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1. Inledning  
Varför ska lärare använda sig av estetiska metoder och verktyg i skolans undervisning och i 

förskolans verksamhet? Varför förordar skolverket att estetiken ska finnas med i hela 

läroprocessen? Och hur ser användandet av estetiska metoder och verktyg ut i praktiken? Det 

är några frågor som kommer att behandlas i denna uppsats.  

 

Med estetik som samlingsbegrepp syftar vi i vår studie på musik, skapande, bild, fantasi och 

dans. Vi valde att avgränsa uppsatsen till att handla om hur estetik kunde vara ett hjälpmedel i 

svenskundervisning och i förskoleverksamhet för att skapa läsmiljöer som väcker läslust hos 

barn och elever. Vi har också intervjuat lärare för att undersöka om och hur de använde sig av 

estetik i förskolan och skolan.  Under intervjun ställde vi också frågan hur lärarna såg på estetik 

som en hjälp att skapa en god läsmiljö.  

 

Forskning säger att det är viktigt att barn utvecklar en god läsförmåga. Läsningen är en viktig 

del i utvecklingen och en stor del i skolans verksamhet. Det är betydelsefullt att varje barn får 

positiva upplevelser kring läsning. I skolans läroplan står det att den estetiska kunskapen ska 

finnas med som en del av hela läroprocessen. Lgr 11 (www.skolverket.se) betonar att ”i 

skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas”. Av detta kan slutsatsen dras att det estetiska bör vara en del av lärandet. I 

läroplanen för grundskolan står det att estetiken ska genomsyra all undervisning. I läroplanen 

för förskolan (2014) står det att ”verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi 

och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (Skolverket, 1998). Eftersom 

estetiken går som en röd tråd genom hela kursplanen och läroplanen tyckte vi att det var 

intressant att ta reda på hur estetiken används i den pedagogiska verksamheten och om lärarna 

har kunskap i hur de ska använda sig av estetik i undervisningen. 

 

I nummer 131 av tidskriften KRUT från 2008 beskriver Monica Lindgren som är docent i 

musikpedagogik att det saknas forskning kring hur estetiska metoder ska användas integrerat i 

undervisningen. Ulla Wiklund (Expressen torsdag 13 januari 2014) anser att lärare ska jobba 

med estetiska läroprocesser för att eleverna behöver utveckla alla sina förmågor och 

kompetenser. Enligt henne har inte lärarutbildningarna hängt med. 
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Vårt arbete som pedagoger har sin grund i det sociokulturella perspektivet, där lärandet sker 

genom samspel mellan deltagarna (Vygotskij, 1999).  Denna uppsats är skriven mot denna 

bakgrund och utifrån detta perspektiv Vi har tittat på utvecklingspsykologen Vygotskijs (1999) 

teorier om hur fantasi och kreativitet i barndomen spelar en viktig roll. Han menar att miljön 

ligger i det sociokulturella perspektivet där miljön är själva förutsättningen för hela barnets 

utveckling.  

 

Gunnar Bjursell, professor och forskare i molekylär hjärnbiologi, arbetar för tillfället med 

hjärna-lärandeperspektivet. Han beskriver om hur hjärnan påverkas av kreativitet, så som 

musik, teater, bild och språk. Han menar att hjärnan är plastisk. Detta innebär att hjärnan har en 

förmåga att återhämta sig vid större hjärnskador, som stroke. I början av livet är hjärnans 

plasticitet väldigt viktig. Därför behöver barnens och ungdomars hjärnor stimuleras på rätt sätt. 

Han menar att skolpolitiken har missat att förstå hur hjärnan utvecklas och hur hjärnan tar till 

sig information. Får inte hjärnan stimuleras på rätt sätt utvecklas inte förmågor. Han tror att 

läsning, att lyssna på musik, att uppleva konst och film har en viktig funktion både för hälsan 

men också för att bygga upp intellektet, så att det inte blir en tillbakabildning av hjärnan. Han 

menar vidare att klassrummen skulle skapas på ett sätt som aktiverar kreativitet. (Bjursell, u.å.).  

 

 

2 Syfte, metod och frågeställningar   

 
Detta kapitel redogör för hur undersökningen genomförts. Kapitlet kommer att behandla syfte, 

frågeställningar, metodval, urval, etiska aspekter, studiens tillförlitlighet samt genomförande.         

2.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare och senarelärare i svenska använder sig av 

estetiska verktyg och metoder för att skapa en läsmiljö i klassrummet och i förskolan som 

väcker läslust. Nedan presenteras uppsatsens frågeställningar. 

 

• Hur ser förskollärare och svensklärare på sambanden mellan läsmiljö och estetik och använder 

lärare estetiska metoder och verktyg för att skapa läsmiljöer och i så fall hur?  

• Hur ser förskollärare och svensklärare på läsmiljö som en viktig del i att uppmuntra till läslust 

hos eleverna.  
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2.2 Metod 

 
Studien är kvalitativ vilket innebär att det inte finns något rätt eller fel i respondenternas 

erfarenheter (Henricson, 2012).  Malterud (1998) beskriver den kvalitativa metoden som en 

metod, där man kan få veta mer om mänskliga egenskaper så som tankar, upplevelser, attityder. 

Ludvigsson (2002) skriver att en kvalitativ studie är en samling data där tolkningen av data är 

en viktig del.  

 

Genom att intervjua ett antal lärare hoppas vi få del av lärarnas åsikter, tankar och erfarenheter 

kring ämnet estetik. Ludvigsson (2002) skriver att intervjuer är ett viktigt verktyg i den 

kvalitativa studien. Genom intervjun får vi del av vad respondenterna säger, men även hur de 

uttrycker sig.  

 

I vår intervjuguide har vi kategoriserat våra frågor i två huvudteman där det första är lärarens 

uppfattning av estetik och läsmiljö och det andra är hur lärarna arbetar med estetik och läsmiljö 

(Bilaga 1, Bilaga 2).  

 
Vi har intervjuat åtta lärare, fyra förskollärare och fyra svensklärare i senare år, åldern 11-15. 

Vi har intervjuat lärare från två olika förskolor och två olika grundskolor i Jönköpings län. Vi 

har använt oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Detta innebär att vi valt lärare från 

vårt sociala nätverk. Detta har inneburit att deltagarna funnits nära till hands.   

2.3 Etiska aspekter 

I en kvalitativ undersökning med få respondenter blir etiska aspekter viktiga. Respondenterna 

ska kunna lämna sig själva utan att för den skull identifieras eller ta skada av studien. Detta kan 

innebära att allt som sagts inte kan vara med i slutresultatet. Vi har informerat respondenterna 

vilket syfte denna studie har och att resultatet behandlas konfidentiellt.  

 

Henricson (2012) skriver att Sverige regleras av två lagar inom forskningsetiken. En av dessa 

två är etikprövningslagen, som innebär att forskning som innehåller känsliga personuppgifter 

måste granskas. En granskning sker om en person kan skadas fysiskt eller psykiskt av 

undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra forskningsetiska principer. De fyra 

principerna är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren är skyldig att informera syftet 
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med studien och vilka villkor som gäller för dem som deltar. Henricson (2012) styrker detta 

och skriver att respondenterna ska på ett lättförståeligt sätt få all den information som behövs 

för att kunna besluta om att medverka eller inte. Det är frivilligt att delta och respondenten kan 

avbryta när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma om de vill 

vara med eller inte i studien. De får även bestämma hur länge de ska medverka och vilka villkor 

som gäller vid deltagandet. Konfidentialitetskravet handlar om att de individer som medverkar 

i undersökningen ska bli avidentifierade. För att skydda personens identitet har vi inte nämnt 

respondentens namn eller vilken skola denna arbetar på. I resultatet har respondenterna kodats 

med beteckningar. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in enbart får användas 

till forskningsändamål, inget annat. Alla dessa fyra forskningsetiska principer har funnits i 

åtanke under studiens gång. All data som samlats in har bara använts till vår studie. 

 

2.4 Studiens tillförlitlighet  

Inom kvalitativa undersökningar beskriver Stukát (2011) att reliabilitetsbrister kan vara 

feltolkningar av t.ex. frågor eller svar. Det kan även finnas yttre störningar som stör intervjun. 

Vi har varit medvetna om dessa brister när vi genomfört intervjuerna. Vi anser att vårt 

mätinstrument är tillförlitligt. Med detta menas att skulle vi göra om samma intervju skulle vi 

få samma resultat. För att i största mån undvika att intervjusvaren feltolkas och för att kunna 

göra en så noggrann analys av intervjusvaren har korta och tydliga intervjufrågor formulerats. 

När vi har upplevt att respondentens svar varit otydliga, har vi bett respondenten att upprepa 

svaret, så att missförstånd inte ska uppstå. 
 

Stukát (2011) menar att när människor är inblandade i en undersökning kan det uppkomma 

felaktig information, eftersom respondenterna inte alltid ger ärliga svar. Detta kan i sin tur 

påverka resultatets relevans. Vi anser att validiteten är hög eftersom samtliga intervjuer 

innehåller frågor som svarar på undersökningens syfte, alltså intervjufrågorna har passat bra för 

att ta reda på syftet (Wikström, 2013). Dessutom tror vi att vi har tolkat respondenternas svar 

på rätt sätt.  
 

Eftersom urvalet inte är så stort kan inte en generalisering på alla lärare göras. Vi vet ju inte 

vad samtliga lärare har för åsikter kring läsmiljö och estetik. Åsikter varierar säkert både mellan 

lärare och skolor och förskolor. Men det ger ändå en indikation på både kunskapen om, och 

användandet av, estetik i skolan för att skapa en god läsmiljö.  
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2.5 Genomförande 

Åtta lärare har kontaktats varav fyra är förskollärare och fyra är senarelärare. Samtliga lärare 

har kontaktats per telefon. Frågorna som använts vid intervjun har vi testat på varandra. 

Intervjuerna har varit av semistrukturerad art. Vi har använt oss av en intervjuguide, där 

frågorna har varit formulerade så respondenterna haft frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Frågorna behöver inte komma i samma ordning utan anpassas till svaren. Denna metod ger även 

möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna behöver inte finnas med i intervjuguiden 

(Bryman, 2002).  Syftet med det har varit at ta reda på om frågorna är tydliga och genomförbara. 

Inför varje intervju har vi förklarat de olika begreppen som förekommer i intervjufrågorna. 

Trost (1997) menar att för att få bästa resultat ska den som intervjuas känna sig trygg i miljön. 

Därför har samtliga intervjuer genomförts på lärarnas egna skolor och förskolor. 

Respondenterna har även fått uppföljningsfrågor om sådant som kommit upp under intervjun. 

Intervjuerna har avslutats med frågan ”om det finns något att tillägga”. På detta sätt har 

respondenterna fått möjlighet att understryka det de bedömer vara viktigt eller om det är någon 

fundering som kommit upp intervjuns gång. Våra intervjufrågor har varit anpassat för 

respektive yrkesgrupp. Frågeinnehållet är detsamma men är anpassade till respektive lärares 

arbetssätt. Intervjufrågorna finns med som bilaga.  

 

Samtliga respondenter har accepterat att bli inspelade under intervjun. Fördelarna med att 

använda sig av ljudupptagning är att man kan lyssna till ordval och vad som ordagrant sägs 

under intervjun. Det underlättar för intervjuledaren att spela in intervjuerna, så att fokus inte 

behöver läggas på att anteckna svaren. Detta gör det lättare att ställa följdfrågor (Trost, 1997).  

 

Vi har lyssnat igenom intervjuerna och skrivit ner vad respondenterna har sagt. Vi har skrivit 

ned allt ordagrant för att sedan välja ut vad som varit relevant för vår studie. När vi har 

analyserat intervjuerna har vi utgått från en metod som kallas meningskoncentrering. Denna 

metod innebär att intervjupersonens meningar och åsikter koncentreras och utformas till korta 

och exakta svar (Kvale, 1997). För läsenkelhetens skull har vi valt att korrigera från talspråk 

till skriftspråk och istället skriva ned citat från intervjun. Respondenterna har inte nämnts med 

namn utan har kodats för att avidentifieras. Resultatet av intervjusvaren har kategoriserats 

utifrån intervjufrågorna. Vi har kategoriserat in intervjufrågorna i två huvudteman” Uppfattning 

av begrepp” och kompetenser samt ”Konkreta exempel”. För att kunna jämföra och analysera 

svaren och få en tydlig överblick har vi delat upp intervjufrågorna i följande tre teman: 

begreppet estetik, begreppet läsmiljö, tidigare kompetenser och konkreta exempel.  
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Vi har försökt att få till stånd en kritisk syn på analysen. Dessutom har vi försökt att inte göra 

en ensidig analys, så att vi inte på ett selektivt och ensidigt sett har tolkat resultaten. Vi har ställt 

frågor om varför och vad som undersöks, snarare än hur det ska gå till.  

 

3 Teorier och forskning om estetik och lärande  

I detta kapitel kommer vi behandla tidigare forskning inom närliggande områden, estetik och 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vikten av att läsa och läslust, utbildningsplanen - 

estetikens betydelse för lärandet, styrdokument, internationella studier, estetikens betydelse för 

lärandet, läsmiljö, en estetisk stimulerande läsmiljö,  

 

3.1 Estetik och Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Denna uppsats utgår från Vygotskijs (1999) teori om det sociokulturella perspektivet samt 

teorin om estetikens betydelse för barnets miljö under uppväxten. Det sociokulturella 

perspektivet grundades av Lev S. Vygotskij och innebär att lärande sker i samspel med andra 

människor. Vygotskij (1999) menar att en personlig utveckling endast sker genom egen 

erfarenhet. Han menar att barnet formas i olika sociala miljöer och att man egentligen inte kan 

uppfostra ett barn. Det är inte främst lärare eller handledare som formar barnet utan det är den 

personliga erfarenheten som har inflytande på den enskilda individen. Barnet fostrar sig själv. 

Enligt Vygotskij (1999) har det traditionella europeiska skolsystemet gjort eleven till en passiv 

mottagare. Vygotskij (1999) menar att läraren ska fungera som en förgrundsgestalt som skapar 

en gynnsam miljö, där eleven får formas. I det sociokulturella perspektivet ligger alltså fokus 

på miljön. Det är miljön som är själva förutsättningen för hela barnets utveckling.  

 
Vygotskij (1995) talar om ”estetik i pedagogens tjänst”. Han menar att alla människor har 

”skapande möjligheter” inom sig. ”Genom konsten berörs människors känslor”, skriver 

Vygotskij. Det är i hög grad en fråga om det omedvetna. Vygotskij (1995) bejakar därför 

psykoanalysens inställning, att konst är en social lösning av det omedvetna, en befrielse av 

känslor. Den estetiska känslan kan både vara individuell och social. Det är medvetandet som 

hjälper oss att tolka känslan genom fantasin. Kreativiteten är således en nödvändig förutsättning 

för människans existens och inte enbart en fråga om konstnärligt skapande. 
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3.2 Vikten av att läsa och läslust 

Enligt Karin Taube (2007) är det bra om vuxna läser ofta högt för barnen. Det är viktigt att 

barnen får skratta, njuta, få uppleva olika typer av känslor tillsammans med föräldrarna. För att 

kunna tillägna sig och skaffa kunskap i andra ämnen förutsätter det att läsningen fungerar. I sin 

tur påverkas den sociala och personliga utvecklingen (Taube, 1988). Nyström (2002) framhåller 

att det är bara genom enträgen läsning som man kan lära sig att läsa. Genom att läsa mycket 

och regelbundet ökar möjligheten att bli en god läsare. Nyström (2002) säger också att man kan 

motivera barn till att läsa om man erbjuder barnen böcker, så att en nyfikenhet för olika ämnen 

ökar. Detta kan på sikt öka läslusten och för läsprocessens fortgång behövs både motivation 

och rätt attityd. 

 

3.3 Styrdokument 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2014) framhålls vikten av att barnen får uttrycka sig och 

använda sig av olika estetiska verktyg såsom, att utveckla intresse för bilder, texter samt 

utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter. Genom lek, bild, rörelse 

sång och musik, dans och drama är exempel på olika uttrycksformer. För grundskollärarna står 

det under riktlinjer att läraren ska ”ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 

olika uttrycksmedel” [Lgr, 11]. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

[Lgr, 11] står det under ”Mål” att eleverna ska ”få uppleva olika uttryck för kunskaper”. Det 

står att ”drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, och text och form ska vara inslag 

i skolans verksamhet” [Lgr, 11]. Vidare poängteras att eleverna ska tillägna sig ”förmåga till 

eget skapande” [Lgr, 11]. I kursplanen för svenska står det att eleverna ska ”uttrycka sig genom 

olika estetiska uttrycksformer” [Lgr, 11]. Det framkommer tydligt i läroplanen och kursplanen 

att estetiken ska användas i undervisningen. I läroplanen preciseras tydligt vad som kan ingå i 

estetiska uttryck. Men i kursplanen för svenska framkommer det inte hur och vad som menas 

med estetik. Det är intressant att studera hur dessa olikheter ser ut i praktiken. Det verkar som 

om det är upp till lärarna att fundera ut hur de vill använda sig estetiken i undervisningen.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framkommer det tydligare att förskollärarna ska 

jobba med estetiska uttryck. Barnen ska utveckla ”intresse för bilder, texter och olika medier 

samt förmågan att använda sig av, tolka och samtala om dessa”. Barnen ska utveckla ”sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. Estetiken ska alltså 

genomsyra hela den pedagogiska verksamheten. 
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3.4. Internationella studier  

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som 

undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever blir rustade för 

att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs vart tredje år. I PISA deltar både OECD-

länder och icke OECD-länder1. I PISA - studien från 2012 visas det att 19 av 34 länder presterar 

bättre än Sverige i läsförståelse. ”Sett över tid har svenska 15-åringas genomsnittliga resultat 

försämrats mest jämfört med alla andra OECD-länder.” Det är främst PISA som genomför 

internationella studier kring läsförståelse. Internationella studier genomförs även inom andra 

områden såsom naturkunskap, matematik och kunskap i främmande språk (Skolverket, 2104).   

 

3.4 Estetikens betydelse för lärandet 

Kress (2003) menar att språket inte enbart är det talade ordet utan inkluderar även gester, miner, 

symboler och bilder. Deskriptiv estetik innebär att betoningen ligger på den estetiska 

upplevelsen så som, ”känsla, intuition, och tolkning” och sättet på vilket människan förhåller 

sig till världen genom konsten (Stensmo, 1994, s. 48). Barn är födda med en estetisk 

medvetenhet och de deltar i estetiska former långt innan de kan skriva och läsa. För att konsten 

ska ha en påverkan på kommunikation, teknik och skapande av meningsfulla sammanhang 

behöver våra skolor fokusera på konstrik undervisning som uppmuntrar till kritiskt tänkande, 

problemlösning, och reflektion. Den nya verkligheten är kritiska och estetiska lärandemiljöer 

(Bamford, 2006).  

 

Estetik tolkas ofta lite olika. Enligt Ahl (2007) svarar ofta lärarkolleger, studenter eller 

ungdomar att de förknippar estetik med något som har med sinnena, konsten och skönheten att 

göra. Ordet betyder varseblivning, förnimmelse, känslor och sinnen och kommer från 

grekiskans aisthesis. I svenska akademiens ordbok står det att estetik är en subjektiv upplevelse 

av det sköna eller det fula. Under 1700-talet förklarades ordet med läran om det sköna (Ahl, 

2007). Enligt Ahl (2007) bör skolan använda sig mer av estetiska uttrycksmedel såsom musik, 

ljud, film, bilder och berättelser. Syftet är att hjälpa människor att uttrycka känslor och att skapa 

stämningar. Detta ska i sin tur skapa en lust och en drivkraft att vilja tillägna sig mer kunskap. 

I konsten uppstår ibland frågor som handlar om det existentiella. Genom konsten kan 

                                                 
1 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
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människan bearbeta rädslor och ge uttryck för drömmar (Ahl, 2007). Wiklund (2013) uttrycker 

att det är viktigt att använda sig av olika estetiska uttryck i skolans alla ämnen. Hon menar 

att en förutsättning för att eleven ska kunna hitta sig själv som individ men även för att 

nå kunskapsmålen behövs de olika estetiska uttrycken (Wiklund, 2013).  

 

I nummer 3 av Pedagogiska magasinet säger Lindgren (2013) som är docent i musikpedagogik 

vid högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet och har forskat en del kring estetisk 

verksamhet kopplad till skola att det är viktigt att ha en antiintellektuell zon, i en i övrigt 

teoretisk skola. Estetiken bör främst vara en hjälp för elever med olika begränsningar såsom 

psykiska, sociala eller funktionella. Estetiken ska dessutom vara lustfylld. Lindgren (2013) 

ställer sig frågan vilken plats de estetiska ämnena har i skolan.  

 

Vilka belägg finns det då för att konsten kan stärka lärandet i andra ämnen? Det förekommer 

åsikter från båda sidor, de som menar att konsten kan bidra till lärandet och de som menar att 

det inte finns några belägg för att det skulle kunna bidra till att bättre kunna tillägna sig kunskap. 

En del menar att det inte går att säga vad som påverkat vad. Likväl skulle en glass eller fotboll 

kunna ge samma effekt menar t.ex. professor Elliot Eisner, forskare inom Arts Education vid 

Stanford University. Summa summarum menar Lindgren (2013) att om man ska använda sig 

av estetiken i andra ämnen krävs ett slags krav på didaktiskt medvetna val, så att estetiken får 

en meningsfull innebörd. Hon menar att det ska vara möjligt för elever att kunna prestera inom 

estetiken för konstens skull. I nummer 3 av Pedagogiska magasinet säger Lindgren (2013) att 

det inte är något unikt att integrera de olika konstarterna i lärprocessen. Historiskt sett går dessa 

rötter tillbaka ända till Platon och vidare till Rousseau. Senare uppstod ideal som togs från de 

progressiva rörelserna i USA vid 1900 – talets sekelskifte. Anledningen till att till att de 

progressiva centrala idéerna grundades berodde på att man tog avstånd från tanken att kroppen 

kunde delas upp i kropp och själ (Lindgren, 2013).  
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3.5 Läsmiljö  

Chambers (1995) säger att all läsning börjar med ett val. Vi väljer ut något att läsa ur allt det 

tryckta materialet som finns tillgängligt. Man väljer ut en speciell plats att läsa på, för att det 

ska bli trivsamt. Läsning är en syssla med speciella beteendemönster. I en bestämd miljö 

anpassar vi oss till vad som förväntas av oss att göra. I klassrum är läsplatsen oftast i ett hörn, 

kanske med en matta eller en avskärmad plats med några bokhyllor, kuddar, sittsäckar eller 

något annat mjukt att sitta på. Chambers (1995) menar att all läsning måste äga rum någonstans. 

Läsning är inte bara beroende av tid utan även av miljön. Miljön ska göra det lättare att 

koncentrera sig. De yttre och inre förutsättningarna spelar roll för hur du mår. Om du sitter på 

en bekväm plats är koncentrationen lättare att behålla än om du sitter på en obekväm plats där 

du kan bli störd. Edwards (2008) föreslår att man kan jobba med skyltar som liknar ”stör ej 

skyltar” för att markera att man inte vill bli störd när man läser. Med yttre förutsättningar menas 

den fysiska omgivningen och hur väl den lämpar sig för den aktivitet som ska äga rum. Miljön 

finns till för att ge rum åt läsningen, så att läsningen blir en positiv upplevelse. Det underlättar 

om det finns speciella platser som är till för läsning. Ekström (2004) stödjer detta påstående och 

menar att läsmiljön bör ha samma plats för att alla ska känna igen sig och ha positiva 

förväntningar. 

 

Falk och Möller (2010) förklarar att det är viktigt att skapa ett berättarrum. Känslan i miljön 

ska vara som att komma in i sagans värld. Det material som finns i miljön ska flytta barnen 

ifrån den vanliga världen och göra dem mottagliga för sagornas magi. En vanlig matta på golvet 

kan bli en flygande matta. Sagorna kan finnas i en kista i stället för i en bokhylla. Enligt 

Edwards (2008) är det viktigt att låta miljön stimulera flera sinnen, så att detta stärker inlärning 

och upplevelse. Nyström (2002) påpekar att det är ”angeläget att pedagoger i förskolan skapar 

miljöer som ökar nyfikenheten för språkliga aktiviteter utan att för den skull undervisa barnen”.  

 

3.6 En estetisk stimulerande läsmiljö  

I klassrummet förekommer en social och kulturell aktivitet. Denna aktivitet kan vara komplex. 

Det är alltså inte enbart intressant att titta på elevernas resultat utan på vad som sker i 

klassrummet och hur det går tillväga (Nyström, 2002). Enligt Nyström (2002) befinner sig 

pedagogiken i ett paradigmskifte. Lärandemiljöns betydelse har börjat lyftas fram på ett annat 

sätt än tidigare. För att barnens emotionella och intellektuella utveckling ska gynnas behöver 

barnen/eleverna befinna sig i miljöer som stimulerar detta.  
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Det har forskats mycket kring hur läsningen kan effektiviseras. Nyström (2002) menar att det 

inte räcker med att läsmetoden fungerar, det krävs även att klassrumsmiljön är väl anpassad för 

läsning. Wallin (2000) refererar till Arfwedson (1994) som menar att klassrummets design 

hindrar den officiella skolideologins ändamål. Dessutom hindrar klassrummets miljö läraren att 

utföra det arbete som den skulle vilja göra. Utgångspunkten borde vara att sträva mot att skapa 

en estetisk lockande och funktionell miljö, men även en miljö som stimulerar till psykiskt 

välmående. Barn som lär sig att skriva och läsa behöver få möjlighet att associera till brev, ord, 

fraser med ljud, meningar och sammanhang (Rupert, 2006).  

 

Drama är ett estetiskt uttryck och relationen mellan drama och litterär utveckling bland barn är 

väl dokumenterad enligt (Rupert, 2006). Användandet av ett dramatiskt utförande kan utgöra 

en mätbar skillnad i att hjälpa elever att nå en viktig studieutveckling som exempelvis 

förståelse, läsning, läsförståelse och skrivförmåga. Det vanligaste sättet att hjälpa barn att lära 

sig läsa är att läsa för dem. Användandet av drama i klassrummet kan vara ett kompletterande 

verktyg (Rupert, 2006). Rupert (2006) refererar till en studie som visar att utvecklingen av läs- 

och skrivkunnighet bland små förskolebarn gynnas när barn får spela upp sina 

favoritberättelser. Att använda sig av drama motiverar till att vilja lära sig mer. Vidare ger han 

fler exempel där elever fått göra en föreställning av ett historiedrama. Genom detta drama 

förbättrades deras samlade förståelse för historiestoryn. Studien visade även att poesi, 

rörelsespel och improvisationsteater bidrog till att förbättra deras prestation. Musiken hjälpte 

även eleverna på det matematiska området (Rupert, 2006). 

 

4 Resultat av intervjuer 

I detta kapitel presenteras intervjuernas frågor och svar. Undersökningen omfattar fyra lärare 

från förskolan och fyra senarelärare i svenska som jobbar med åldern 11-15 år. Resultatet har 

behandlats utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Resultatet redovisas utifrån 

intervjufrågorna. I detta kapitel presenteras intervjuerna med frågor och svar. Undersökningen 

omfattar fyra lärare från förskolan och fyra senarelärare i svenska som jobbar med elever i 

åldern 11-15 år. Resultatet har behandlats med rapportens syfte och frågeställningar som 

utgångspunkt. Resultatet har sen redovisats utifrån intervjufrågorna. De fyra senarelärarna i 

svenska har betecknats SV – lär följt av en siffra (SV-lär.1 = svensklärare 1). De fyra 

förskollärarna har betecknats FSK-ped. följt av en siffra (FSK-lär1 = förskolelärare 1). 
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4.1  Uppfattning av begrepp och kompetenser  

När vi frågar lärarna vad de tänker när de hör ordet estetik ger de många olika svar. Majoriteten 

förknippar estetik med konstnärliga uttryck. Lärarna nämner ord som: 

 

[…] drama, ljus, skapande, musik, böcker, språk och teater, och att 

estetik även handlar om teater, musik, böcker, alltså konstnärliga 

uttrycksformer är det främst (SV -lär.3). 

 

En lärare pratar om att estetik handlar om att få uttrycka sig på olika sätt kring läsning. Vidare 

beskriver hen att musik är något som eleverna gärna lyssnar på i samband med att de jobbar i 

undervisningen. En annan lärare beskriver att man kan uppleva saker i musiken och i språket. 

Det man upplever berör känslorna och på så sätt är det estetik. En av lärarna förklarar att estetik 

kan vara barnens tankar eller vad de gör med kroppen. Det kan även vara ett skapande genom 

målning. En lärare beskriver estetik som något vackert och inbjudande. Två lärare säger att de 

tänker på estetik som något som berör känslorna och sinnena.  

 

Då tänker jag mycket på utseende […] det ska vara för mig 

inbjudande vackert, inspirerande. Att man blir påverkad på ett 

positivt sätt (FSK – lär.4). 

 

Estetiken är ju för mig det konstnärliga i uttrycken, oavsett om det 

är musik eller språket, liksom konst och konstnärliga uttryckssätt i 

båda två. Så det är nog det konstnärliga för mig, det estetiska […] 

kanske det som […] berör sinnet och inte bara förståndet (SV- 

lär.4). 

En av lärarna beskriver att man kan förstärka med material för att det ska bli mer estetiskt 

tilltalande.  
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Det är mer som förstärkning […] som dans-sjalar eller så där att 

det kanske blir mer […] mer estetiskt tilltalande […] utan att man 

hittar något verktyg (FSK-lär.2). 

 

När lärarna tänker på begreppet läsmiljö framkommer det svar som är relativt lika bland lärarna. 

Flertalet nämner att de tänker på bekväma platser att sitta på, så som en soffa eller en fåtölj. En 

lärare beskriver att klassrummen inte är gjorda för läsning och att rummen även ska användas 

för andra ämnen. Vidare säger hen att det inte är gynnsamt att sitta länge på en hård stol och att 

det skulle vara bättre med mindre rum med dämpad belysning. Fem av lärarna beskriver vikten 

av hur det ser ut runt omkring. 

 

Det viktigaste är att man ska se att barnen är inspirerade […] det 

är så viktigt med hur du inreder. En genomtänkt väldigt tydlig 

miljö (FSK-lär.4). 

 

Sex av åtta lärare anser att det ska vara en lugn och rogivande plats som är till för läsning.   

 

[…] läsmiljö är den omgivning man befinner sig i när man läser, 

miljön ska vara lugn och rofylld […] (SV-lär.1). 

De ska synas väl, man ska kunna ta sin bok själv utan att behöva 

be någon annan […] och sen gärna att det ska vara en lugn plats 

(FSK-lär.2). 

En lärare säger att det ska finnas en variation av böcker i miljön. Hen pratar om att man kan 

göra bokryggar för att göra böckerna synliga i klassrummet. Det är fler lärare som beskriver 

böckernas betydelse för miljön. De tycker att de ska vara synliga och tillgängliga för barnen.  

Böckerna ska vara synliga och att man har lättlästa böcker för små barn, ifall det är någon som 

börjat bokstavera (FSK-lär.3). 

[…] Boken är oslagbar i sig, för den erbjuder inget annat än att rent 

fysiskt sitta där och bläddra och försöka förstå vad som står på de 

här bladen. […] det alltid ska finnas en bok i en elevs skåp, som är 
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en skönlitterär bok. […] sen själva klassrummet får också gärna ha 

böcker (SV-lär.4). 

En lärare förklarar att det ska finnas många böcker att välja mellan och att de ska finnas 

tillgängliga för barnen. Hen beskriver även att läsmiljön ska vara en mötesplats för barnen.  

 

En lärare nämner att det skulle kunna finnas utsatt tid för läsning på hela skolan. Om alla på 

hela skolan läser under samma tid skulle det skapa en form av läsmiljö. 

 

4.2 Tidigare kompetenser  

Samtliga lärare med inriktning mot förskolan har fått tidigare utbildning om ämnet estetik. Två 

lärare berättar att de har fått utbildning av en konstnär på högskolan. En lärare förklarar att hen 

läst en kurs i pedagogiskt drama på högskolan:  

 

Det hade vi på skolan. Sen har vi fått det här utav vår pedagogiska 

konstnär i två omgångar. Sen har jag säkert gått någon kurs där 

emellan” (FSK-lär.3).  

 

Resterande fyra senarelärare har inte fått någon utbildning eller handledning i hur de ska 

förhålla sig till estetiken i undervisningen.  

 

4.3 Konkreta exempel  

 
Alla lärare använder sig av estetik i praktiken men det är framförallt förskollärarna som arbetar 

med det medvetet och aktivt, för att skapa en läsmiljö. Tre av åtta lärare inser under intervjuns 

gång att estetiken inte får så stor plats i undervisningen. En lärare beskriver att estetiken tar lång 

tid och menar att undervisningstiden är för kort. En av lärarna förklarar att estetiken handlar om 

att levandegöra. Två lärare pratar om att läsa med inlevelse. De använder rösten för att förstärka 

boken.   

 
Att man pratar kanske med olika röster. Att när det är spännande 

att man pratar lite mer spännande […] glad eller att det är sorligt 

[…] (FSK-lär.3). 
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En lärare berättar att de har jobbat med dans och att barnen fick gestalta utifrån dansböcker.  

 

Detta stod ju de och övade på i spegeln och så fotade vi det, eller 

en kompis fotade, och så har dem ritat av dem […] med svart tusch, 

färg, akvarellfärg (FSK-lär.3). 

 

[…] för att mina elever i svenska ska kunna förstå dikt t.ex., när vi 

pratar poesi, så har jag ju tagit olika typer av musikgenrer. Kanske 

blues som form att lära sig att skriva utifrån (SV-lär.4). 

 

 
Sammanfattningsvis framkommer det att de flesta lärare tycker att estetiken är viktig för 

läsmiljön, men alla använder den inte medvetet för att skapa läsmiljöer. Majoriteten av lärarna 

är medvetna om att estetiken kan finnas med i alla miljöer. Detta gäller även läsmiljön. Många 

av lärarna beskriver estetik som konstnärliga uttryck. De ger konkreta exempel så som drama, 

musik och skapande osv. Några av lärarna pratar om känslor och upplevelser kring estetik.  

 

Majoriteten av lärarna beskriver att miljön ska vara tydlig, inspirerande och en lugn plats att 

läsa på. Några lärare beskriver även att möbleringen i miljön är en viktig del. Flertalet av lärarna 

pratar om böckernas betydelse i miljön. De ska vara synliga och lättillgängliga för barnen. Det 

ska finnas olika böcker i miljön.  

 

Hälften av lärarna har fått utbildning i hur de kan använda estetik i verksamheten. Detta har de 

fått under sin utbildning eller genom sitt arbete. Den andra hälften har inte kommit i kontakt 

med detta varken under deras utbildning eller under sitt arbetsverksamma liv.   

Ett flertal av lärarna menar att estetiken handlar om att levandegöra. Genom att dramatisera och 

läsa böcker med inlevelse används estetiken som ett hjälpmedel. Tre lärare säger att barnen får 

gestalta sina läsupplevelser genom estetik. De får skapa och dramatisera utifrån böckerna som 

finns på förskolan.  

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi fördelar och nackdelar med metoden. Vi resonerar kring om 

metoden lämpar sig för undersökningen och om vi använder adekvata intervjufrågor för vår 
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undersökning. Vi tittar även på om vi iakttar rätt saker i bakgrundslitteraturen och i 

intervjufrågorna. Vi ställer frågan om metoden lämpar sig för det vi undersöker.  

 

I resultatdiskussionen berättar vi kort vilket resultat som framkommer. Vi tittar på vad som är 

anmärkningsvärt, varför vi tycker det är anmärkningsvärt och vad vi tror att det beror på. Vi 

tittar på om vårt resultat stämmer med tidigare källor. Vi tittar även på vad vi tror påverkar våra 

resultat. 

 

5.1 Metoddiskussion  

Vi använder oss av en semistrukturerad intervju, eftersom vi anser att denna metod mest lämpar 

sig för att komma åt lärarnas uppfattningar och kunskaper. Den semistrukturerade intervjun ger 

oss möjlighet att ta del av lärarnas tankar och åsikter på ett sätt som vi inte tror är varit möjligt 

med exempelvis en enkätundersökning.  Eftersom vi ställer samma frågor ställs till alla 

informanter, men att frågorna ändå har öppna svarsmöjligheter gav det lärarna samma möjlighet 

att uttrycka sin åsikt om samma frågor. Eftersom vi hade funderat ut i förväg vad det var vi ville 

veta kunde vi genom våra frågor fånga upp det som var intressant, samtidigt som vi inte var 

helt styrda av frågorna utan kunde stanna kvar vid en fråga lite mer om läraren ville prata mer 

utifrån en fråga.  Eftersom att vi har undersökt och jämfört två olika yrkesgrupper så kunde vi 

inte ställa exakt samma frågor till båda grupperna. Däremot använde vi oss av intervjuer utifrån 

samma rubriker och frågorna var likartade.  

 

För att vara så väl förberedda som möjligt testade vi intervjuerna på varandra för att kunna göra 

eventuella ändringar och finslipa intervjufrågorna. Vi bestämde att ta med ett par frågor som 

skulle fungera som uppvärmningsfrågor. Detta gjorde vi för att skapa en tryggintervjusituation. 

Uppvärmningsfrågorna valde vi att inte ha med i resultatet, eftersom det inte direkt handlade 

om uppsatsens syfte.  Vi valde att göra intervjuerna var för sig eftersom vi trodde att det skulle 

skapa en trygg situation samt att vi har olika inriktningar i vår utbildning.  

 

Vi tycker att intervjufrågorna var relevanta och har gett oss svar på det vi ville veta. Under 

arbetets gång har vi däremot sett att vi skulle frågat något mer konkret om hur estetiken har 

presenterats under utbildningens gång. Vi skulle även ha haft en fråga om huruvida de tror att 

estetik gynnar lärandet. Samt en fråga om de argument och teorier som lagts fram under deras 

utbildning varför och hur estetiken är en fördel i arbetet med barn.  
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Vi tycker även att bakgrundslitteraturen har varit adekvat och gett oss god information om 

estetikens betydelse för lärandet utifrån våra frågeställningar. Vad som framkommit under 

bearbetningen av arbetet är att vi ser att det skulle funnits med någon litteratur som behandlar 

hur estetiken skulle kunna användas och om estetik verkligen är något som gynnar alla elever 

eller barn.  

 

För oss har det varit intressant att arbeta med en uppsats med två olika inriktningar, förskola 

och senareår. Detta har gjort att vi kunnat sätta oss in mer i varandras yrkesinriktningar samt 

fått en större förståelse för de olika läroplanerna. Genom att förstå hur förskolan arbetar skulle 

jag kunna som lärare försöka arbeta mer med estetik i skolan så att det inte blir en sådan stor 

skillnad att komma från en miljö där de låter estetiken finnas med som en röd tråd genom hela 

arbetet. En annan fördel att belysa två olika inriktningar ger det förhoppningsvis en mer klar 

och tydlig bild av hur det förhåller sig i vardera inriktningen. På detta sätt har vi lyckats lyfta 

upp en problematik som inte var så tydlig för senarelärarna innan, att de egentligen ska använda 

sig mer och på ett medvetet sätt i att integrera estetiken i skolarbetet.  

 

När vi valde ut informanter till vår intervju gjorde vi ett bekvämlighetsval och tog personer som 

vi har eller haft kontakt med innan under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi valde att 

intervjua fokusera på åtta personer i denna studie. Samtliga intervjuade personer var positivt 

inställda till intervjun. Flera av dem hade inte innan reflekterat över estetikens betydelse för 

lärandet och att det står uttryckt i läroplanen att det ska finnas med som en integrerad del i all 

undervisning. För att få lärarna trygga i att säga deras åsikter och tankar poängterade vi att det 

inte fanns några rätt eller fel i deras svar.   

 

5.2  Resultatdiskussion  

Flera av författarna så som Vygotskij (1999), Bamford, Wiklund (2013), Chambers (1995) och 

Rupert (2006) framhåller att estetiken och miljön spelar en central roll i lärandet och för lusten 

att vilja lära. Vygotskij (1999) talar om ”estetik i pedagogens tjänst”. Han menar att alla 

människor har skapande möjligheter inom sig och att människans känslor berörs av estetikens 

olika former. Vygotskij (1999) hänvisar till psykoanalysen som menar att konst är en social 

lösning av det omedvetna, en befrielse av känslor. Den estetiska känslan kan både vara 

individuell och social (Vygotskij, 1999). Denna befrielse av känslor skulle enligt oss kunna 
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vara en befrielse av känslor som väcker lusten inombords att vilja läsa och lära. Läroplanen ger 

konkret uttryck för estetikens roll i skolverksamheten. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, och text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”. Flera av lärarna 

tolkade begreppet ”estetik” som något som har att göra med konst, musik, drama att göra. Vad 

som skiljer lärarna för förskolan från lärarna för senare år är användningen av estetiken i 

skolverksamheten. Förskollärare använder sig dagligen av estetiska metoder och verktyg medan 

senarelärare i väldigt lite utsträckning använder sig av estetiska metoder och verktyg. Det är 

precis som Ahl (2007) säger att skolan borde använda sig mer av estetiska uttrycksmedel. En 

annan skillnad som syns i resultatet är skillnaden i hur mycket utbildning förskollärarna och 

senarelärarna fått i hur de ska använda sig av estetik. Förskollärarna säger att de fått utbildning 

antingen i förskoleutbildningen eller under yrkestiden, medan senarelärarna inte har fått någon 

utbildning. 

 

Flera senarelärare skulle vilja förändra den fysiska miljön i klassrummet för att skapa en bättre 

läsmiljö. Men de menar att klassrummet inte är konstruerat på ett sådant sätt att detta är möjligt. 

En av lärarna påpekar just att möblerna är väldigt gamla och omoderna, vilket i sig är ett 

problem. Det är precis detta som Wallin (2000) menar designen på klassrummet blir ett hinder 

för den officiella skolideologins ändamål. Klassrummets miljö hindrar dessutom läraren att 

realisera det arbete som den skulle vilja göra. Det är konstigt att man beslutar att estetiken ska 

vara en integrerad del i undervisningen när många lärare vittnar om att miljön inte är anpassad 

för detta och utbildning saknas i hur de ska använda sig av estetik. Det handlar ju om respekt 

för estetikens betydelse och dess värde. Att enbart låta lärare utan kunskap och mening försöka 

att använda något som de inte har någon kunskap eller känsla för visar enligt oss om ett 

ogenomtänkt förslag. Å andra sidan skulle man kunna tänka det är underligt att senarelärarna 

använder sig så lite av estetik i undervisningen trots att estetiken finns med som en röd tråd 

genom hela läroplanen. Senarelärarna talar om att de inte har fått någon utbildning i hur de ska 

använda sig av estetiken trots att detta står med i läroplanen att de ska använda. Förmodligen 

finns det en försiktighet hos senarelärarna att estetiken eftersom de inte har fått utbildning i hur 

det ska användas och estetikens för- och nackdelar. Kanske finns det en fördel med att de inte 

bara spontant och okunnigt försöker sig på att använda estetiken eftersom Lindgren (2013) 

menar att ska man använda sig av estetik ämnesintegrerat ska det användas på rätt så att 

estetiken får en meningsfull innebörd. Estetiken ska inte bara ha som funktion att gynna lärandet 

utan eleverna ska kunna använda konsten på ett meningsfullt sätt och för sin egen skull. Detta 

styrker även Bjursell som är hjärnforskare, som menar att estetik i sig inte är ett säkert kort på 
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att det skapar en lust att lära, eftersom hjärnan är motivationsstyrd. För att estetiken ska ha en 

effekt måste även det på något sätt gynna eleven.  

 

Det som har framkommit i vår studie är att förskollärarna har mer kunskap om hur estetiken 

ska användas i den pedagogiska verksamheten medan svensklärarna saknar kunskap inom detta 

område. Förskollärarna berättar att de har fått utbildning i estetiska ämnen under sin utbildning 

eller sitt arbetsverksamma liv. Detta var något som samtliga svensklärare saknade, trots att det 

står med i läroplanen och kursplanen. Vi kan se att tidigare källor framhåller estetikens och 

miljöns betydelse för lärandet och lusten att lära. Detta har förskollärare tagit fasta på, medan 

senarelärare inte har gjort det. Trots att läroplanen uttrycker att estetik ska vara en integrerad 

del av undervisningen använder de sig inte av detta i sitt pedagogiska arbete.  

Vi skulle tycka att det vore intressant att genomföra flera liknande studier på andra skolor i 

Jönköpings kommun för att se om resultatet skulle bli likt detta. Det skulle vara intressant för 

att se om brist på utbildning inom estetikens didaktik för senarelärare är ett generellt problem 

eller om det enbart är så i Jönköpings kommun. Vi tror att det är viktigt att forskningsresultat 

som handlar om estetikens betydelse för lärandet får bli mer tillgänglig för oss lärare. 

Förskollärarna menar att de får utbildning i estetiska metoder, men vi skulle ha frågat mer om 

hur detta presenteras i utbildningen. Skulle vi fått göra om intervjuerna skulle vi frågat 

förskollärarna mer konkreta frågor om hur detta område har presenterats för dem. Detta är ett 

område som vi skulle vilja forska vidare i. Vi skulle vilja undersöka vidare hur estetiken 

påverkar lärandet och hur estetiken skulle kunna användas på ett sätt som verkligen ger effekt 

och kommer alla till del. Frågan är om alla har fördel av att lärandet förmedlas med hjälp av 

estetiska metoder.  
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Bilaga 1: Intervjuguide lärare senare år  
Uppfattning av begrepp och kompetenser 

• Vad tänker du på när du hör ordet läsmiljö? 

• Det finns en del i kursplanen för svenska och även i alla kursplaner för de olika ämnena. Så 

står det så här; ”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer”. Har du funderat på detta? Har du tänkt på det? Hur tolkar du det?  

• Kopplat till estetiken, hur tänker du? Vad är estetik för dig? Har du funderat på det? 

• Har ni på skolan, ni lärarna på skolan fått någon typ av handledning eller undervisning kring 

hur ni ska använda er av estetiken i undervisningen eftersom det står med i kursplanen? 

 

Konkreta exempel 
• Om du fick välja att göra en annan typ av miljö, när det är läsning, skulle du kunna tänka dig 

att göra det, om du fick bestämma, skulle du välja att ha en annan typ av läsmiljö under 

läsning? 

• Om eleverna ska få gestalta sina läsupplevelser genom estetiska uttryck i klassrummet eller 

någon annanstans, om du kan komma på om du har jobbat med estetik i kombination till 

skönlitteratur, finns det någonting? 

• Tror du att det påverkar deras läslust att miljön ser ut som den oftast gör då i ett vanligt 

klassrum, tror du det skulle förändras om, skulle de få mer inspiration om miljön vore 

annorlunda? 
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Bilaga 2: Intervjuguide lärare för förskolan  
Uppfattning av begrepp och kompetenser 

• Om jag säger ordet estetiska utryck vad tänker du på då? 

• Har du någon gång i din utbildning eller ditt arbetsverksamma liv fått utbildning om hur du 

ska använda dig utav de estetiska uttrycken i verksamheten? 

• Hur tycker du att en läsmiljö ska se ut? Din egna personliga åsikt. Precis hur du vill. 

 

Konkreta exempel 
• Hur använder du dig av de estetiska uttrycken för att skapa en god läsmiljö i förskolan? 

• Får barnen gestalta sina läsupplevelser genom estetiska uttryck i förskolan? 

• Hur arbetar du för att dina barn på din avdelning ska få just läsupplevelser? 

• Om du tänker på hur just du jobbar, varför utformar du din verksamhet på det sättet som just 

du gör? 
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