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______________________________________________________________________________ 

Enligt läroplanen ska elever få möjlighet att lära sig genom estetiska uttrycksformer (Skolverket, 

2018, s.10). Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lågstadielärares uppfattningar av 

estetiska lärprocesser i relation till ämnet svenska.  

För att besvara studien har följande två frågeställningar formulerats: 

• Vad uppfattar lärare att estetiska lärprocesser innebär i svenskundervisning?  

• Hur uppfattar lärare att estetiska lärprocesser används i svenskundervisning? 

 

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fyra lärare. Studien 

baseras på fenomenografisk ansats och utifrån analys framträdde fyra beskrivningskategorier: 

estetiska lärprocesser som delaktighetsstödjande, estetiska lärprocesser som inlärningsstöd, 

estetiska lärprocesser som komplement i undervisning och estetiska lärprocesser som svåra att 

genomföra. Resultatet visar att estetiska lärprocesser kan vara ett redskap för att elever ska nå mål 

i ämnet svenska. Samtidigt visar resultatet att lärare har behov av kompetensutveckling för att 

estetiska lärprocesser kunna ska planeras och genomföras i svenskundervisningen. Slutsatsen är att 

studien har bidragit med en bild av vad lärare uppfattar att estetiska lärprocesser är och hur de 

utifrån sin uppfattning valt att praktisera estetiska lärprocesser i sin svenskundervisning.  
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The curriculum states that students should have the opportunity to learn through aesthetic 

expressions (Skolverket, 2018, s.10). The aim of this study is to contribute with knowledge 

about primary teachers’ pedagogical perceptions of the aesthetic learning processes related to 

the subject of Swedish language. This study attends to two research questions: 

• What do teachers perceive that aesthetic learning processes are in the teaching of 

Swedish language? 

• How do teachers perceive that they use aesthetic learning processes when teaching the 

Swedish language?  

The collection of data was accomplished through semi-structured interviews with four primary 

teachers. The study has been inspired by the phenomenography. The result of the study is divided 

into four categories: aesthetic learning processes as participation support, aesthetic learning 

processes as learning support, aesthetic learning processes as a complementary part in teaching 

and aesthetic learning processes as difficult to implement. The results show that aesthetic learning 

processes may help pupils attain the intended learning outcomes of the subject Swedish. At the 

same time, the results show that the teachers need competence development in order to be able to 

plan and support aesthetic learning processes when teaching Swedish. The conclusion is that this 

study has contributed with an idea of what teachers perceive that aesthetic learning processes are 

and how they, against this background, choose to practice it in their own teaching in the Swedish 

subject. 

___________________________________________________________________________ 

Keywords: Aesthetic learning processes, perception, teacher, teaching, Swedish subject 

____________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

Innehåll 
 

1. Inledning ...................................................................................................................................... 1 

2. Syfte .............................................................................................................................................. 2 

3. Bakgrund ...................................................................................................................................... 3 

3.1 Estetiska lärprocesser ............................................................................................................ 3 

3.2 Estetiska lärprocesser ur ett estetikhistoriskt perspektiv ....................................................... 3 

3.3 Estetiska lärprocesser och styrdokument .............................................................................. 4 

3.4 Estetiska lärprocessers påverkan i utbildning ....................................................................... 5 

3.4.1 Användning av estetiska lärprocesser i undervisning .................................................... 6 

3.4.2 Lärares inställning till estetiska lärprocesser kopplat till formuleringar i styrdokument 6 

3.5 Lärprocesser ur ett sociokulturellt perspektiv ....................................................................... 7 

4. Metod ............................................................................................................................................ 9 

4.1 Fenomenografisk ansats ........................................................................................................ 9 

4.2 Urval .................................................................................................................................... 10 

4.3 Genomförande av datainsamling ......................................................................................... 11 

4.4 Beskrivning av analysarbete ............................................................................................... 11 

4.4.1 Forskningsetiska aspekter ............................................................................................ 12 

4.4.2 Studiens tillförlitlighet.................................................................................................. 13 

5. Resultat ....................................................................................................................................... 14 

5.1 Lärares uppfattningar av vad estetiska lärprocesser innebär i svenskundervisning ...... 14 

5.1.1 Estetiska lärprocesser som delaktighetsstödjande ........................................................ 15 

5.1.2 Estetiska lärprocesser som inlärningsstöd .................................................................... 16 

5.2 Lärares uppfattningar av hur estetiska lärprocesser används i svenskundervisning ..... 17 

5.2.1 Estetiska lärprocesser som komplement ...................................................................... 18 

5.2.2 Estetiska lärprocesser som svåra att genomföra ........................................................... 20 

6. Diskussion.................................................................................................................................. 23 

6.1 Metoddiskussion ................................................................................................................. 23 

6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 25 

6.2.1 Delaktighet genom estetiska lärprocesser .................................................................... 25 

6.2.2 Fantasins betydelse ....................................................................................................... 26 

6.2.3 Estetiska lärprocesser som motivationshöjande ........................................................... 26 

6.2.4 Stöd för inlärning ......................................................................................................... 27 

6.2.5 Estetiska lärprocesser som komplement ...................................................................... 29 

6.2.6 Behov av kunskap och tydliga formuleringar i styrdokument ..................................... 29 



 
 

6.2.7 Förslag till vidare forskning ......................................................................................... 30 

7. Referenslista .............................................................................................................................. 32 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 1 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Inledning 

Runt omkring oss stöter vi på olika uppfinningar och skapelser dagligen som underlättar 

för oss i vår vardag. Bakom varje skapelse, vare sig det är ett ting eller en filosofi, så finns 

det en skapare som använt sin kreativa förmåga. Den kreativa förmågan ger oss möjlighet 

att använda vår fantasi och uppfattning för att komma på något helt nytt (Vygotskij, 1995). 

Alla föds med denna förmåga och utan människans kreativa förmåga skulle ingenting 

vetenskapligt, tekniskt eller konstnärligt kunnat bli till. Men för att den ska kunna utvecklas 

behöver det ges utrymme att använda den (Vygotskij, 1995). 

Skolans uppdrag är att eleverna ska få tillägna sig kunskap genom olika uttrycksformer 

och få möjlighet till eget skapande. Elevernas bildning handlar om att de ska få möjlighet 

att ta till sig och gestalta olika lärdomar och erfarenheter (Skolverket, 2018). 

Undervisningen ska erbjuda olika uttrycksformer för eleverna, inklusive språk, bild, 

musik, drama och dans (Skolverket, 2018, s.10, 13-14). Dessa estetiska uttrycksformer 

ingår i dagens språkliga redskap precis som tal- och skriftspråk och de språkliga redskapen 

används för att kommunikation mellan individer ska fortlöpa utan hinder (Lundberg, Säljö 

& Liberg, 2014; Säljö, 2005). Styrdokumenten understryker att eleverna ska få möjlighet 

att erfara kunskap på flera olika sätt i undervisningen (Skolverket, 2018, s.14). Med 

estetiska lärprocesser i undervisningen får elever möjlighet att gestalta sitt lärande genom 

olika estetiska uttrycksformer. I en sådan lärprocess inkluderas elevernas egna erfarenheter 

så att eleverna är delaktiga och lär sig av varandra (Aulin-Gråhmann & Thavenius, 2003; 

Skolverket, 2015). Trots detta används estetiska lärprocesser inte på ett medvetet sätt i 

dagens undervisning för att bidra till lärande utan mer för att fylla ut lektioner när tid finns 

(Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004, s. 67). Därmed finns behov av att undersöka 

lärares uppfattning av hur estetiska lärprocesser kan vara en del av lärandet i 

svenskundervisningen.  

Därför är syftet med denna studie att bidra med kunskap om lärares uppfattningar av 

estetiska lärprocesser och hur de utifrån sin uppfattning väljer att använda estetiska 

lärprocesser i svenskundervisning. För att samla in datamaterialet användes enskilda 

semistrukturerade intervjuer med deltagare från tre olika kommuner. Eftersom 

undersökningen fokuserar på uppfattningar är analysen av datamaterialet inspirerad av 

fenomenografisk ansats.  
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2. Syfte  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lågstadielärare uppfattar estetiska 

lärprocesser i ämnet svenska.  

 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor:  

 

• Vad uppfattar lärare att estetiska lärprocesser innebär i svenskundervisning?  

• Hur uppfattar lärare att estetiska lärprocesser används i svenskundervisning? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden redogörs för forskning om estetiska lärprocesser i skolan. Nedan beskrivs 

estetiska lärprocesser (3.1), estetiska lärprocesser ur ett estetikhistoriskt perspektiv (3.2) 

och estetiska lärprocesser i styrdokumenten (3.3). Därefter belyses estetiska lärprocessers 

inflytande och påverkan i undervisning (3.4) samt estetiska lärprocesser ur ett 

sociokulturellt perspektiv (3.5).  

3.1 Estetiska lärprocesser 

Under de senaste åren har estetiska lärprocesser som begrepp, det vill säga lärande genom 

flera sinnen börjat användas (Lindstrand & Selander, 2009, s. 108). En lärprocess kan ses 

som en aktivitet där man antingen tillägnar sig ny kunskap eller fördjupar redan tillägnad 

kunskap. En sådan process kan exempelvis leda till att en elev lär sig att utveckla strategier 

för läsförståelse. Med estetiska lärprocesser menas att den kunskapsutveckling som sker i 

en lärprocess vare sig man är i skolan eller någon annanstans kan ske i och genom fler 

uttrycksformer än skrift, såsom musik, bild, dans, litteratur eller bildkonst liksom i möte 

med olika konstverk. Uttrycksformerna används då för att man ska få lära sig genom att 

skapa och därmed vara delaktig i sin egen lärprocess. Genom användning av olika 

uttrycksformer i lärandet får elever möjlighet att reflektera över teoretisk kunskap och 

uttrycka sin reflektion praktiskt (Burman, 2015, s. 8-9). 

Estetiska lärprocesser medför att lärare och elever kan använda olika språk för att gestalta 

och formulera sitt lärande såsom skriftspråk, talspråk och estetiska språk (Hansson-

Stenhammar, 2015, s. 27) Språk är ett verktyg för att skapa meningsfull kommunikation 

och i dagens samhälle sker kommunikation genom en mängd olika uttrycksformer såsom 

bild, musik, rörelse, drama, dans, litteratur, samtal och film. Mängden av uttrycksformer 

som människan använder ingår i ett vidgat språkbegrepp. Att använda ett vidgat 

språkbegrepp i undervisningen ger möjlighet till en lärmiljö där eleverna kan utveckla olika 

former av tänkande och kunskap (ibid., 2007, s. 9).  

3.2 Estetiska lärprocesser ur ett estetikhistoriskt perspektiv 

Ett sätt att närma sig begreppet estetiska lärprocesser är att göra det utifrån olika teorier 

om konst ur ett estetikhistoriskt perspektiv (Burman, 2015). Perspektiven beskrivs i form 

av olika register: ett mimetiskt, ett kunskapsteoretiskt, ett antropologiskt och ett vidgat 
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register. Det mimetiska registret var aktuellt från antiken fram till 1700-talet och menar att 

konst har till funktion att imitera eller efterbilda något. Konsten handlar därmed om att 

spegla verkligheten som den är. En estetisk lärprocess inom ramen för det mimetiska 

registret kan innebära att elever tillägnar sig ny kunskap och fördjupar kunskap i 

svenskundervisning genom att använda olika uttrycksformer och gestalta och avbilda 

ämnesinnehåll (Burman, 2015, s. 14-15).  

Ett kunskapsteoretiskt register utgår från att konst står för en egen kunskapsform. I mitten 

av 1700-talet knöts det estetiska ämnesområdet an till begreppet etymologi som beskriver 

estetik som ”det sinnliga” och ”förnimbara”. Därför är estetik en allmän teori om 

sinneskunskap. Synen på konst innebär att det är något unikt som inte passar in i något 

mönster. Konst är därför till sin form icke-begreppslig och kan ge olika budskap till olika 

människor beroende på vem som tolkar. En estetisk lärprocess inom ramen för ett 

kunskapsteoretiskt register innebär att elever använder estetiska uttrycksformer för att få 

fram sin sinnliga kunskap som utgår från och sitter i kroppen. Skapandet blir på så sätt 

personligt och unikt (Burman, 2015, s. 16-17).  

Ett antropologiskt register växte fram kring sekelskiftet 1800 och menar att konst skapas 

av människor som i grunden är estetiska varelser. Människan som estetisk varelse har 

behov av att få uttrycka sig för att hon är skapande till sin natur och att uttrycken framträder 

i handlingar och konst. En estetisk lärprocess innebär att elever får fram sina tankar genom 

uttrycksformer och på detta vis kan de lära sig nya saker om sig själva och om sina 

medmänniskor (Burman, 2015, s. 19-20).   

Det utvidgade registret menar att konst förändras hela tiden och kan se ut på olika sätt. 

Synen på konst utvecklades på 1960-talet vid en tid då ny konst överskred de traditionella 

klassificeringarna av vad konst fick vara. Konstnärer vid denna tid öppnade därför upp 

dörren för att konst kan vara vad som helst för olika personer. En estetisk lärprocess inom 

ramen för ett utvidgat register innebär att lärare är fria att använda lärprocessen på olika 

sätt och att de register som beskrivits ovan kan vara ett stöd för att få större förståelse för 

fenomenet (Burman, 2015, s. 20-21).  

3.3 Estetiska lärprocesser och styrdokument 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (Lgr11, 

Skolverket, 2018) är det skolans uppdrag att främja elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
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självförtroende i undervisningen. Undervisningen ska vara varierande så att elever får 

möjlighet att lära sig och gestalta sin kunskap genom olika uttrycksformer såsom drama, 

dans, musik och skapande genom bild. Genom en sådan undervisning får eleverna 

möjlighet till att reflektera, pröva, omsätta idéer och lösa problem (Skolverket, 2018, s. 9-

10, 14).  

När det gäller utveckling av förmågan att formulera sig i tal och skrift ska eleverna få rika 

möjligheter att tillägna sig språk på ett varierat sätt (Skolverket, 2018, s. 13, 252). Elever 

möter olika former av texter i sin vardag, vanlig skrift eller text som kombineras med ord, 

bild, ljud eller andra estetiska uttrycksformer. Eftersom skolan ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sitt språk och sin kreativitet ska eleverna få möta olika texter i 

ämnet svenska och få vidga sitt språkbruk med hjälp av fler estetiska uttrycksformer 

(Skolverket, 2017, s. 16).  

Undervisningen ska dessutom anpassas utifrån elevernas behov och förutsättningar och 

fler uttrycksformer i undervisningen kan ge elever fler möjligheter att visa sin förståelse 

(Skolverket, 2018, s. 6-8, 252). Skolan ska alltså ge eleverna förutsättningar att uttrycka 

sig genom ord men även genom estetiska uttrycksformer dels för att utveckla ett rikare 

språk dels för att kunna förmedla sina erfarenheter.  

3.4 Estetiska lärprocessers påverkan i utbildning 

År 2006 gav UNESCO ut en sammanställd rapport angående utvecklingen av konst och 

kultur i utbildning och lärande (art education) som fick namnet Road map for arts 

education. Rapporten belyser hur undervisning som inkluderar elevers egen kultur och 

erfarenheter kan leda till att elever blir aktiva och kreativa i olika uppgifter. 

Undervisningen kan även leda till att elever tränar på att reflektera kritiskt och att tänka 

och skapa fritt. Enligt rapporten kan konst och kultur i utbildning stimulera elevers 

kognitiva utveckling så att elever får syn på hur deras lärande kan tillämpas i andra 

situationer. Därmed kan elever bli mer kreativa, flexibla och innovativa i olika situationer 

samt reflektera kritiskt i relation till sin omvärld (Unesco, 2006, s. 4-8). I de länder där 

skolor haft en välutvecklad art education har effekten blivit att skolorna även haft höga 

resultat i PISA-undersökningar när det gäller läs- och skrivutveckling (Bamford, 2006).  
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3.4.1 Användning av estetiska lärprocesser i undervisning 

Estetiska lärprocesser kan ha betydelse för inlärning av ämnesinnehåll (Hansson-

Stenhammar, 2015). Uttrycksformen sång kan till exempel hjälpa elever att minnas 

solsystemet tack vare dess upprepande karaktär. Lärare upplever att fler sinnliga 

erfarenheter är nödvändiga vid en lärprocess vilket kan bli möjligt genom estetiska 

uttrycksformer. Variationen av uttrycksformer anses meningsfull för att elever ska få större 

förståelse för ämnesinnehåll i svenskundervisning.  

Variationen av uttrycksformer i undervisning visar sig även vara användbar i samband med 

inlärning av alfabetet (Sotiropoulou-Zormpala, 2012). Genom att använda fler 

uttrycksformer såsom drama, sång och musik i undervisningen får elever fler möjligheter 

till att lära sig bokstävers form och ljud samt möjlighet till delaktighet. Därmed kan sådana 

aktiviteter utveckla elevers fonologiska medvetenhet samt medföra att elever motiveras till 

att vara aktiva och engagerade i aktiviteter.  

Fler uttrycksformer i undervisningen kan även vara användbara för att elever ska kunna 

tänka självständigt och skapa sin egen mening (Mclennan, 2010). Genom att låta elever får 

välja en estetisk uttrycksform såsom bild kan de vara delaktiga i sin lärprocess och få fram 

sina tankar och sin förståelse av ämnesinnehåll i ämnet svenska. Om elever inte får vara 

delaktiga och skapa i undervisning kan det leda till att deras förmåga till kreativitet och 

engagemang minskar. Att uppmuntra och stödja estetiskt utforskande i elevers tidiga 

skolår kommer hjälpa dem att bygga en stark grund i att tänka kreativt, analytiskt och 

problemlösande (Mclennan, 2010). 

3.4.2 Lärares inställning till estetiska lärprocesser kopplat till formuleringar i 
styrdokument 

Lärare beskriver att användningen av estetiska lärprocesser påverkas av formuleringar i 

styrdokumenten och lärares inställning (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2008; Hansson-Stenhammar, 2015; Mclennan, 2010). Lärare upplever att 

formuleringar i styrdokumenten är vaga angående användningen av estetiska lärprocesser 

i svenskundervisning. De vaga formuleringarna har medfört att estetiska lärprocesser inte 

använts på ett medvetet sätt för att bidra till lärande i undervisning utan istället varit 

lustfyllda inslag (Aulin-Gråhamn, Persson, & Thavenius, 2004, s. 66-67). Bristen på 

kunskap om estetiska lärprocesser gör att lärare upplever sig vara i behov av 

kompetensutveckling om hur lärprocessen ska användas på ett medvetet sätt för att lärande 
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ska bli meningsfullt för elever. Mer kunskap menar lärare kan få dem att känna sig tryggare 

i att använda fler uttrycksformer än skrift i svenskundervisningen (Asplund Carlsson, 

Pramling och Pramling Samuelsson, 2008).  

De vaga formuleringarna i styrdokumenten har även inneburit att det finns en diskurs 

mellan lärare angående hur estetiska uttrycksformer ska användas för att ge elever 

möjlighet att utveckla tilltro till sin språkliga förmåga. En del lärare anser att elever ska 

använda samma estetiska uttrycksform i undervisningen för att utbildningen ska vara 

likvärdig. Medan andra lärare anser att likvärdig utbildning innebär att fler än en 

uttrycksform ska erbjudas i undervisning för att kunna tillgodose elevers behov och utgå 

från deras förutsättningar (Mclennan, 2010). 

3.5 Lärprocesser ur ett sociokulturellt perspektiv  

Lärande i styrdokumenten framhäver betydelsen av samspel och delaktighet mellan elever 

i undervisning. Därför finns det behov av att i aktuell studie ge en beskrivning av hur 

estetiska lärprocesser har ett samband med lärprocesser ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Lärande enligt sociokulturell tradition sker genom språk och mänskligt handlande i sociala 

praktiker (Säljö, 2005). När eleverna kommunicerar med varandra under lektioner skapas, 

lärtillfällen där de får ta till sig av varandras erfarenheter och på så sätt lära sig nya sätt att 

tänka, resonera och lösa problem (a.a. s. 16, 18). Tillfällen där elever får lära sig på olika 

sätt i samspel med andra kan relateras till estetiska lärprocesser som innebär att elever får 

tillägna sig kunskap genom att olika estetiska uttrycksformer inkluderas i undervisningen. 

Inkludering av estetiska uttrycksformer innebär att förutom skriftspråk även bildspråk, 

språk i dans och musik kan användas för att skapa meningsfullt lärande för elever (Burman, 

2015; Hansson-Stenhammar, 2015; Liberg, 2007).  

Estetiska uttrycksformer kan främja lärande för att eleverna får möjlighet att vara delaktiga 

i aktiviteter och på så sätt erövra erfarenheter eller förändra sitt tänkande (Burman, 2015; 

Säljö, 2005, s. 14). Estetiska uttrycksformer kan knytas an till medierande redskap som 

skapas för att kommunikation ska kunna fortsätta utan hinder. Redskapen är uppdelade i 

tre kategorier: språkliga redskap, artefakter och fysiska redskap. Samtidigt som samhällen 

förändras så förändras även utbudet av språkliga redskap vilket medför att fler 

kommunikationsformer än tal och skrift utvecklas. De språkliga redskapen hjälper oss att 

kommunicera kunskaper och erfarenheter till varandra och därför kommer samtalet alltid 
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vara viktigaste redskapet för lärande menar Säljö (2005). I en estetisk lärprocess skulle 

språkliga redskap kunna vara en ramsa för att träna in och minnas kunskap. 

Vygotskij ser lärande som en ständig process som innebär att människan har möjlighet att 

alltid lära sig nya kunskaper och färdigheter med rätt stöd (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2014). Hans sätt att se på lärande hänger samman med principen om den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Begreppet syftar till vad elever klarar att genomföra själva 

och vad elever klarar av att genomföra med hjälp av rätt stöttning (scaffolding). 

Medierande redskap kan vara ett stöd för att elever ska kunna behärska och klara av något 

nytt mer och mer på egen hand (Lundberg, Säljö & Liberg, 2014, s. 305-306). I en 

lärprocess medför medierande redskap att elever får möjlighet att reflektera, fantisera samt 

skapa mening och betydelse i undervisning (Säljö, 2005, s. 24, 41). I en estetisk lärprocess 

kan en målad bild, som är ett fysiskt redskap, vara ett stöd för elevens minne inför skapande 

av en återberättande text. Eleven kan antingen välja att skapa något som är förknippat med 

en tidigare händelse eller välja att skapa något utifrån sin egen fantasi som är förknippad 

med hans eller hennes uppfattning och föreställning. Vygotskij (1998) belyser fantasins 

betydelse i undervisningen. Han hävdar att skapande handlingar där elever får använda sin 

fantasi främjar elevers utveckling och mognad. Hjärnan har funktionen att bevara tidigare 

erfarenheter och kunskaper och den har också funktionen att kunna förändra vårt sätt att 

tänka med hjälp av fantasi och föreställningar (Vygotskij, 1995, s. 11-13). Därför behöver 

pedagoger ge elever möjlighet att skapa något nytt utifrån sin egen uppfattning och 

föreställning för att på så sätt skapa nya meningsfulla erfarenheter (Vygotskij, 1995, s. 14-

16).  
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4. Metod  

Studien utgår från en fenomenografisk ansats för att analysera lika och skilda uppfattningar 

hos lärare angående estetiska lärprocesser (4.1). I kapitlet ges en redogörelse för studiens 

urval (4.2), datainsamling (4.3), analys samt forskningsetiska aspekter och studiens 

tillförlitlighet (4.4).  

4.1 Fenomenografisk ansats  

Inom fenomenografi är man intresserad av vad som erfars och hur detta erfars av individer 

(Marton & Booth, 2000). Hur människor erfar världen, olika situationer eller fenomen 

beror på olika uppfattningar och kunskaper en människa har som i sin tur är 

erfarenhetsbaserad. Ansatsen vill därmed beskriva människors olika uppfattningar av 

fenomen och är den metodansats som denna studie har sin utgångspunkt i (Larsson, 2010; 

Marton & Booth, 2000, s. 146). Studien intar därmed ett andra ordningens perspektiv vilket 

innebär att det är lärares uppfattning av estetiska lärprocesser i svenskundervisning som 

undersöks. Människor har olika uppfattningar om fenomenet estetiska lärprocesser 

beroende på olika erfarenheter. Därför är det intressant att undersöka vilka uppfattningar 

av estetiska lärprocesser fyra lärare har som arbetar inom tre olika kommuner samt hur 

deras uppfattningar påverkar hur lärprocessen används i praktiken. 

 

Syftet i en fenomenografisk undersökning är att karakterisera och kategorisera de 

kvalitativt olika sätt människor erfar och uppfattar olika fenomen (Ahlberg, 1995). 

Kategoriseringen i denna studie är därmed uppdelad efter olika sätt som lärare uppfattar 

estetiska lärprocesser. Uppfattningar formas utifrån vilka aspekter av ett fenomen som 

urskiljs (Marton & Booth, 2000). Alltså framträder olika aspekter inom varje kategori som 

lyfter fram lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser. Det är aspekterna som 

fokuseras i kategorierna för att de utgör kärnan och anledningen till lärarnas uppfattningar 

(ibid). Däremot ställs inte uppfattningarna i kategorierna hierarkiskt mot varandra i 

resultatet.  Istället har kategorierna funktionen att beskriva kvalitativt skilda sätt som 

lärarna uppfattar estetiska lärprocesser på.  

 

Resultatet som framträder i denna studie kommer formas till generella slutsatser om och 

därmed ge kunskap i och förståelse för hur estetiska lärprocesser upplevs och erfars. 
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4.2 Urval  

Eftersom undersökningen riktar sig mot de lägre åldrarna i skolan gjordes urvalet mot 

verksamma lärare som arbetar i förskoleklass och årskurserna 1-3. För att få lärare i studien 

som har en uppfattning av estetiska lärprocesser sedan tidigare gjordes ett målstyrt urval 

samt ett bekvämlighetsurval för att jag kontaktade lärare som jag kände sedan tidigare 

(Bryman, 2011). Jag kontaktade lärare från tidigare verksamhetsförlagd utbildning, och 

lärare som jag kände privat. Kontakten togs via mejl och telefon. Lärarna har behörighet i 

årskurserna 1-3 men två av lärarna har även behörighet upp till årkurs 6 och en lärare upp 

till årskurs 7. En av de intervjuade lärarna är verksam i en årskurs 5 men ansågs lämplig 

för studien för att hen har erfarenhet av att arbeta inom det aktuella åldersspannet. 

Nedan presenteras deltagarna i studien kort. Lärarna är verksamma på tre olika skolor från 

tre olika kommuner. 

 

Lärare Utbildning Arbetserfarenhet Verksam 

Lärare 1 (L1) Grundskolelärare 

med inriktning mot 

förskoleklass och 

årkurserna 1-3. 

Arbetat som lärare i 1 

år.  

Verksam i en 

medelstor kommun 

och arbetar för 

tillfället i en 

förskoleklass. 

Lärare 2 (L2)  Grundskolelärare 

med inriktning mot 

förskoleklass och 

årskurserna 1-6. 

Arbetat som lärare i 3 

år.  

Verksam i en liten 

kommun och arbetar 

för tillfället i en 

årskurs 2. 

Lärare 3 (L3)  Grundskolelärare 

med inriktning mot 

årskurserna 1-6.  

Arbetat som lärare i 

20 år.  

Verksam i en 

medelstor kommun 

och arbetar för 

tillfället i en årskurs 

1. 

Lärare 4 (L4) Grundskolelärare 

med inriktning mot 

årskurserna 1-7. 

Arbetat som lärare i 5 

år.  

Verksam i en 

medelstor kommun 

och arbetar för 

tillfället i en årskurs 

5. 
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4.3 Genomförande av datainsamling 

Materialet för denna studie har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra 

lärare (Bryman, 2011). Intervjuformen är en kvalitativ metod och ansågs lämplig för att 

kunna beskriva människors olika perspektiv av ett fenomen (Larsson, 2010) som i detta 

fall är estetiska lärprocesser. Frågorna till intervjuerna ingick i en intervjuguide (Bilaga 1) 

och var indelade utifrån de teman som avsågs beröras. Intervjuguiden användes som ett 

stöd vid intervjuerna och eftersom semistrukturerad intervju användes behövde 

intervjuerna inte utgå från den ordning som stod i guiden. Deltagarna fick därmed vara 

med och styra samtalens riktning till viss del. Men jag som intervjuare hade rollen att se 

till att samtalen fokuserade på estetiska lärprocesser (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare 

användes följdfrågor som ställdes inom ämnet där lärarna fick reflektera över vilken 

betydelse estetiska lärprocesser kunde ha i svenskundervisning. Frågorna medgav att 

lärarna exempelvis beskrev detaljerat hur estetiska uttrycksformer såsom film och bild var 

stöd för eleverna vid skrivande av dikter och berättelser. En del frågor omformulerades för 

att få så sanningsenliga svar som möjligt vilket Bryman (2011, s. 413) menar ökar 

tillförlitligheten för studiens resultat. Intervjuerna avslutades med att lärarna tackades för 

sin medverkan. 

Samtalen genomfördes på lärarnas skolor utifrån deras önskemål om tid och datum. Varje 

intervjutillfälle tog ungefär 40-45 minuter. Intervjuerna spelades in med en smartphone för 

att all information från intervjuerna skulle kunna användas till transkribering och analys.  

4.4 Beskrivning av analysarbete 

Efter intervjuerna inleddes analysarbetet med att jag först lyssnade på varje intervju innan 

jag började transkribera. Jag valde sedan att transkribera hela samtalen från talspråk till 

skriftspråk. Jag valde även att inte ta med små ord eller ljud som exempelvis ehm, uh, 

liksom, för att dessa småord eller ljud inte gav något vidare för analysarbetet.  

Syftet med analysen var att komma åt skilda sätt på vilka lärarna uppfattade estetiska 

lärprocesser och vilka aspekter inom varje uppfattning som kunde urskiljas. Under hela 

processen beaktades Larssons (2010) resonemang om att utgångspunkten i den 

fenomenografiska analysprocessen består av att urskilja skillnader och likheter. Nedan 

följer en beskrivning av analysprocessen.  
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Efter transkriberingen började jag att läsa igenom alla intervjuer i sin helhet för att bekanta 

mig med data och för att få ett helhetsintryck av det nerskrivna materialet. Under första 

läsningen lyssnade jag samtidigt igenom inspelningarna för att kontrollera att 

transkriberingen stämde överens med deltagarnas uttalanden. Därefter läste jag varje 

intervju var för sig flera gånger. Under tiden skrev jag anteckningar bredvid texten som 

relaterade till frågeställningarna. Det kunde vara anteckningar som sammanfattade vad en 

lärare beskrev i en utsaga med bara ett ord och som kunde vara användbara kodord när 

beskrivningskategorier sedan skulle framträda.  

Under läsningen strök jag under med två olika färger i intervjuerna när olika utsagor 

svarade mot studiens två frågeställningar som fokuserade på vad lärare uppfattar och hur 

lärare uppfattar angående estetiska lärprocesser. Analysarbetet fortsatte genom att jag 

kategoriserade utsagor utifrån de två frågeställningarna som liknande varandra. Utsagorna 

kunde jag sedan ställa mot varandra för att urskilja vilka olika aspekter som framträdde. 

Kategorierna som framträdde under första frågeställningen angående vad lärare uppfattar 

att estetiska lärprocesser innebär i svenskundervisning var estetiska lärprocesser som 

delaktighetsstödjande och estetiska lärprocesser som lärandestöd. Kategorierna som 

framträdde under andra frågeställningen angående hur lärare uppfattar estetiska 

lärprocesser används i svenskundervisningen var estetiska lärprocesser som komplement 

och estetiska lärprocesser som svårt att genomföra. Resultatpresentationen redogör för 

beskrivningskategorierna som framträdde samt de aspekter som kunde urskiljas under 

varje kategori (Marton & Booth, 2000, s. 163). För att beskriva innehållet i de olika 

kategorierna har även kärnfulla citat valts ut. Resultatet är samordnat i en gemensam 

struktur, det så kallade utfallsrummet.  

4.4.1 Forskningsetiska aspekter 

Det finns fyra huvudkrav som legat till grund för studien som utgår från Vetenskapsrådet 

(2002). Huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Studiens deltagare blev informerade skriftligt och muntligt om studiens 

syfte och att de skulle intervjuas, samt bli inspelade under samtalet. För att ge samtycke 

skrev de på en samtyckesblankett (Bilaga 2), och när de fyllde i blanketten fick de 

information om att studien var helt frivillig och att de kunde dra sig ur när som helst. I 

blanketten förklarade jag även att det insamlade materialet skulle avidentifieras för att 

skydda deltagarnas integritet. I samtyckesblanketten förtydligade jag även att allt material 
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som samlades in endast skulle användas för studiens syfte och sedan raderas när studien 

blivit godkänd.  

4.4.2 Studiens tillförlitlighet   

Under arbetsprocessen med studien har hänsyn vidtagits till fyra kriterier för öka 

tillförlitlighet (Bryman, 2011). Första kriteriet handlar om trovärdighet och detta har tagits 

hänsyn till genom att spela in och samtidigt skriva vid intervjuerna. Det andra kriteriet 

belyser studiens överförbarhet vilket innebär att studien beskrivits på ett tydligt och 

detaljerat sätt så att andra skulle kunna genomföra studien igen. Det tredje kriteriet berör 

studiens pålitlighet och detta har tagits hänsyn till genom att studiens alla faser är 

beskrivna. Fjärde kriteriet innebär att styrka och konfirmera vid varje intervju vad 

deltagaren hade sagt så att det stämde överens med min tolkning som intervjuare (ibid.).   
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5. Resultat 

Inom fenomenografi har man inte gjort färdiga kategorier i förväg utan de 

beskrivningskategorier som framställs är ett resultat av analysarbetet. I resultatkapitlet 

beskrivs kategorierna under egna rubriker med citat från lärares utsagor. Syftet med citaten 

under beskrivningskategorierna är att de ska ge en bild av typiska drag inom kategorin. 

Intervjupersonerna har fått varsin beteckning: L1, L2, L3 samt L4. Beteckningen står i 

anslutning till varje citat.  

Huvudresultatet av hur lärare uppfattar estetiska lärprocesser i ämnet svenska består av 

fyra beskrivningskategorier som avser svara på studiens frågeställningar. Kategorierna 

presenteras i tabellen nedan:  

Tabell 1: Beskrivningskategorierna 

5.1 Lärares uppfattning av vad estetiska lärprocesser innebär i 

svenskundervisning 

 

5.1.1 Estetiska lärprocesser som delaktighetsstödjande 

 

5.1.2 Estetiska lärprocesser som inlärningsstöd  

 

5.2 Lärares uppfattning av hur estetiska lärprocesser används i 

svenskundervisning  

 

5.2.1 Estetiska lärprocesser som komplement 

 

5.2.2 Estetiska lärprocesser som svåra att genomföra 

 
 

Beskrivningskategorierna  

5.1 Lärares uppfattningar av vad estetiska lärprocesser 

innebär i svenskundervisning 

I materialet framträder två beskrivningskategorier där den ena har fokus på estetiska 

lärprocesser som delaktighetsstödjande och den andra på estetiska lärprocesser som 

lärandestöd.  
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5.1.1 Estetiska lärprocesser som delaktighetsstödjande  

Inom denna uppfattning definieras estetiska lärprocesser som delaktighetsstödjande för 

elever i svenskundervisning. Delaktigheten berör olika aspekter där eleven står i fokus. En 

aspekt lyfter fram att elever får vara medproducenter genom estetiska lärprocessser. Ett 

exempel på detta är när bild, musik, dans och drama används i samband med läsning och 

skrivning:  

L2: Jag tänker att elever får vara med och skapa någonting på olika sätt 

genom bild, dans, musik och drama. 

Den andra aspekten som lärare lyfter fram är att elever kan vara personliga i sitt uttryck 

genom estetiska lärprocesser. När elever får uttrycka sina tankar och åsikter genom en 

uttrycksform som de känner sig trygg med utifrån sin personlighet kan även 

självförtroendet öka: 

L1: Det kan vara en del av ens personlighet att man blir säkrare i sig själv om 

man får uttrycka sig på olika sätt. 

Den tredje aspekten som lyfts fram är att estetiska lärprocesser kan leda till att elever blir 

motiverade när de får utveckla skriftliga texter till en annan estetisk form. Till exempel 

kan filmskapande vara positivt att använda för att elever ska motiveras att skriva dikter då 

två olika uttrycksformer kombineras: 

L4: Elever kan motiveras till att skriva dikter för att det inte bara blir en text 

på papper utan det blev något mer. Och det blir roligt för dem att visa upp 

dem för varandra. 

Vidare lyfts en fjärde aspekt där lärare beskriver att estetiska lärprocesser kan stödja elever 

till att bli aktiva att använda sin fantasi i svenskundervisningen. Genom att måla bilder kan 

elever bli aktiva i att exempelvis förutsäga och gissa vad som ska hända i en bok:  

L1: Om eleverna ska göra en berättelse så är det viktigt att i den uppgiften 

kunna använda fantasin och tänka vad ska hända sen. Och om de då tycker 

att det är lättare att först måla så vill jag ge eleverna möjligheten att få 

uttrycka sig på det sättet. 

En sista aspekt i denna kategori lyfter fram att estetiska lärprocesser kan möjliggöra att 

elever blir aktiva i sin egen lärprocess. Genom att elever får vara med och utforma 

uppgifter tillsammans med lärare kan lärare synliggöra elevernas lärprocess och ge 



16 
 

förutsättningar för eleverna att ta ansvar för att utveckla sitt språk och sin kommunikativa 

förmåga. Det är viktigt att göra undervisningen meningsfull och genom att eleverna kan 

välja olika uttrycksformer kan det bidra till att de tar ansvar för sina tankar och sin 

lärprocess:   

L3: Ibland märker jag att eleverna själva har förmåga att utveckla uppgiften 

mer och jag tycker det är ganska vanligt att det inte blir som jag har tänkt 

utan att det alltid blir mycket bättre […] 

[…] Jag tycker det är viktigt att lyssna på barnen och få input från barnen för 

de har ofta jättebra tankar och idéer. Att man inte alltid har en bestämd 

slutprodukt som eleverna ska göra utan låter dem själva få tycka och tänka 

[…] 

5.1.2 Estetiska lärprocesser som inlärningsstöd 

Den här uppfattningen beskriver estetiska lärprocesser som inlärningsstöd i 

svenskundervisning. En aspekt som lärarna lyfter är att estetiska lärprocesser kan 

möjliggöra att ord och begrepp blir konkreta för elever så att de förstår. Ett exempel är att 

använda drama för att beskriva hur vattnets kretslopp fungerar: 

L1: Jag tror att lärprocessen ser annorlunda ut om estetik är inblandat jämför 

med om det inte är det. Att man exempelvis får mer bildlig och konkret 

förståelse av innehållet. Om man bara säger att vattnet i sjöar avdunstar till 

moln och sen regnar det och sjöar fylls igen så får man fakta. Däremot tror 

jag att det blir mer konkret om man får se ett drama.  

En andra aspekt är att estetiska lärprocesser kan bidra till ett varierat arbetssätt så att elever 

erbjuds fler inlärningsmöjligheter och på så sätt få en rik och nyanserad bild av ett 

ämnesinnehåll. Ju fler möjligheter eleverna får för att få syn på lärandet i undervisningen 

desto större chans att kunskapen blir befäst: 

L2: Estetiska lärprocesser tänker jag är mångfacetterad för att ge elever 

många möjligheter att ta till sig kunskap.  

L1: Det handlar mycket om upplevelser man vill ge eleverna och hur de kan 

få ta till sig kunskap på olika sätt och hur de kan minnas genom att se det på 

olika sätt.  
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En tredje aspekt är att lärare uppfattar att de kan anpassa undervisning för elever med läs-

och skrivsvårigheter genom estetiska lärprocesser. För att elever ska kunna visa sin 

förståelse i svenskundervisning kan lärare välja en uttrycksform som de vet att eleverna 

behöver utifrån förutsättningar och behov. Elever kan därmed lära sig och visa sina 

kunskaper trots språksvårigheter. Till exempel kan lärare låta elever få använda bild för att 

visa sin förståelse i ämnet svenska:  

L3: Med estetiska uttrycksformer kan man fånga upp många barn som man 

har svårt att fånga upp annars. De kan ha svårt att läsa eller skriva och då kan 

det underlätta om de får rita eller visa på något annat sätt.  

L4: Man vet vilka elever som kan tycka det är väldigt kämpigt med att skriva 

och dem kan man be att förklara genom en bild eller något liknande.  

Bild anses även kunna användas för att anpassa undervisning för elever med svenska som 

andraspråk. Exempelvis kan bild användas för att förklara ords betydelse för SVA-elever:  

L2: Bilder kan vara en hjälp för mig att tydliggöra ord i svenskundervisning 

för mina SVA-elever (svenska som andraspråk). Utan SVA-eleverna hade 

jag nog inte jobbat så medvetet med att anpassa med andra uttrycksformer.  

Inom samma aspekt framkommer att lärares anpassningar handlar om att stödja elever att 

kommunicera på olika sätt och att olika arbetssätt kan stödja eleverna att utveckla sitt 

språk. Det urskiljs att elevers valmöjligheter är viktiga att se till i samband med inlärning 

och att estetiska lärprocesser kan bidra till att elever når målen i ämnet svenska: 

L2: […] Estetiska lärprocesser ger elever möjlighet att ta till sig på olika sätt för alla 

tilltalas av olika språk. Det är tydligt att elever lär sig på olika sätt och att olika 

uttrycksformer hjälper olika barn. 

5.2  Lärares uppfattningar av hur estetiska lärprocesser 

används i svenskundervisning 

Nedan beskrivs två beskrivningskategorier där den ena fokuserar på estetiska lärprocesser 

som komplement och den andra på estetiska lärprocesser som svåra att genomföra.  
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5.2.1 Estetiska lärprocesser som komplement 

Inom denna kategori beskrivs hur estetiska lärprocesser kan vara ett komplement på olika 

sätt i svenskundervisningen. En aspekt är att lärare modellerar i undervisningen och 

använder estetiska uttrycksformer för att elever ska känna sig trygga i hur de ska 

genomföra en uppgift i svenskundervisning. Ett exempel på detta är att lärare läser en 

berättelse för elever och sedan stannar upp för att modellera vad man tror ska hända 

fortsättningsvis i berättelsen genom att dramatisera. Sedan får eleverna vara med och 

dramatisera vad de tror ska hända i berättelsen och på så sätt träna lässtrategier: 

L1: Ibland läser vi en berättelse och modellerar hur man kan tänka utifrån 

lässtrategin att förutsäga och sen så får eleverna göra ett drama på hur det 

skulle kunna fortsätta. 

Estetiska lärprocesser kan även vara ett komplement i samband med modellering av 

diktskrivande. Det urskiljs att elevers förförståelse gynnas av att lärare modellerar 

skrivstrategier för att elever sedan ska kunna skriva egna dikter och att de motiveras att 

skriva för att deras texter förstärks genom att de får skapa filmer: 

L4: Nu skriver eleverna dikter om våren och då börjar vi tillsammans att 

tänka kring vilka ord som passar att ha med i en dikt som handlar om våren. 

Så vi börjar i hela klassen och jag modellerar hur man bygger en dikt. Sen 

får eleverna skriva sin dikt och därefter skapa egna filmer på Ipad då de spelar 

in dikten och lägger in bilder och musik. Då får eleverna se och höra dikterna 

genom fler uttrycksformer än bara text.   

Ett annat sätt som lärare valt att modellera på är i samband med användning av program 

på lärplattor som innefattar estetiska uttrycksformer. Elever får då en förståelse för hur de 

själva kan tänka och kan skapa något meningsfullt i svenskundervisningen genom olika 

program. Ett exempel kan vara att använda musikprogram på lärplatta för att få musik till 

en text:  

L4: Jag har låtit eleverna skriva texter i svenska och sedan visat programmet 

garageband. Det är en app på Ipad där man kan spela in en låt med instrument 

så den har eleverna fått använda […] 

[…] Eleverna tycker det är kul och är väldigt engagerade och stolta över sitt 

resultat. 
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Nästa aspekt är att estetiska lärprocesser kan vara ett komplement i svenskundervisning 

för att repetera ordkunskap. Rörelser i form av charader kan användas för att repetera 

adjektiv och ge elever möjligheten att gestalta sin ordförståelse med hjälp av kroppen: 

L2: Men nu till exempel så har vi jobbat med ordkunskap ett tag särskilt med 

adjektiv och när vi gjorde det så gjorde vi mycket charader. Det är också 

tänker jag ett sätt att tolka och uttrycka sig.  

Dessutom kan estetiska uttrycksformer såsom sång och rörelser vara ett komplement vid 

repetition av ordkunskap för att elever exempelvis ska lära sig årets månader:  

L3: När vi sjunger månadssången använder vi tecken till och i förra gruppen 

kom jag ihåg att då var det ju flera som lärde sig sin födelsemånad tack vare 

sången och tecknen. 

Ett annat sätt att repetera är vid bokstavsarbete i årskurs ett. Då handlar undervisningen 

om att skriva och eleverna använder bild för att repetera alfabetet. Bilden är på så sätt inte 

skild från skrivuppgiften utan ett fortsatt komplement till lärande:  

L2: Om jag tänker på bokstavsarbetet när man jobbade i ettan så jobbade man 

ju väldigt mycket även om det är traditionellt att man har sitt arbetsschema 

och prickar av så är ju flera av dem momenten ganska kreativa. Man ska rita 

bokstaven fint och måla den. 

En tredje aspekt är att estetiska lärprocesser kan vara komplementerande verktyg i 

samband med bedömning i ämnet svenska. I samband med skrivuppgifter och kartläggning 

kan bild vara ett komplement för att elever ska få ett ytterligare sätt att förklara sina texter 

för lärare:  

 L2: Nu har vi precis gjort bedömningsstödet i svenska och då har eleverna 

fått en skrivuppgift. Då var det en del elever som valde att rita en bild som 

komplement. När jag gick igenom texterna så var vid ungefär hälften av 

texterna som bilden verkligen var ett komplement för att förstå vad de hade 

skrivit.  

Bild kan även användas som ett verktyg för att synliggöra missuppfattning hos elever. 

Exempelvis kan lärare bedöma berättelseskrivande med hjälp av bilder och därefter 

utvärdera hur undervisning bör gå vidare:  
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 L1: I berättelseskrivande har målade bilder hjälpt mig att se vilka som förstår 

texttypens delar och vilka som inte förstår så att jag i så fall ska gå igenom 

det igen. Beskriver de en person men sedan målar något helt annat så kan de 

vara en hjälp för mig att bedöma vad de uppfattar.  

5.2.2 Estetiska lärprocesser som svåra att genomföra 

Inom denna beskrivningskategori beskrivs aspekter angående varför estetiska lärprocesser 

kan vara svåra att genomföra i svenskundervisning. En aspekt lärare lyfter fram är brist på 

tid till att planera och förbereda lektioner så att det finns ett tydligt mål för lärande i en 

estetisk lärprocess. Utan ett tydligt syfte är risken att lärande förloras i en lustfylld aktivitet 

och därför uppfattar lärare att estetiska lärprocesser kan vara svåra att använda: 

L1: Brist på tiden har medfört att det inte känts som eleverna förstått syftet 

med uppgiften. Ibland har det blivit mer fokus på det roliga än på det som 

eleverna skulle lära sig genom estetiska lärprocesser. Då har jag även 

funderat över om planeringen verkligen var värt det om upplevelsen bara 

blev rolig än att de lärde sig så mycket utöver det. Sen är det jättesvårt att 

veta om det är värt att göra det för att de tycker det är kul men man vill ju att 

det ska vara lärande genom det. 

Vidare lyfter lärare fram att syftet med svenskämnet ytterst är att utveckla elevernas 

skrivande och läsande och att det svåra med estetiska lärprocesser är att användningen av 

estetiska uttrycksformer inte får ta fokuset från elevers läs- och skrivutveckling: 

L1: Sen är ju syftet att eleverna ska öva sig att skriva så det får inte bara bli 

fokus på att måla.  

Tidsaspekten lyfts även fram för att lärare uppfattar att schemat begränsar användningen 

av estetiska lärprocesser i svenskundervisningen. Tiden på schemat är uppdelat på ett sätt 

så att lärare inte får tillräckligt med tid för att använda estetiska uttrycksformer med elever: 

L2: Nu i tvåan är ämneslärare iblandade och eleverna ska iväg till slöjden 

eller musiken. Det är alltså lite mer uppdelat nu vilket inte ger stort utrymme 

för att använda estetiska uttrycksformer i svenskundervisningen.  

Bristen på tid i schemat medför att lärare upplever att de behöver fokusera på elevers läs-

och skrivutveckling och därför lägger mindre fokus på estetiska lärprocesser:  
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L2: […] Men det är ju lite så med läsningen och skrivningen, de här bitarna 

tar mer tid och då blir det väldigt mycket fokus på det i schemat. Och det är 

ju på både gott och ont. Det behöver ju inte utesluta när man ska lära sig läsa 

och skriva att man jobbar estetiskt […] 

En andra aspekt är att estetiska lärprocesser även anses vara svåra att genomföra på grund 

av kunskapsbrist. Lärare uppfattar att de inte har rätt kunskap om hur de ska kunna lära ut 

till eleverna genom estetiska uttrycksformer:  

L1 […] Ja och kanske också lite det här med kunskapsbanken att jag inte vet 

hur jag ska lära ut genom estetiska lärprocesser. 

Kunskapsbristen medför även att lärare inte upplever sig ha självförtroende att använda 

estetiska lärprocesser och istället väljer bort det i svenskundervisningen:   

L3: […] Jag är ju inte särskilt duktig på estetiska uttrycksformer så att då 

kanske jag ibland väljer bort det för att det verkar svårt.  

Tredje aspekten är att olika elevgrupper kan påverka om det är svårt att genomföra estetiska 

lärprocesser eller inte. Det urskiljs att olika elevgrupper har möjlighet att klara av estetiska 

lärprocesser beroende på hur stort behovet är av undervisning som följer samma struktur. 

Exempelvis kan estetiska lärprocesser upplevas som ett inslag som inte ingår i det vanliga 

schemat vilket kan skapa oro i gruppen:  

L4: Det som gör att jag drar mig för att använda estetiska lärprocesser kan 

vara när man haft elevgrupper som är väldigt beroende av det fyrkantiga.  Det 

är svårt att flytta sig utanför ramarna för då blir de väldigt oroliga.  

På liknande sätt kan en del elever bli orolig av att genomföra drama för att de har svårt att 

koncentrera sig på uppgiften. Oro i gruppen kan skapa en svår situation vilket kan leda till 

att det inte blir möjligt att fortsätta dramatisera. Att lärare behöver välja bort estetiska 

uttrycksformer som exempelvis drama gör att en del elever i gruppen kan komma i kläm 

som vill och kan använda uttrycksformen: 

L1: […] Vid drama kan jag känna att vissa inte fixar det momentet att stå och 

vänta och lära sig repliker och förstå när man ska säga det och att det lätt blir 

rörigt. Och det gör ju att de elever som egentligen tycker det är roligt med 

drama tycker det är tråkigt för att det blir rörigt i gruppen. 
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Elever i gruppen kan även ha svårt att genomföra estetiska lärprocesser om det innebär att 

de ska uttrycka sig inför varandra. Exempelvis kan elever ha svårt att uttrycka sig genom 

drama för att de inte har modet att visa för andra: 

L1: […] vissa vågar inte spela drama och visa inför alla andra. De vågar inte 

uttrycka sig riktigt. 

Elever kan även ha svårt att uttrycka sig för varandra genom exempelvis bild för att de 

jämför sina bilder med varandra. När elever målar i undervisning och gör något personligt 

öppnar de upp en sårbar sida av sig själva. Det urskiljs att elever lätt kan såra varandra i 

och med jämförelser och åsikter om varandras målningar vilket i sin tur medför att lusten 

till bild i undervisning minskar: 

L1: […] Och i och med att man gör det till sitt eget det som man skapar så 

blir det ju också ganska mycket jämförelse. Om man exempelvis tar upp en 

bild och frågar vem som gjort den och har åsikter om den så blir det mot en 

själv på något sätt istället för mot bilden och många tar ju det väldigt 

personligt så då förstår man att en del drar sig för att måla. […] 

Sista aspekten är brist på resurser. Estetiska lärprocesser kan vara svåra att genomföra om 

lärare inte har tillräckligt med resurser i klassrummen: 

L4: Det är för lite resurser eller för många elever på för få lärare som gör att 

man känner att det är svårt att sätta igång något själv med 25 elever. 

Vidare lyfts det fram att få resurser gör att lärare inte använder estetiska lärprocesser för 

att de har för många elever i gruppen som inte är självgående utan behöver extra stöttning:  

L3: Och är det något man vill genomföra så behöver man resurser för att 

många elever känner sig osäkra på uppgifter och behöver extra stöd. 
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6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring studiens metod (6.1) och kring resultatet 

kopplat till bakgrunden (6.2). Avslutningsvis ges en framåtblick och ett resonemang om 

vad studien bidragit med.  

6.1 Metoddiskussion  

För studiens syfte var en fenomenografisk ansats användbar för att kunna urskilja olika 

uppfattningar hos lärarna. Men min hypotes var att en större variation av uppfattningar 

skulle kunna urskiljas och att de skulle vara mer skilda från varandra. En anledning till att 

variationen av uppfattningar inte blev större kan bero på att jag valde att enbart intervjua 

fyra lärare. För att ge större trovärdighet till studien skulle en större grupp respondenter 

behövts.  

Variationen hade troligtvis även kunnat bli större om lärarna som deltog hade haft större 

kunskap om estetiska lärprocesser. Jag valde ett målstyrt urval för att få fram lärare som 

hade någon uppfattning av estetiska lärprocesser men det var svårt. En anledning kan ha 

varit att jag också valde ett bekvämlighetsurval så att lärarna enbart var personer jag kände 

sedan innan. Hade jag valt enbart målstyrt hade jag kunnat undersöka fler skolor i olika 

kommuner som medvetet arbetade med estetiska lärprocesser. En styrka däremot med valet 

av deltagarna var att lärarna kom från tre olika skolor och från tre olika kommuner men 

hade likartade uppfattningar vilket stärker studiens validitet (Denscombe, 2018, s. 411). 

En av lärarna undervisade inte i skolår F-3 vid intervjutillfället men valdes dels för att hen 

hade erfarenhet inom det aktuella åldersspannet, dels för att jag hade svårt att få tag på 

andra lärare. Lärarens deltagande visade sig ge användbart datamaterial för att besvara 

studiens frågeställningar.  

För arbetet har det varit en styrka att använda semistrukturerade intervjuer för att frågorna 

inte var styrda till en viss ordning utan kom i den ordning som föll sig naturligt i samtalet 

och jag upplever att det fick lärarna att känna sig bekväma. För att lärarna skulle känna sig 

bekväma under samtalet formulerade jag dessutom om intervjufrågorna utifrån deltagarnas 

vardagsspråk, vilket kan ha bidragit till att de förstod frågorna och kunde ge innehållsrika 

svar. Samtidigt hade kanske en annan variation av uppfattningar kunnat urskiljas utan 

förtydligandet och omformuleringen. Under intervjuerna försökte jag att formulera mig på 

ett sätt som inte skulle påverka deltagarnas svar men det är inte säkert att min strävan har 
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uppnåtts. Min egen objektivitet går därför att ifrågasätta, min egen övertygelse om att 

användningen av estetiska lärprocesser är positiv och mitt engagemang kan ha påverkat 

deltagarna i intervjuerna och även min analys av data (Denscombe, 2018). 

För att få relevanta svar som skulle svara mot syftet och frågeställningarna fokuserade jag 

på ämnet svenska i mina frågor. Men jag insåg att frågorna upplevdes för öppna för att 

lärarna började att beskriva användning av estetiska uttrycksformer även i andra ämnen än 

svenska. Detta kan ha möjliggjort att intressant innehåll kunnat urskiljas om hur estetiska 

lärprocesser involveras i fler ämnen. Samtidigt var jag mer intresserad av estetiska 

lärprocesser i ämnet svenska och därför var det mycket data som inte kunde tas med i 

resultatet.  

En svaghet med kvalitativ intervju är att när det handlar om människors uppfattningar är 

det en subjektiv sanning vilket gör att det är svårt att veta om det som beskrivs i intervjun 

överensstämmer med faktiskt praktik (Denscombe, 2018). För att öka trovärdigheten i 

studien skulle det vara en styrka att kontrollera data genom att observera lärarna i deras 

undervisning och därmed kunna bekräfta eller ifrågasätta deras påståenden i intervjun 

(Denscombe, 2018, s. 285). På grund av tidsbrist kunde dock observationer inte 

genomföras. Trots allt var syftet att få fram lärarnas uppfattningar och därmed anser jag att 

valet av semistrukturerad intervju varit tillräckligt för att besvara syftet. Jag anser även att 

studien har hög reliabilitet för att lärarna som deltog intervjuades enskilt så att de inte 

skulle kunna påverka varandras uppfattningar.  

Styrkan med kvalitativ metod är att den accepterar att forskare kommer fram till olika 

slutsatser eftersom man analyserar och tolkar en social verklighet (Denscombe, 2018, s. 

417-418). Analysarbetet handlar om att försöka förbise tidigare förståelse (Alexandersson, 

1994). I denna studie har det handlat om att få förståelse för hur lågstadielärare uppfattar 

estetiska lärprocesser i ämnet svenska. Under analysprocessen har Larssons (2010) 

resonemang om att urskilja skillnader och likheter visat sig vara användbar. Den 

fenomenografiska arbetsgången har varit ett stöd för att behålla fokus och vara systematisk 

i arbetet i att söka efter olika uppfattningar.  

Jag anser att det enskilda arbetet möjliggjort att man som skribent fått en fördjupad bild av 

sitt material. Dock visade sig analysen vara svår och det tog lång tid för att få fram 

beskrivningskategorier. Eftersom kvalitativ studie dessutom innebär stort 

tolkningsutrymme kan tillförlitligheten försvagas för att analysen av uppfattningar och 
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kategorier i utfallsrummet har genomförts av en person. Därför tycker jag att analysarbetet 

hade underlättats och tillförlitligheten ökat om fler personer hade varit med i 

analysprocessen.  

Eftersom studien är kvalitativ och resultatet grundar sig på ett fåtal lärares uppfattningar 

är det svårt att generalisera studien till andra fall och därmed kräver denna data ett annat 

angreppssätt (Densombe, 2018). Det innebär att man istället funderar över i vilken mån 

informationen från en studie skulle kunna överföras till ett annat jämförbart fall 

(Denscombe, 2018, s. 413). För min studie betyder det att andra forskare får information 

om vad lärare uppfattar att estetiska lärprocesser är och hur de beskriver att de använder 

lärprocessen. Även om inte allt kan generaliseras till en annan studie så finns det ändå 

möjlighet att tillämpa delar på ett jämförbart fall vilket styrker studiens trovärdighet. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

I diskussionen kommer olika beröringspunkter mellan studiens resultat, styrdokument och 

tidigare forskning att diskuteras.  

6.2.1 Delaktighet genom estetiska lärprocesser  

Det framkommer att estetiska lärprocesser som lärare använt i sitt klassrum möjliggjort för 

elever att få vara delaktiga i sin lärprocess genom att de valt mellan fler uttrycksformer för 

att gestalta sitt lärande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ges elever på så sätt 

förutsättningar att kunna utveckla sitt tänkande för att de får utrymme att få fram sin 

reflektion på ett personligt sätt. De får även möjlighet att reflektera över och pröva vilka 

sätt som lämpar sig bäst för att få fram sina tankar. Möjligheten till att uttrycka sig på fler 

sätt för att kunna tillägna sig eller visa kunskap framhävs även som en viktig del i 

undervisningen enligt styrdokumenten (Skolverket, 2018, s. 9-10).  

Jag tycker mig se att lärarna uppskattar estetiska lärprocesser för att de möjliggör 

delaktighet men lärarna belyser även att de ofta inte väljer fler uttrycksformer än skrift för 

att de inte vet om eleverna klarar av sådana uppgifter. Deras uppfattning visar på en 

problematik kring hur vi bemöter våra elever så att de känner att deras lärare tror på deras 

förmåga och vågar ge dem ansvar. Om lärare inte ger elever utrymme att våga prova något 
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nytt och känna att det är okej att misslyckas så menar jag att de inte kommer att utvecklas 

som individer. Och ett sätt att prova sig fram är att få vara delaktig i undervisningen genom 

att få välja sätt att förmedla och gestalta sin kunskap på. Därför menar jag att lärarnas 

bemötande i undervisningen har stor betydelse för hur elevernas delaktighet kommer att 

framträda. Att låta elever få vara med och bestämma uttrycksform menar jag förmedlar för 

elever att deras lärare tror på deras förmåga genom att de får utrymme att göra egna val 

och får dra lärdom av sina val. Om lärare ger elever förtroende att delta och välja en 

uttrycksform för att gestalta sitt lärande kommer de att hjälpa sina elever att få en större 

insikt om hur de själva tänker (Burman, 2015, s. 20).  

6.2.2 Fantasins betydelse  

Estetiska lärprocesser uppfattas även kunna aktivera elevers fantasi i samband med 

skrivande. Lärare beskriver hur bild varit ett stöd inför berättelseskrivande för att eleverna 

ska kunna väcka sin fantasi. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan bild ses som ett 

medierande redskap för att elever ska minnas sina tankar till vidare skrivande. När elever 

får använda sin fantasi i exempelvis en bild får de möjlighet att uttrycka sina tankar vilka 

sedan kan förändras och utvecklas i samspel med andra (Säljö, 2005).  

Samtidigt tycker jag mig ha sett att lärarna inte använt fler uttrycksformer än bild i 

undervisningen för att elever ska kunna väcka sin fantasi. Det har varit mer fokus på att 

skriva texter och måla bilder till texten än att få använda sin fantasi för att skapa något nytt. 

Mclennan (2010) menar att om elever inte själva får skapa förminskas deras fantasi och 

engagemang i undervisningen. Att främja elevernas fantasi är en del av skolans uppdrag 

enligt läroplanen (Skolverket, 2018) för att den förmågan i sin tur kan frambringa idéer 

och problemlösningar. Elever behöver få använda sin förmåga att fantisera i 

undervisningen i olika uppgifter för att dagens samhälle även kräver att utbildningen ska 

göra elever mer kreativa och innovativa (UNESCO, 2006). Därmed framhävs betydelsen 

av att låta elevers fantasi få mer utrymme i svenskundervisningen än vad som sker idag. 

Jag menar att lärarna behöver utforska hur fler estetiska uttrycksformer kan få mer 

inflytande i undervisningen så att eleverna får möjlighet att skapa utifrån sin fantasi.  

6.2.3 Estetiska lärprocesser som motivationshöjande 

Lärarnas utsagor visar att estetiska lärprocesser kan möjliggöra motivation hos elever till 

att skriva texter i svenskundervisning. De uppfattar att eleverna kan motiveras till att skriva 
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och öka sin språkliga förmåga genom att variera uttrycksformer. Detta stämmer överens 

med Sotripoulou-Zormpala (2012) som belyser att elever blivit motiverade till att vara 

aktiva i språkundervisning när lärare använt sig av fler uttrycksformer.  

För att elevernas språkliga förmåga ska öka behöver elever få fler ingångar till svenska 

språket och få uttrycka sig på fler sätt än i skrift vilket är en förutsättning som lärare ska 

möjliggöra enligt kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2018). Lärarna beskriver i 

flera utsagor att elever fått skapa bilder eller film i samband med textskrivande för att öka 

deras motivation. Det stämmer överens med Mclennan (2010) som beskriver att elever 

upplevt att skapande som pågått i en estetisk lärprocess varit meningsfullt för deras lärande.  

Men trots att lärare uppfattar att motivationen kan öka hos elever om de får använda olika 

estetiska uttrycksformer så är det ändå bilden som används mest frekvent av lärarna i 

studien. Jag menar att om elever ska kunna motiveras till att använda sin kreativa förmåga 

behöver de få förutsättningar till detta vilket innebär att lärarna behöver använda sig av 

sådan undervisning som inte enbart handlar om att uttrycka sig genom skriven text eller 

bild. En skrivuppgift kan i sig möjliggöra att elever får vara personliga i hur den ska 

utformas men om estetiska lärprocesser inte varierar estetiska uttrycksformer kan man 

missa en möjlighet till att motivera eleverna.  

6.2.4 Stöd för inlärning  

Estetiska lärprocesser beskrivs kunna möjliggöra rika inlärningsmöjligheter för elever. 

Med fler inlärningsmöjligheter ges större chans för eleverna att få syn på lärandet. Att 

variera uttrycksformer för att kunna lära sig på fler sätt stämmer väl överens med 

Sotripoulou-Zormpala (2012) som beskriver att elever lärde sig alfabetet och blev 

fonologiskt medvetna genom en variation av uttrycksformer i undervisningen. Att variera 

uttrycksformer innebär att fler sinnen får vara i funktion vid lärande, vilket ökar chansen 

att förnimma och fördjupa kunskap (Lindstrand & Selander, 2009).  

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (Lgr11, 

Skolverket, 2018), ska lärare möjliggöra ett varierande arbetssätt så att elever får möjlighet 

att tillägna sig och gestalta kunskap genom olika uttrycksformer. Kunskap kommer till 

uttryck i olika former såsom - fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och dessa 

behöver samspela med varandra (ibid). Därmed anser jag att lärare behöver se till att dessa 

fyra kunskapsformer följer varandra så att lärandet blir till en helhet. Ett tydligt exempel 

på en medvetenhet om detta tycker jag mig sett när lärare beskrev hur förståelse av vattnets 
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kretslopp kan öka om elever inte bara får fakta utan även får förståelse genom ett drama. 

Men jag saknar en beskrivning av hur eleverna får träna sina färdigheter så att de lär sig 

att förstå vattnets kretslopp genom egen handling. Om lärande ska främjas ur ett 

sociokulturellt perspektiv behöver eleverna få erfara kunskapen genom egen handling för 

att utveckla sitt tänkande (Säljö, 2005). Därför anser jag att lärare behöver se över 

inlärningsmöjligheterna med estetiska lärprocesser så att elever får praktisera tillägnad 

kunskap. Om eleverna inte får vara med och gestalta sin förståelse av kunskap på något 

sätt blir det inte någon estetisk lärprocess (Burman, 2015).  

Estetiska lärprocesser uppfattas även kunna vara stöd för inlärning för att möta elevers 

olika behov, genom att tillämpa olika uttrycksformer. Lärarna framhäver hur bild varit ett 

viktigt stöd för att kunna kommunicera med sina elever så att de trots språksvårigheter fått 

möjlighet att förmedla sina kunskaper. Bild visar sig även vara ett viktigt stöd för att hjälpa 

elever att förstå ord och begrepp, i synnerhet för elever med svenska som andraspråk men 

även för elever med svenska som modersmål. I kursplanen för ämnet svenska förtydligas 

att elever behöver få rätt förutsättningar i form av fler uttrycksformer än skrift för att kunna 

tillägna sig innehåll i svenskundervisning samt kunna visa sin förståelse av innehåll de lärt 

sig i svenskundervisning (Skolverket, 2018). Därmed tycker jag mig se att estetiska 

lärprocesser också kan bidra till att elever kan kommunicera med varandra och med lärare 

i klassrummet även om det finns språksvårigheter.   

Lärares utsagor belyser vidare att estetiska lärprocesser kan vara ett stöd vid inlärning för 

att utvärdera elevers kunskaper. Lärare beskrev hur bild varit användbart i 

svenskundervisningen för att utvärdera elevers läsförståelse. Att bedömning kan ske 

genom fler uttrycksformer överensstämmer med Mclennans (2010) beskrivning av hur 

exempelvis bild varit ett stöd för lärare att kunna utvärdera elevers förståelse i 

undervisning. Jag tolkar det som att estetiska lärprocesser kan möjliggöra att lärare får fler 

verktyg och bättre förutsättningar att kunna möta eleverna på deras nivå, så att de får rätt 

inlärningsstöd. 

Samtidigt som lärarna talar om hur anpassning är en viktig del vid lektionsplanering för att 

möta alla elever så upplever jag dock att de i praktiken inte låter elever få använda andra 

uttrycksformer än bild för att visa sin förståelse. Eftersom bild är en vanligt förekommande 

kompletterande och lättillgänglig uttrycksform kan risken vara att andra former som dans, 

musik och drama uteblir. Men för att kunna ge elever en likvärdig utbildning behöver lärare 
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tänka på att inte dra alla elever över en kam utan att de får rätt förutsättningar för att lyckas 

visa sina kunskaper i skolan och nå målen. 

6.2.5 Estetiska lärprocesser som komplement  

Jag tycker mig ha sett att estetiska lärprocesser varit ett komplement i samband med att 

modellera läs-och skrivstrategier. När lärarna modellerar ger de eleverna stöd i hur de kan 

tänka och genomföra en läs- eller skrivuppgift på egen hand. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ska lärare ge elever stöd (scaffolding) i undervisning i form av medierande 

redskap för att elever ska fortsätta att utvecklas och klara sig mer och mer på egen hand 

(Lundberg, Säljö & Liberg, 2014; Säljö, 2005). Elever får stöd (scaffolding) att kunna 

skriva och läsa genom att lärare modellerar för dem. De medierande redskap lärare ger sina 

elever i undervisningen är språkliga redskap i form av läs- och skrivstrategier. Utifrån 

stödet kan elever på så sätt träna sig i att skriva och läsa tills de klarar sig mer och mer på 

egen hand.  

I samband med att skriva texter har lärare i studien använt filmskapande som komplement 

för att förstärka texters budskap och utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir film ett 

fysiskt redskap för att förmedla sina tankar ytterligare. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

skapas även här en lärsituation där elever får utvecklas i sitt skrivande och sitt tänkande i 

samspel med sina klasskamrater. Genom både språkliga och fysiska redskap i denna 

lärsituation ser jag hur elever får möjlighet att kommunicera på fler sätt med varandra och 

dela med sig av varandras erfarenheter (Säljö, 2005). På så sätt kan elevers tilltro till sin 

egen språkliga och kommunikativa förmåga utvecklas (Skolverket, 2018).  

6.2.6 Behov av kunskap och tydliga formuleringar i styrdokument  

Estetiska lärprocesser beskrivs vara svårt att genomföra för att styrdokumenten inte 

framhäver hur lärprocessen ska användas varken i mål eller i kunskapskrav. Jag tolkar det 

som att lärarna tycker det är lättare att beskriva hur estetiska lärprocesser kan ge 

möjligheter till lärande för elever än att se möjligheter till att genomföra lärprocesser i 

praktiken. För att lärare ska våga använda estetiska lärprocesser mer i sin 

svenskundervisning utan att oroa sig för att förlora lärande framhålls vikten av 

kompetensutveckling, vilket är ett behov som lyfts fram tidigare (Asplund Carlsson, 

Pramling, Pramling Samuelsson, 2008). Styrdokumenten framhäver att elever ska få 

möjlighet att gestalta sitt lärande genom fler former i undervisningen men om lärare inte 
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har kunskap om estetiska lärprocesser så är det förståeligt om de inte vet hur detta ska 

genomföras i praktiken.  

Lärare beskriver att den tid de har utsatt på schemat behöver användas för att träna läsning 

och skrivning vilket är förståeligt med tanke på kunskapskraven i kursplanen för ämnet 

svenska. Däremot anser jag att det inte behöver vara en motsättning till att lära sig genom 

fler uttrycksformer vilket visat sig vara möjligt i denna studie. Men om lärare ska ha 

möjlighet att använda estetiska lärprocesser framöver menar jag att det finns behov av att 

se över framtida läroplaner och kursplaner så att de inkluderar fler uttrycksformer. Jag 

menar att med kunskap och tydligare mål i styrdokument kan lärare få bättre förståelse för 

hur lärande genom estetiska lärprocesser kan bli möjligt och på så sätt våga använda det 

mer i sin undervisning. 

Sammanfattningsvis har forskningsfrågorna bidragit med en bild av vad lärare uppfattar 

att estetiska lärprocesser är och hur lärprocessen sedan ser ut i praktiken. Utifrån studiens 

resultat och forskning anses estetiska lärprocesser kunna möjliggöra att elever får gestalta 

sitt lärande genom fler uttrycksformer vilket kan öka deras motivation och kreativa 

förmåga. Jag tolkar det som att elever motiveras till att skriva i svenskundervisning när de 

får utgå från en uttrycksform som de känner sig bekväma med. Därmed tycker jag mig ha 

sett att estetiska lärprocesser kan vara ett stöd i undervisningen för att underlätta för elever 

och ge rika möjligheter att uppnå målen i ämnet svenska. Men för att estetiska lärprocesser 

ska kunna planeras och genomföras på ett mer kunskapsbaserat sätt av lärare i 

svenskundervisning finns det behov av kompetensutveckling.  

6.2.7 Förslag till vidare forskning 

För vidare studier vore det intressant att söka upp skolor med estetisk profil och jämföra 

hur de arbetar med hur skolor utan estetisk profil arbetar. Det skulle vara intressant att se 

vilka likheter och olikheter som skulle framkomma mellan skolorna exempelvis vad gäller 

elevernas inställning till estetiska lärprocesser.  

Lärarna uppfattar vidare att de inte har tillräckligt med kunskap om hur estetiska 

lärprocesser ska tillämpas för att bidra till lärande. Därför vore det också av intresse att 

genomföra ett projekt där lärare och skolledning får fortbildning i estetiska lärprocesser. 

Att för vidare studier genomföra intervjuer före och efter fortbildningen som ett led i att 

dels undersöka hur utökade kunskaper påverkar deltagares inställning till och användning 
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av estetiska lärprocesser, dels i att undersöka hur estetiska lärprocesser kan användas som 

ett led i att utveckla elevers förmåga till inlärning i skolan.     
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Uppvärmningsfrågor 

- Vad har du för utbildning?  

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

Tema 1 – lärares uppfattning av estetik och estetisk lärprocess 

- Vad betyder estetik för dig? 

- Utifrån vad du anser att estetik betyder, Vad anser du att estetisk lärprocess betyder? 

- Vad tror du är orsaken/ anledningen till din uppfattning av estetik och estetisk 

lärprocess?  

- Vad är din inställning till att lära genom fler uttrycksformer än skriven text?  

- Tycker du att det är nödvändigt eller inte?  

- Tycker du att det behövs mer estetik i skolan eller mindre och varför? 

 

- Tycker du att utbildningen gett dig tillräcklig kunskap om estetisk som en del av lärandet 

för att vilja använda det?  

- Har du någon uppfattning om hur dina kollegor arbetar med estetik i sin undervisning? 

Exempel. 

- Om du fick möjlighet att använda mer estetik i undervisningen, vad skulle du vilja 

fokusera på?  

 

Tema 2 – estetiska lärprocesser i praktiken  

- Det står i styrdokumenten att eleverna ska uppmuntras till att använda olika estetiska 

uttrycksformer i undervisningen (Skolverket, 2018, s.252). 

- Hur tolkar du den skrivningen om du ser till din egen undervisning?  

- Vad tycker du är syftet med estetik i skolan och i undervisningen? 

- Vad har ni genomfört som involverar estetik i undervisningen?  

- Hur har estetik använts i undervisningen? Exemplifiera gärna 

- Har ni använt bild, musik, dans, rörelse, drama eller något annat?  

- Vad var syftet med användningen av estetiska uttrycksformen/formerna? 

- Varför gjorde ni det?  

 

- Kan du berätta om det fick bra respektive dåligt och berätta varför?  

- Upplever du att estetiska uttryckssätt varit en hjälp för att kunna bedöma om eleverna 

förstått och ha lärt sig det du avsett med undervisningen?  

- Märker ni att eleverna vill visa sin förståelse genom andra uttryck än med penna och 

papper?  

- Vilka uttryckssätt uppskattar eleverna att använda?  

 

Tema 3 - Begränsningar och möjligheter 

- Vad är det som gör att du vill/ inte vill använda estetiska uttrycksformer som en del i 

lärandet?  
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- Vad ser du för begränsningar med att använda estetiska uttrycksformer i lärandet?  

- Vad ser du för fördelar med att använda estetiska uttrycksformer i lärandet?  

- Vad är deras attityd till estetiska uttrycksformer?  

- Hur kulle du vilja arbeta med estetisk lärprocess i framtiden och vad behöver du för att 

kunna genomföra det?  

- Vad vill du förbättra hos dig i din undervisning för att få med mer estetik? 

Övrigt som du vill tillägga?  
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Esther Fridborg och är lärarstudent på Jönköpings Universitet. Jag arbetar just nu med 

min examensuppsats där jag vill undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs F-3 har om 

estetiska lärprocesser. Studien kommer genomföras genom intervjuer med lågstadielärare från 

olika skolor.  

Jag skulle vara tacksam om du kunde tänka dig att vara med på intervju för min studie. För att 

komma ihåg detaljer från vårt samtal önskar jag att få spela in samtalet. Allt inspelat och 

nerskrivet material kommer att avidentifieras. Materialet kommer bara att användas för forskning 

och sedan raderas när studien blivit godkänd. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 

att ange någon anledning.  

Om du har frågor om studien så hör gärna av dig till mig på telefon eller mejl. 

 

Hälsningar 

Esther 

Kontaktuppgifter 

Tel: 

Mejl: 

                              

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________ _________________________________ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 
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