I och med att jag arbetat 

med många av barnen tidigare hade vi hunnit bygga upp ett sådant förhållande före intervjuerna. 

En aspekt som jag hade i stort beaktande när jag skulle genomföra intervjuerna var att barnen 

inte skulle känna att det var jag som hade makten under intervjuerna. Då jag tidigare träffat 

eleverna i rollen som deras lärare tänkte jag att det var viktigt att tydliggöra att det var deras 

tankar om deras upplevelser som var av betydelse under intervjun. Jag ansåg även att det var 

väsentligt att vara tydlig med att det inte fanns några svar som var rätt eller fel utan att alla svar 

var riktiga och relevanta. Någonting som kan ha påverkat studiens resultat kan vara att 

intervjuerna haft olika utgångspunkter med tanke på att jag kände vissa elever sedan tidigare 

medan det var första gången som jag träffade andra. Jag försökte dock visa intresse och anta en 

accepterande attityd gentemot barnen. Detta för att Dalen (2008) menar att det skapar goda 

möjligheter till att utveckla ett förtroendefullt förhållande om barnet känner att det är accepterat 

och bekräftat. Under intervjuerna upplevde jag dock inte att det blev någon kvalitativ skillnad 

mellan de svar som kom från elever som jag kände sedan tidigare jämfört med de elever som 
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jag träffade för första gången. I analysarbetet kunde jag inte heller hitta någonting som pekade 

på att detta påverkat elevernas svar.  

Då intervjuerna genomfördes med barn var det viktigt att fundera mycket över utformandet av 

den intervjuguide som skulle användas som stöd under intervjuerna. Det var viktigt att frågorna 

var åldersanpassade och därmed inte för invecklade. För att barnen skulle förstå frågorna fick 

de inte heller vara för långa eller komplicerade. Under intervjun var jag även noga med att bara 

ställa en fråga i taget då Kvale och Brinkman (2014) varit tydliga med att detta är viktigt om 

det är barn som intervjuas. Vissa av frågorna i intervjuguiden delades upp i flera frågor under 

intervjuerna. Eleverna frågades därmed om en uttrycksform i taget. Då det dock var samma 

frågor som låg till grund för respektive uttrycksform valde jag att skriva ihop frågorna i 

intervjuguiden.  Jag valde även att skicka ut intervjuguiden till elevernas vårdnadshavare 

tillsammans med samtyckesbrevet. Detta för att vårdnadshavarna skulle bli informerade om 

vilka slags frågor som skulle ställas under intervjuerna. Detta kan även ha påverkat resultatet 

då de flesta av eleverna under intervjuerna beskrev att de pratat om frågorna hemma med deras 

föräldrar. Det innebär att eleverna fått fundera över frågorna före intervjun. Detta kan ha 

bidragit till att eleverna kunde komma med djupare svar än om de inte haft tid att fundera över 

frågorna före. Samtalet mellan eleverna och deras föräldrar kan ha väckt och utvecklat elevernas 

tankar. I detta fall bidrar det till fylligare uttalanden från eleverna och därmed även ett mer 

utvecklat resultat. Det innebär dock att studien kunnat få ett annat resultat om eleverna inte fått 

fundera över frågorna i förhand. Samtalet med elevernas föräldrar kan dessutom å andra sidan 

bidragit till att elevernas tankar inte bara utvecklats utan även ändrats. Detta kan då påverka 

studiens reliabilitet och validitet negativt eftersom det var information om elevernas 

upplevelser som söktes i studien och inte vårdnadshavarnas tankar om elevernas upplevelser. 

Detta innebär att studiens insamlade data i sådana fall inte mäter exakt det som studien avsett 

att mäta på grund av att den blivit utsatt av slumpmässig påverkan i form av vårdnadshavarnas 

åsikter.  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Detta innebär att de innehöll både 

strukturerade delar med i förväg formulerade frågor och ostrukturerade delar i form av 

följdfrågor. Intervjuguiden utgjorde de frågor som var formulerade i förväg. Denna fungerade 

som ett bra stöd under intervjun. Intervjuformen gav respondenterna möjlighet att utveckla sina 

svar och förklara sina tankar. Under intervjuerna fick respondenterna påverka samtalets 

riktning. Intervjuformen gav även mig möjlighet att ställa relevanta följdfrågor eller be 

respondenterna förtydliga sina svar om det var någonting som jag var osäker på om jag uppfattat 

korrekt. Möjligheten att ställa följdfrågor bidrar enligt Patel och Davidsson (2011) till studiens 

reliabilitet. Genom att använda semistrukturerade intervjuer tilläts respondenterna ge fylliga 

och innehållsrika svar, vilket enligt Dalen (2008) stärker studiens validitet. Jag var även noga 

med att inte ställa några ledande frågor under intervjun. Ledande frågor kan i vissa fall bidra 

till att öka studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014) men då måste de vara en 

medveten del i intervjutekniken och användas med syfte att pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonernas svar. Då jag inte använde detta som en medveten del i min intervjuteknik 

valde jag att undvika dessa slags frågor. Detta för att Kvale och Brinkmann (2014) menar att 
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ledande frågor oavsiktligt kan påverka svaren om de inte används medvetet. Intervjuerna 

genomfördes i en ostörd miljö där respondenterna kände sig trygga vilket kan bidra till att de 

vågade beskriva sina upplevelser så utförligt som möjligt. En av intervjuerna skedde dock inte 

i en helt ostörd miljö. Då det gick förbi människor som kan ha hört det som sades under 

intervjun kan dessa elever ha känt sig hämmade när de svarat på vissa frågor vilket kan påverka 

studiens validitet negativt.  

Jag valde att genomföra intervjuerna i grupp. Detta för att det möjliggör samtal och interaktion 

mellan respondenterna. Då vissa projekt som eleverna arbetat med kan ha skett för en tid sedan 

ansåg jag att det kunde hjälpa eleverna att minnas dessa om de under intervjuerna fick samtala 

med sina klasskamrater. Min tanke var att detta skulle bidra till att eleverna i diskussionen 

vidareutvecklar sina och varandras tankar. Jag anser att eleverna blev hjälpta av varandra under 

intervjun. Om det var ett arbete som en elev mindes att de arbetat med blev även de andra 

eleverna påminda om det och kunde då berätta även om sina tankar. Detta bidrog till att 

datamaterialet blev mer innehållsrikt än om eleverna hade intervjuats enskilt. En svårighet som 

jag upplevde med att genomföra intervjuerna i grupp var dock att fördela talutrymmet så att alla 

elever kom till tals i samma utsträckning. Jag ville inte att eleverna som hade mer att säga skulle 

känna att jag avbröt dem i det de berättade samtidigt som jag inte ville att de elever som var 

tystare skulle känna sig utpekade. Jag löste detta genom att ställa följdfrågor där jag frågade om 

det var någon som ville berätta någonting mer. I de flesta fall bidrog detta till att de andra 

eleverna även berättade om sina erfarenheter och tankar.  

Intervjuerna spelades in via en ljudinspelningsapplikation på en surfplatta. Patel och Davidsson 

(2011) beskriver att det finns både för- och nackdelar med ljudinspelningar. En fördel är att 

svaren registreras exakt så som de sagts. Det faktum att intervjuerna spelas in bidrar enligt 

Dalen (2008) till studiens validitet. Ytterligare en fördel som jag upplevde med att registrera 

intervjuerna med hjälp av ljudinspelningar var att jag som intervjuare kunde lägga fokus på 

kontakten med intervjupersonerna. Om intervjuerna inte spelats in hade det blivit nödvändigt 

att föra anteckningar under intervjuerna. Detta hade kunnat uppfattas som störande under 

intervjusituationen då jag i sådana fall inte kunnat bibehålla samma kontakt med de som 

intervjuas. Det hade även kunnat orsaka feltolkningar i svaren eftersom anteckningar gör att 

svaren inte registrerats exakt så som sagts. En nackdel med ljudinspelningar är emellertid att de 

kan göra att intervjupersonerna känner sig hämmade och obekväma i intervjusituationen (Patel 

& Davidsson, 2011). I början av intervjuerna tillfrågades alla respondenter om de samtyckte till 

att samtalet spelades in. De flesta av eleverna verkade uppleva att det var spännande att bli 

inspelade medan det var några som uppenbart visade att de tyckte att det var obehagligt. När de 

försäkrades om att det endast var jag som skulle lyssna på dessa inspelningar och att det var för 

att jag skulle minnas vad de sagt tillät de ändå att samtalet spelades in. Under de första 

minuterna av intervjun verkade dessa elever lite hämmade av att samtalet spelades in. Allt 

eftersom intervjun löpte på verkade de dock glömma bort att de spelades in och blev då mer 

ivriga att besvara de frågor som ställdes.  

Då samma intervjuguide användes under alla intervjuer och samma basfrågor ställdes till alla 

respondenter visar studien kongruens då basfrågorna kan ses som upprepad mätning. Studiens 
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precision stärks genom de ljudupptagningar som gjordes eftersom svaren registreras exakt. Då 

jag genomfört denna studie ensam är det svårt att påvisa objektivitet när det kommer till hur 

skilda intervjuare registrerar svar.  Då studien hade en intervjuguide som tydligt knyter an till 

studiens syfte och frågeställningar hade det förmodligen kunnat bli samma resultat. Dock hade 

denna person kunnat ställa skilda följdfrågor vilket hade påverkat resultatet. Patel och 

Davidsson (2011) menar att studiens validitet stärks om studiens metod tydligt redogörs. I 

denna studie har forskningsprocessens olika delar tydligt rapporterats. Detta innebär att jag 

tydliggjort insamlandet av det empiriska materialet, val som gjorts angående teorier och hur 

materialet bearbetats och analyserats. De som tar del av denna studie kan därmed bilda sig en 

uppfattning om de val som gjorts under studiens gång, vilket därmed stärker studiens validitet. 

 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i fyra rubriker utifrån den forskning som tagits upp i studiens 

bakgrund.  Inledningsvis diskuteras resultatet i förhållande till de olika former av estetik som 

presenterats. Sedan följer en diskussion där resultatet kopplas ihop med estetiska lärprocesser. 

Resultatet diskuteras därefter med utgångspunkt i det som presenterats om språkutveckling och 

slutligen kopplas resultatet även ihop med den forskning som presenterats om motivation och 

självtillit.  

 Elevernas möten med estetik 

I resultatet framgår det tydligt att alla elever har erfarenhet av de estetiska uttrycksformerna. 

De har emellertid olika erfarenheter gällande hur de arbetar med estetiken. Elevernas utsagor 

visar även att de har olika erfarenheter beträffande vilken form av estetik de möter i 

undervisningen. I bakgrunden till denna studie belyser jag att Aulin- Gråhamn, Persson och 

Thavenius (2004) beskriver tre olika former av estetik; modest estetik, marknadsestetik och 

radikal estetik. Som tidigare nämnts framhåller Thavenius (2004a) att det är den modesta 

estetiken som utgör ett dominerande mönster i skolan. Utifrån resultatet går detta att koppla till 

elevernas upplevelser av estetiken. Thavenius (2004a) beskriver den modesta estetiken som 

blygsam och anspråkslös vilket kan relateras till mycket av det eleverna berättar. Samtliga 

elever beskriver exempelvis att de ofta ritar bilder om olika texter. I arbetet med musik sjöng 

de sånger som hjälper dem med tekniska delar av läsningen såsom bokstavskunskap och 

språklig medvetenhet. I arbetet med dessa delar tar inte estetiken så stor plats utan utifrån det 

eleverna berättat används den mer som ett komplement, vilket innebär att den blir ganska 

blygsam och anspråkslös.   

Det är dock många elever som beskriver arbeten där de även mött marknadsestetiken och den 

radikala estetiken. I arbetet om Mofflorna som eleverna från en klass berättade om fick eleverna 

möta marknadsestetiken. De fick i arbetet bearbeta och diskutera de budskap som marknaden 

sänder. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) påpekar att detta är viktigt då marknaden inte 

borde vara det som står för information, upplevelser och erfarenheter utan att eleverna ska få 

bearbeta marknadsestetiken i skolan. I elevernas utsagor går det även att urskilja tillfällen då de 

mött den radikala estetiken. Eleverna berättade om projekt där de behandlat ämnen såsom 

mobbning, döden och känslor. I dessa projekt har arbetet med estetiken utgått mycket från 
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elevernas egna erfarenheter vilket Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) anser är av vikt i den 

radikala estetiken. Thavenius (2004b) beskriver även att den radikala estetiken kan hjälpa 

eleverna att sätta ord på svåra erfarenheter. De elever som arbetat om döden berättade att arbetet 

hjälpte dem att få bättre förståelse för olika känslor som kan uppstå när någon i ens närhet dör. 

I och med arbetet kände de dessutom att de kunde sätta ord på och prata om dessa känslor och 

erfarenheter. Detta går alltså i linje med det som Thavenius (2004a) menar att den radikala 

estetiken bidrar med om den ingår i undervisningen.  

Resultatet av studien visar att det precis som Thavenius (2004a) anför är den modesta estetiken 

som får mest utrymme i skolan. Det vardagliga arbetet betonas alltså mest av den modesta 

estetiken. Utifrån det eleverna berättade gick det dock att se att eleverna mötte även 

marknadsestetetiken och den radikala estetiken när de arbetade med de större projekt som 

presenterats i resultatet. Eleverna upplevde att de arbetade med dessa projekt ganska länge. 

Detta kan medföra att tidsaspekten under dessa projekt möjliggjorde för eleverna att ordentligt 

bearbeta de tankar och svåra känslor som kan uppstå i dessa slags arbeten. Utifrån resultatet går 

det dock inte att urskilja att alla elever får möta varken marknadsestetiken eller den radikala 

estetiken. Det var hos de elever som beskrev större ämnesöverskridande projekt som det tydligt 

går att se att de i arbetet fått möta olika former av estetik. Arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna som sker utöver dessa större projekt verkar vara mer av det modesta slaget. 

Utifrån vad de elever som inte upplevde att de haft några större projekt beskrev i sina utsagor 

verkar det som att dessa elever endast möter en mer modest estetik i undervisningen. I likhet 

med Lindgrens (2006) studie verkar målet med dessa elevers arbete med estetik vara att det ska 

vara lustfyllt vilket enligt Thavenius (2004b) tyder på brist på ett kritiskt reflekterande 

förhållningssätt. 

 Estetiska lärprocesser 

Det är tydligt utifrån resultatet att eleverna mött olika estetiska uttrycksformer. Många av 

eleverna beskriver dessutom arbeten där de fått läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, sjunga, dansa, 

dramatisera, rita, måla och skapa.  Detta går i linje med hur Wiklund (2009) beskriver att 

eleverna i estetiska lärprocesser får använda alla språk för att formulera och gestalta sitt lärande. 

Eleverna får alltså i dessa arbeten använda alla delar av språkutvecklingen. Resultatet visar även 

att eleverna får ta del av och möta varandras upplevelser, erfarenheter och kunskaper vilket är 

vad Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) menar att de estetiska lärprocesserna innebär. Det 

blir tydligt att dessa elever inte möter endast estetiska uttrycksformer i undervisningen, de har 

även erfarenhet av estetiska lärprocesser. Eleverna upplever att de får en djupare förståelse för 

det de arbetar med när de arbetar med de estetiska uttrycksformerna. Precis som Wiklund 

(2009) beskriver är estetiska lärprocesser ett arbetssätt som knyter samman elevens känslor, 

upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Detta leder i sin tur till den 

reflektion som krävs för att eleverna ska kunna ta till sig kunskapen och därmed även få en 

djupare förståelse för den (ibid.). Det framgår i resultatet att det hos de flesta eleverna finns en 

samsyn om arbetet med estetiska lärprocesser. Överlag beskrev eleverna att de förstår andras 

tankar bättre och att de skapar egna upplevelser kopplat till lektionsinnehållet vilka bidrar till 

att utveckla deras förståelse. Elevernas upplevelser, känslor, tankar och kunskaper blir i arbetet 
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tillgängliga för både dem själva och för andra genom olika slags medieringar. Även detta är 

enligt Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) en del av den estetiska lärprocessen. Med detta i 

åtanke är det därmed viktigt att eleverna utifrån lektionsinnehållet får skapa egna upplevelser 

med hjälp av de estetiska lärprocesserna.  

Det visar sig dock i resultatet att det inte är alla elever som upplever att de möter de estetiska 

lärprocesserna i lika stor utsträckning. Till skillnad från eleverna från skolorna som har en 

estetisk profil beskrev eleverna från skolan med icke-estetisk profil att de estetiska 

uttrycksformerna inte tar lika stor plats i deras undervisning. Eleverna beskriver att de i arbetet 

får använda olika språkliga uttrycksformer i form av talspråk, skriftspråk och några av de 

estetiska språken. Arbetet sker emellertid mycket enskilt och eleverna upplever inte heller att 

de samtalar om det de skapat. Detta innebär att arbetet inte bjuder in till ett möte mellan egna 

och andras upplevelser, erfarenheter och kunskaper, vilket Aulin-Gråhamn och Thavenius 

(2003) som sagt poängterat som en viktig del i estetiska lärprocesser. Enligt Häikiö (2007) ger 

arbete med estetiska lärprocesser barnen träning i kunskapskonstruktion genom den estetiska 

processen. Kombinationen av de konstnärliga, kognitiva och metakognitiva processer som 

estetiska lärprocesser erbjuder kan enligt henne skapa en fördjupning i lärandet. Eleverna från 

skolorna med estetisk profil beskrev utförligt att de upplevde en fördjupning i lärandet gällande 

både läsande, skrivande och samtalande. Eleverna från skolan med icke-estetisk profil upplevde 

dock inte detta i samma utsträckning, speciellt när det kom till deras samtalande. Dessa elever 

kunde inte heller beskriva lika utförligt som eleverna från skolorna med estetisk profil hur 

estetiken hjälper dem varken när det kommer till deras samtalande eller läsande och skrivande. 

Enstaka elever från skolorna med icke-estetisk profil beskrev dessutom att de inte alls blev 

hjälpta av estetiken när det kommer till samtalande.  

En skillnad som framträder i resultatet gällande skolorna med estetisk profil gentemot skolan 

med icke-estetisk profil är i vilken grad eleverna ges möjlighet till samspel och interaktion. 

Enligt den sociokulturella teorin är det samspel och interaktion som präglar lärandet (Vygotskij, 

2001). Wiklund (2009) beskriver även att reflektionen är en viktig del av kunskapsprocessen. 

Enligt henne varierar och berikar de estetiska språken reflektionen och lärandet. Utifrån 

resultatet går det att se att eleverna från skolan med icke-estetisk profil får reflektera med hjälp 

av de estetiska uttrycksformerna. Dock kräver lärandet även samspel och kommunikation 

mellan människor (Säljö, 2000) vilket dessa elever inte upplever att de får så stora möjligheter 

till. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv behöver eleverna alltså ges större möjligheter för 

samtal. Om eleverna dessutom gavs möjlighet att samtala om sitt skapande i samma grad som 

eleverna från skolorna med estetisk profil skulle de därmed även erbjudas samspel och 

interaktion i sitt reflektionsarbete. Som tidigare nämnts gör reflektionen i sin tur att eleverna 

kan ta till sig kunskapen på att annat sätt och därmed få djupare förståelse för den (Wiklund, 

2009). Dessa samtal skulle göra att deras arbete med de estetiska uttrycksformerna även bjuder 

in till det möte som Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) ser som viktigt i de estetiska 

lärprocesserna. Eleverna skulle alltså ges möjlighet till ett möte mellan sina egna och andras 

upplevelser, erfarenheter och kunskaper. För att detta möte ska kunna ske måste eleverna ges 

möjlighet att genom samspel och interaktion faktiskt ta del av varandras tankar och estetiska 
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gestaltningar. Min tanke är att eleverna från skolorna med icke-estetisk profil kanske inte har 

nog med erfarenhet av att arbeta med de estetiska uttrycksformerna kopplat till samspel och 

interaktion för att veta om detta hjälper dem eller inte i deras samtalande. De behöver då få fler 

erfarenheter om detta och även ges möjlighet att samtala med utgångspunkt i deras eget 

skapande. Då kanske även de skulle uppleva den fördjupning i lärandet, både gällande läsande, 

skrivande och samtalande, som eleverna från skolorna med estetisk profil upplever.  

 Språkutveckling 

Resultatet visar att eleverna när de arbetat med de olika större projekten som presenterats fått 

använda olika medel för att uttrycka sig. I enlighet med Lgr11 (Skolverket, 2016b) har eleverna 

fått uttrycka sig genom olika språkliga och estetiska uttrycksformer. Skolverket (2016b) 

betonar att de estetiska uttrycksformerna ska var inslag i skolans verksamhet. Därmed ska 

eleverna genom undervisningen få pröva och utveckla olika uttrycksformer och sin förmåga till 

eget skapande (ibid.). För att eleverna ska kunna göra detta krävs det att de får möta olika 

uttrycksformer i undervisningen och att de även får möjlighet att träna på att använda sig av 

dessa för att uttrycka sig. Detta är någonting resultatet visar att samtliga elever var överens om 

att de fick göra i arbetet. Eleverna poängterar tydligt att de upplevde att de får träna och utveckla 

sin förmåga att kunna uttrycka sig med hjälp av de estetiska språken. Eleverna understryker 

bland annat att de genom arbetet med drama och dans upplevde att de utvecklade sin förmåga 

att uttrycka sig med kroppsspråket. Arbete med drama och dans möjliggör för eleverna att lära 

känna sin kropp, medvetandegöra kroppsspråket och även använda det som 

kommunikationsmedel (A. Lindqvist, 2010; Rasmusson & Erberth, 2016). 

Resultatet pekar också på att samtliga elever upplever att arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna hjälper dem i deras läsande och skrivande. Eleverna beskrev att de blir hjälpta 

av sånger och ramsor där de sjunger om alfabetet. Genom sånger om alfabetet upplever eleverna 

att de minns alfabetet och bokstavsnamnen bättre. När de fick måla bokstäver mindes de också 

bokstävernas form bättre. Eleverna utvecklar alltså sin bokstavskunskap genom detta. 

Bokstavskunskapen är viktig för läsinlärningen och det är en förutsättning för att kunna läsa att 

eleverna har snabb tillgång till bokstäver i minnet (Lundberg, 2007; Skolverket, 2016a).  

Resultatet visar även att eleverna upplever att de lärt sig vad rim är genom att sjunga sånger 

och ramsor med rim. De beskrev att de hörde bättre genom sångerna om någonting rimmade 

eller inte. Både elevernas upplevelser av bokstavssångerna och sångerna om rim går att koppla 

till Dahlbäcks (2011) studie. Hon beskriver i sin studie att musik och sång blev sätt för eleverna 

att repetera bokstäver, ord och texter, vilket även eleverna i denna studie upplevde. Dahlbäcks 

(2011) studie visar även att det tydliga uttalet i sången gjorde att det blev lättare för eleverna 

att urskilja fonem. Detta kan vara en bidragande faktor till att eleverna i denna studie upplevde 

att de hörde rimmen bättre genom sånger. I och med att eleverna med hjälp av sånger lättare 

urskiljer fonem hjälper sångerna eleverna att bli språkligt medvetna. Genom sången börjar 

eleverna reflektera inte bara över språkets betydelse utan också dess form. Den språkliga 

medvetenheten är enligt Myrberg (2007) och Lundberg (2007) central för att eleverna ska 

utveckla språket och lyckas med övergången från talspråk till skriftspråk. Utifrån resultatet i 

denna studie drar jag därmed slutsatsen att de estetiska uttrycksformerna är viktiga inslag i 
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undervisningen då de gynnar elevernas skriftspråkliga utveckling. Detta eftersom eleverna 

upplever att de genom arbetet blir hjälpta att utveckla både sin bokstavskunskap och sin 

språkliga medvetenhet.  

Enligt resultatet ser många av eleverna arbetet med de estetiska uttrycksformerna som en 

inspirationskälla till deras eget skrivande. Arbete med gestaltningar kan alltså medföra att 

eleverna får uppslag och idéer till sina texter (Jacquets, 2011). Eleverna beskrev att de tog 

inspiration från exempelvis musik eller teater när de skulle skriva. En annan viktig 

inspirationskälla till elevernas skrivande var de bilder som de själva skapade, vilket även 

Andersson (2014) redogör för i sin studie. Eleverna uttryckte att de upplever att det hjälper dem 

att komma på vad de ska skriva när de får utgå från en bild som de själva ritat eller målat. Bilden 

förmedlar, precis som ord, ett budskap och innehar en kommunikativ funktion (Fagerlund & 

Moqvist, 2010). Eleverna utgår alltså i sitt skrivande från det budskap som de redan fört fram 

genom bilden som de skapat. 

Genom arbetet med estetiska uttrycksformer upplevde eleverna även att deras ordförråd 

utvecklades. De beskrev att arbetet hjälper dem att förstå orden bättre. Lekar med det talade 

språkets betoningar och rytm kan ge kända ord och begrepp nya betydelser (Wiklund, 2009). 

Bilden skapar dessutom ytterligare en dimension i berättandet vilket gynnar elevernas 

utveckling av ordförråd och ordförståelse (Fagerlund & Moqvist, 2010).  Ordförrådet är i sin 

tur betydelsefullt för elevernas utveckling av läsförståelse (Skolverket, 2016a).  

Förutom att eleverna upplevde att de utvecklade sitt ordförråd beskrev eleverna i studien att 

estetiken även hjälper dem att förstå och minnas texter bättre. Med utgångspunkt i resultatet 

blir det framträdande att eleverna i studien genom de estetiska uttrycksformerna får träna på 

olika läsförståelsestrategier. En strategi som Boglind och Nordenstam (2015) beskriver är att 

visualisera och skapa inre bilder av vad texten handlar om. Eleverna beskrev att de ofta får 

skapa olika slags bilder om texterna de läst. Genom att eleverna får skapa konkreta bilder får 

de även öva sin förmåga att visualisera och skapa inre bilder. Skolverket (2016a) förklarar att 

detta innebär att eleven läser mellan raderna. Vissa av eleverna beskrev att de fått rita egna slut 

på texter som de läst. I och med detta har de fått träna på att förutspå hur fortsättningen blir 

utifrån den lästa texten. Både att skapa inre bilder utifrån texten och att förutspå innebär att 

eleverna får träna på göra inferenser. Eleverna får alltså träna på att dra slutsatser utöver det 

som faktiskt står i texten (Skolverket, 2016a).  Det är viktigt för elevernas läsförståelse att de 

kan skapa ett sammanhang och sätta sig in i texten. Då mycket kan vara underförstått i en text 

kan inferenser hjälpa eleverna att läsa mellan raderna och därmed se vad i texten som faktiskt 

är underförstått. Detta hjälper då eleverna att förstå texten bättre. Bildskapandet blir även ett 

sätt för läraren att visa eleverna hur de kan göra inferenser. Detta är väsentligt för att eleverna 

faktiskt ska kunna tillgodogöra sig förmågan att göra inferenser (Westlund, 2012).  

I resultatet framgår det att eleverna förstod lektionsinnehållet bättre när de fick gestalta det med 

hjälp av olika språk. Vidare beskrev eleverna att de gjorde detta eftersom de genom gestaltandet 

med de estetiska uttrycksformerna skapar egna upplevelser. Både Öfverström (2006) och 

Jacquets (2011) belyser detta i sina studier. Enligt dem kan dramatiseringar fungera som en 
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resurs och lära eleverna att gå på djupet i lärandet genom den direkta och konkreta upplevelsen 

de är med om i gestaltandet. Rasmusson och Erberth (2016) beskriver att ett estetiskt 

förhållningssätt i undervisningen ökar möjligheterna att urskilja, tolka och ta ställning till nya 

intryck och upplevelser. Detta bekräftar även de flesta av eleverna i denna studie. De beskriver 

att de upplever att det blir lättare att ta ställning och beskriva sina egna åsikter eftersom de 

förstår lektionsinnehållet bättre. Precis som Rasmusson och Erberth (2016) poängterat lär sig 

eleverna mer om sina egna samt andras tankar och känslor när intrycken gestaltas med hjälp av 

estetiska uttrycksformer.  

Gestaltningar av olika slag öppnar dessutom upp möjligheter för dialog med barnen (G. 

Lindqvist, 1996). Några elever beskrev att de upplevde att det blev lättare att samtala eftersom 

de genom arbetet fick konkreta minnesbilder att samtala om. Eleverna upplevde även att det 

blev lättare att prata om olika svåra känslor. De olika gestaltningarna och upplevelserna som 

eleverna var med om i arbetet öppnade upp och gjorde det lättare för eleverna att samtala med 

varandra. Detta går i linje med Vygotskijs (1995) tankar om lek och fantasi. Genom fantasin 

tolkas barnets erfarenheter och känslor. Barnets skapande genom lek är därmed en kreativ 

bearbetning av barnets upplevda intryck (ibid.). I undervisningen får eleverna använda olika 

uttrycksformer på ett lekfullt sätt för att bearbeta sina upplevelser och känslor. Enligt eleverna 

bidrar detta till att det blir lättare för dem att samtala. 

 Motivation och självtillit 

Som tidigare nämnts beskrev många av eleverna att de i arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna får möjlighet att samarbeta och därmed uppleva samspel och interaktion i 

lärandet. Det framgår i resultatet att eleverna uppskattar att arbeta tillsammans och ser det som 

värdefullt. Eleverna beskrev att de i arbetet får lära med och av varandra. Detta överensstämmer 

med den sociokulturella teorin där synen är att utvecklingsprocessen löper från det sociala till 

det individuella (Vygotskij, 2001). Elevernas beskrivningar om hur de hjälper varandra visar 

även att arbetet utgår från elevernas närmaste utvecklingszon. Vygotskij (2001) betonar att det 

endast är inom den närmaste utvecklingszonen som lärandet är fruktbärande.  

Eleverna beskrev även att de genom samarbetet utvecklar tillit till sin egen förmåga. Fagerlund 

och Moqvist (2010) beskriver att barns självkänsla och självtillit stärks när de experimenterar 

med färg- och bildframställning. Självtillit hör enligt Björk och Liberg (1996) samman med 

motivation. Elevernas beskrivningar visar att deras förmåga att uttrycka sig med de estetiska 

språken växer i och med det gemensamma arbetet med de estetiska uttrycksformerna. Eleverna 

bygger även upp en tro på sig själva och sin förmåga. Det går att dra paralleller mellan detta 

och det Björk och Liberg (1996) skriver om läsande och skrivande. Enligt dem växer elevens 

förmåga att läsa och skriva fram ur det gemensamma läsandet och skrivandet. Eleven bygger 

även upp en tro på sig själv som läsare och skrivare när denne går in i rollen som läsare och 

skrivare (ibid.). Detta är vad eleverna i denna studie beskriver fast med utgångspunkt i de 

estetiska språken. Eleverna beskrev även att självtilliten som de utvecklar genom arbetet hjälper 

dem att våga fler saker. Björk och Liberg (1996) menar att självtilliten i sin tur leder till att 

eleverna blir motiverade i sitt lärande.  
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Framträdande framgångsfaktorer för läs- och skrivlärande som Tjernberg (2013) presenterar är 

att lärarna använder olika metoder och arbetssätt för att möta de olika förutsättningar som finns 

hos eleverna. Lärarna utmanade dessutom eleverna på en passande nivå för att eleverna skulle 

känna att lektionerna var givande. Ytterligare en framgångsfaktor var dessutom att alla elever 

fick möjlighet till ett lustfyllt lärande (ibid.). För att eleverna ska bli motiverade framgår det i 

föreliggande studie att det är viktigt med ett tydligt syfte med uppgifterna. En av eleverna 

beskrev sina upplevelser av bildskapande i förhållande till detta. Enligt honom fick de ofta 

samma slags uppgifter. Då han inte upplevde att han var duktig när det kom till dessa uppgifter 

och eftersom uppgifterna inte varierades upplevde han att arbetet blev långtråkig. Drar man 

paralleller mellan Tjernbergs (2013) studie och denna elevs upplevelser av arbetet med estetiska 

uttrycksformer syns det att eleven behöver känna att lektionerna är givande för att kunna 

utveckla motivation i lärandet. För att eleven ska uppleva arbetet som givande behöver han få 

möjlighet till mer variation i arbetet. Arbetet måste dessutom utgå från en nivå som är passande 

för honom där han kan bygga upp sin självtillit och känna att lektionerna är lustfyllda.  

I resultatet framgår det som sagt att eleverna blir mer motiverade när de förstår syftet med 

arbetet. Eleverna beskrev även att deras motivation påverkas positivt när de vet att de ska få 

visa upp sina arbeten på något sätt. Elevernas motivation gynnas av att läsandet och skrivandet 

sker i funktionella sammanhang där det finns ett syfte med läsningen och en mottagare som ska 

läsa det eleverna skriver (Frykholm, 2007). När eleverna får läsa, skriva, samtala och skapa 

med vetskapen att deras arbete ska resultera i exempelvis en föreställning eller vernissage ser 

de även ett syfte med arbetet. Det blir en tydlig mottagare för arbetet vilket gör att läsningen 

och skrivningen sker på riktigt. Detta innebär att eleverna även blir mer motiverade i arbetet. 

Majoriteten av eleverna som deltog i studien anser att arbetet med de estetiska uttrycksformerna 

är ett lustfyllt inslag i undervisningen. Jonsson (2006) beskriver att en funktion som bilder har 

är att skapa lekfulla och roande inslag i undervisningen. Enligt elevernas utsagor går det att dra 

slutsatsen att även musik, dans och drama ses som lekfulla och roande inslag. Eleverna 

beskriver att de finner att arbetet blir roligare när de får skapa och gestalta med hjälp av de 

estetiska uttrycksformerna. De estetiska uttrycksformerna erbjuder alltså eleverna att fördjupa 

sina kunskaper på ett lustfyllt sätt. Som tidigare nämnts är målet med det estetiska arbetet i 

skolan i huvudsak den lustfyllda dimensionen (Lindgren, 2006). Det är dock viktigt att läraren 

även har ett vidare syfte med arbetet än att det ska vara lustfyllt för eleverna. Detta för att 

estetiken i skolan inte ska sakna ett kritiskt reflekterande förhållningssätt (Thavenius, 2004b). 

 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att bidra med ökad förståelse och kunskap om elevers upplevelser 

av estetiska lärprocesser i ämnet svenska. Denna studie visar att elever upplever arbetet med de 

estetiska uttrycksformerna som berikande inslag i undervisningen. I arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna upplever eleverna att de utvecklar sin förmåga att läsa, skriva, tala, lyssna och 

samtala. De utvecklar även sin förmåga att uttrycka sig med hjälp av de estetiska språken. 

Genom de estetiska uttrycksformerna upplevde eleverna att de fick mediera verkligheten på 
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skilda sätt med hjälp av olika fysiska och språkliga verktyg. Detta bidrog enligt eleverna till att 

de mindes och förstod undervisningsinnehållet bättre.  

Det framkommer i studien att viktiga aspekter i arbetet är samspel och interaktion. De elever 

som upplever att arbetet utgick från samarbete med möjlighet till samtal och reflektion såg även 

en starkare fördjupning i sitt eget lärande. Eleverna betonar även att de upplever att arbetet med 

de estetiska uttrycksformerna bidrar till att deras självtillit och motivation växer. Detta i 

synnerhet när det är ett synligt syfte med uppgifterna, när uppgifterna är varierande, när 

eleverna har en tydlig mottagare för arbetet och när de får samarbeta.  

 Implikationer för yrkesuppdraget 

Det är väsentligt att som lärare reflektera över sin undervisning för att den ska kunna utvecklas 

och därmed bli bättre. Med hjälp av denna studie kan verksamma lärare ta del av elevers 

upplevelser av arbetet med estetiska lärprocesser. I lärarens reflektion är det viktigt att ta 

elevernas åsikter och upplevelser i beaktande, det är trots allt för deras skull som 

undervisningen bedrivs. Min förhoppning är att denna studie bidrar till en ökad förståelse och 

kunskap om elevers upplevelser av estetiska lärprocesser och att studien även belyser hur 

viktiga de estetiska lärprocesserna är. Genom de estetiska lärprocesserna skapar eleverna 

konkreta upplevelser som gynnar deras språkutveckling. En viktig aspekt i detta är att eleverna 

måste ges tid för samtal och reflektion i lärandet. Utan samtal och reflektion kan vissa av de 

positiva faktorerna i den estetiska lärprocessen gå förlorade. En lärdom som kan dras utifrån 

denna studie är därmed att i planeringen av undervisningen möjliggöra samarbete och se till att 

det finns tid för samtal och reflektion. Detta bidrar till att eleverna tillsammans får samtala och 

reflektera över sitt skapande och därmed även sitt lärande. I förlängningen bidrar detta även till 

en fördjupning i lärandet. Ytterligare lärdomar är vikten av att eleverna ges ett tydligt syfte med 

arbetet, att arbetet är varierande och att det finns en tydlig mottagare för elevernas arbete. 

Elevernas motivation är viktig för deras lärande och enligt eleverna själva är detta faktorer som 

bidrar till deras motivation.  

 Förslag till vidare forskning 

I denna studie framkommer det att det finns skillnader i hur elever från skolor med estetisk 

profil gentemot icke-estetisk profil upplever arbetet med estetik. Detta har bidragit med 

intressanta uppslag till vidare forskning. Som komplement till denna studie hade ett väsentligt 

perspektiv för vidare forskning kunnat vara att inta ett lärarperspektiv. Fortsatt forskning kan 

även inbegripa studier med syfte att undersöka vilka skillnader som syns i arbetet med estetiska 

uttrycksformer mellan skolor med estetisk profil och icke-estetisk profil. För att undersöka detta 

hade en lämplig metod kunnat vara att göra observationer då dessa kan belysa vad som faktiskt 

sker i verksamheten. 



 
 

 

Referenslista 

Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om lärares möjligheter och 

hinder. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2011. Göteborg. 

Alexandersson, M. (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I B. Starrin & P. 

Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori (s. 111-136). Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, M. (2014). Berättandets möjligheter: multimodala berättelser och estetiska 

lärprocesser. Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2014. Luleå. 

Arnqvist, A. (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

Aulin-Gråhamn, L. (2004). Nya deltagare, nya möjligheter. I L. Aulin-Gråham, M. Persson, & 

J. Thavenius, Skolan och den radikala estetiken (s. 35-63). Lund: Studentlitteratur. 

Aulin-Gråhamn, L. & Thavenius, J. (2003). Kultur och estetik i skolan. Malmö: Malmö 

högskola 

Aulin-Gråhamn, L, Persson, M. & Thavenius, J. (2004). Skolan och den radikala estetiken. 

(Red.) Lund: Studentlitteratur 

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg: till 

grund för akademiska studier. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Bamford, Ann. (2006). The Wow Factor. Global Research compendium on the impact of the 

arts in education. New York/Munchen/Berlin: Waxmann Verrlag GmbH, 2006 

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. (5., [uppdaterade] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Bergmark, U. & Kostenius, C. (2011). Uppskattningens kraft: lärande, etik och hälsa. Lund: 
Studentlitteratur 

Björk, M. & Liberg, C. (1996). Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand. (1. 

uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 

Boglind, A. & Nordenstam, A. (2015). Från fabler till manga 1: litteraturhistoriska och 

didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. Malmö: Gleerups utbildning. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

Dahlbäck, K. (2011). Musik och språk i samverkan: en aktionsforskningsstudie i åk 1. 

Licentiatavhandling. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011. Göteborg 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning.  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 



  
 2 

 

Fagerlund, B. & Moqvist, L. (2010). Låt barnen skapa: språkutveckling genom bilder. (1. uppl.) 

Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med 

förskola och skola. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007. Uppsala. 

Fast, C. (2008) Literacy: i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB 

Frost, J. (2002). Läsundervisning. Praktik och teorier. Stockholm: Natur och Kultur. 

Frost, J. (2009). Läsundervisning och läsutveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Frykholm, C. (2007). Pedagogiska konsekvenser. I A. Ewald & B. Garme (Red.), Att läsa och 

skriva: forskning och beprövad erfarenhet (s. 101-120). Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling.  

Häikiö, T. (2007). Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola. Diss. 

Göteborg : Göteborg universitet, 2007. Göteborg. 

Jacquet, E. (2011). Att ta avstamp i gestaltande: pedagogiskt drama som resurs för skrivande. 

Licentiatavhandling. Stockholm : Stockholms universitet, 2011. Stockholm. 

Jonsson, C. (2006). Läsningens och skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för 

barns läs- och skrivutveckling. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2006. Umeå. 

Kvale, S. & Brickman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Liberg, C. (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, C. (2007a). Läsande, skrivande och samtalande. I A. Ewald & B. Garme (Red.), Att 

läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet (s. 25-44). Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling.  

Liberg, C. (2007b). Språk och kommunikation. I A. Ewald & B. Garme (Red.), Att läsa och 

skriva: forskning och beprövad erfarenhet (s. 7-23). Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling.  

Lindgren, M. (2006). Att skapa ordning för det estetiska i skolan: diskursiva positioneringar i 

samtal med lärare och skolledare. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2006. Göteborg. 

Lindqvist, A. (2010). Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck. Diss. Umeå : Umeå 

universitet, 2010. Umeå. 

Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter: om skapande lekpedagogik i förskola och skola. 

Lund: Studentlitteratur. 

Lindqvist, G. (2004). Dans i skola och lärarutbildning. I K. Bodland (red.), Spår av dans - 
Människan, konsten och kunskapen (s. 20-42), Karlstad: City Tryck AB.  

Lindö, R. (2005). Den meningsfulla språkväven: om textsamtalets och den gemensamma 

litteraturläsningens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 



  
 3 

 

Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen: vägen till läsning: språklekar i förskoleklass. (1. 
uppl.) Stockholm: Natur & kultur. 

Myrberg, M. (2007). Läs- och skrivsvårigheter. I I A. Ewald & B. Garme (Red.), Att läsa och 

skriva: forskning och beprövad erfarenhet (s. 73-100). Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling.  

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Paulsen, B. (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Rasmusson, V. & Erberth, B. (2016). Undervisa i pedagogiskt drama.  Lund: Studentlitteratur. 

Renberg, B. (2006). Språkets mirakel: om tänkande, tal och skrift. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Skolverket. (2016a). Att läsa och förstå: Läsförståelse av vad och för vad?. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket. (2016b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2016c). Nya språket lyfter!: bedömningsstöd i svenska och svenska som 

andraspråk för grundskolans årskurs 1-6 : enligt Lgr 11. Stockholm: Skolverket. 

Smidt, S. (2014). Malaguzzi: grundare av Reggio Emilias förskoleverksamhet. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Strandberg, L. (2013). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Norstedts 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Svenning, C. (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag.  

Svensson, A. (2005). Språkglädje: språklekar i förskola och skola. (2., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. (1: a upplagan). 

Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

Thavenius, J. (2004a). Den modesta estetiken. I L. Aulin-Gråham, M. Persson, & J. Thavenius, 

Skolan och den radikala estetiken (s. 65-95). Lund: Studentlitteratur. 

Thavenius, J. (2004b). Den radikala estetiken. I L. Aulin-Gråham, M. Persson, & J. Thavenius, 

Skolan och den radikala estetiken (s. 97-124). Lund: Studentlitteratur. 

Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: en praxisorienterad studie 

med utgångspunkt i skolpraktiken. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2013. Stockholm. 



  
 4 

 

Tornéus, M. (2000). På tal om språk: språklig medvetenhet hos barn. (2. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer.  Lund: Studentlitteratur. 

Uljens, M. (1989). Fenomenografi: forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, Lev S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

Vygotskij, Lev S (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Weissenrieder, E. (2008). Skapandets kraft: för kunskap och utveckling. (1. uppl.) Stockholm: 

Runa. 

Westerlund, M. (2009). Barn i början: språkutveckling i förskoleåldern. (1. utg.) Stockholm: 

Natur & kultur. 

Westlund, B. (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. (2., 

uppdaterade utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Wiklund, U. (2009).  När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges 

utbildningsradio. 

Öfverström, C. (2006). Upplevelse, inlevelse och reflektion - drama som en aktiv metod i 

lärandet: en teoretisk analys och en empirisk undersökning av hur lärare tänker när de 

använder drama som metod. Licentiatavhandling. Linköping : Universitet, 2006. Linköping. 

  



  
 5 

 

Bilaga 1 

Samtyckesbrev 

Hej! 

Jag heter Ellinor Spegel och studerar till Grundlärare på Luleå Tekniska Universitet med 

inriktning mot årskurs F-3. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete inom ämnet svenska. 

Examensarbetet kommer att genomföras i Luleå kommun under vårterminen 2017. Avsikten 

med mitt examensarbete är att undersöka hur elever upplever estetiska lärprocesser, det vill 

säga när undervisningen kombinerar talspråk, skriftspråk och de estetiska språken. Studien 

avser även att undersöka om elever upplever att estetik, såsom musik, dans, bild, 

dramatiserande, skapande och lek, hjälper dem i deras språkutveckling. 

Metoden för min studie kommer att bestå av gruppintervjuer med elever som går i årskurs F-3. 

Det samtal som sker under intervjuerna kommer att spelas in. Syftet med detta är att jag ska ha 

möjlighet att analysera materialet senare under arbetet, det är alltså endast jag som kommer att 

lyssna på dessa inspelningar. Den analys jag gör av intervjuerna kommer att dokumenteras i en 

rapport. Intervjuerna är dock helt anonyma och de kommer inte att kunna kopplas till varken 

skola eller elev Efter studien genomförts kommer inspelningarna från intervjuerna att raderas. 

Jag uppskattar att mina intervjuer kommer att ske under mars månad. Jag har skickat med en 

intervjuguide så att ni kan se vad för slags frågor som kommer att ställas under intervjun. 

Elevernas deltagande i studien är helt frivilligt och de har rätt att avbryta sitt deltagande när 

som helst. Jag intygar även att de uppgifter jag får under studiens gång kommer att behandlas 

konfidentiellt och endast för studiens syfte.  

Fyll i om ni samtycker eller inte i samtyckesblanketten och lämna in den till barnets klasslärare. 

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni självklart maila. Ni når mig på mailadressen:  

ellspe-3@student.ltu.se 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Ellinor Spegel 
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Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien   

 

Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien  

 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:______________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Detta är eventuella frågor som kan komma att ställas under intervjuerna. När intervjuerna 

genomförs är det inte säkert att frågorna tas upp i denna ordning och vissa frågor kanske inte 

tas upp alls under intervjuerna. Intervjuerna kommer att anpassas mycket utifrån vad eleverna 

berättar om sina erfarenheter och upplevelser av de estetiska uttrycksformerna. Andra frågor än 

dessa kan därför även komma att ställas.  

 

Generella upplevelser av estetiska uttrycksformer 

Vad är musik, dans, drama och bild för dig? 

Brukar ni arbeta med musik, dans, drama och bild i skolan? 

När använde ni det sist? Vad arbetade ni med? Vad gjorde ni då?  

Beskriv vad ni lärde er av att använda det? 

Beskriv andra gånger som ni använt det? 

Skulle du vilja använda mer eller mindre musik, dans, drama och bild? 

Vad skulle du vilja att ni gör när ni arbetar med musik, dans, drama och bild i skolan? 

 

Reflektioner kring estetiska uttrycksformer och språkutveckling 

Hur kan ert arbete med musik, dans, drama eller bild intressera dig till att skriva en egen text? 

Brukar du få inspiration från musik, dans, drama eller bilder när du ska skriva en text? Hur 

kommer det sig? Tycker du att det hjälper dig när du ska skriva? 

Brukar ni skapa exempelvis bilder till era egna texter? Vad tycker du om det?  

Tycker du att du förstår en berättelse annorlunda om du får t.ex. måla, dramatisera, sjunga 

eller dansa om texten? 

Tycker du att man kan berätta något på fler sätt än genom att tala och skriva? 

Tycker du att det hjälper dig när du ska berätta något om du också får måla, dramatisera, 

sjunga och dansa? 
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