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1 Inledning 

Vi har båda minnen från vår skoltid om att kreativt skapande var något som uppskattades, vi fick 

en chans att uttrycka oss fritt och det fanns inga rätt eller fel. När lärarna använde sig av estetiska 

inslag i sin undervisning ökade lusten och engagemanget för uppgifterna. Variationen av  

lärandemetoder bidrog till att orken höll i sig hela skoldagen. Med anledning av detta har vi valt 

att skriva om vilka effekter som estetisk verksamhet har för barns lärande, och om lärarna  

använder sig av det som ett verktyg i sin undervisning. Vi tror att fler praktiska inslag inom  

skoldagen kan öka elevers förståelse och engagemang i både socialt och ämnesinriktat lärande. 

Ett exempel på det, som vi sett ute i verksamheten, var när ett gäng pojkar ofta satt och målade 

flaggor vilket bidrog till ett intresse att ta reda på vilka länder flaggorna hörde samman med. De 

blev då intresserade av att titta på världskartan för att ta reda på var de låg och hur långt det var 

dit. När eleverna självmant får upp ögonen för något de vill lära sig mer om ökar intresset och 

inlevelseförmågan, vilket kan vara givande för deras lärande. Om lärarna uppmuntrar till denna 

form av lärande, där elever själva söker kunskaper, så tror vi att intresset och lustfylldheten ökar. 

Vi har valt att lägga fokus på barnets hela skoldag i den obligatoriska skolan och i  

fritidshemsverksamheten. Vi har fått intryck av att det är i de tidigare skolåren som estetiska  

uttryck utövas mest spontant och frivilligt och vi tror att det är i dessa åldrar som lärarna  

använder estetik som ett verktyg i undervisningen.  

I de Allmänna råden för fritidshem, kvalitet i fritidshemmet (Skolverket, 2007) betonas vikten av 

att ta till vara på barnens intresse och stödja deras utveckling. Genom varierade aktiviteter som 

till exempel dans, musik, bild och drama utvecklas barns förmåga till konflikthantering och deras 

sociala kompetens. Det är en stor del i deras identitetsarbete. Detta betonas även i läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 1994). 

Det är inte de estetiska ämnena i sig som vi vill undersöka utan om lärare använder sig av estetik i 

den obligatoriska skolan och på fritidshemmet. Vi ser fram emot att se hur resultatet blir. 



 

2 

 

2 Bakgrund 

Definitioner 

Lärare 

”person som yrkesmässigt ägnar sig åt undervisning mest i skola el. under skolliknande former” 

(Nationalencyklopedin, 2010-12-01). I det här arbetet används benämningen lärare för samtliga 

lärarkategorier inom den obligatoriska grundskolan och fritidshemmet. 

Undervisning 

Enligt SOU 2002:121 innebär begreppet undervisning målstyrda processer som syftar till  

inhämtande av kunskaper och värden vilket ska ske under lärares ledning  

(Utbildningsdepartementet, 2002). Detta sker såväl i den obligatoriska skolan som på  

fritidshemmet. 

Estetisk verksamhets historia 

I slutet på 1800-talet öppnades den första föregångaren till vår tids fritidshem, arbetsstugan, där 

syftet var att förebygga tiggeri. Där fick barnen lära sig att göra enklare hantverk som skulle vara 

till gagn för att försörja deras familjer och föra hantverkstraditionen vidare. Ett annat syfte med 

tillverkningen var att försöka utveckla barnens fantasi och kreativitet. I arbetsstugorna arbetade 

man med att uppöva barnens fingerfärdighet. Det ansågs vara dem till nytta i deras framtida  

yrken (Johansson, 1985). Grundaren till den första arbetsstugan Anna Hierta-Retzius ansåg att 

skolan var alltför teoretiskt upplagd och menade att en blandning av teoretiska och praktiska 

moment skulle vara till gagn för elevernas såväl fysiska som intellektuella utveckling (Rohlin, 

2000). 

Rohlin (2001) menar att under perioden från slutet på 1800-talet till 1930-talet var fritidshemmet 

inspirerat av en arbetstanke. Det var då ett problem gällande barnens obligatoriska skolgång och 

behovet av att de behövde arbeta för att hjälpa till att försörja familjen, vilket ledde till hög  

frånvaro i skolan. Genom att låta barnen arbeta i arbetsstugorna fick de en känsla av såväl  

praktiskt som intellektuellt arbete och många barn grundlade sina kunskaper för sitt framtida yrke 

här. Johansson (1985) förklarar att de produkter som barnen tillverkade såldes till allmänheten 

vilket bidrog till arbetsstugornas utveckling genom en förbättrad ekonomi. Rohlin (2001) menar 

att i början på 1930-talet kom en annan tanke att inspirera arbetsstugan, nämligen  

rekreationstanken. Det blev då protester mot att barnen arbetade och målet för arbetsstugorna 
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sågs inte längre så klart som det gjorde tidigare. De arbetsmetoder som tidigare använts, som 

slöjd, idrott och måltider, blev mer och mer skolans ansvar. Nu var det av större vikt att stimulera 

barnens behov av fria sysselsättningar och rekreation. Utevistelse, lek och valfrihet var viktiga 

grundpelare. Fokus låg nu på att följa barnens utveckling i stället för att bestämma den. Med en 

rekreationstanke menades det att barnen skulle vila från skolan. Självverksamhet var ett ledord 

inom fritidshemmet på den här tiden. Därefter kom en helhetssyn på barnet att ta över. Under 

1960-talet och framåt fanns tanken att uppväxt, utveckling och inlärning hörde ihop.  

Enligt Skolverket, 2007, var det då namnet fritidshem kom till.  

Wiklund (2009) menar att idag är förståelsen för att estetisk verksamhet är av vikt vid lärande en 

självklarhet utifrån styrdokument och forskning. Det är något som länge har funnits i skolan och 

sedan 1962 har olika estetiska former funnits med som ämne. På 1980-talet var viljan stor för att 

undervisa om kultur. Staten bidrog med mycket pengar och många projekt startades på skolorna. 

Dock var det på den tiden inga direkta krav på utvärdering och dokumentation av projekten  

vilket bidrog till att det var svårt att utröna vilka positiva och negativa effekter som framkom vid 

undervisningen. I slutet på 1980-talet började pengarna sina vilket ledde till att orken och viljan 

för att satsa på kultur inom skolan tog slut och de stora projekten med estetik avtog.  

I den nu gällande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  

fritidshemmet (Lpo94) betonas starkt vikten av estetisk verksamhet som lärandeform och i och 

med det växte återigen engagemanget för kultur i skolan. I samma styrdokument framgår det att 

lärande ska vara lustfyllt vilket ledde till att ett krav om att kultur måste vara ”kul” kom till.  

Musikaler, rockband, fridans med mera kom in i skolan för att uppfylla det kravet. Nu blev det 

även ett krav på utvärdering och dokumentation av undervisningen vilket gjorde det lättare att se 

vilka effekter undervisningen gav. Vid övergången till 2000-talet började begreppet kultur i  

skolan att problematiseras då det fanns många olika sätt att se på det. Vissa skolor satsade pengar 

på att barnen ska få se och uppleva kultur medan andra spenderade på att barnen själva skulle få  

skapa (Wiklund, 2009). 

Ett problem gällande estetisk verksamhet och kultur i skolan är att ansvaret för vad det ska  

innehålla och vad eleverna ska lära sig har varierat, ibland har det legat på skolorna att  

bestämma medan vissa perioder har det funnits riktlinjer för skolorna. Idag har vi kursplaner för 

bild och musik medan drama och dans är moment som ingår i andra ämnen (Wiklund, 2009). 

Dans ingår i kursplanen för idrott och hälsa och drama ingår i den för svenska (Skolverket, 2000). 
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Styrdokument 

Att estetisk verksamhet är viktigt för lärandet och är en stor del i barnens hela skoldag framgår 

tydligt av styrdokumenten för skola och fritidshem. Med anledning av att samverkan mellan dessa 

ska ske för att berika elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 1994) gäller målen för samtliga 

lärare. 

I Lpo94 (Skolverket, 1994, s.5) står det skrivet att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i 

det aktiva lärandet”. Det står även att kunskap är något som växer fram på olika sätt, såväl genom 

fakta, förståelse, färdighet som förtrolighet och att skolan måste ge utrymme för olika sätt att lära 

för att ge eleverna en möjlighet att knyta samman dessa begrepp. De kunskapskällor som finns 

inom skolan ska ge samtliga elever en möjlighet att finna sin ultimata metod för bildning,  

tänkande samt kunskapsutveckling.  

Skolan ska bidra till att eleverna efter genomgången grundskola ska ha utvecklat sin förmåga till 

kreativt skapande och har fått erfarenhet och kapacitet att kunna använda sig av så många  

uttrycksmöjligheter som möjligt. Bild, musik, drama och dans tas upp som exempel. Det betonas 

även att ”alla som arbetar inom skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för  

utveckling och lärande” (Skolverket, 1994, s.12). Elevernas kreativitet, nyfikenhet och  

självförtroende ska stimuleras i skolan. Viljan att prova egna idéer och lösa problem skall  

uppmuntras av lärarna (Skolverket, 2010). I kursplanen för bild står det att bildarbete är ett bidra-

gande redskap för utveckling och lärande och i den för musikämnet står det att  

undervisning med musik stimulerar den egna identiteten, såväl socialt, kognitivt som emotionellt 

(Skolverket, 2000). Det står skrivet i de Allmänna råden för Kvalitet i fritidshem (Skolverket, 

2007) att fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan genom pedagogisk verksamhet samt 

att erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling. I samma text går att läsa att  

fritidshemmet kan bidra till kursmålen med hjälp av sin laborativa, utforskande och praktiska  

metodik. Fritishemmets uppdrag är att komplettera skolan vad gäller innehåll och tid,  

verksamheten skall vara utformad efter barnens intressen och behov. En väl förenad pedagogik 

och omsorg ska stödja barnens utveckling (Skolverket, 2007). 

Fritidshemmets uppdrag 

Vid arbete med estetisk verksamhet på fritidshemmet får eleverna förutsättningar att uttrycka sina 

känslor och tankar på många olika sätt. Eleverna ges möjlighet att utifrån sina intressen utveckla 

kunskaper genom exempelvis bild, musik, dans och drama (Lärarförbundet, 2005).  
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Det är viktigt att poängtera att skolan enbart styr en liten del av elevernas lärande. När eleverna 

deltar i fritidsaktiviteter och i möte med andra människor tar de till sig massor av kunskap som 

påverkar hela deras skoldag. Med ett synsätt att eleven står i centrum är det viktigt att de får  

tillgång till fritidspedagogiken under obegränsad tid i och med sambandet mellan det lärande som 

sker på elevens fritids och det inom den obligatoriska skolramen. I och med att såväl lärare på 

fritidshem som grundskolelärare arbetar med estetik och skapande arbete i sin verksamhet bidrar 

det till kontinuitet och trygghet för eleverna. Då det varvas under skoldagen stöds samma lärande 

och binder ihop skoldagen (Lärarförbundet, 2005). 

Skola och fritidshemmets samverkan 

Det ska finnas ett tydligt samarbete mellan skola och fritidshem. Personalen, inom respektive 

verksamhet, besitter olika kompetenser som gör att de kan komplettera varandra i arbetet. Barn 

utvecklar hela tiden sin identitet och utvecklas som personer. För att det ska kunna ske krävs det 

att de trivs och känner sig trygga. Gör de det ökar förmågan till lärande under hela deras skoldag  

(Lärarförbundet 2005). 

Den obligatoriska skolan och fritidshemmet har olika uppgifter och arbetssätten kan skilja sig för 

att uppnå de mål som finns. Med anledning av det krävs ett samarbete mellan lärare med  

inriktning mot fritidshem och lärare mot den obligatoriska skolan då barn lär sig på olika sätt. För 

att utvecklingen ska ske i största möjliga utsträckning behövs olika former av undervisning, vissa 

barn utvecklas och lär mer av friare lärandemiljöer medan andra behöver ett mer styrt lärande. 

Lärare har i uppdrag att följa Lpo94 och har krav på sig att uppnå mål medan lärare med  

inriktning mot fritidshem är mer fria och kan utgå mer ifrån individernas intressen under  

fritidshemstiden (Skolverket, 2007). I Skollagen står det fritidshemmet ska vara ett komplement 

till skolan och bidra till att målen uppnås (SFS Skollagen 14:5). I den nya läroplanen för  

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) som träder i kraft i juli 2011 står det att 

den även ska tillämpas av fritidshemmet och att ett utav skolans uppdrag är att främja eleverna att 

hitta sitt sätt att lära (Skolverket, 2010). Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid och 

främja hela individens behov. Medan den obligatoriska skolans verksamhet arbetar mestadels 

med kunskapsinlärning, vilken utgår från olika ämnen och mål, ska lärare med inriktning mot  

fritidshem försöka knyta an dessa till sin verksamhet och bidra till elevers och barn utveckling. 

Den sociala kontakten med människor och gemenskapen med andra ska lyftas i båda  

verksamheterna (Lärarförbundet, 2005).  
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Thorgersen (2006) har tittat närmare på kursplanerna och funnit sju teman som, han uppfattar, 

att estetisk verksamhet innebär i dem. Dessa är verktyg för värdering, färdighet, upplevelse,  

uttrycksmedel, särskild form av kunskap, sekundärt redskap för att lära andra ämnen och  

färdigheter och sätt att beskriva ett ämne. Med andra ord så rymmer begreppet estetisk  

verksamhet mycket. Nedan följer några exempel på vad estetisk verksamhet kan bidra till. 

Estetik som lärandeform 

Uttrycksmedel 

Människan söker uttryckssätt för att formulera sina erfarenheter och upplevelser för att få grepp 

om sin tillvaro (Wiklund, 2009). Med hjälp av dans, musik, bild och drama kan såväl positiva som 

negativa erfarenheter gestaltas. Estetiska uttryckssätt kan vara till hjälp för identitetsskapandet. 

Alla människor bär på frågor om vem de är och vad de har för syfte i världen och skolan kan vara 

en plattform för en diskussion med anledning av att det är en mötesplats för barn och vuxna. 

Många skolor använder sig idag av estetiska lärprocesser för att få eleverna att prestera och må 

bättre i skolan (a.a). För att öka barns självbild måste skolan erbjuda dem flera olika sätt att  

uttrycka sig på. Att kommunicera med andra är grunden för hur människor ser på sig själva och 

ju fler uttryckssätt som barn och vuxna behärskar desto mer ökar självbilden. Många barn drar sig 

för att uttrycka sig verbalt och behöver därför hjälp med att hitta sitt sätt att kommunicera och 

formulera sina känslor och tankar på. Det är viktigt för alla som är verksamma inom skolan att 

uppmuntra till olika uttrycksformer för att barnen ska kunna växa och få ett bättre  

självförtroende vilket bidrar till deras lärande (Nordblom, 2007).  

Wiklund (2009) skriver att för att eleverna ska kunna bibehålla och använda sig av de kunskaper 

de får i skola gäller det att erbjuda dem många inlärningsmetoder. Det innebär att låta eleverna 

använda sig av många sinnen och ge möjlighet att reflektera över sitt eget lärande i  

undervisningen.  

Intelligens 

Lazeaer (1998) menar att det finns åtta sorters intelligenser som är viktiga att använda och träna 

på, några av dem berör estetisk verksamhet. Bland dessa hittas den visuell-spatiala intelligensen 

som handlar om visuella konstarter. Där ingår viss typ av estetik i form av målning, teckning och 

skulptering. En viktig del inom denna intelligens är synen, men även förmågan att kunna se inre 

bilder. En annan intelligens är den kroppslig-kinestetiska vilken innefattar förmågan att kunna 

röra på kroppen för att uttrycka känslor. Där kommer givetvis dans och rörelse in. Att lära med 

hjälp av kroppen har så gott som alltid varit en viktig del i utbildning och lärande. I den  
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musikalisk-rytmiska intelligensen är en viktig del förmågan att känna igen och kunna använda sig 

av rytmer och att bruka rösten som ett instrument. Ett exempel är att många av dagens elever lär 

sig alfabetet med hjälp av denna intelligens och han menar vidare att det troligtvis är den som  

påverkar hjärnan mest utav alla intelligenser. Inom varje människa finns alla dessa intelligenser 

utvecklade i olika grad, oftast är en eller två starkare än de andra men möjligheten att utveckla alla 

intelligenserna finns.  

Det är nödvändigt att använda sig av tre typer av lektioner för att utveckla intelligenserna menar 

Lazear (1998). Den första typen är då intelligenserna formas som ett ämne, såsom musik,  

konstnärligt skapande och idrott. För att undervisa på detta sätt måste lärare besitta kunskaper 

om ämnet och kunna behärska metoder, tekniker och färdigheter som behövs i vardera  

intelligens. Den andra typen av undervisning sker då intelligenserna används som hjälpmedel för 

att lära ut något till eleverna. Exempel på detta kan vara att använda sig av dans för att lära sig nya 

ord eller begrepp eller levandegöra historia med hjälp av drama. Den tredje och sista  

undervisningsformen är då eleverna får lära sig om sina intelligenser. De undervisas om hur de 

ska ta tillvara på dem, öka dem och använda sig av dem i lärandesituationer.  

Något som är gemensamt för samtliga undervisningstyper är att det finns fyra olika steg som ska 

användas i lektionsplaneringen. Det första är att lärare bör vara medvetna om att barn lär på olika 

sätt och att de måste undervisas på många olika sätt. Nästa steg är att läraren bör införskaffa sig 

kunskaper om hur intelligenserna fungerar, hur de kan användas och hur de tillvaratas. Det  

innebär att en förståelse för hur intelligenserna uttrycks måste finnas. Ett exempel är att  

förståelsen för den kropps-kinestetiska intelligensen uttrycks som kroppsrörelser, och inte genom 

ord, måste finnas. Det tredje steget är att vid undervisningen måste lärarna inse att det inte finns 

några begränsningar för vad som kan läras ut genom samtliga intelligenser och att planering av 

lektioner måste innefatta ett visst givet innehåll för att inspirera eleverna att lära in kunskap på 

olika sätt. Vid planering av lektioner ska lärare inte känna sig bundna av att använda sig av en  

intelligens, helst ska alla intelligenser få utrymme. I det fjärde och sista steget ska intelligensen 

överföras till det vardagliga livet. Med det menas att eleverna ska få möta olika uppgifter med 

hjälp av olika intelligenser för att lära sig i vilka situationer dessa bör brukas (Lazear, 1998).  

Wiklund (2009) menar att eleverna genom estetiska lärandesituationer får en chans att knyta 

samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en enhet. Hon menar att det 

är en effektiv lärandemetod då alla former av språk används, talspråk, skriftspråk och de estetiska 

språken i form av musik, dans, teater, bild, och att detta ger eleverna möjlighet att sätta ord på 
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och formulera sitt lärande. Vidare handlar estetiska lärprocesser om en öppenhet gentemot  

inhämtande av kunskap och tolkningar av verkligheten. Utgångspunkten är att kunskap  

framträder i samspråk människor emellan. 

Fantasi och kreativitet 

Björkvold (2006) lägger stor skuld på de vuxna att många barns fantasi går förlorad med åren. 

Han påstår att alla människor en gång har varit kreativa och skapande men att de blir lotsade in i 

den hårda och nyktra verkligheten av de vuxna. I och med att det är vår plikt, som lärare att se 

skapande arbete och lek som en viktig del i elevernas lärande (Skolverket, 1994) bör barnens  

fantasi försöka bibehållas så länge som möjligt då det hänger samman med verkligheten  

(Vygotskij, 1995). 

Vygotskij (1995) har bearbetat begreppen fantasi och kreativitet. Han menar att det finns två  

typer av kreativitet, en är ett återskapande av sådant som upplevts tidigare. Det kan vara såväl 

något konkret som finns framför en eller något som representerar något som hänt tidigare. Den 

andra typen av kreativitet sker när något nytt skapas utifrån tidigare erfarenheter. Han betonar att 

när människor ägnar sig åt den förstnämnda sorten av skapande blir man inriktad mot det  

förgångna och har inte samma möjlighet att bli den framtidsinriktade individ som den andra  

formen av skapande bidrar till. Den sorts kreativitet som bidrar till nyskapande grundar sig på 

hjärnans kombinatoriska förmåga och kallas för fantasi. Med fantasi menas, i detta sammanhang, 

allt som skapas av människor i form av kultur. Fantasi är grunden för samtliga kreativa aktiviteter 

och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. Fantasi är något som tar 

lång tid att bygga upp och utvecklas stegvis från enkla former till mer avancerade. Det är något 

som utvecklas i samband med samverkan med mänsklig aktivitet och i samband med nya  

erfarenheter. Feldman (2003) menar att kreativitet och utveckling hör samman i och med att  

kreativitet är en form av kognitiv utveckling. 

Samband mellan fantasi och verklighet 

Det finns fyra samband mellan fantasi och verklighet som kan hjälpa till att förstå vikten av  

fantasins funktion. Det första sambandet är att samtliga skapelser av fantasin är uppbyggda av 

erfarenheter från verkliga livet vilka därefter kan kombineras ihop och bilda nya saker men  

grunden är den att alla fantasier måste härstamma från saker som redan finns. Fenomenet fantasi 

beskrivs som att ju rikare erfarenheter en människa besitter desto större fantasi har den. I och 

med det har barn mindre fantasi än en vuxen. Med anledning av det är det av vikt att lärare vidgar 

elevernas erfarenheter så mycket som möjligt för att öka barnens fantasi. Det vore missvisande 
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att påstå att fantasi och verklighet inte hör samman enligt detta samband. Det andra sambandet 

av verklighet och fantasi går i samklang med det tidigare. Den innebär att människor vid  

framställning av vissa fantasier måste kunna skapa nya kombinationer utav tidigare erfarenheter. 

Ett exempel är att om det inte finns några tidigare föreställningar av vattenbrist, sand eller torka 

finns det inga möjligheter att föreställa sig en öken. Fantasin hänger även här således ihop med 

tidigare erfarenheter men förmågan att kombinera ihop dessa och få en bild av någonting nytt har 

en stor betydelse för sambandet. Vid mottagandet av information som vi inte själva har upplevt 

kommer denna typ av fantasi till pass då den hjälper till att fylla i de luckor som uppkommer. 

Detta är en form av sekundär erfarenhet, hade inte de tidigare föreställningarna funnits hade 

denna typ av fantasi varit omöjlig. Samband nummer tre är det emotionella. Det innebär att alla 

känslor strävar efter att få presenteras i sedan tidigare välkända bilder. Exempel på det är att 

människor ser på världen med olika ögon beroende på i vilket sinnesstånd de befinner sig i. Vid 

glädje är allt positivt och vid sorg kan samma senarier vara negativa. Det är dock inte enbart 

människans yttre som påverkas av känslor utan även insidan i form av olika tankar och intryck. 

Vid exempelvis rädsla kan kroppen påverkas av darrningar och blekhet och i det inre färgas dess 

tankar av rädslan. Fantasin bidrar till att förstärka känslor då olika erfarenheter av verkligheten 

kombineras och blir till ett samband med den känsla som besitts vid tillfället. Det är fantasin som 

styr detta och inte logiken. För att bygga vidare på exemplet med rädsla kan det för ett barn vara 

känslan av att ha en tjuv i huset när det är ensam hemma vara en sådan kombination. Fantasin 

kopplar då ihop tidigare erfarenheter av rädsla för ensamhet vilket i sin tur påverkas dess tankar 

och kan därefter framkalla bilden av att någon är i huset, det är inte logiken som styr. Fantasin 

kan vara påhittad men känslan som upplevs utav den är verklig. Det är på grund av detta som 

olika estetiska skapelser kan påverka människor på olika nivåer. Det sista sambandet mellan  

fantasi och verklighet speglar bilden av den fantasiskapelse som är helt ny och inte påminner om 

något redan existerande. När denna fantasi konstruerats blir den till något verkligt som i sin tur 

inspirerar och påverkar andra saker. Denna fantasi blir till en verklighet. Detta skapande beskrivs 

som en cirkel som inleds med upphämtande av något ur verkligheten vilket sedan bearbetas i 

människor tänkande och därefter förvandlas det till produkter av fantasin. Därefter är cirkeln  

sluten i form av ett nytt verkligt ting (Vygotskij, 1995). 

Vetskapen om dessa samband bidrar till att begreppen verklighet och fantasi känns mycket  

sammankopplade. I och med att begreppet fantasi frekvent upprepas i kursplanen för  

svenskämnet (Skolverket, 2000) bör lärare sträva efter att utveckla och bibehålla elevernas  

förmåga till inlevelse och fantasier i sin utbildning. 
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Tidigare forskning 

Lindahl (2002) har gjort en studie som syftar till att beskriva det samtal som sker mellan elev och 

lärare när eleverna förväntas lösa problem genom bild och form. Detta skedde genom analysering 

av samtal av olika slag, inspelade från skolor och publicerade från tidsskrifter och dokument. 

Hon vill öka förståelsen för barnens lärande och meningsskapande i skolan när ett arbetssätt  

bestående av estetik och rationalitet används och har kommit fram till tre teman. Samarbete,  

reflektion och estetiska uttryck. Samarbete sker när barnen får arbeta tillsammans mot  

gemensamma mål, de får komma överens om lösningar och lära sig att kompromissa med  

kamraterna inom ett ämne som alla barn har någon slags tidigare erfarenhet av. Reflektion sker 

när ett samtal om det som menas vara barnens tankar, uttryckt genom deras skapelser,  

genomförs. Genom samtalen förankras kunskaper och inspirerar barnen att forska vidare för att 

förstå saker i sin omvärld. Att få uttrycka och skapa i bild ses som ett behov i barns lärande och 

utveckling. Det är av stor vikt att barnen får uppleva det kognitiva lärande som sker genom att de 

får arbeta med material och se vad det kan ge dem.  

Levin (2008) har gjort en studie om kreativitet inom skolan genom intervjuer med barn. En del 

av undersökningen syftade till att ta reda på vad barnen ansåg om kreativitet. Resultatet visade på 

att kreativitet för barnen innebär konst och att det måste blir något bra av skapandet, något  

visuellt. De ansåg inte att kreativitet innebär att tänka flexibelt eller problemlösning om det inte 

resulterade i någon konkret form av konst som exempelvis en målning. 

Digerfeldt (1990) har gjort en doktorsavhandling om dans där hon undersöker  

utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek. Syftet med avhandlingen är att  

synliggöra dansens betydelse som estetisk fostran. Hon har valt att undersöka vad organiserad 

danslek har för betydelse för förskolebarns motoriska och estetiska utveckling. Resultatet av  

undersökningen var att dansen kan påverka människan till förståelse för sitt egna känsloliv och 

andras. Med hjälp av dansen lär sig barnen att uttrycka sig. Det blir en social träning som både 

kan ge närhet och utrymme för att uttrycka sina känslor. Undersökningen visade också på att 

barnen uppskattade ringdanser där musik och sång blandas med dans. Vid den typ av danslek så 

får barnen närhet till andra, gruppen bli tryggare och kommunikationen mellan barnen utvecklas.  

Vi förstår av den tidigare forskningen att eleverna utvecklar mycket vid användandet av estetisk 

verksamhet som den sociala kompetensen och de blir bättre att uttrycka sig vilket kan leda till 

bättre självförtroende. Dessutom bidrar estetik till att befästa kunskaper. Enligt Levin (2008)  

inser inte eleverna själva vad kreativitet innebär vilket, vi tror, kan bero på lärarnas kunskap och 
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hur de uppmuntrar elevernas skapande. Vi vill ta reda på vad lärarna har för kunskaper om  

estetisk verksamhet och hur medvetna de är om vad det bidrar till. 
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3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om lärare i obligatoriska skolan och på fritidshemmet  

använder sig av estetisk verksamhet i sin pedagogiska utövning och vilka effekter de anser att det 

får för eleverna.  

Frågeställning: 

 Använder sig lärare av estetisk verksamhet som ett verktyg i den obligatoriska skolan och 

på fritidshemmet och vad anser de att estetisk verksamhet bidrar till för eleverna?  
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4 Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med inspiration från fenomenografin med  

anledning av att vi vill undersöka om lärare anser att de använder sig av estetisk verksamhet som 

verktyg i sin undervisning.  

Vetenskapsteori 

När en forskning med fenomenografisk ansats görs ligger fokus på det som framträder i  

personers huvuden. Det som är det intressanta är det som inspirerar fenomenen att dyka upp i 

människors medvetanden (Kroksmark, 2007). Det är fenomenen som är det intressanta i den  

aktuella studien. Intervjupersonerna berättar om sina tankar runt fenomenen vilka därefter  

sammanställs av intervjuaren. Viktigt är här att kunna särskilja vad som är intervjupersonen  

tankar och vad som är intervjuarens. Det är även viktigt att intervjuaren lägger alla tidigare  

förutfattade meningar åt sidan och öppnar sinnet för vad som kommer upp då det är någon  

annans medvetande. Då upplevelser är unika för varje människa är dessa svåra att generalisera, 

men de människor som har liknande erfarenheter har därmed förmåga att leva sig in i och förstå 

varandras upplevelser (Stensmo, 2002). Då intervjupersonerna ingår i en gemensam värld, i form 

av skolvärlden, blir det troligtvis inte några större problem att knyta dess upplevelser samman 

med anledning av att människor existerar i relation till varandra. Alla upplever likheter och  

olikheter med andra människor genom att jämföra och en närhet upplevs till dem som är lika en 

själv (a.a). Intervjupersonerna lär uppleva en likhet i förhållande till varandra då samtliga har  

rollen som lärare i förhållande till elever. 

Datainsamling 

Med anledning av att vi ville undersöka hur lärare, i den obligatoriska skolan och på  

fritidshemmet, använder sig av estetisk verksamhet som ett verktyg, föll valet på att göra en  

kvalitativ intervjustudie med inspiration från fenomenografi. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

bör en utgångspunkt tas i hur den intervjuade upplever sin verklighet. En förståelse söks för att 

förstå dess perspektiv på tillvaron. Intervjuformen valdes för att få ett personligt strukturerat 

samtal. Då fokus lades på att se hur lärarnas perspektiv ser ut passade metoden med det som 

önskades studeras, då det är en viktig del i en intervjustudie. 

Vi valde att ställa ett stort antal frågor till ett mindre antal personer för att få fram exempel på det 

studerade ämnet. Detta speglar enbart de intervjuades verklighet och inte verksamheterna i det 

stora (Stensmo, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett mindre urval av  
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intervjupersoner kan vara till fördel då möjlighet att lägga mer tid på förberedelse och analys av 

intervjuerna finns. Vid skrivandet av intervjufrågorna försökte vi hålla dem korta och enkla. De 

skriver vidare om olika typer av intervjufrågor såsom inledande frågor, uppföljningsfrågor,  

sonderande frågor, specificerande frågor med flera. Det var av vikt att ha kännedom om dessa för 

att kunna bemöta intervjupersonerna på bästa sätt för att få ut ett fullgott resultat. För att få ett så 

rikt och växlande samtal som möjligt så krävdes det ett aktivt lyssnade från intervjuaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att kunna fokusera på samtalet i sig blev intervjuerna inspelade på band, 

detta för att på ett lättare sätt kunna transkribera dem och analysera dem. Längden på  

intervjuerna varierade mellan en halvtimme till en timme beroende på hur mycket respektive  

intervjuperson utvecklade sina svar. Till viss del skedde även anteckningar med anledning av att 

det kan förstärka det bandade materialet i form av intryck (Bryman, 2002). Det gjorde vi för att 

stärka trovärdigheten. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att intervjuaren besitter en rad olika egenskaper 

för att intervjun ska flyta på och bli så adekvat som möjligt. Den ska vara kunnig, strukturerande, 

tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. Detta fanns i åtanke vid 

planeringen och genomförandet av intervjuerna. 

Urval 

Sex lärare som är verksamma i grundskola och fritidshem valdes ut. Lärarna har skiftande  

utbildning. Fyra av de intervjuade är lärare med inriktning mot fritidshem och två är lärare med 

inriktning mot skolans tidigare skolår. De utvalda lärarna arbetar på olika skolor, detta för att få 

ett så brett underlag som möjligt i undersökningen. Urvalet gjordes för att se hur lärare i  

respektive verksamhet använder sig av estetisk verksamhet som ett verktyg i sin  

undervisning. Skolorna valdes utifrån våra tidigare VFU-platser med anledning av att en  

kännedom om verksamheterna fanns vilket kan vara till fördel för att få ut utförligare svar vid 

intervjutillfällena. Fall där den intervjuade känner sig orolig för att tala fritt vilket kan ske då  

intervjuer förekommer mellan främlingar undveks därmed (Kvale & Brinkmann, 2009). En annan 

anledning till valet av intervjupersoner var att det skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att de var lättillgängliga för intervjuarna (Bryman, 2002). Med anledning av att det inte 

finns någon ”ideal” intervjuperson var det en stor utmaning att få ut så mycket information som 

möjligt av dem (Kvale & Brinkmann, 2009). För intervjuunderlag, se bilaga I. 

Vi har intervjuat både lärare med inriktning mot obligatoriska skolan och mot fritidshem med 

anledning av att vi har läst båda inriktningarna. Med anledning av att intervjupersonernas identitet 
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ska behandlas konfidentiellt och för att stärka trovärdigheten i uppsatsen (Bryman, 2002),  

namnges de i texten med A, B, C, D, E och F. Detta för att visa att det är olika personer som har 

framfört de citat som finns med i texten. Vi anser inte att det är relevant att veta vem av dessa 

som är lärare med inriktning mot den obligatoriska skolan och vem som är lärare med inriktning 

mot fritidshem då undersökningen inte är någon jämförelse mellan dessa båda yrkesgrupper. 

Genomförande 

Intervjuerna skedde på platser som lärarna själva fick välja. Syftet med det var att få dem att  

känna sig trygga och avslappnade. Intervjupersonerna fick även välja tillfälle och tid för  

intervjuerna, detta för att de inte skulle känna sig stressade. Innan varje intervju fick de lite kort 

information om syftet med arbetet och att det ska handla om hur estetisk verksamhet används 

som ett verktyg. Detta med anledning av att få ut relevanta svar för vår undersökning.  

Intervjupersonerna var informerade om att de fick avbryta intervjun när de ville och att deras 

identitet skulle hemlighållas. Det är av vikt att respektera de intervjuades rätt till anonymitet och 

med anledning av att det de berättar är personligt är det viktigt att informationen behandlas på ett 

konfidentiellt sätt (Bryman, 2002). Inspelningen började när vi beskrev syftet. När intervjuerna 

var avslutade beskrevs det mer ingående om uppsatsen och lärarna fick chans att fylla på med  

eventuell information. Intervjupersonerna gavs även möjligheten att kontakta oss om de  

upplevde att eventuell komplettering behövde göras i efterhand. Det var ingen av  

intervjupersonerna som önskade att tillägga något. Valet av inspelning av intervjuerna var lämplig 

då samtalen till stor del underlättades, då fokus kunde läggas på att lyssna aktivt och följdfrågor 

kunde ställas för att få fram bra och utförliga svar. Till viss del gjorde vi även anteckningar för att 

få ut mer av intervjuerna. Saker som kroppsspråk, minspel, som kan vara svåra att höra men vara 

av viss vikt för resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009), noterades för att få en korrekt återgivning 

av de intervjuer som genomfördes. För att få intervjupersonerna så bekväma som möjligt gjordes 

ett val att genomföra intervjuerna med en intervjuare. Dock hade vi innan intervjutillfällena pratat 

ihop oss noga om hur genomförandet skulle ske och vad vi skulle ha i åtanke för att undvika  

skiftande svar.  

Etiska aspekter 

Det finns sju etiska frågor som måste finnas med vid intervjustudier. Den första frågan handlar 

om tematisering, mer konkret menat att det måste övervägas huruvida intervjuer behöver  

användas för att förbättra det mänskliga och vetenskapliga värdet av ämnet som forskas. Nästa 

fråga handlar om planering det vill säga att intervjupersonen måste samtycka och ges en möjlighet 
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att få överväga konsekvenserna som följer med deltagandet. Den tredje frågan att ha i åtanke är 

själva intervjusituationen då personer kan känna stress i sådana situationer vilket bör undvikas. 

Vid skrivandet av en intervjustudie är det viktigt att bevara intervjupersonens konfidentialitet. 

Fråga nummer fem handlar om uppsatsen analysdel, att en övervägan ska göras om  

intervjupersonerna ska deltaga i dessa då det är deras personliga uttalanden. Den sjätte punkten 

handlar om att det gäller att vara saklig och inte ställa frågor som kan uppfattas som stötande i en 

intervjustudie. Vid redovisning av resultatet gäller det återigen att tänka på de intervjuades  

konfidentialitet och se de eventuella konsekvenser som kan drabba dem (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dessa etiska aspekter tänkte vi på i hela processen, ända från skrivning av intervjufrågor 

till redovisningen och anser att det kändes tryggt att ha vetskap om dessa för att på bästa sätt 

genomföra och bemöta intervjupersonerna. 

Analys och resultathantering 

Analysen inleddes med att respektive intervjuare transkriberade sina intervjuer. Efter detta  

träffades vi för att läsa igenom varandras texter och diskutera likheter och olikheter. Utifrån detta 

skapades en uppfattning om vilka kategorier som kom att forma resultatet. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det kan vara till fördel om det är flera personer som tolkar texter med anledning 

av att infallsvinklarna och perspektiven kan bli flera och berika varandra. Det stärker även  

trovärdigheten i texten när tolkningen av intervjusvaren var liknande. 

Studiens mål är att finna det gemensamma utifrån intervjuerna. Valet av analysmetod blev  

kategorisering. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kategorisering innebär en reducering från 

ett större material till några få nyckelord och begrepp som ska bidra till en enklare överskådning 

av resultatet. Kategorierna kan vara förutbestämda innan intervjuskedet eller så kan de uppstå 

under analysen. När vi analyserade våra transkriberade texter såg vi ett mönster där vissa begrepp 

återkom. Dessa ligger till grund för resultatdelen då de var väl beskrivna och formulerade av  

intervjupersonerna. Det var även liknande svar från samtliga intervjuade viket stärker  

trovärdigheten i vår undersökning (Kvale & Brinkmann, 2009). När kategorier inte uppstår förrän 

under intervju och analys är det viktigt att fenomenen är rikt beskrivna av intervjupersonerna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De kategorier som används är: 

 fantasi och kreativitet  

 social kompetens  

 självförtroende och självkänsla 

 lustfylldhet 
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5 Resultat 

Vi har valt att kategorisera och presenterar resultatet utifrån fyra olika kategorier som  

intervjupersonerna anser att estetisk verksamhet bidrar till. Dessa är fantasi och kreativitet, social 

kompetens, självförtroende och självkänsla samt lustfylldhet. 

Fantasi och kreativitet 

Flera av de intervjuade kopplar ihop estetisk verksamhet med begreppet skapande vilket därefter 

starkt kopplas ihop med barnens fantasi. Att det behövs fantasi för att skapa saker är de  

intervjuade överens om. Det behövs fantasi vid såväl produktion av teaterföreställningar och 

danser som vid skapande av musikstycken och bilder. Lärarna menar att oftast hämtar barnen 

inspiration från verkligheten. De ser danser och filmer på TV, de lyssnar på populärmusik och de 

inspireras av såväl konst som av varandra vid skapandet av bilder och teckningar.  

Det är häftigt att en och samma uppgift kan utformas på flera olika sätt beroende på personerna. 

Man lär känna sina elever på detta sätt, man ser lite vad för typ av person de är och vilka intressen 

de har. Skapandet finns i oss fast olika mycket. (A) 

Utifrån barns fantasi påverkas arbetet inom skolan genom att de själva får möjlighet att  

vidareutveckla de uppgifter som tillhandahålls. Genom att se hur barnen tolkar uppgifterna,  

menar lärarna, att de får en möjlighet att bygga vidare på elevernas fantasi och intresse. 

Genom att jobba både praktiskt och teoretiskt, tror de intervjuade, att barnens lärande och  

utveckling stimuleras. De påstår att när barnen får jobba på många olika sätt ser de att de hittar 

sina sätt att lära på och får en större förståelse för uppgifter och fakta. En av de intervjuade  

lärarna uttrycker att estetisk verksamhet är ett bra komplement till den teoretiska kunskapen och 

det är en bra metod för att befästa den. 

Det är alltid bra att använda båda hjärnhalvorna. Jag tror att jobba med händerna, det gör en mer 

harmonisk. Man sitter kanske och funderar och så… (B) 

Kreativitet visar sig på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom att barnen bygger kojor i skogen 

eller när de spelar teater, det finns många typer av kreativitet. De intervjuade menar att när  

barnen får möjlighet att möta olika sorters estetiskt verksamhet i undervisningen så får de en 

chans att öva upp sin kreativitet inom flera områden. De kan även få upp ögonen för någon form 

av estetik vilket kan bidra till att ett intresse uppstår. Intresset spelar stor roll. Är ett barn  

intresserat av dans så blir det lättare för det att utöva denna aktivitet utan att känna hämningar. 
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Detta gäller alla sorters kreativitet. Lärarna säger också att om ett barn tänker kreativt inom ett 

område kan det bidra till att det smittar av sig på andra områden. 

Lärarna trycker på att det inte finns några rätt eller fel i estetisk verksamhet. Alla barn kan vara 

med och delta på sina egna villkor. Det gäller, som lärare, att låta barnen skapa utifrån sina egna 

intressen och fantasi. Detta för att öka kreativitet så mycket som möjligt. 

Alla kan vara med för det finns inga rätt eller fel i kreativt skapande. (C) 

När det gäller musik är det klart att du kan spela fel, ska du dansa vals så kan det såklart bli fel. Men 

när vi dansar så kanske det handlar om att skutta och röra på sig, är det dramaövning där vi ska tolka 

olika känslor kan det inte heller bli fel för du känner det du känner och upplever det du upplever. Man 

får hitta något skapande som alla kan göra. (C) 

De intervjuade menar att till skillnad från när det gäller ämnesinlärning av estetik och när  

utövandet av estetisk verksamhet sker fritt är att i ämnesinlärningen finns det mål som ska  

uppnås vilket kräver ett mer styrt tillvägagångssätt för att kunna bedöma resultaten och uppnå 

målen. När det gäller det spontana utövandet av estetik kan eleverna få uttrycka sitt innersta och 

vara fria med hur de tar sig an kunskaper.  

Social kompetens 

Samtliga av de intervjuade lärarna anser att estetisk verksamhet bidrar mycket till att utveckla  

elevernas sociala kompetens. Barnen får en chans att tillsammans skapa, vilket leder till en ökad 

sammanhållning inom gruppen. Då barnen skapar tillsammans, i grupp, så uppstår en vi-känsla. 

Vissa av de intervjuade tar då tillfället i akt att sammanföra elever som annars inte brukar leka 

tillsammans. Detta för att hjälpa eleverna till att öka sin sociala kompetens och förståelse för 

andra.  

Den sociala kompetensen ökar, man lär sig att dela på saker, man blir mer öppen för att se andras  

behov och man lär sig att ta hjälp av varandra. (D) 

Genom olika former av estetisk verksamhet får barnen öva på att samarbeta och ta hänsyn till 

varandra. Vid användandet av estetik kan det, enligt de intervjuade, uppstå nya konstellationer där 

barn får mötas efter intresse och inte utifrån personliga egenskaper. Detta bidrar till en trevligare 

miljö och bättre stämning mellan barnen. Vid skapandesituationer som bild och målning får  

eleverna ett tillfälle att sitta ner i en lugn miljö och samtala med såväl varandra som med de vuxna 

om allt och ingenting. Det är ett bra tillfälle för eleverna att ventilera allt de tänker på, enligt  

lärarna.  



 

19 

 

Det är väldigt socialt just målandet, det är lugnt och mysigt och de kan sitta och prata med varandra 

och med oss. (C) 

Lärarna uttrycker att stämningen påverkar huruvida barnen får ro att sitta ner och ta det lugnt. 

Det kan många gånger vara välbehövligt för många barn att det finns en möjlighet till lugn och 

ro. Detta blir ofta till en samlingspunkt som upplevs harmonisk. Ett bra komplement till  

exempelvis målandet är att sätta på lugn musik, detta bidrar ofta till ett lugnare tempo oavsett lek 

samt en lägre ljudnivå. 

Vissa barn är i behov av mer ledda aktiviteter för att komma igång. Det finns barn som känner 

sig utanför och då är estetisk verksamhet underlättande. I de styrda aktiviteterna så finns det alltid 

en vuxen med som kan påverka situationerna för att arbeta mot att ingen känner sig ensam och 

utpekad. De intervjuade lärarna anser att estetisk verksamhet är ett effektivt verktyg vid  

antimobbningsarbete. 

Självförtroende och självkänsla 

De intervjuade menar att estetisk verksamhet bidrar till många möjligheter för barnen att öva upp 

sitt självförtroende. Självförtroende är viktigt för att våga stå upp för sig själv och andra i såväl 

konfliktsituationer som i vardagslivet. En annan viktig faktor som kommer upp är att när barnen 

har ett gott självförtroende så vågar de gå sin egen väg oberoende av vad andra människor tycker 

och tänker.  

Barnen blir gladare, modigare, duktigare på det de tränas i. Ju fler gånger man blir nöjd ökar  

självkänslan och självförtroenden, detta bidrar till att man lär sig. (A) 

Jag kör mycket det här med charader, att våga agera inför grupp utan att säga någonting. Det har man 

sett mycket att barnen inte vågat men det smittar av sig. Man gör det fler och fler gånger och till slut 

har man fått med sig alla. De kanske bara visar ett enda ord, men då känner man att man har lyckats. 

(E) 

Att eleverna vågar mer för varje gång de provar på något är de intervjuade överens om. Ju fler 

gånger olika övningar upprepas desto lättare har eleverna för att ta till sig och leva sig in i dem 

och självförtroendet ökar.  

Lärarna uttrycker att det är av vikt att eleverna får en möjlighet att hitta just sitt sätt att uttrycka 

sig på. Det är något som är starkt sammankopplat med deras självförtroende. Många elever väljer 

att måla och skapa saker som de har ett personligt intresse för vilket ger dem en chans att få visa 

upp något som betyder mycket för dem. Även dansa, spela teater, spela musik och sjunga är  
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uttryckssätt som kan innehålla mycket känslor och ge en bra grund för diskussion. Att eleverna 

använder sig av dessa former av estetisk verksamhet bidrar till att de lär känna varandra bättre 

både på ett emotionellt och socialt plan. 

Lustfylldhet 

Att det ska vara kul att lära är de intervjuade överrens om. Samtliga av lärarna har något slags  

intresse för någon form av estetisk verksamhet vilket de menar bidrar till hur mycket de använder 

sig av det i sin pedagogiska utövning. Lärarna säger att de berörda ämnena sväljer många barn 

och att de flesta uppskattar och njuter av det.  

Barnen verkar tycka det mesta är kul. Sen är det väl vissa grejer, vissa kan sitta hur länge som helst 

medan andra mer vill få det avklarat. Men de brukar tycka det är roligt efteråt för då är det något man 

sätter upp så att alla kan se, de vill också ha något att visa upp. (C) 

I och med att de anser att de flesta barn har intresse av estetik menar de att skolan och  

fritidshemmet borde erbjuda ett varierat utbud för att samtliga elever ska hitta just det de tycker 

är roligt. Vissa av de intervjuade säger också att de på grund av för stora barngrupper och för få 

lärare har svårigheter med att tillhandahålla estetisk verksamhet i den mån som de skulle önska, 

vilket de tycker är synd då barnen uppskattar aktiviteterna. De barn som inte uppskattar den  

typen av aktiviteter kan i vissa fall ändå få nytta av det i andra sammanhang. Tålamod, samarbete 

och finmotorik är saker som är användbara även i det vardagliga livet. 

Roligare inlärning. Vissa barn lär sig och har roligt medan andra bara har roligt men i vilket fall så ökar 

man den sociala sammanhållningen i klassen och gruppen blir oftast bättre när man jobbar med  

estetiska inslag. (A) 

Flera av de intervjuade lärarna menar att de schemalagda ämnena inom estetisk verksamhet kan 

inspirera eleverna att fortsätta med det i den fria leken. Ett exempel kan vara när kulturskolan 

kommer till skolan och gör dramaövningar med barnen så fortsätter de gärna med det på raster 

och fritidshem. Det ger även de verksamma lärarna på skolan en möjlighet att få inspiration till 

att spinna vidare och utveckla elevernas lustfylldhet och fantasi, vilket är tacksamt. Lärarna påstår 

att det är lättare att använda sig av de estetiska former de själva känner sig trygga med vilket  

resulterar i att det är deras eget intresse som styr vilka former som används mest i skolan.  

Lärarna tycker att det är viktigt att de själva engagerar sig för att göra det mer lustfyllt. De menar 

att om de själva är med på barnens villkor så blir leken oftast lugnare och roligare. De ser  

tendenser att om de själva är med och leker så är även fler barn med, lärarnas engagemang smittar 

av sig. Ibland får man, som lärare, vara med och klä ut sig för att hjälpa barnen på traven med att 
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delta och engagera sig i dramaövningar. Flera av de intervjuade menar att känslor smittar av sig. 

Om någon skrattar och har roligt bidrar det ofta till att andra ser hur roligt det är och vill vara 

med och delta. 

Använder man bara estetisk verksamhet rätt kan man ha nytta av det i väldigt mycket, från basic grejer 

till att inhämta kunskap. (D) 
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6 Diskussion 

Wiklund (2009) skriver om att vikten av estetisk verksamhet för lärandet är starkt betonat i 

styrdokumenten. Ett exempel är att i Lpo94, står det i uppnåendemålen att skolan ska ha 

gett eleverna en möjlighet att ha utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått prova 

på och använda sig av så många uttrycksmedel som möjligt (Skolverket, 1994). Det är av 

vikt för barnen att hitta just sin inlärningsmetod, dock kan en diskussion föras om  

huruvida det är genomförbart i och med den utvecklingen som sker inom skolan. De  

intervjuade lärarna uttrycker att det har blivit svårare med åren att genomföra inslag med 

estetisk verksamhet. De påstår att i och med att det blir större barngrupper och färre vuxna 

per barn blir det mer fokus på omvårdnad och tillsyn än stora projekt. De säger att det är 

ohållbart att plocka ut några få barn för att göra aktiviteter med de resurser som finns att 

tillgå. Det borde satsas mer ifrån högre instanser för att underlätta arbetet med estetisk 

verksamhet med anledning av vad det tillför till eleverna. 

Wiklund (2009) menar att det är viktigt att erbjuda många olika inlärningsmetoder för att 

eleverna ska kunna bibehålla de kunskaper de får inom skolan. Det bör göras genom att 

låta elever använda sig av så många sinnen som möjligt. Vi blev positivt överraskade av att 

de intervjuade lärarna använder sig av så många former av estetiskt lärande som de gör. De 

verkar väl pålästa om estetikens vikt för barns utveckling och uttrycksmöjligheter. De är 

medvetna om att barn har olika sätt att lära och ta in kunskap och därför varierar de sin 

undervisning så mycket som möjligt. Vi har dock sett ett mönster vid analysen av vårt  

resultat, att det idag ligger mestadels fokus på att låta barnen skapa själva i stället för att 

uppleva estetik, då ingen av de intervjuade nämnde något om det. Wiklund (2009) menar 

att det finns olika sätt att se på estetisk verksamhet. Det är synd att det inte satsas mer på 

att barnen ska få se mer kultur än vad de gör med anledning av att det kan ge inspiration 

till fantasi och att själva skapa, men lärarna menar att det är en pengafråga och att inga  

resurser finns till större projekt och utflykter. I och med att det i styrdokumenten står att 

barnen ska ha fått erfarenheter av kultur (Skolverket, 1994) skulle det berika barnen att få 

uppleva estetiska inslag i form av konstutställningar, konserter, dansuppvisningar och  

teaterföreställningar med mera. 

Björkvold (2006) menar att många barns fantasi går förlorad med åren och att det till stor 

del kan bero på de vuxnas bemötande. Många av de intervjuade lärarna uttalar sig om att i 

vissa fall rinner barns skapande ut i sanden. De uttrycker att när barn ”slarvar” sig igenom 
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skapandet så brukar de säga ifrån och föra en diskussion med dem om syftet till varför de 

gör det de gör. Det är en fin linje mellan vad som är fin- respektive fulkultur och det är 

lärarnas plikt att uppmuntra elevers skapande då det är en viktig del i elevernas lärande och 

utveckling (Skolverket, 1994). Ibland är det svårt att avgöra när barnen är kreativa och när 

de slarvar av andra anledningar än av estetiska orsaker och att någonstans måste en  

bedömning göras. Så länge barnen är engagerade i det de gör och att det ger dem  

någonting i form av lärande eller lustfylldhet så är det relevant i barnens skoldag att få  

skapa.  

När barnen skapar något och är kreativa utifrån något som de tidigare har erfarit kallas det 

för fantasi (Vygotskij, 1995). Att en utgångspunkt ska tas utifrån barnens intresse och  

tidigare erfarenheter står tydligt skrivet i styrdokumenten (Skolverket, 1994) detta för att 

engagera barnen och få ut så mycket av lärandet som möjligt. Om denna typ av lärande 

utgår ifrån Vygotskijs (1995) tankesätt så bygger det på att utveckla barnens fantasi vilket vi 

anser leder till att de blir mer kreativa. Om en utgångspunkt tas från barnens verklighet 

och omgivning finns det inga gränser för hur mycket de kan utveckla sin fantasi i och med 

att de två begreppen går hand i hand. Lärarna uttrycker att de är måna om att få in barnens 

intressen och tidigare erfarenheter i verksamheterna och de menar på att de kan se ett  

större engagemang från barnens sida när de får visa upp eller arbeta med något de tycker 

om och känner till sedan tidigare. Det kan vara positivt för barnen att få arbeta med det de 

känner till men vi menar samtidigt att det vara givande för barnen att vidga sina vyer  

genom att även få prova på nya erfarenheter och uttryckssätt. Detta för att barnen ska få 

möjligheter till att upptäcka att de faktiskt har kapacitet till mera än vad de tror vilket kan 

leda till ett ökat självförtroende.  

Wiklund (2009) menar att eleverna genom estetiska lärandesituationer får en chans att  

knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en enhet. Detta 

tror vi bidrar till ett ökat självförtroende. Nordblom (2007) menar också att det är viktigt 

för barns självförtroende att de hittar sitt sätt att uttrycka sig med och kommunicera på. 

De intervjuade lärarna svar överrensstämmer med det i och med att det påstår att barns 

självförtroende ökas med hjälp av estetisk verksamhet. De får en chans att hitta nya vägar 

och upptäcka att de är duktiga på saker de inte tidigare hade kännedom om. De uttrycker 

att de kan se barns självförtroende växa i och med att de vidgar sina vyer och provar på 

nya aktiviteter. De nämner också att när barnen har ett gott självförtroende verkar de ha 

lättare för att stå upp för sig själva och andra vilket underlättar möjligheten att påverka sin 
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egen livssituation. Barn med gott självförtroende tar plats och har lättare för att uttrycka 

sig, vilket kan vara på både gott och ont. Det är positivt att de vågar uttrycka sig öppet 

men samtidigt kan det ske på bekostnad av de övriga eleverna. Självförtroende är något 

som växer fram och alla elever måste få sin chans till att uttrycka sig på sina egna villkor. 

De estetiska uttrycksformerna kan vara till hjälp för många barn som behöver ett  

komplement till det verbala språket.  

I det estetiska uttryckssätten sker det ofta ett samarbete elever emellan vilket gör att de lär 

sig att ta hänsyn och respektera varandra. Lärarna menar på att arbetet med estetik är 

mycket socialt och ger eleverna möjligheter att lära känna varandra på ett lustfyllt sätt. Den 

sociala kontakten och gemenskap är en viktig del i elevernas lärande (Lärarförbundet, 

2005). När barnen får sitta ner och arbeta med lustfyllda aktiviteter underlättar det för dem 

att ta sociala kontakter då de får samarbeta med varandra och producera tillsammans.  

Detta bidrar till en vi-känsla och att man, som lärare, med fördel kan para ihop barn som 

annars inte brukar umgås. 

Lazeaer (1998) menar att det går att använda estetisk verksamhet för att lära ut kunskap. 

De intervjuade använder sig av dessa former av inlärningsmetoder för att befästa de  

teoretiska kunskaper som eleverna får möta i skolan. De menar på att det är bra med  

anledning av att undervisningen blir varierad och barnen får möta kunskaperna på olika 

sätt för att verkligen förstå innehållet. Vygotskij (1995) menar att det är ett positivt sätt att 

arbeta för att utveckla fantasin. Han tar som exempel att genom att göra en  

dramaföreställning om det som lärs ut på en historielektion kan kunskapen befästas och 

kommas ihåg en längre tid. Detta är något vi har stött på i samtliga av våra möten med 

skola, att en kombination görs med teori och praktik. Barnen målar till temaarbeten, sånger 

sjungs om årstider, teaterföreställningar kan göras vid antimobbningsarbete och danser kan 

dansas för att uttrycka olika känslor. Det finns inga gränser för vad som kan läras ut med 

hjälp av estetisk verksamhet. Vad vi har noterat är att lärarna inte lär eleverna om hur de 

ska kunna använda sig av sina intelligenser. Lazear (1998) menar att det är viktigt att  

eleverna får lära sig att ta tillvara på dem för att kunna praktisera dem i samhället. En sådan 

typ av undervisning kan vara eleverna till gagn för att få en djupare förståelse för hur  

estetisk verksamhet gynnar dem. Lärarna var medvetna om att elever lär sig på olika sätt, 

vilket är första steget lärare måste ha i åtanke vid planering av undervisning om estetisk 

verksamhet enligt Lazear (1998). De hade införskaffat sig de kunskaper om intelligenserna 

som var nödvändig och de insåg att det inte finns några gränser för vad som kan läras ut 
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genom de aktuella intelligenserna. Det sista steget som går ut på att intelligenserna 

 ska kopplas till det vardagliga livet verkar vara det som får minst tid i skolan. Alla  

intelligenserna fick inte samma utrymme och inget konkret exempel om hur de knyter dem 

till verkligheten kom upp, däremot använder sig de intervjuade av olika  

undervisningsformer, frågan är dock hur pass medvetna de är om sambanden till  

intelligenserna. 

En sak som vi reagerade på i analysen av vårt material var att lärarna uttrycker att det är 

deras egna intressen som styr vad barnen får uppleva. De menar att om lärarna i  

verksamheten har ett intresse i bild, så får det störst plats i undervisningen. Det är lätt  

därför att det finns en kunskap och kännedom om ett specifikt ämne faller det sig naturligt 

att undervisa om det, det är även lättare att lära ut något som man som lärare själv behärs-

kar och känner sig trygg med. Men samtidigt är det av vikt att alla barn ska få en möjlighet 

att möta så många olika inlärningsmetoder som möjligt för att hitta sitt sätt att lära. I och 

med att det i styrdokumentens uppnåendemål står skrivet att eleverna ska få möta så 

många olika former av uttrycksmöjligheter som möjligt (Skolverket, 1994) bör man, som 

lärare, försöka utmana sig själv och ibland använda sig av andra metoder än det som ligger 

närmast till hands. Enligt Lazear (1998) måste dock den person som lär ut  

intelligenser i form av ämnen, exempelvis musik, besitta kunskaper om ämnet i sig för att 

det ska bli ett bra undervisningstillfälle. Så vi förstår svårigheterna för lärarna att använda 

sig av estetisk verksamhet i ämnesform men det hindrar inte dem från att använda sig av 

estetik som hjälpmedel i undervisningen. Lärarna har en skyldighet att använda olika  

former av estetik som verktyg i sina verksamheter. Det krävs ingen djupare kunskaper i 

dem för att använda dem som hjälpmedel för att förankra elevernas kunskaper. De  

intervjuade lärarna håller med om detta och använder grundläggande övningar för att på 

ett lustfyllt sätt lära och de uppmuntrar barnen till skapande men önskar själva att de hade 

en mer varierad undervisning. Enligt Melville-Clark (2006) så är exempelvis musik viktigt 

för barn då de får möjlighet att uttrycka sina känslor, idéer och tankar. Hon säger också att 

det är viktigt att det är utbildade lärare som lär ut musik för att barnen på bästa sätt ska få 

utvecklas optimalt. Men hon tillägger också att alla som har ett intresse av musik kan  

uppmuntra till barns musikaliska och personliga utveckling.  

Att estetisk verksamhet bidrar till social kompetens är något som alla av de intervjuade  

uttrycker. Wiklund (2009) menar att skolan är en utmärkt plattform för diskussion därför 

att det är en mötesplats för vuxna och barn. Vid arbetet med estetisk verksamhet finns det 
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tid och möjlighet att diskutera om livets frågor, stora som små. Enligt lärarna blir det en 

bättre sammanhållning i gruppen när barnen får skapa tillsammans och det uppstår en  

vi-känsla. Elever kan lära känna varandra och knyta nya kontakter när de får en möjlighet 

att sitta ner i lugn och ro och kommunicera. I Skollagen står det att när elever möter andra 

människor tar de till sig massor med kunskap som kommer att påverka hela dess skoldag 

(SFS Skollagen kap 2:3), vilket lärarna instämmer i. De menar att de ser att eleverna ser och 

lär av varandra. Det kan gälla allt från hur man ska vara som kompis till hur en viss typ av 

träd kan målas. Mötet med andra kan ge hur mycket som helst. Att se och lära är ett  

uttryck som används i alla åldrar och kan vara en bra grogrund vid lärande. Att därefter 

diskutera och samtala om ämnet och om vad som sker ger en djupare kunskap. Ett intresse 

för något kan föda kunskap. Drama är ett tillfälle där elever får mötas och interagera med 

varandra. Chaib (2006) menar att dramaövningar är ett utmärkt tillfälle för elever att skapa 

tillsammans, vilket även lärarna instämmer i. De menar att de använder sig av drama för att 

få eleverna att uttrycka sig. De pekar även på att desto fler gånger eleverna provar på en 

övning desto bättre fungerar de, och eleverna uttrycker sig bättre och bättre. Det kan vara 

en bra övning inför det framtida livet, att tala eller agera inför grupp.  

Metoddiskussion 

Valet av intervjuer som metod var lämpligt med anledning av att svaren blev utförliga och  

besvarade vår frågeställnig. Det är svårt att observera vad andra människor tycker och tänker om 

någonting. Då tanken var att se lärarnas perspektiv på deras verklighet var intervjuer en  

nödvändighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet att banda intervjuerna och föra anteckningar var 

lämpligt. Det gjorde det möjligt att ställa följdfrågor och bidrog till att en koncentration kunde 

hållas på vad intervjupersonen berättade. Det var en fördel att vara pålästa om intervjuarens olika 

egenskaper (Kvale & Brinkman, 2009) då vi fick ut så mycket information som möjligt från  

intervjupersonerna.  

Valet att intervjua sex personer var lagom, dock skulle vi i efterhand ha valt ut några personer 

som vi inte tidigare hade kännedom om för att se om svaren skiftade mer. De utvalda lärarna 

hade någorlunda likartade svar och i och med det tror vi inte att vi hade fått ut mer information 

av att intervjua flera lärare, som vi kände sedan tidigare. Det var positivt i den bemärkelsen att  

intervjupersonerna inte var oroliga och att de kunde prata fritt, vilket Kvale och Brinkmann 

(2009), menar är bra vid intervjuer. Vi valde att inte informera så mycket om uppsatsen i förväg 

för att inte få vinklade svar (a.a). Det kan vara både positivt och negativt. Det positiva hade varit 

att svaren troligtvis hade varit enklare att sammanställa då de hade vetat vad vi var ute efter, men 
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samtidigt hade svaren antagligen blivit mer styrda och inte gett den verklighetsbild vi var ute  

efter. 

Kvales och Brinkmanns (2009) etiska aspekter underlättade arbetet enormt. Det kändes tryggt att 

ha kunskaper om dessa då bemötandet med våra intervjupersoner skedde på ett lämpligt sett. Då 

vi är ovana vid att intervjua hade vi antagligen inte tänkt på saker som konfidentialitet med mera 

om vi inte hade läst igenom dem innan. Detta kunde ha lett till kränkning eller behandling av  

någon orätt. 

För att på bästa sätt kunna tolka vårt material blev valet att gå igenom de transkriberade texterna 

tillsammans för att inte missa några viktiga perspektiv och infallsvinklar, vilket Kvale och  

Brinkmann (2009) menar kan vara till fördel. I efterhand önskar vi att vi hade genomfört  

intervjuerna tillsammans för att kunna diskutera varje tillfälle med gemensamma ögon. 

Didaktiska implikationer 

Resultatet visar på att eleverna utvecklar en rad olika egenskaper. Exempelvis övas den sociala 

kompetensen, fantasin och kreativiteten. Alla barn behöver hitta sitt sätt att lära och med varierad 

undervisning ökar chansen att varje elev hittar sitt tillvägagångssätt för utveckling. I vår framtida 

yrkesroll kommer vi ha det i åtanke och erbjuda olika former av estetik. Vi tror på att blanda teori 

och praktik för att befästa kunskap med hjälp av alla sinnen. Exempel kan vara att få uppleva  

fakta i form av teater eller dylikt.  

Vidare forskning 

Efter att vi har genomfört undersökningen gällande lärares tankar om estetisk verksamhet har vi 

blivit nyfikna på att ta reda på vad eleverna anser att estetisk verksamhet har för betydelse för 

dem. Har de liknande tankar som lärarna eller har de andra förslag på hur de på bästa sätt tar till 

sig kunskap. 



 

28 

 

7 Källor 

Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Chaib, Christina. (2006). Ungdomsteater som estetisk läromiljö. E, Alerby. & J, Elídottir, (red.). 

Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. Lund: Studentlitteratur. 

Digerfeldt, Gunvor. (1990). Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek. Stockholm:  

Almquist & Wiksell International. 

Feldman, David Henry. (2003). The creation of multiple intelligences theory. A study in  

high-level thinking. R.K, Sawyer. Creativity and development. Oxford University Press. 

Johansson, Jan-Erik. (1985). Från arbetsstuga till fritishem – ett bidrag till fritidshemmets historia.  

Stockholm: Liber. 

Kroksmark, Tomas. (2007). Fenomenografisk didaktik – en didaktisk möjlighet. Didaktisk tidskrift. 

Vol. 17. No 2-3. 

Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:  

Studentlitteratur. 

Lazear, David. (1998). Åtta sätt att undervisa. Jönköping: Brain Books AB. 

Levin, Cecilia. (2008). Creativity in the school context. Lund: Institutionen för psykologi.  

Lindahl, Ingid. (2002). Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet. Pedagogers vägledning och barns  

problemlösning genom bild och form. Malmö: Forskarutbildningen i pedagogik. 

Lärarförbundet. (2005). När intresse blir kunskap. Fritidspedagogikens mål och medel. Stockholm:  

Lärarförbundet. 

Melville-Clark, Paula. (2006). Music, moving and learning in early childhood: a manual of songs, lesson plans 

and basic theory for teachers, students and parents of young children. Music & movement eduction  

Australia.  

Nordblom, Lars. (2007). Bildpedagogik – insikter och utsikter. M, Stigmar. Reflektioner kring bild 

och lärande .Växjö: Institutionen för pedagogik. 



 

29 

 

Rohlin, Malin. (2000). Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem. I, Johansson. & I,  

Holmbäck Rolander. (red.). Fritidshemmets framväxt. Stockholm: Liber. 

Rohlin, Malin. (2001). Att styra i namn av barns fritid. En nutidshistoria om konstruktionen av dagens  

fritidshem i samordning med skolan. Stockholm: HLS förlag. 

SFS Skollagen. 2010:800. 2 kap 3 §  

SFS Skollagen. 2010:800. 14 kap 5 §  

Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. 

Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2000). Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan 2000. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2007). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem. Stockholm: Fritzes. 

Stensmo, Christer. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala:  

Kunskapsföretaget. 

Utbildningsdepartementet 1999 års skollagskommitté. (2002). Skollag för kvalitet och likvärdighet. 

Stockholm: Fritzes. 

Wiklund, Ulla. (2009). Tonspråk. När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges  

Utbildningsradio AB. 

Vygotskij, Lev S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget Daiddalos AB. 

 

Elektroniska källor 

Nationalencyklopedin (2010-12-01). http://www.ne.se/sve/lärare. 

Skolverket. (2010-12-01). http://www.skolverket.se/skolfs?id=1636.

http://www.ne.se/sve/l�rare
http://www.skolverket.se/skolfs?id=1636


 

30 

 

Bilaga I 

Intervjufrågor  

Innan intervjuerna startar så förklarar vi uppsatsens syfte och hur vi definierar estetisk verk-

samhet. 

1. Berätta om hur du ser på estetisk verksamhet. 

2. Vilka former av estetisk verksamhet använder ni er av i fritidshemmet?  

3.  På vilka sätt erbjuder ni estetisk verksamhet? 

4. Är dessa erbjudanden kontinuerliga?  

5. Hur upplever ni elevernas intresse av det? 

6. Ser ni någon effekt positiv/negativ vid användandet av estetisk verksamhet? 

7. Märker ni att eleverna dras åt en viss genre inom estetisk verksamhet?  

8. I så fall, vad tror du det beror på? 

9. På vilket sätt tror du eleverna påverkas av estetisk verksamhet? 

10. Vad tror du eleverna lär sig av estetisk verksamhet? Exempel?  

 

 

 


