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Sammanfattning 

Estetiska lärprocesser innebär metoder som innefattar musik, rörelse, dans, 

teater och bild, dessa metoder ska förstärka undervisningen i skolämnena. 

Med hjälp av elevernas kropp och medvetande tillsammans med praktiska och 

teoretiska metoder ska de lära sig skolans ämnen. Syftet med detta 

självständiga arbete är att se vad det finns för fördelar, nackdelar och 

svårigheter med estetiska lärprocesser och hur två lärare ser på estetiska 

lärprocesser. Detta undersöks genom en kvalitativ studie med intervjuer och 

observationer i årskurs ett. Resultatet visar att lärarna, metodböckerna och 

forskningen är eniga angående fördelarna med estetiska lärprocesser. 

Nackdelarna är inget som varken forskningen eller metodböckerna lyfter. 

Däremot är båda lärarna överens om att de svårigheter som finns grundas i 

klasstorleken och lokalförutsättningar. Alla parter menar att det är oerhört 

viktigt att se till elevernas förutsättningar både när det gäller estetiska 

lärprocesser och undervisning i stort. Individanpassad undervisning är vad 

som förblir lärarnas huvuduppdrag så att alla elever har möjlighet att 

utvecklas som personliga individer i ett demokratiskt samhälle.   Med hjälp av 

estetiska lärprocesser, ett lustfyllt lärande, kan elevernas utveckling främjas 

samtidigt som de är kreativa och motiverade att lära sig. Metoderna anses vara 

mindre koncentrations- och prestationskrävande och därigenom göra eleverna 

mer avslappnade och mindre pressade vilket gynnar deras 

kunskapsinhämtning.  

 

Nyckelord: estetiska uttrycksformer, kreativ undervisning, lustfyllt lärande, 

lärmetoder, motivation.  
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Inledning 

Jag minns hur jag hör sång, skratt, gitarrspel och dova dunsar från klassrummet bredvid. 

I mitt klassrum är det inte heller tyst. I mitt klassrum hör jag suckar, någon som suddar 

så att pappret går sönder, hur någon vässar pennan för att sedan bryta av spetsen och 

vässa igen, någon som gungar på stolen så att det gnekar i benen och någon som försöker 

vissla samtidigt som hen tittar ut. Det är grammatiklektion och ytterst få elever i min 

klass verkar fokusera på det lektionen går ut på. Jag tittar tillbaka ner i min bok och ringar 

in ytterligare ett verb bland adjektiv och substantiv, avundsjuk på klassrummet bredvid 

som nu sjunger ännu högre om att man tvättar, städar, bakar och handlar. Jag nynnar 

tyst med, jag kan melodin, för det är en melodi som fastnar på hjärnan. 

 

Någonstans här tror jag att intresset väcktes hos mig att bli den där läraren i 

klassrummet bredvid. Den där läraren som lärde sina elever det svåra i skolan 

med hjälp av dramatiseringar, sånger, bilder och rörelser. Musik, teater, dans och 

bild, alla är de estetiska ämnen men de kan också användas som lärprocesser. 

Estetiska lärprocesser kan användas som förstärkning i inlärningen av kärnämnet 

svenska. Med sång kan eleverna lära sig svenska, med dramatisering kan 

eleverna lära sig historia och så vidare.  Estetiska lärprocesser kallas även för 

kreativa processer som gör lärandet i allmänhet lustfyllt och därmed stödjer 

elevernas kunskapsbildning (Hansson Stenhammar 2015, s. 2). I läroplanen 

(Skolverket 2011, s. 9) framhävs estetiska ämnen som två aspekter. Estetisk 

verksamhet ska vara en väsentlig del i de estetiska ämnena men också utgöra 

inslag i skolans övriga verksamhet.  

 

I det här arbetet har jag studerat hur estetiska lärprocesser kan användas för att 

ge elever i årskurs 1 kunskap i ämnet svenska samt vad det finns för svårigheter 

och nackdelar med dessa metoder. Det är känt att estetiska lärprocesser utgör bra 

metoder för inlärningen i kärnämnet svenska. Det finns mycket litteratur och 

forskning som visar fördelar med dessa metoder men mindre vad det finns för 

svårigheter och problem, därför skulle jag i min studie vilja se vad det finns för 

svårigheter och problem och hur de kan undvikas/bearbetas, men också 

undersöka vad lärare säger om estetiska lärprocesser. Detta gör jag för att jag inte 

hittar någon forskning om problem med metoden ”estetiska lärprocesser” eller 

hur vissa problem bearbetas, och för att jag skulle vilja ha metoder för hur jag kan 

förhindra att problem uppstår när jag använder dessa lärmetoder när jag ska lära 

ut ämnet svenska  
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Bakgrund 

Under den här rubriken har jag presenterat vad läroplanen (Skolverket 2011) 

säger om hur estetiken ska märkas i skolan och vilken plats den ska få ta. Jag har 

också valt att beskriva definitionen av estetiska lärprocesser.  

Vad säger läroplanen? 

Enligt läroplanen (Skolverket 2011) är skolan baserad på en demokratisk grund. 

Läroplanen säger att utbildningen inom skolan syftar till att elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och tillägna sig värden. Skolan ska alltså främja alla 

elevers utveckling och uppmuntra till en livslång lust att lära (Skolverket 2011, s. 

7). Läroplanen är också tydlig med att varje enskild elev har sina förutsättningar 

och individuella behov, och för att ta hänsyn till det behöver undervisningen i 

skolan hjälpa eleverna till lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

deras bakgrund, deras tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (ibid).   

 

Med tanke på att alla elever har olika svårigheter och vissa elever har speciella 

svårigheter kan undervisningen aldrig utformas på samma sätt för alla. Skolan 

behöver ta hänsyn till elevers svårigheter och genom olika vägar ge dem rätt 

metoder för att nå kunskapsmålen (Skolverket 2011, s. 8). Med uppmuntran och 

stimulans ska eleverna vilja lära sig nya saker och utveckla sina kunskaper och 

det är tillsammans med hemmet som skolan ska främja elevernas individuella 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare (Skolverket 2011, s. 9). 

 

Lek och skapande arbete ses i läroplanen (Skolverket 2011, s. 9) som särskilt 

viktiga för elever i de tidiga skolåren för att de ska ta sig an nya kunskaper. 

Elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende är något som är en viktig 

uppgift för skolan och eleverna ska få möjlighet att pröva egna idéer och lösa 

problem. Detta sker genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer där elevernas harmoniska utveckling främjas. Eleverna 

ska få erfara olika uttryck för kunskaper. De ska få prova att utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Dans, rytmik, drama, 

musicerande och skapande i bild, text, och form ska vara delar av skolans 

verksamhet (Skolverket 2011, s. 10).   

 

En levande social gemenskap spelar en viktig roll som utgör trygghet, vilja och 

lust att lära. Skolan ska sträva efter att skapa de bästa villkoren för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling (Skolverket 2011, s. 10). Som 

läroplanen (Skolverket 2011) säger så är det skolans mål att eleverna bland annat 

ska få ta del av och kunna använda olika uttrycksformer. Med det menar 

läroplanen till exempel: språk, musik, bild, drama och dans (Skolverket 2011, s. 

14) och att det är elevens individuella behov och förutsättningar som skolan ska 

ta hänsyn till.  
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Det som i läroplanen ses som det centrala innehållet är att undervisningen bland 

annat ska handla om och behandla följande: ”rim, ramsor och andra ordlekar, 

skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska 

uttryckformer” (Skolverket 2011, s. 22) 
 

     Läroplanen menar att undervisningen ska syfta till:  

att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med 

andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt 

med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna 

genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla 

kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera (Skolverket 2011 

s.20).        
 

Det framgår tydligt i läroplanen att estetiska lärprocesser är en viktig del av 

skolans dagliga verksamhet. Alltså inte bara under de estetiska ämnena som bild 

och musik utan som förstärkning i de svenskaundervisningen.  

Definition av estetiska lärprocesser 

Både litteratur och forskning berättar att det finns olika tankar om vad estetiska 

lärprocesser är för någonting. Jag har valt att lägga fram de förklaringar av 

estetiska lärprocesser som stämmer överens med hur jag valt att tolka begreppet 

och som gör sig relevant i uppsatsens ämne.  
 

Marner och Örtegren (2003, s. 80) anser att det är av stor vikt att belysa att en del 

av synen på estetiska lärprocesser kommer från ”det grekiska ordet ’aisthesis’ 

som betyder förnimmelse (ibid).” Förnimmelserna, alltså sinnesintrycken, är 

något som författarna förklarar är väldigt viktiga i kunskapsinlärningen, men 

eftersom ”praktik och teori, kropp och medvetande hör ihop är även den 

teoretiska reflektionen viktig i de estetiska lärprocesserna” (ibid).  

 

Estetiska ämnen och estetiska lärprocesser är två olika begrepp som innebär olika 

saker som kan blandas ihop av personal inom skolverksamheten. Enligt Hansson 

Stenhammar (2015, s. 26) har begreppet ”estetiska lärprocesser” fått olika 

betydelser. Begreppet används vanligast i samband tillsammans med de estetiska 

ämnen som inte tar så stor plats i kursplanerna, till exempel drama. Estetiska 

lärprocesser kopplas ihop med estetiska ämnen eftersom de innehåller musik, 

bild, drama eller dans. Båda begreppen har fått en viktig roll i lustfyllt lärande 

(Hansson Stenhammar 2015, s. 27) men innebär alltså olika saker. De estetiska 

ämnena bild och musik har en plats i skolans kursplan och innehåller kunskaper 

och kunskapsmål som rör det specifika estetiska ämnet.  Dans och drama har 

ingen kursplan. Däremot framgår det i läroplanen (Skolverket 2011, s. 10) under 

rubriken ”Skolans uppdrag” där det står att: 
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De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form ska vara inslag i skolans verksamhet (Skolverket 2011 s, 10).   

 

Hansson Stenhammar (2015, s. 27) menar att estetiska lärprocesser kan ses som 

ett samlingsbegrepp för de lärmetoder som lärare och elever använder som 

redskap i sitt lärande och i sin undervisning. Dessa metoder används då i 

huvudsak inom andra ämnen än i de estetiska ämnena. Med det här citatet från 

Marner och Örtegren (2003) tycker jag att de bekräftar vad Hansson Stenhammar 

menar.   

 
Estetiska läroprocesser är en angelägenhet för alla ämnen, inte endast de i sig 

estetiska ämnena. I estetiska läroprocesser är eleven medskapande snarare än 

endast en behållare för obearbetad information.  (Marner och Örtegren (2003, s. 

81).  

 

Estetiska lärprocesser ska med sina uttrycksformer ge eleverna möjlighet att 

uttrycka kunskap utifrån andra kommunikativa grunder än det skrivna och 

talade ordet. Det ska fungera som ett arbetssätt där eleverna får koppla samman 

sina känslor, personliga erfarenheter och kunskaper till en helhet. Det är något 

som Wiklund (2009, s. 20) beskriver i sin bok När kulturen knackar på skolans dörr. 

Författaren beskriver också att tal-, skrift- och det estetiska språket används för 

att uttrycka och visualisera sitt lärande”(ibid). Med det menar hon att eleverna 

ska få möjlighet att använda de tre olika metoderna för att visa vad de kan.  

  

Med estetiska lärprocesser är det inte kunskapen som står i fokus utan 

handlingen, alltså görandet. Hansson Stenhammar (2015, s. 29) förklarar det 

genom att iscensätta (dramatisera) ”utvandringen” eller måla (bild) siffror i 

vatten. Detta görs genom estetiska lärprocesser men menas ge kunskaper och 

förståelse.  

 

Begreppet ”estetiska lärprocesser” används i den här uppsatsen som en lärmetod 

som innefattar musik, bild, drama och dans. Det är inte ämnesinnehållet i 

lektionen som står i centrum utan handlingen och aktiviteten som görs. Detta för 

att befästa kunskaper och ge eleverna förståelse genom en lustfylld och kreativ 

process.  
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Forskningsbakgrund  

I forskningsbakgrunden har jag tagit upp vad tidigare forskning berört och 

kommit fram till angående estetiska lärprocesser i skolan. Jag har använt två 

avhandlingar som är kopplade till LPO94 (Skolverket 1994) och en avhandling 

som är kopplad till LGR11 (Skolverket 2011). De aktuella avhandlingarna är 

skrivna under 2000-talet. Anledningen till att jag valt dessa avhandlingar är för 

att det finns relativt lite forskning på hur estetiska lärprocesser påverkar 

inlärningen och kunskapsutvecklingen i kärnämnet svenska hos eleverna. Därför 

föll det sig naturligt att använda de avhandlingar som berör mitt ämne.  

 

Den första doktorsavhandling som jag valt att presentera är skriven av Monica 

Lindgren som är professor, forskare och musikpedagog vid Högskolan för scen 

och musik vid Göteborgs universitet. Den gavs ut år 2006 med titeln Att skapa 

ordning för det estetiska i skolan: diskursiva positioneringar i samtal med lärare och 

skolledare. 

 

Lindgren beskriver att hon i avhandlingen vill studera och analysera de 

gränsdragningar som görs i samband med skolans estetiska verksamhet. Hennes 

erfarenhet säger att denna typ av verksamhet fått ett större utrymme i senare års 

(ur hennes 2006 års-perspektiv) utbildningspolitika diskussioner än tidigare. 

Utbildningspolitiska initiativ har enligt Lindgren syftet att stimulera kulturella 

och estetiska verksamheter i skolan. Olika satsningar har gjorts för att nå estetiska 

lärprocesser och en nationell forskarskola har bildats och man kan utbilda sig till 

lärare i ”Estetiskt lärande”. Även myndigheten för skolutveckling stöttade 

forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på kultur och estetik i skolan 

(Lindgren 2006, s. 5). Den myndigheten lades, enligt Regeringen (2016), ner i 

september 2008 och stora delar fördes då över till Skolverket. 

 

Lindgren väljer att rikta sitt syfte med forskningen mot hur lärare och skolledare i 

grundskolan beskriver sin verklighet med skolans estetiska verksamhet och vill 

identifiera och problematisera dessa satsningar utifrån ett nutida perspektiv. En 

annan viktig utgångspunkt som författaren belyser är att den estetiska 

verksamheten på skolan ska ses som något som skapas, organiseras och 

förändras i språklig interaktion (Lindgren 2006, s. 5).   

 

Inom området är det redan känt att skolan ska hjälpa och stimulera varje elev på 

det sätt som bäst bevarar och utvecklar eleverna utifrån deras förutsättningar 

både som enskilda individer och som medborgare i ett demokratiskt samhälle 

(Lindgren 2006, s. 10). Ett problem som Lindgren lyfter är att åsikterna går isär 

när man försöker förstå vad en estetisk upplevelse är, vilka sinnen det är som 

berörs, hur ett estetiskt objekt är skapat och upplevs/används och om estetik är 

samma sak som ett innehåll eller en form (Lindgren 2006, s. 14). I Sverige utgår 

man ifrån två perspektiv. Det första perspektivet behåller den mer traditionella 

eller snäva betydelsen, där verksamheten knyts till specifika konstnärliga ämnen. 
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Författaren använder sig av begreppet ”mediespecifikt perspektiv”. Det andra 

synsättet utgår ifrån ett bredare perspektiv där en estetisk aspekt kan tolkas in 

överallt i vår vardag, ”ett medieneutralt perspektiv”. I grundskolan pratar man 

om begreppet ”estetiska processer” (Lindgren 2006, s. 15) som nu benämns med 

begreppet ”estetiska lärprocesser” vilka bör vara en del i skolans 

kunskapsuppdrag. Estetiska lärprocesser går ut på att diskutera och reflektera 

över saker i livet och världen med hjälp av sinnen och förnuft. Eleverna ska få 

prova på och uppleva uttrycksformer som dans, rytmik, drama, musicerande, 

skapa i bild och text (Lindgren 2006, s. 19). Det ska vara dagliga inslag av detta i 

skolans verksamhet menar läroplanen (Skolverket 2011).  

 

Undersökningens empiri består av inspelande intervjusamtal med lärare och 

skolledare från sju svenska grundskolor (Lindgren 2006). Urvalet av skolor var 

strategiskt och gjordes utifrån årskurs, storlek, estetisk profilering, regional 

planering och lärarkompetens. Lindgren har använt sig av fokusgrupper som 

utgångspunkt för intervjuanalysen. Anledningen är att hon vill locka fram olika 

människors åsikter, uppfattningar och attityder kring detta specifika ämne 

(Lindgren 2006, s. 83) och hon tror att hon gör det bäst genom att intervjua 

människor tillsammans så att de främjar och påminner varandra i diskussionen 

kring svaret. 

 
Den estetiska verksamheten, alltså både estetik som lärmetod och som ämne, får 

olika ”uppdrag” i Lindgrens avhandling. Till exempel: som kompensation, som 

balans, som lustfylld aktivitet, som fostran och som förstärkning.  

 

Lindgren resonerar kring elevers behov inom de estetiska ämnena. Hon menar att 

vissa elever är i behov av mer estetisk verksamhet i skolan än andra elever. 

Resonemanget kretsar kring elever med olika typer av behov, det kan vara 

flyktingbarn, okoncentrerade barn som mår dåligt, barn som anses ha svårigheter 

i andra skolämnen och så vidare (Lindgren 2006, s. 92). En av de intervjuande 

lärarna säger något som Lindgren tolkar som att dessa barn behöver de estetiska 

ämnena mer. Detta eftersom dessa ämnen är mindre koncentrationskrävande och 

därmed passar dessa elever bättre. Eleverna behöver med andra ord mer estetiska 

ämnen för att det kan hjälpa dem att klara de teoretiska ämnena bättre. Den 

estetiska verksamheten har då en terapeutisk funktion. En annan lärare menar att 

eleverna utan problem behöver estetisk verksamhet just på grund av att de är 

barn (Lindgren 2006, s. 95). En gemensam åsikt bland vissa av de intervjuade 

lärarna är att den estetiska verksamheten ses som mer avslappnad än den 

traditionella undervisningen i de teoretiska ämnena och att det därför inte är lika 

farligt att misslyckas inom de estetiska ämnena. Detta leder till att eleverna blir 

avslappnade (Lindgren 2006, s. 96–99). Lärarna menar att det leder till att 

eleverna lyckas bättre och blir glada och den sinnesstämningen gör att de orkar 

med de teorietiska ämnena till exempel: matte, svenska, SO. Det handlar då om 

en balans mellan den estetiska verksamheten och de teoretiska skolämnena. 
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Det är under kapitlet ”Estetisk verksamhet som förstärkning” som den estetiska 

verksamheten integreras med andra ämnen vilket kan leda till att eleverna 

upplever undervisningen som mer lustfylld och kreativ (Lindgren 2006, s. 116). 

Genom att arbeta tematiskt, ämnesövergripande eller ämnesintegrerande kan det 

optimala sättet att lära sig framkomma (2006, s. 118). Lindgren syftar på att det 

handlar om att föra samman så många olika delar av skolans verksamhet som 

möjligt (2006, s. 118) för att skapa ett lust- kreativt- och kunskapsfyllt lärande.   

 

Det som ses som en gemensam normalisering av skolans estetiska verksamhet är 

att det byggs upp tankar kring den estetiska verksamhetens funktioner. Till 

exempel kan musiken ses som en viktig del i läsinlärningen. En lärare berättar att 

hon sjunger en sång om en bokstav när eleverna ska lära sig den. Då är den 

estetiska verksamhetens funktion att förstärka inlärningen inom andra områden 

än just den estetiska (Lindgren 2006, s. 140). 

 

Den andra doktorsavhandlingen En avestetiserad skol- och lärandekultur: en studie 

om lärprocessers estetiska dimensioner är skriven av Marie-Louise Hansson 

Stenhammar som ingår i en forskargrupp som intresserar sig för estetiska 

lärprocessers möjligheter att främja interkulturella lärprocesser. Den gavs ut år 

2015.  

 

Syftet med avhandlingen är att beskriva lärprocessers innehåll och analysera 

deras relation till begreppet estetiska lärprocesser. Det är också forskningens 

syfte att beskriva och diskutera hur lärandet kan kopplas samman med estetiska 

lärprocesser (Hansson Stenhammar 2015, s. 59). Författaren fokuserar på hur 

lektionsaktiviteter organiseras och vad som genom den organisationen erbjuds 

när det gäller meningsskapande i lärprocesser (Hansson Stenhammar 2015, s. 10–

11). Genom att följa en årskurs fem studerar Hansson Stenhammar mer specifikt 

hur olika ämnesområden introduceras, tas emot, bearbetas och redovisas. Hon 

intervjuar både elever och lärare utifrån dessa tre frågeställningar:  

 Hur beskriver lärarna lärprocessen och hur uppfattar eleverna den? 

 Hur framträder lärprocessen i verksamheten? 

 På vilket sätt kan lärande relateras till begreppen estetiska lärprocesser 

och konstens metoder? 

Med estetiska lärprocesser syftar Hansson Stenhammar på lärmetoder som kan 

kopplas samman med estetiska ämnesområden. Det är till exempel kreativa, 

reflekterande och nyskapande aspekter av lärprocesser.  

 

Vad som tidigare är känt inom området är att människan är social och vill ha 

kontakt och kommunicera med andra. Text, bild, musik och så vidare kan 

användas som medierande verktyg (Hansson Stenhammar 2015, s. 43).  Både 

estetiska och instrumentella verktyg, oavsett ämne, har betydelse för lärandet 

(Hansson Stenhammar 2015, s. 34). Författaren redovisar även att lärandet 

betraktat som en helhet inbegriper också lärandets miljö och inte bara lärandets 

objekt och elevens egen roll.  
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De metoder som används i forskningen är intervjuer med lärare och elever och 

klassrumsobservationer. Innan Hansson Stenhammar bestämde sig för att ha 

klassrumsobservationer som huvudmetod så ställde hon sig två frågor: ”Hur 

beskriver man det som sinnena upplever och hur kan vi få ta del av de bilder som 

gestaltar våra inre tillstånd” (2015, s. 85)?  Avhandlingen innehåller 20 stycken 

intervjusamtal. Observationerna sammanställdes genom fältanteckningar och 

intervjusamtalen genom bandinspelning (Hansson Stenhammar 2015, s. 93).  

 

Urvalet av lärare gjordes utifrån vilka lärare som hade mest undervisningstid i 

klassen. Elevgrupperna som intervjuades utgick från gruppkonstellationer som 

läraren sedan tidigare använt sig av. Det var 27 av 29 elever som deltog (Hansson 

Stenhammar 2015, s. 89).  

 

Det resultat Hansson Stenhammar kommer fram till är att den sociokulturella 

miljön är en avgörande faktor för formandet av lärprocesser. Alltså att det är i 

samspel med andra människor (i det här fallet lärare och elever) det avgörs vad 

för lärprocess som fungerar. Kreativitet, reflektion, aktivitet, sinnlighet och 

kroppslighet är det som beskrivs som verktyg i estetiska lärprocesser (Hansson 

Stenhammar 2015, s. 158). Den gestaltande dialogen som är en av två 

dominerande karaktärer av kommunikation har som uppgift att förstärka och 

ibland ersätta det verbala ordet (Hansson Stenhammar 2015, s. 159). Eleverna 

sätts i en tolkningsprocess där de måste ”översätta, föreställa sig samt samordna” 

fakta till nya betydelser inom det estetiska. Författaren redovisar att en sådan 

process är människans möjlighet att lära sig förstå. Estetiska lärprocesser, i den 

kreativa andan, innefattar att eleven undersöker, provar nya sammankopplingar 

av tidigare erfarenheter (tankar, bilder, intryck) och de nya erfarenheterna. De 

blir då till betydelse för att förstå omvärlden (Hansson Stenhammar 2015, s. 160).  

 

Den sista doktorsavhandlingen Lärande och Metod är skriven av Lena Boström. 

Avhandlingen gavs ut år 2004. Boström är en av Nordens främsta experter inom 

lärstilsteorin. Hon var den första som disputerade inom området och har gett ut 

många böcker och mycket utbildningsmaterial. Anledningen till att jag tar med 

denna avhandling trots att den inte handlar om estetiska lärprocesser är för att 

den belyser viktiga metoder för inlärning med hjälp av de mänskliga sinnena. 

Avhandlingen tar också upp viktiga aspekter av hur motivation och kreativitet 

påverkar inlärningen vilket har någorlunda samma resultat som estetiska 

lärprocesser har.  

 

Syftet med avhandlingen är att kunna svara på frågan om lärstilsanpassade 

undervisningsmetoder skiljer sig från traditionell undervisning (Boström 2004 

s.89). Boström använder sig av kvantitativ metod som innehåller prov- och 

enkätundersökningar. Som komplettering väljer författaren även att göra 

kvalitativa undersökningar som innehåller intervjuer. Dessa metoder har valts 

utifrån författarens huvudsyfte nämligen:  
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Att kunna få svar på frågan om lärstilsanpassade undervisningsmetoder i 

praktiken skiljer sig från traditionell undervisning med avseende på resultat, 

minnesbehållning, attityder, förståelse för nyttan av grammatik och bedömning 

av det upplevt svåra grammatikmomentet inom svenskämne (Boström 2004, s. 

98).   

 

En personlig tolkning som Boström uttrycker är att hon upplever att de flesta 

barn i yngre åldrar är motiverade, engagerade, känner lust för att lära sig saker 

och visar nyfikenhet inför kunskaper men att elever i äldre åldrar tappar ”gnistan 

och lusten att lära” (Boström 2004, s. 11-12). Det väcker frågor hos Boström som 

tänker: ”Vad kan vi lärare göra bättre för att stimulera lusten, nyfikenheten och 

lärandets glädje hos eleverna? Varför har det blivit så här? Finns möjligheter till 

flexibla strukturer? Kan man vända trenden? Vad kan skolan, lärarna och 

eleverna själva göra? Finns någon infallsvinkel, någon plattform till nytänkande 

för ett bättre klimat och lärande för alla? Skulle det kunna skapas en skola som 

identifierar varje elevs särskilda möjligheter?” (ibid)  

 

Boström (2004) fokuserar på olika lärstilar i inlärningen av svensk grammatik på 

gymnasienivå. Författarens erfarenhet är att vissa elever, ”en minoritet”, är 

motiverade för grammatik och lyckas väl i ämnesområdet. Andra elever är 

motiverade men lyckas inte lika väl eller misslyckas. Omotiverade elever 

misslyckas fullständigt med grammatikinlärningen (2004, s. 14) Boström vill med 

sitt arbete se om anledningen till detta är på grund av undervisningen. Hon 

menar att det finns individuella lärstilar och lärandestrategier i 

grammatikmomentet som skulle kunna utvecklas och individualiseras (Boström 

2004, s. 14) och att det ska ge eleverna en bättre förståelse för ämnet. Detta vill 

författaren jämföra med traditionell undervisning i grammatik (2004, s. 16). Det 

Boström anser är viktigt att lyfta i sin avhandling är att motivation och de olika 

sinnena- det vill säga: syn, hörsel, kropp och händer- är viktiga för förståelsen 

och inlärning av skolämnen (2004, s. 18). Det anser hon är viktigt för hon anser att 

våra sinnen är ”fönster mot världen och våra direkta lärandekanaler”(ibid). 

Boström refererar till The Dunn & Dunn Learning Style Model (1999) när hon 

betraktar metoder som passar de fyra olika sinnena: 

 
 Det visuella (lära sig genom att se). De metoder som passar visuella 

elever kan vara att läsa, skriva, titta på tankekartor och diagram och se 

på tv eller bilder. 

 Det auditiva (lära sig genom att lyssna). Metoder som passar auditiva 

elever är att lyssna på föreläsningar, inspelade band och delta i 

diskussioner. 

 Det taktila (”hands-on-learning”). Taktila metoder är exempelvis 

dataprogram, spel, pussel och kort. 

 Det kinestetiska (lära sig genom att uppleva, röra sig och känna). 

Metoder för kinestetiskt lärande kan vara experiment, rollspel, 

dramatiseringar, tipsslingor och fältstudier. 

(Dunn & Dunn, 1999a) 
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Enligt Boström kan lärande ses ur olika perspektiv och om lärarna är medvetna 

om ”det didaktiska utvecklingsarbetet” (som jag tolkar det - undervisningens 

pedagogiska syfte) kan lärarna utveckla och utvärdera sitt arbete. Hon menar att 

lärare hela tiden gör bedömningar av olika metoders förutsättningar och 

bedömer vad det finns för fördelar/nackdelar och begränsningar. Effekterna av 

metodernas påverkan kan ställas mot kursmålen och därmed visa på vad 

eleverna lärt sig och avgöra om metoden var positiv eller negativ för elevens 

inlärning (2004, s. 37). Sedan är det känt att det inte finns någon metod som 

passar alla elever. Alla individer har ett sinne som är starkare än de andra vilket 

är en viktig faktor att ta hänsyn till (2004, s. 48). Metoderna måste därför anpassas 

individuellt till den personliga lärstilen. Att utgå från elevens styrkor och anpassa 

metoden därefter är enligt Boström en bra väg att gå för att individanpassa 

undervisningen. Enligt lärstilsteorin som Boström beskriver måste en lärare, för 

att kunna uppfylla sitt uppdrag, kunna leda elevernas lärande, alltså veta hur 

varje elev bäst lär sig (2004, s. 49). Lärstilsteorin framhåller att det inte finns 

någon metod som fungerar bättre än någon annan. Det viktiga är att individen 

och läraren blir medvetna om den personliga lärstilen, den som passar en själv 

bäst, för att sedan kunna använda den (2004, s. 49). 

 

Det Boström kommer fram till i sin avhandling är att beroende av vilken 

undervisnings- och lärstilsmetodik läraren använder sig av får detta 

konsekvenser för lärare och elever. ”Inlärning sker nästan enbart i traditionella 

skolmiljöer medan lärande förekommer överallt” (Boström 2004, s. 176). Studien 

visar att när eleverna fick använda sina personliga lärstilar blev de motiverade att 

och inspirerade att lära. Motivationen och inspirationen avtog däremot sedan när 

eleverna arbetade traditionellt (2004, s. 178). Boström tolkar detta som att 

effekterna av lärstilsanpassad metodik skapar framgång och att om eleverna 

klarar av uppgifter blir de motiverade att fortsätta arbeta. Glädje och motivation 

ger alltså positiva resultat (2004, s. 179).  

 

Slutsatsen beskriver Boström såhär: ”Slutsatsen är att inlärning och lärande är 

komplexa och komplicerade fenomen på många nivåer” (Boström 2004, s. 176). 
 

Med det menar jag att det är viktigt att lära känna sin personliga lärstil och lära 

sig vilken metod som fungerar bäst för ens egen inlärning. Det innebär att läraren 

måste presentera olika metoder och lärstilar för att låta alla elever prova på och 

utveckla sin personliga lärstil. Av egen erfarenhet vet jag att elever i yngre åldrar 

har rörelse, musik och bild nära sig, de nynnar ofta på någon melodi och målar 

gärna. Om de då får estetiska lärprocesser, som metod att lära sig något kan det 

vara en öppning till att finna sin egna personliga lärstil.  
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Estetiska metodböcker 

Under den här rubriken kommer jag att presentera didaktisk litteratur som på 

olika sätt tar upp estetiska lärprocesser. Det är litteratur skriven av författare som 

har eller arbetar som lärare på förskola eller inom de tidigare åldrarna på 

grundskolan. Anledningen till att jag tar med det här är för att jag undersöker 

lärares erfarenhet av estetiska lärprocesser. Jag har av egen erfarenhet märkt att 

det är relativt få lärare som använder sig av estetiska metoder när de ska lära ut 

kärnämnen därför vill jag använda mig av olika författares röster som har flerårig 

erfarenhet av estetiska lärprocesser. Mycket av litteraturen inriktar sig mot 

förskolan men i böckernas beskrivning förklaras det att de även vänder sig till 

grundskolans yngre åldrar.  
 

Musik skapar glädje och dans 

Glädje och dans skapar rörelse 

Rörelse skapar koordination 

Koordination skapar förståelse 

Förståelse skapar ord 

Ord skapar meningar 

Meningar skapar språk 

   Mallo Vesterlund 2003 

 

Vesterlund skriver att musik är som ett språk. Det kan sammanföra människor 

från olika etniciteter och kulturer. Musiken förmedlar också, på ett universellt 

sätt, känslor, budskap och kommunikation (Vesterlund 2003, s. 8). 

 

En lärare som ska använda sig av estetiska lärprocesser behöver våga vara öppen. 

En öppen lärare kan ta till sig nya idéer och tankar i musicerandet och vågar 

därigenom improvisera och utforska metoder och arbetssätt (Vesterlund 2003, s. 

18). Eriksson berättar att det finns pedagoger och lärare som väljer bort det este-

tiska för att de inte litar på sin professionella kompetens. Vidare förklarar hon att 

det inte behövs någon musiklärare eller musikpedagog för att införa musik i 

skolan. Hon beskriver att det handlar om tilltro till sin egen förmåga och mod 

(2013, s. 22). Det är viktigt att komma ihåg att eleverna måste få delta i musiken 

utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna befinner sig också i en utvecklingspro-

cess. Tillsammans kan lärare och elever leta sig fram till olika metoder och lös-

ningar om båda parter vågar göra bort sig. ”Det är inte intressant hur vi gör det 

utan att vi gör det” (Eriksson 2013, s. 20). Lärarens inställning står i fokus vilket 

leder till att lärarens inställning kan smitta av sig på eleverna. Om läraren hela 

tiden tänker och säger: ”Jag kan inte, jag vill inte, jag vågar inte”, kan det få 

eleverna att tänka i samma banor och därför inte vågar försöka. Vesterlund (2003, 

s. 19) lyfter tre olika sätt att använda musik: ”leda enbart med din sång och din 

kropp, kompa lekarna på något instrument eller använda inspelad musik.  Det 

viktigaste menar Vesterlund är att du själv känner dig trygg med din metod 

(ibid). Eriksson beskriver att metoden ligger vissa närmare än andra och att det 

kan behövas arbete, hjälpmedel och mod för att ge musikmetoden en chans (2013, 

s. 9). 



Anna Englund  

 

15 

 

 

Eriksson upplever att musik ibland kan få vissa barn att bli lite för livliga, att de 

går för långt. Då förklarar Eriksson att hon brukar samla in gruppen för att fånga 

upp dem och hjälpa dem att hitta fokus och koncentration igen. Detta utan att 

störa deras spontanitet eller glädje (2013, s. 95).  

 

När man leder en barngrupp i musik och rörelse lyfter Vesterlund (2003, s. 22) 

fyra viktiga områden: 

 Trygghet – Arbetsro, god atmosfär, igenkännande aktiviteter. Upprepa 

sånger och lekar, börja med något nytt först när gruppen är redo. 

 Glädje – Glädje smittar, om du visar att du är glad får du lättare glada 

elever. Vågar du göra bort dig vågar barnen testa nya saker då de ser att 

det inte är farligt att göra bort sig.  

 Tydlighet – Visa och förklara, med kroppen och rösten, upprepa vad ni 

ska göra.   

 Planering – Välj lekar och sånger som är lämpade till gruppen. Ha alltid 

lekar eller andra aktiviteter i bakfikan om de planerade lekarna inte 

fungerar. Förklara för elevgruppen vad det är ni ska göra så att alla hinner 

förbereda sig och vet vad som förväntas.  

 

Anledningen till att man kan använda musik som redskap i inlärning är att 

musiken ”sätter sig på hjärnan” (Eriksson 2013, s. 9). Även om musiken inte alltid 

sjungs ut så snurrar den runt i huvudet. Eriksson ser det som en bra metod 

eftersom det är vårt uppdrag som lärare att se till att kunskapen fastnar (ibid).  

 

Eriksson har under sina år som lärare observerat hur sång och musik gynnar 

språk, social kompetens och dessutom bidrar till att befästa kunskaper inom alla 

områden (2013, s. 18-19). Eriksson refererar till forskning som Berit Uddén (2004) 

kommit fram till. Uddén (2004) påstår att sång och musik fungerar som 

minnesbärare och att det har en ”ytterst central roll för lärandet” (Eriksson 2013, 

s. 20).   

 

Författarna till metodböckerna är alla överens om att estetiska lärprocesser är 

något som tänder en gnista och ger eleverna motivation och en lust till lärande. 

Peter Gärdenfors (2010, s. 21) menar att motivationen är vägen till förståelse och 

att det är tillsammans med förståelse och motivation eleverna kommer till 

naturligt sätt att lära sig saker. Han pekar också på att det idag är väldigt svårt att 

fånga elevernas motivation till lärande (ibid). Gärdenfors menar att vi inte 

behöver fokusera på elevers lärande om vi får med deras sinnen i 

arbetsprocessen. Alltså att eleverna får lära sig saker med hjälp av sina sinnen 

vilket gör att de lär sig underförstått. Om de gör det kan deras intuition hjälpa 

dem i till exempel grammatik (Gärdenfors 2010,s. 34). Kunskapen kommer i fyra 

former: fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse. Om eleverna är förtrogna 

med svensk grammatik kan de sedan utveckla de andra kunskapsområdena 

(Gärdenfors 2010, s. 38). Gärdenfors refererar till OECD-rapporten 

”Understanding the brain” (2002) där det framkommer att lärandet misslyckas på 
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grund av bland annat för dålig motivation hos eleverna, de vill inte riktigt lära sig 

och att de upplever att de inte klarar undervisningen för att den är för svår (2010, 

s. 69). Gärdenfors menar att kunskapen hur man ska bygga upp elevernas 

självförtroende och motivation är otillräcklig. Författaren visar material som 

bevisar att en rädsla eller hög stressnivå har negativa effekter på lärandet men att 

om eleven är trygg och glad är den kreativ vilket leder till positiva effekter för 

lärandet. Positiva känslor som stolthet, kärlek, nyfikenhet ger människor en 

större möjlighet att tänka nytt och finna idéer. Känslorna utökar också förmågan 

till uppmärksamhet (Gärdenfors 2010, s. 77). Det finns ett samband mellan 

motivation och uppmärksamhet som Gärdenfors tar upp och det är att om eleven 

är motiverad så är den också mer uppmärksam på en uppgift. Därför är det 

viktigt för läraren att göra eleven motiverad så att den blir uppmärksam på 

uppgiften (ibid). 

 

I dagens kultur finns det många möjligheter till stillasittande. Något som enligt 

Gärdenfors är förödande för lärandet. Detta eftersom många studier visar på att 

fysisk aktivitet främjar kognitiv kapacitet (2010, s. 187). Genom att, till exempel, 

flytta ut klassrummet till skogen eller skolgården skulle eleverna automatiska 

röra på sig och genom det öka möjligheten till lärande och förståelse och 

dessutom göra väsentliga insatser för folkhälsan, menar Gärdenfors (ibid).  

 

Jag har använt mig av dessa böcker för att få en bredare bild av hur lärare med 

erfarenhet av estetiska lärprocesser ser på metoderna och hur de använder sig av 

dem. Böckerna gav mig inget om hur lärare bemöter problem som uppstår med 

estetiska lärprocesser och lyfte heller inga nackdelar med metoderna.   
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Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad det, enligt lärarna, finns för 

svårigheter och problem med estetiska lärprocesser i inlärningen av ämnet 

svenska för elever i årskurs 1 samt hur lärarna motverkar och bearbetar dem. 

Frågeställningar: 

 Vad finns det för fördelar/nackdelar med estetiska lärprocesser? 

 Vilka svårigheter med estetiska lärprocesser finns det? 

 Hur hanteras eventuella svårigheter?  

 Vad behöver läraren ta hänsyn till när hen använder estetiska 

lärprocesser? 

 Finns det tillfällen när estetiska lärprocesser inte bör användas? 

 Vad upplever lärarna är populärast med metoderna i estetiska 

lärprocesser? 

 Finns det vissa metoder inom estetiska lärprocesser som upplevs som 

svårare? 
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Metod och material 

De två vanligaste metoderna inom en kvalitativ studie är observationer och 

intervjuer (Eliasson, s. 22). Därför har jag valt att göra en deltagande observation 

och kvalitativa intervjuer med två lärare. Deltagande observation innebär att jag 

som ”Den deltagande observatören”, som Eliasson (2013, s. 23) benämner 

metoden, är en aning mer passiv deltagare än den observatör som är ”renodlad 

deltagare”. I mitt fall är jag en observatör som är närvarande i miljön och som 

kan agera i den omgivning som jag befinner mig (ibid) i men mitt största fokus 

ligger på observationen. Den här typen av observation är enligt Eliasson den 

vanligaste observationsmetoden (2013, s. 23). Detta har jag gjort genom att sitta 

tillsammans med eleverna, istället för på sidan, och gjort de lärarledda 

aktiviteterna så gott jag kunnat samtidigt som jag observerat och dokumenterat. 

Som hjälp har jag använt mig av stödfrågor att luta min observation mot och för 

att påminna mig om vad det är jag söker (se bilaga 3). Jag har dokumenterat mina 

personliga intryck, tolkningar, tankar och känslor om klassens beteende och 

reaktioner.  

 

Det är enligt Skolinspektionens (2016) text om observationer viktigt att under 

själva observationen reflektera kring om och hur situationen påverkas av min 

närvaro. I mina observationer kommer jag att ta en deltagande plats där jag blir 

delaktig i klassrumssituationer. Jag vet också av egen erfarenhet att det kan vara 

jobbigt att prestera genom sång, dans och teater om det är någon som iakttar en. 

Jag känner därför att det är bättre att delta så att eleverna känner sig mer 

avslappnade och därför agerar naturligare.  

 

Jag har valt att observera eleverna och deras inställning till de estetiska 

lärprocesserna samt att observera hur lärarna arbetar med metoderna. Jag 

intervjuar även lärarna. Skälet till att jag valde att endast intervjua lärarna och 

inte eleverna var för att lärarna har längre erfarenhet av sina arbetsmetoder och 

att de har mött flertalet elever med olika behov och förutsättningar. 

Observationsmetod 

Anledningen till att jag dokumenterat mina observationer var för att Holme och 

Solvang (1997) tar upp att människan väldigt lätt glömmer och om inga 

dokumentationer görs kan reliabilitet försämras vilket kan göra mitt resultat 

otillförlitligt (Holme och Solvang 1997, s. 117). Även om dokumentationerna ska 

vara så hjälpsamma och konkreta som möjligt har jag använt mig av stickord. 

Skälet till detta är det Holme och Solvang syftar på när de skriver om att det kan 

”sticka i ögonen” på de som blir observerade om någon hela tiden dokumenterar.  

Med tanke på att jag gjort en deltagande observation kunde jag inte heller 

dokumentera hela tiden utan smög iväg då och då för att skriva ner mina stickord 

(Holme och Solvang, s. 117).  I observationsdokumentationen skrev jag också ned 

mina tankar, värderingar och idéer. Dessa är inte en del av observationen men 
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kan enligt Holme och Solvang (1997, s. 117) vara till stor nytta vid min 

diskussion. Det är något som Alvesson (2008, s. 358) bekräftar. Författaren skriver 

att observationer inte bara är en passiv process utan en urvals- och 

tolkningsaktivitet där det sunda förnuftet avgör vad det är jag lägger märke till. 

Det tänker jag dock att jag måste uppmärksamma när jag skriver mitt resultat så 

att det inte blir för subjektivt. Det är enligt Brinkkjær & Høyen (2013, s. 11) viktigt 

att frigöra sig från ”fördomar” och ”tillfälliga uppgifter”. Det är en hårfin gräns 

mellan vad som är subjektivt och vad som är för subjektivt. Detta är jag medveten 

om och har därför denna tanke med mig när jag gör min undersökning.  

 

Vid en observation, vare sig jag deltar aktivt eller passivt påverkar jag gruppen 

(Holme och Solvang 1997, s. 115). Detta är något som jag måste komma ihåg och 

ta med när jag sammanställer mitt resultat.   

Inför observation  

Innan jag besökte klassen berättade jag om mitt syfte med observationen för de 

berörda lärarna i ett mail. Utifrån mitt syfte fick lärarna bestämma när de ansåg 

att det var lägligt att jag kom på besök och vilka lektioner jag skulle besöka för att 

få möjlighet att observera estetiska lärprocesser. Innan observationen skulle börja 

fick jag ta del av lärarens aktuella planer för lektionen och få veta lite om 

elevgruppen som helhet. Jag fick veta att klassen består av 24 elever, en lärare, en 

resurs till läraren och två elevassistenter.   

Intervjumetod 

En kvalitativ intervju innebär att intervjuaren och den intervjuade samtalar om 

ämnen och frågor som delvis är bestämda i förväg (Eliasson 2013, s. 24).   

 

Intervjuerna med de båda lärarna spelades in och skrevs sedan ner ordagrant för 

att studien skulle få så hög validitet som möjligt. Enligt Patel och Davidson (2003, 

s. 101) är det bra att spela in intervjuerna eftersom jag då kan spela upp dem så 

många gånger som jag behöver för att försäkra mig om hur lärarna svarat och om 

jag förstått allting rätt. Detta är något som Eliasson (2013, s. 25) instämmer i. Jag 

kände även att det skulle hämma intervjuns diskussion om jag var tvungen att 

skriva ner svaren och ibland be lärarna att pausa för att jag skulle hinna med och 

skriva ner deras svar. Jag anser att det är bra att komplettera inspelningarna med 

anteckningar. Detta för att jag kan skriva ner mina funderingar som kommer 

under intervjutillfället. Enbart anteckningar under en intervju är däremot svårt, 

menar Eliasson (2013, s. 25). Detta på grund av att det är svårt att citera den 

intervjuade trots att anteckningarna skrivs direkt när intervjun görs. Det är 

dessutom helt omöjligt att styrka vad den intervjuade verkligen sagt (ibid).  

 

Intervjun är något som Eliasson beskriver som en ”semi- eller halvstrukturerad 

intervju” (2013, s. 26). Med det menar hon att intervjuaren har fler utformade 

intervjufrågor än vad en till exempel ”ostrukturerad intervju” som inte har så 
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många intervjufrågor och som utformas allt efter hur intervjuarens svar är (ibid). 

En halvstrukturerad intervju kan med sina frågor täcka in fler områden och 

fortfarande gå på djupet av den intervjuarens svar och leda till följdfrågor 

(Eliasson, 2013 s. 26-27).  För validiteten och reliabiliteten är det viktigt att den 

intervjuade får svara så ostört som möjligt vilket innebär att jag som intervjuare 

måste undvika att avbryta, ställa ledande frågor och inte påverka den 

intervjuades svar (ibid).  

Inför intervju  

Innan intervjun startade inledde jag med att berätta att jag hade inledande frågor 

för att lära känna läraren. Efter det följde frågor om estetiska lärprocesser och att 

det som avslut fanns frågor där läraren kunde ta upp sådant som mina frågor 

eller lärarens svar inte berört men som var bra att veta. Lärarna fick också läsa 

och signera missiven (se bilaga 1) för att veta att de, i studien, är anonyma och 

vad arbetet går ut på. 

 

Eliasson (2013, s. 25) uppmanar till att intervjuaren ska få den intervjuades 

samtyckte till att bli inspelad. För att göra det tydligt för läraren vad intervjun ska 

användas till skrev jag ett missiv (Se bilaga 1) där de intervjuade lärarna fick 

skriva under.  

Bearbetning av material  

Meningen med observationer och intervjuer är att de ska komplettera varandra. 

Det som inte observationerna ger svar på kanske intervjuerna svarar på och vice 

versa. Jag väljer att börja med observationerna utifrån mina frågeställningar och 

gör sedan intervjuerna då jag kan ställa frågor utifrån de obesvarade frågor som 

jag fått under observationerna.  

 

I mitt resultat kommer inte hela intervjuerna att tas upp. Dels för att lärarna 

ibland upprepar sig och för att de ibland tar upp saker som inte är hör till ämnet. 

Jag har använt mig av meningskoncentrering som Kvale (1997) förklarar är ett 

uttryck som beskriver att intervjuaren komprimerar svaren så att de blir mer 

koncisa. Alltså att jag tar långa kommentarer och kortar ner dem så att den 

väsentligaste innebörden av det som sagts omformuleras i kortare kommentarer 

(1997, s. 174).  

 

Observationerna har jag valt att sammanställa utifrån mina observationsfrågor. 

Jag har även fyllt i ett observationsschema per tillfälle där jag noterat hur många 

elever som deltagit i lektionen, ämnet som lektionen haft, estetiska lärprocesser 

som använts, tiden på passet, hur klassen varit uppdelad, vad det funnits för 

lärare/resurser och vilket material som använts.   
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Urval  

Med tanke på att studiens syfte är att studera estetiska lärprocesser behöver 

lärarna som jag ska intervjua uppfylla kriteriet att de använder sig av estetiska 

lärprocesser. Jag valde att göra ett subjektivt urval där jag själv valde vilka som 

ska ingå i mitt undersökningsmaterial (Eliasson 2013, s. 50). I och med att jag inte 

har mycket tid så gjorde jag mitt urval genom egna erfareneter och valde därför 

två lärare utifrån mina minnen från lågstadiet. Jag minns att två lärare i 

klassrummet bredvid mitt, precis som jag beskrev i inledningen, ofta använde sig 

av estetiska lärprocesser. De lärarna arbetar fortfarande kvar så jag vände mig till 

rektorn på skolan för att fråga om jag fick ta kontakt med dem. Klassen som jag 

observerat består av 24 elever där det finns några elever med speciella behov till 

exempel autism, hörselnedsättning, funktionsnedsättningar och andraspråksele-

ver. Jag tycker att det är en intressant klass att få studera just med tanke på att det 

är många elever som behöver mer individanpassad utbildning. 

Presentation av de intervjuade lärarna  

De intervjuade har fått fingerade namn för att de ska förbli anonyma i studien. 

Jag har valt att döpa om lärarna till Lärare A och Lärare B. Lärare A intervjuades 

först och därefter Lärare B.  

 

Lärare A är mellanstadielärare, alltså utbildad för att undervisa i årskurs fyra, 

fem och sex. På skolan där hon arbetar är det bestämt att en lärare ska följa en 

klass från årskurs ett till årskurs fem vilket är anledningen till att Lärare A i år 

har årskurs ett. Lärare A har arbetat inom skolan i 40 år och är klasslärare. Hon 

har ingen utbildning inom estetiska lärprocesser men har ett stort intresse för det 

estetiska och har därför alltid arbetat med estetiska lärprocesser. Den här läraren 

intervjuades under en lunchrast ansikte mot ansikte. Intervjun tog 30 minuter. 

 

Lärare B är utbildad förskollärare och har arbetat inom skolan sedan 1983 men 

som utbildad sedan 1994 och arbetat som förskoleklasslärare sedan 1998. Hon är 

idag resurs till Lärare A och har ansvar för idrott, vissa delar i 

samhällsorienterade ämnen, naturvetenskap och matematik. Lärare B har ingen 

utbildning inom estetiska lärprocesser annat än mindre kurser, till exempel 

skrivdans där man bland annat arbetar med grundformerna till bokstäver på 

stora papper tillsammans med musik. Hon har alltid arbetat med estetiska 

lärprocesser eftersom det är en stor del av förskolans och förskoleklassens 

dagliga verksamhet. Lärare B anser själv att estetiska lärprocesser är trevligt, 

givande och ett bra sätt för eleverna att uttrycka sig på. Den här läraren 

intervjuades per telefon under kvällstid. Intervjun tog 27 minuter. Båda samtalen 

spelades in med hjälp av min mobiltelefon. Tyvärr blev ljudet dåligt under min 

mobilintervju så jag fick ofta upprepa frågorna och samtalet fick inte den 

smidighet jag önskat.  
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Etiska ställningstagande  

Det finns fyra forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2011) som jag tagit hänsyn 

till i min undersökning.  

Dessa är:  

 Informationskravet  

 Samtyckeskravet  

 Konfidentialitetskravet  

 Nyttjandekravet  

Dessa krav har jag uppfyllt genom att informera mina informanter om avsikten 

med arbetet (informationskravet). Detta gjorde jag med mitt missiv (se bilaga 1), 

samt innan intervjun startade. De intervjuade lärarnas deltagande är frivilligt och 

lärarna har möjlighet att närsomhelst avbryta intervjun (samtyckeskravet). Även 

detta stod med i missiven och jag upprepande informationen innan intervjun. 

Uppgifterna om informanterna samt informationen som samlades in under 

observationerna och intervjuerna förvaras där ingen annan får tillgång till 

materialet (konfidentialitetskravet). De data som insamlats in från informanterna 

är enbart till forskning (nyttjandekravet).  
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Resultat  

Här nedan presenteras resultatet som intervjuerna och observationerna gav. De 

presenteras utifrån uppsatsens syfte vilket är: att undersöka vad det finns för 

svårigheter och problem med estetiska lärprocesser i inlärningen av kärnämnet 

svenska för elever i årskurs 1 samt hur det motverkas och bearbetas enligt 

lärarna.  

 

Resultatdelen är uppdelad med syftets frågeställningar som underrubriker för att 

göra resultatet överskådligt och tydligt. Frågorna som lärarna svarade på ledde 

till följfrågor och diskussion. Den delen lägger jag in under frågan som ledde till 

följdfrågan. Som avslut på intervjuresultatet hade lärarna möjlighet att lägga till 

något som de ville säga men som inte frågorna berört.  

Intervjuresultat 

Vad finns det för fördelar/nackdelar med estetiska lärprocesser? 

Barnen får något att hänga upp minnet på och det upplever jag verkligen att de 

gör berättar lärare A. Hon fortsätter att berätta att det var under hennes första år 

inom skolan som hon fick tips om en metodbok som lärde henne att det var 

viktigt att använda hela kroppen när man arbetar med bokstäver. Hon provade 

med en elev som hade problem med närminnet. När Lärare A blandade in 

elevens sinnen i arbetet blev de abstrakta skoluppgifterna konkreta och eleven 

lärde sig och mindes vad hen lärt sig.  

 

Lärare B lyfter fram att hon ser estetiska lärprocesser som ett bra sätt att bearbeta 

det man lärt sig och att eleverna får möjlighet att gestalta sina kunskaper och visa 

på olika sätt vad de lärt sig. Hon nämner också att takt och rytm har en väldigt 

stor betydelse för läsning, språket och språkutvecklingen. Lärare B ser också 

estetiska lärprocesser som en bra metod att lära känna sig själv och få en god 

självkännedom.   

 

Lärare A har svårt att komma på nackdelar med estetiska lärprocesser. Hon 

upplever inte att det har funnits några nackdelar som inte har gått att påverka 

och motverka. Hon påtalar att det kan bli ”rörigt” och om man som lärare 

upplever det jobbigt är det svårt att använda estetiska lärprocesser.  

 

Lärare B förklarar att det inom skolan finns många måsten och en relativt hög 

målsättning. För att nå målen menar Lärare B att skolans personal måste se 

möjligheterna med att använda till exempel musik och rörelse och bild för att nå 

målen inte bara teoretiskt. Det är viktigt för eleverna att de får veta vilket mål det 

är vi arbetar mot så att de vet vad som ska hända berättar Lärare B och säger att 

Lärare A är väldigt tydlig med målsättningen.  
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Vad finns det för svårigheter med estetiska lärprocesser? 

Lärare A förklarar att det är lättare att arbeta med estetiska lärprocesser i lite 

mindre grupper än i helklass. I år har hon en väldigt stor klass (24 elever) vilket 

hon känner sig lite låst av och hon kan inte bruka estetiska lärprocesser fullt ut 

som hon är van vid. Rummet som krävs för att kunna utöva estetiska lärprocesser 

är också svårt att hitta. Lärare A menar att det behövs stora ytor och i dagens 

klassrumsmiljö är det svårt att få plats. Lärare B instämmer i detta. Lärare A och 

Lärare B får nu använda sig av gympasalen där hon får tillgång till ytan och 

annat material, där är det dock svårare att hålla klassen koncentrerad för att de 

har svårt att fokusera på lärandet och fokuserar mer på att ”gympa”, detta sker 

vanligtvis innan eleverna lärt sig vad som förväntas av dem och vad lektionen 

har för syfte. Lärare B förklarar att det kan vara jobbigt för de elever som är 

ovana vid estetiska lärprocesser, de måste ”krysta fram kunskapen” på sätt de är 

ovana vid. ”Om eleverna blir osäkra kan det leda till att de blir mindre delaktiga 

och visar rädsla inför att göra bort sig”, säger Lärare B  

Hur hanteras svårigheterna?  

Svårigheterna måste bearbetas på en gång menar Lärare B. Hon upplever att det 

kan uppstå svårigheter om läraren varit otydlig med vad som gäller och vad 

lektionen går ut på. Lärare B fortsätter förklara att det är viktigt hur lärarens 

upplevelse är eftersom den så lätt smittar av sig på eleverna. Är jag engagerad, 

inspirerad och visar att jag tycker att det är kul då smittar det ofta av sig på 

eleverna” menar Lärare B.  
 

Lärare B berättar om hur viktigt det är att våga visa om jag som lärare, gör 

något tokigt, att jag spelar fel på gitarren eller sjunger fel text. Då berättar jag 

bara det och förklarar att jag är lite spänd och att vi får prova igen och hålla 

tummarna för att det går bättre då. Det menar Lärare B ger en mer 

avslappnad känsla inför prestationerna. Det gör inget om det blir lite tokigt 

för då gör man om igen och ser om det går bättre.   

Vad behöver läraren ta hänsyn till när hen använder estetiska 

lärprocesser? 
Lärare B talar om att det är viktigt att lära känna eleverna. Känner man eleverna 

så vet man om det är någon som är känslig för höga ljud, relationer och vad det 

är för elever som jag måste anpassa lektionen till. Hon förklarar också att hon 

gärna gör det eleverna upplever är roligt och bygger vidare utifrån det men 

återkommer till vikten av att veta vad eleverna har för förutsättningar att göra 

aktiviteterna, hon påpekar att det är särskilt viktigt när man arbetar med unga 

elever och att det gäller i alla ämnen och alla lärmetoder. 

 

Enligt lärare A är halvklass den bästa gruppkonstruktionen att arbeta med 

estetiska lärprocesser i, anledningen till det är att hon upplever att vissa elever tar 

instruktioner bättre i halvklass. Alternativet är en tydlig uppdelning i helklass 

där lärarna/resurserna kan dela upp sig.  
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Lärare A fortsätter med att påminna om att det är lusten som är det viktigaste. 

Eleverna behöver en lust för att lära sig, vilket gör det viktigt för läraren att fånga 

det som eleverna anser är roligt. Hon berättar att många lärare ger eleverna 

belöning i form av lek när de visat att de lärt sig något. Lärare A skrattar när hon 

säger att hon gärna är effektiv och därför tycker att eleverna även kan lära när de 

leker. Hon tar spel som exempel: Eleverna kan lära sig mer om spelet innehåller 

kunskap, hennes upplevelse är inte heller att eleverna tycker att spelet är mindre 

roligt bara för att det innehåller multiplikationstabellen eller engelska och 

svenska ord som de ska para ihop. Lusten ska vi ta vara på och locka fram menar 

Lärare A. Hennes erfarenhet säger att eleverna tappar fokus om de bara arbetar i 

en bok, de skriver sida upp och sida ner men de är inte med i tanken. Hennes 

lösning på det är att ha flera små aktiviteter. Om eleverna får mindre uppgifter 

gör de klart uppgiften för att sedan hämta nästa. Då får de arbeta på olika sätt, 

röra lite på sig och känna att de kan slutföra något, de tycker dessutom att det är 

roligare än att arbeta i boken (Lärare A).  

 

Även Lärare B lyfter begreppet ”Lustfyllt lärande”. Hon menar precis samma sak 

som Lärare A: att eleverna behöver känna sig motiverade och inspirerade för att 

lära sig något.  

Finns det tillfällen när estetiska lärprocesser inte bör användas? 

Ja, klassrumssituationen och elevmängden avgör när estetiska lärprocesser kan 

användas. Är det för många elever kan det bli för stojigt och fokusen glöms bort. 

Då är det ingen mening att använda sig av dessa metoder, säger Lärare A. Har du 

inte heller rätt förutsättningar med material och miljö så gör det användandet av 

estetiska metoden svårt.  

 

Från början när eleverna får börja lära känna estetiska lärprocesser finns det 

elever som inte känner sig bekväma. Det är inget som lärare A gör någon stor 

affär av, hennes erfarenhet säger att de eleverna vänjer sig och har sedan inget 

problem med att använda sig av estetiska lärprocesser. För stora grupper är dock 

inget som Lärare A börjar med. Eleverna ska få möjlighet att arbeta med en 

kamrat de känner sig trygg med och ju tryggare de är desto mer går det att bygga 

ut gruppen. Tryggheten är väldigt viktig.  

 

Det finns elever som flippar ur. De eleverna, förklarar Lärare A, är inte vana vid 

att samarbeta, de klarar inte av att arbeta med andra kamrater eller i grupp. Om 

det går för långt får den berörda eleven gå därifrån med en annan pedagog eller 

sitta bredvid och titta för att sedan långsamt vänjas in i detta arbetssätt. Till slut 

går det och då får alla elever vara med.  

 
Tålamod och konsten att behålla lugnet när det är stökigt är viktigt i 

estetiska lärprocesser. Om eleverna springer runt och stökar sätter jag mig 

på golvet med gitarren och får direkt sällskap av några elever, när vi börjar 

sjunga sluter fler och fler upp tills hela klassen sitter och sjunger. 
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 Lärare A 

 

Nej, säger Lärare B spontant men lägger sedan till att det finns situationer där det 

är mer eller mindre lämpligt med estetiska lärprocesser. Hon förklarar att det 

händer att hon måste avbryta lektionen när någon elev har svårt att komma 

tillbaka till lugnet efter de gjort livligare aktiviteter och att eleverna då inte förstått 

syftet med uppgiften. Det är också svårt att arbeta estetiskt om man inte känner 

sig inspirerad förklarar Lärare B eller om barnen inte förstår mina instruktioner, 

då blir jag obekväm och mindre inspirerad.  

 
Om jag skulle missa ett samspel i klassen som inte är bra då måste jag arbeta 

med det först innan jag sätter ihop grupper som ska samarbeta.  

 Lärare B  

 

Det är viktigt att känna av vilken stämning eleverna befinner sig i, är det ett 

ouppklarat bråk är det inte helt lätt för eleverna att fokusera på undervisningen 

och jag måste gå till grunden med problemet. Det är först när problemet är löst 

som eleverna kan fokusera och lektionen kan börja, säger Lärare B.  

Vad upplever lärarna är populärast med metoderna i estetiska 

lärprocesser? 
Det är svårt för Lärare A att komma på någon metod som är mer populär, 

eleverna kan bli besvikna om de inte får börja med sitt favoritinstrument men 

eftersom alla instrument går runt till alla så får snart eleven använda det ändå.  

Det finns en elev som uttrycker att hen inte tycker om musik men som alltid 

gladeligen är med vilket Lärare A tolkar som att det ändå finns ett intresse där 

som lockar.  

 

Lärare B svarar direkt musik och rörelse, hon tillägger att yngre barn tycker om 

att måla med färg.  Upplevelsen Lärare B har är att eleverna ofta upplever 

estetiska lärprocesser som något positivt.  

Finns det vissa metoder inom estetiska lärprocesser som upplevs som 

svårare? 
Det måste finnas möjlighet till mindre grupper, då blir det lättare menar Lärare 

A. Det är inte helt lätt att få en helklass att använda instrument på det sätt jag vill 

att de ska använda dem (Lärare A). ”Jag har spelat flöjt med helklass – jag hade 

nog behövt hörselskydd då”, berättade Lärare A. 
 

Det är viktigt att från början vara väldigt tydlig med vad som gäller och verkställa 

lektionen efter reglerna (Lärare A):  
 

Är det en elev som inte lyssnar när de ska sluta spela, då tar jag av dem 

instrumentet, jag är lite elak… För det här är verkligen något som lockar 

dem och de vill väldigt gärna vara med och då kan du göra så 

                                                                                                                       Lärare A  
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Tekniker i bild är svårt anser Lärare B. Rytm, takt och musik är något man lär sig 

om har man tålamod, vilket är väldigt viktigt. Har man tålamod så kan det få 

fantastiska effekter, (Lärare B).  

 

Sammanfattning av intervjuresultaten 

Lärare A och Lärare B svarar i många frågor likadant. De är överens om att 

klassrumsmiljön, personalresurser och material är viktigt för att få estetiska 

lärprocesser att få bäst effekt. Båda lärarna talar utifrån erfarenhet när de säger 

att elever från början kan vara ovana vid estetiska lärprocesser men att de efter 

ett tag vänjer sig och därmed slappnar av. Det är däremot oerhört viktigt påtalar 

båda lärarna att eleverna får ta ett steg i taget efter sina egna förutsättningar och 

att de inte får bli pressande in i situation de inte känner sig bekväma i. En tydlig 

målsättning och instruktioner för vad som förväntas av eleverna kan förebygga 

negativa effekter och hjälpa eleverna att våga prestera. Det är viktigt att lära 

känna eleverna för att förstå vad de tycker är roligt och känner lust inför eftersom 

ett lustfyllt lärande är båda lärarnas mål med estetiska lärprocesser. Alla elever 

har olika förutsättningar inför hur de kan prestera inom estetiska lärprocesser 

därför behöver man som lärare känna sin klass, känna in den dagliga stämningen 

och våga visa när man gör något tokigt. Inspiration, glädje och trygghet smittar. 

Med tanke på det bör läraren känna dessa känslor när hen utövar de estetiska 

metoderna för att få med sig eleverna.  

Observationsresultat 

Jag gjorde två stycken observationer. Det var tillfällen som lärarna hade valt för 

att jag skulle ha möjlighet att studera estetiska lärprocesser. Observationerna 

varade under måndagförmiddagar när klassen höll till i gymnastiksalen med 

syfte att lära sig en ny bokstav.  

 

Nedan har jag presenterat resultatet av mina observationsfrågor som jag använde 

under observationstillfället för att påminna mig om vad det var jag kollade på 

under lektionen. Jag skrev ett observationsschema per tillfälle för att på ett tydligt 

sätt få med elevantalet, lektionsämnet, materialet och hur många lärare som 

deltog och så vidare (Se bilaga 3). Observationsfrågorna som också finns på 

bilaga 3 använde jag mig av som stöd och för att påminna mig själv om vad det är 

jag observerar och ”letar efter”.  

 

Under de båda observationstillfällena befann sig klassen i gymnastiksalen och i 

klassrummet. Det var bokstaven V som behandlades under första lektionen och 

bokstaven T den andra gången. Rörelser, musik och lite teater innehöll båda 

lektionerna i gymnastiksalen. När eleverna sedan var tillbaka i klassrummet fick 

de måla, skriva och läsa. 
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Observationstillfälle 1 – introduktion av bokstaven V  

I gymnastiksalen 

Läraren inledde lektionen med att samla alla i en ring på golvet. Hon berättade 

att hon skulle börja med att läsa en liten stund för dem ur en bok, nämligen Emil i 

Lönneberga som den här gången handlade om när Kommandoran ramlade ner i 

Emils varggrop.  Eleverna blev ”eld och lågor” för detta kände de igen, de hade 

ju sett Emil på film och kände till historien om ”varggropen”. Läraren lät 

eleverna berätta lite i taget för sina kamrater. Eleverna, tillsammans med läraren 

diskuterade sedan hur en varggrop ser ut. Eleverna visade med armarna och med 

beskrivningar om hur de trodde att gropen såg ut. Efter det fick eleverna gissa 

vilken bokstav som skulle introduceras. Bokstaven V var rätt svar.  

 

Eleverna delades upp i grupper med cirka fyra elever i varje grupp. De fick två 

snören per grupp. De fick tillsammans i gruppen argumentera för hur de på bäst 

sätt formar bokstaven v med två snören. Så här såg alla resultat ut:  

 

 
 

Eleverna fick en stund på sig att prova hoppa över varggropen utan att ramla ner 

i den. Sedan fick de balansera på kanten, börja längst upp till vänster, gå ner till 

hörnet för att sedan gå snett upp till höger. Balanserade gjorde eleverna till 

lärarens sång. Sången beskrev vägen som bildar ett v. Eleverna fick sedan sätta 

ihop grupperna så att det blev två grupper. De fick åtta snören var och nu blev 

utmaningen att argumentera för hur man gör det största v:et med alla snören. En 

grupp blev snabbt klar och satte sig på golvet. I den andra gruppen var det elever 

som inte hade fokus på bokstaven, de hade roligare med snörena som hopprep 

eller ville forma annat, med lite stöd från läraren kunde de till slut komma 

överens och satte sig ner. Eleverna hade skapat stora v-formade varggropar och 

skulle nu följa sången och lyssna på hur de skulle göra. ”Börja längst upp till 

vänster, gå ner snett till höger, vänd sedan upp och gå snett upp till vänster”. 

Alla eleverna balanserade till sången. Sången gick från början långsamt men gick 
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snabbare ju säkrare eleverna blev. För att markera att eleverna hade kommit ner 

till mitten av bokstaven fick de en maracas att ruska i (eleverna blev väldigt 

livliga). För att eleverna skulle lugna ner sig fick de återvända till sina 

smågrupper. De fick ett par långa träpinnar som de använde för att skapa ett v 

av. Snöret fick agera linje att bygga på. Allt eftersom eleverna blev klara fick de 

gå och klä på sig och gå ut på rast.  

 

I klassrummet 

Under rasten lade läraren fram bokstavshäften så att eleverna kunde starta så 

snart de kom in från rasten. Häftet innehöll uppgifter, till exempel att fylla i olika 

föremål som börjar på bokstaven v eller som innehåller v, hitta bokstaven och 

ringa in den bland alla andra bokstäver, fylla i färgen röd i en bild som är 

uppdelad i olika sektioner som har ett v i sig, skriva av ord som innehåller v och 

skriva bokstaven v rätt på raden. 

 

 
 

Observationstillfälle 2 – introduktion av bokstaven T  

I gymnastiksalen 

Läraren inledde lektionerna med att samla eleverna i en ring på golvet. Där 

observerade jag att vissa elever halvlåg och vissa pysslade med sitt hår eller 

pillade med tröjan. Alla lärare/resurser satt med i ringen. Läraren som höll i 

lektionen hade en låg ton och utstrålade lugn. Hon började prata om troll i 

skogen och berättade om hur de lever, hon ställde frågor till eleverna som 

intresserat lyssnade och kom i diskussion om trollens levnadsvanor. Efter att de 

diskuterat en stund började läraren sjunga om trollmor och de flesta elever sjöng 

med, vissa elever nynnade lite eller satt tysta. Efter sången fick eleverna uttala 

bokstaven t. De placerade händerna framför munnen för att känna hur det känns 

när de uttalade bokstaven. Läraren delade sedan in eleverna i par och de fick en 

”svans” (snöre) var att fästa i byxorna. Eleverna blev nu trollungar. De fick röra 

sig fritt i gymnastiksalen. Eleverna var tvungen att lyssna efter klockan för när 

klockan plingade måste de skynda sig tillbaka till sitt bo (ringen i mitten av 

gymnastiksalen). När klockan plötsligt plingade blev alla troll så rädda att de 

tappade sina svansar. Eleverna fick då släppa sina snören på golvet innan de 

sprang tillbaka till ringen. Läraren gav dem i uppgift att ge sig ut i skogen igen 



Anna Englund  

 

30 

 

för att hitta sina svansar och med hjälp av dem forma bokstaven t. De fick med 

sig en bit tejp som de sedan behövde för att tejpa tillbaka svansarna. Såhär såg 

det ut:  

 

 
 

När eleverna format bokstaven skulle de sätta sig bredvid bokstaven och stryka 

längsmed den med handen. Uppifrån, ner till kroken och sedan dra handen över 

tejpen. Detta fick de göra några gånger varannan gång. Sedan fick eleverna ställa 

sig upp och stå bredvid toppen på bokstaven. Efter det fick de prova att balansera 

på bokstaven. De började längst upp, gick ner till kroken för att sedan ta ett långt 

steg till tejpen och dra foten längs strecket. Detta gjordes också varannan gång 

några gånger.  

 

När eleverna var klara fick de samla ihop sina snören och tejpen, lämna till 

läraren och efter det sätta sig i ringen. I ringen utmanade läraren eleverna lite. 

Läraren gav dem i uppgift att komma på ord som började med bokstaven t och 

som innehöll olika många stavelser. Läraren sa: ”Ge mig ett ord med två stavelser 

som börjar med bokstaven t. Då skulle eleverna fundera tyst och sedan räcka upp 

handen. Ordet fick inte sägas två gånger. Ord som tårta, tidning, ticka kom upp. 

Efter det fick de hitta på ord med 4 stavelser eller med 1 stavelse.  

 

Några elever fick instrument i form av ägg, träpinnar, trianglar. De skulle hålla 

takten, klappa i stavelser eller när de hörde bokstaven t. När eleverna fått göra 

det var det de andra elevernas tur som under tiden fått sjunga sången istället.  

 

I klassrummet 

När eleverna kom in efter rasten hämtade de ett bokstavshäfte där den aktuella 

bokstaven var i fokus. De skulle till exempel fylla i olika föremål som börjar på 

bokstaven t eller som innehåller t, hitta bokstaven och ringa in den bland alla 

andra bokstäver, fylla i färgen röd i en bild som är uppdelad i olika sektioner som 

har ett t i sig, skriva av ord som innehåller t och skriva bokstaven t rätt på raden.  
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Några av eleverna fick sätta sig i ett grupprum som angränsar till klassrummet. 

Där var det en lugnare miljö och där hade eleverna hela tiden tillgång till en 

lärare eller en resurs. Eleverna hade mer stöd vid instruktionerna till uppgifterna 

och fick hjälp att hålla koncentrationen.   

Övergripande observationsresultat 

Här presenterar jag min tolkning av de båda observationstillfällena utifrån de 

observationsfrågorna som jag hade till stöd. Här har jag samlat observationer från 

de båda lektionerna.  

 

Med tanke på att läraren inte verbalt gick igenom vad målen med lektionerna var 

så visste eleverna ändå att det inte handlade om att ha ett idrottspass när de 

skulle till gymnastiksalen utan att det var svenska och att de skulle få lära sig en 

ny bokstav. De estetiska lärprocesser som användes var musik, rörelse, rytmik, 

takt och bild. Eleverna hade inte så stort inflytande över hur lektionen utfördes 

men elevernas diskussioner runt frågorna som läraren ställde avgjorde vad 

läraren tog upp och inte. Det fanns elever som inte fungerade så bra i 

grupparbetet. De eleverna gick undan eller bad att få prata med en av resurserna. 

Efter en stund var de med i aktivitetern igen. Stämningen var med andra ord 

delat bra och mindre bra.  

 

Eleverna lärde av varandra tack vare att de arbetade i grupp. De tryggare 

eleverna gav stöd till de svagare eleverna och tillsammans diskuterade och 

argumenterade de om uppgiftens innehåll. Med tanke på att eleverna kunde 

delta efter sina förutsättningar och ta hjälp av sina kamrater var det inte någon 

speciell nivåanpassning. Alla elever gjorde uppgifterna i häftet men vissa elever 

gjorde även annat. De diskuterade fritiden och spel med bordskamraten och 

vässade pennan om och om igen.  
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Diskussion 

I det här kapitlet ska resultatet diskuteras och analyseras i förhållande till 

bakgrund och uppvisade metodböcker. Syftet med studien har varit att studera 

hur estetiska lärprocesser fungerar i inlärningen av läroplanens (Skolverket 2011) 

kärnämne svenska. Jag har undersökt lärarnas inställning till svårigheter och 

nackdelar med estetiska lärprocesser men också vad de upplever att det finns för 

fördelar, eftersom fördelarna är det som forskning och andra böcker visar på. 

Alltså, om estetiska lärprocesser är så bra och har så positiva effekter som 

forskning och metodböcker menar.  

 

Anledningen till att jag valt att använda samma rubriker som jag haft i 

resultatdelen som underrubriker i det här avsittet är för att de har varit centrala 

under arbetes gång, förklarar mitt syfte med arbetet och gör det tydligare vad jag 

ska diskutera. Vissa av frågorna har jag skrivit ihop för att de berörs av samma 

diskussion och för att undvika upprepningar valde jag att skriva 

resultatdiskussionen så. Jag avslutar detta avsnitt med en diskussion angående 

felkällor.  

Resultatdiskussion 

Vad finns det för fördelar/nackdelar med estetiska lärprocesser? 

I forskning och metodböcker är det inga nackdelar som lyfts fram. Fördelarna är 

vad som lyfts. I intervjuerna med lärarna kommer det fram att de båda anser att 

det är svårt att använda sig av estetiska lärprocesser i klassrumsmiljö och med 

helklass. Lärarna upplever att eleverna har svårt att koncentrera sig på lektionens 

ämne och blir ”för livliga”. Jag observerade att Lärare A ibland samlade ihop 

eleverna i mittersta cirkeln i gymnastiksalen. Jag upplevde att det fick eleverna 

att samla sig och påminna sig om vad lektionen gick ut på. Lärare A var inte 

riktigt medveten om detta upplevde jag, men när jag sedan frågade henne om 

hon hade någon tanke med samlingarna sa hon spontant: nej. Men fortsatte efter 

en stund att det nog var för att det fick klassen att lugna ner sig lite, de fick 

eleverna att samla sig och återuppta uppmärksamheten till läraren. Detta 

påminner om det som Eriksson (2013, s. 95) beskriver att hon gör när henne 

grupp blir för livlig. Då samlar hon in gruppen och hjälper dem att hitta fokus 

och koncentrationen igen utan att förstöra deras spontanitet eller glädje (ibid).  

 

Fördelarna med estetiska lärprocesser som forskningen, metod- och 

metodböckerna och lärarna lyfter fram handlar mest om att metoderna 

framkallar lustfyllt lärande fyllt av motivation, kreativitet, glädje och vilja att lära. 

Dessa fyra begrepp är enligt läroplanen (Skolverket 2011, s. 9) väsentliga för att 

eleverna ska lära sig. Marner och Örtegren (2003, s. 80) beskriver att det är viktigt 

för kunskapsinlärning att eleverna får använda sina sinnesintryck och att det är 

precis lika viktigt med de teoretiska reflektionerna. Författarna (ibid) hävdar 

nämligen att ”praktik och teori, kropp och medvetande hör ihop. Jag ställde mig 
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frågande till om alla elever verkligen uppskattar att sjunga, dansa, måla eller 

dramatisera för att lära sig. Därför tror jag precis som Marner och Örtegren 

diskuterar att alla delar måste få ha sin roll i lärandet. Speciellt med tanke på att 

lärandet är individuellt och bör anpassas efter individens personliga lärstil 

(Boström 2004, s.48). Både Lärare A och Lärare B påstår att de sällan mött elever 

som inte uppskattar estetiska lärprocesser. Men med ordet ”sällan” bekräftar det 

ändå min tanke om att det finns elever som inte uppskattar denna lärstil. Lärare 

A menar att de eleverna oftast vänjer sig och med tiden trivs allt mer med de 

estetiska lärprocesserna. Lindgren tolkar efter en intervju med en lärare att det 

finns elever som behöver estetiska lärprocesser mer. Detta eftersom dessa ämnen 

är mindre ”koncentrationskrävande” (Lindgren 2006, s. 96-99). Eleverna som 

Lindgren skriver om är de elever som har läs- och skrivsvårigheter, 

andraspråkselever, koncentrationssvårigheter eller, som Lindgren skriver, ”elever 

med problem. Dessa elever är i större behov av estetiska lärprocesser men även 

elever ”utan problem” behöver estetiska lärprocesser bara för att de är barn och 

för att barn har kopplingar till lek, sång, dans och bild” (ibid). Att Lindgren 

beskriver estetiska lärprocesser som mindre koncentrationskrävande kan ses som 

ofattbart för vissa. Det beror på att det estetiska kommer naturligt för somliga 

men inte för andra. För dem som det inte kommer naturligt hos krävs det en stor 

koncentration för att använda och bruka estetiska lärprocesser. Jag tror att tanken 

med estetiska lärprocesser som förstärkning i inlärningen av skolämnen ska 

verka som lek. Det ska alltså inte kopplas till något prestationskrävande och 

pressande utan ska få komma naturligt. Genom att fortsätta använda estetiska 

lärprocesser direkt efter förskolan tror jag att de flesta eleverna har lek, sång, 

dans och bild ganska nära och om man som lärare visar tydligt att man gör 

aktiviteterna för att skapa en lustfylld tillvaro, där man får göra saker lite tokigt 

och göra ”fel” utan negativa konsekvenser skapar man en undervisning som är 

mindre koncentrationskrävande, mer lustfylld och därigenom får eleverna 

motivation vilket enligt Boström (2004, s. 18) och Gärdenfors (2010, s. 21) är det 

viktiga för förståelsen och inlärningen av skolämnena.  

 

Genom estetiska lärprocesser tror jag att vi automatiskt blandar in elevernas 

sinnen: det vill säga: syn, hörsel, kropp och händer. Någonting som Boström 

(2004, s. 18) menar är våra direkta lärandekanaler. Gärdenfors (2010, s. 34) lyfter 

att eleverna med hjälp av sina sinnen lär sig saker underförstått. Vi behöver inte 

fokusera på lärandet om vi får med deras sinnen i arbetsprocesser (ibid). Jag 

tänker på svensk grammatik som exempel. De flesta elever som har svenska som 

modersmål har grammatiken i sig. De vet om de ska använda ”en” eller ”ett” till 

exempel. Eleverna använder alltså sin intuition för att göra sig förstådda i 

svenska. Förståelsen för varför svensk grammatik ser ut som den gör tror jag att 

vi kan lära in på samma sätt med hjälp av estetiska lärprocesser och sinnen. Med 

sång till exempel, som sätter sig på hjärnan (Lärare A), kan eleverna få kunskap 

om hur grammatiken ser ut.  
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Vad finns det för svårigheter med estetiska lärprocesser? Hur hanteras 

svårigheterna och vad behöver läraren ta hänsyn till när hen använder 

estetiska lärprocesser? 
En svårighet med estetiska lärprocesser är om en, eller flera elever inte vill delta 

under en lektion där estetiska läprocesser används. Eftersom de intervjuade 

lärarna inte mött många sådana elever under sina verksamma år förklarade de 

inte detta som någon svårighet men förklarade att eleverna som inte vill 

respekteras och ges möjlighet att göra något annat tills de vill delta. Lärare A 

menade att eleverna tycker om estetiska lärprocesser och dras till metoden vilket 

gör att de ganska fort vänjer sig och kan vara med i aktiviteterna. Enligt 

läroplanen (Skolverket 2011, s. 11) och Lindgren (2006, s. 10) är det skolans 

uppdrag att hjälpa och stimulera varje elev på det sätt som bäst tar till vara och 

utvecklar eleverna utifrån deras personliga förutsättningar. Elevernas personliga 

förutsättningar är något som lärarna hela tiden tog hänsyn till och anpassade 

lektionerna efter. Det såg jag att lärarna gjorde när vissa elever fick sitta i ett 

grupprum intill klassrummet med en av lärarna och en resurs. Dit fick eleverna 

som har svårt att koncentrera sig på innehållet gå om det blev för stökigt kring 

dem eller om de behövde mer hjälp med instruktionerna angående uppgiften de 

skulle göra. Det finns enligt Boström (2004, s. 48) inga metoder som passar alla 

elever. Alla har en egen personlig lärstil vilket metoderna behöver anpassas till.  

 

Enligt Lärare A är halvklass den bästa gruppkonstellationen, men det kräver att 

det finns någon som tar hand om den halva som inte ska delta. Med tanke på hur 

skolan ser ut idag med lärarbrist och personalbrist förstår jag att det i sådana 

lägen kan vara svårt att ha en lärare per halvklass vilket alltså försvårar att dela 

upp klassen. I den här klassens fall är de ofta två lärare och två resurser så här är 

inte det problemet känt. Det är också svårt att få lokalerna att räcka till när 

klassen ska delas upp. Klassen som jag observerat har haft tillgång till 

gymnastisksalen vilket enligt lärarna inte är den optimala lokalen eftersom det 

ökar elevernas lust till att springa och stoja och lätt tappar fokus på lektionens 

syfte. Ett alternativ som Lärare A lyfter är att dela upp klassen i klassrummet 

men där ökar begränsningarna ännu mer för att det då krävs en resurs per grupp 

som håller gruppen samlad och det blir väldigt trångt, vilket försvårar många av 

aktiviteterna.  

 

Jag förstod vikten av att lära känna eleverna efter att ha intervjuat Lärare B. Hon 

var väldigt tydlig med att för att kunna utveckla varje elev från dennes 

personliga kunskapsnivå måste du veta vad eleverna är för individer och vilken 

nivå de ligger på. Det är omöjligt att utveckla eleverna om jag inte känner dem 

och risken är stor att jag pressar elever till att göra saker som de inte kan om jag 

inte känner till deras förutsättningar. Min tolkning av att det är speciellt viktigt 

med unga elever är för att de har svårare att sätta ord på sina känslor och kanske 

ännu inte är medveten om hur de själva lär bäst och vad de är förmögna till att 

åstadkomma och därför känner sig pressade och stressade om jag föreslår att de 

ska göra något som de inte har möjligheten till. Jag menar inte att eleven inte 
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någonsin kan lyckas med uppgiften men att jag måste starta på den nivå där 

eleven befinner sig för att kunna bygga på och utveckla utan press och stress. 

Boström (2004, s. 48) skriver att det är viktigt att utgå från elevens styrkor och 

anpassa lärmetoden därefter, vilket är enligt henne en bra väg att gå för att 

individanpassa undervisningen. Självklart håller jag med Lärare B om att detta är 

viktigt att ta hänsyn till i alla lärprocesser och ämnen och inte endast när estetiska 

lärprocesser används. Skolan ska verka för att ”hjälpa och stimulera varje elev på 

det sätt som bäst tar till vara och utvecklar eleven utifrån de förutsättningar de 

har som enskild individ (Lindgren 2006, s. 10). 

Finns det tillfällen när estetiska lärprocesser inte bör användas? 

Lärare B tog upp vikten av att känna av stämningen i klassrummet innan 

estetiska lärprocesser ska användas. Med det tror jag att hon menar att det finns 

stämningar som inte främjar trygghet och glädje som Vesterlund (2003, s. 22) 

lyfter är viktiga områden när man ska använda estetiska lärprocesser. Rädsla 

eller hög stressnivå har enligt Gärdenfors (2010, s. 77) en negativ effekt på 

lärande medan det motsatta, alltså trygghet och lugn, har positiva effekter för 

lärandet. Positiva känslor som stolthet, kärlek, nyfikenhet ger människor en 

större möjlighet att tänka nytt och finna idéer (ibid). Finns det osämja eller om 

någon i gruppen känner sig utfryst eller mobbad måste läraren lösa det innan, 

menar Lärare B. Min tanke med den här frågan var att få höra mer om hur läraren 

påverkar elevernas inställning. Om läraren inte själv är bekväm med estetiska 

lärprocesser kanske hen inte heller ska använda dem eftersom inställningen lätt 

smittar av sig på eleverna, enligt Vesterlund (2003, s. 22). Jag undrade om det då 

är bättre att låta bli att använda mig av estetiska lärprocesser om jag tycker att det 

är pinsamt eller om jag inte är bekväm med metoden.  

 

Osäkerhet och dålig tilltro till sin egen förmåga är vad Eriksson (2013, s. 22) 

beskriver som förklaringen till varför så många lärare väljer bort estetiska 

lärprocesser. Skulle mer kunskap inom det området göra lärarna tryggare med 

metoderna? Om lärarstudenter skulle erbjudas mer utbildning än vad som finns 

idag i lärarutbildningen kanske det skulle främja modet att våga använda 

estetiska lärprocesser. Enligt Eriksson (2013, s. 20) är det viktigt att man använder 

metoder som både lärare och elever vågar göra bort sig i. Författaren menar att 

det alltså inte är viktigt hur vi gör något utan att vi gör det.  Lärare A förklarade 

under intervjun att det inte finns så mycket material till estetiska lärprocesser 

inom skolan vilket gör att det krävs mycket tid att hitta och forma eget material, 

plus att det även krävs inspiration, egna idéer och en vilja att göra eget material. 

Detta är en anledning till att många lärare inte hinner eller orkar och tappar 

lusten att använda dessa lärmetoder för att det tar för mycket fritid till att bygga 

upp en materialbank. Om det då skulle finnas mer av det estetiska inom 

lärarutbildningen kanske fler skulle få inspiration, kanske början till egna idéer 

eller tips på material vilket skulle leda till att fler känner sig manade att prova på 

dessa lärprocesser. 
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Vad upplever lärarna är populärast med metoderna i estetiska 

lärprocesser och finns det vissa metoder inom estetiska lärprocesser 

som upplevs som svårare? 
Metoderna över lag är populära menar Lärare A. Lärare B lyfter att musik och 

rörelse är det som väcker elevernas lust mest. Det är för att eleverna då får 

möjlighet att arbeta tillsammans och ”leka” under ordnade former. Det skiljer sig 

från att arbeta enskilt. Enskilt är det inte lika vanligt att uppleva undervisningen 

som lustfylld och lekfull vilket lockar eleverna och motiverar dem. Det är enligt 

Gärdenfors svårt att fånga elevernas motivation till lärande (Gärdenfors 2010, s. 

34) men om de får lära genom lek som Lärare A ger som ”belöning” efter att de 

slutfört en uppgift vid bänken lär de sig omedvetet. Under min observation i 

klassrummet lade jag märke till att vissa elever inte hade motivation till att sitta 

vid bänken och göra sitt häfte som behandlade bokstaven som de tidigare lärt sig. 

De gjorde uppgifterna men inte enbart, de diskuterade fritiden och spel med 

bordskamraten och vässade pennan om och om igen. Jag uppfattade häftet som 

roligt och kreativt men tydligen var det många elever som inte kände det samma 

inför uppgifterna. Det kan vara för att de gjordes enskilt och inte tillsammans 

med en kamrat. Vissa elever sökte hela tiden kontakt med klasskamrater vilket 

ledde till att de inte arbetade med uppgiften. Hade uppgiften gjorts i par eller 

grupp kanske fler elever fokuserat. En tanke är dock att en aktivitet ska göras på 

så många sätt som möjligt för att nå det bästa lärandet. Alltså att det inte räcker 

med att sjunga om en bokstav för att man ska lära sig den utan att man måste 

behandla bokstaven på fler sätt för att lära sig hur den ska användas. Det är som 

jag skrev tidigare med stöd från Marner och Örtegren (2003, s. 80) att praktik och 

teori, kropp och medvetande hör ihop och att även den teoretiska reflektionen 

viktig för kunskapsinlärningen. Kanske är det detta som är det svåraste inom 

estetiska lärprocesser, att få eleverna att förstå vikten av att arbeta på andra sätt 

som inte direkt är estetiska och enskilda. Av erfarenhet vet jag att de estetiska 

lärprocesserna minskar i det att eleverna blir äldre, vilket gör det viktigt att 

eleverna lär sig att arbete teoretiskt och enskilt men med bibehållen motivation 

och lust att lära. Lindgren (2006) diskuterar med de lärare hon intervjuat att 

eleverna med problem behöver estetiska ämnen mer. Tanken som jag får av det 

är att det kanske inte krävs mer estetiska ämnen där eleverna lär sig om till 

exempel musik och dans, utan mer av estetiska lärprocesser. Alltså där de får 

använda sig av till exempel musik för att få kunskap om svenska.  

Felkällor 

Tanken med min uppsats har varit att studera hur estetiska lärprocesser kan an-

vändas i inlärningen av läroplanens kärnämne svenska (Skolverket 2011). Jag har 

studerat en årskurs etta och intervjuat klassens två lärare. Hade tiden tillåtit hade 

jag försökt få fler klasser att observera och fler lärare att intervjua. På grund av 

det relativt lilla underlag som jag har för min uppsats är det svårt att dra några 

slutsatser. Estetiska lärprocesser bygger mycket på elevers och lärares upplevel-
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ser vilket gör det svårt att slå fast att något fungerar bra eller dåligt för alla be-

rörda individer som använder dessa lärprocesser.  

 

När jag utformade mina intervjufrågor försökte jag dela upp dem så mycket som 

möjligt så att frågorna skulle bli enkla att svara på. Alltså att varje fråga besvaras 

och därmed inte glöms bort när den intervjuande svarar på någonting annat. Till 

exempel delade jag upp frågan om nackdelar och fördelar för att läraren inte 

skulle svara på enbart fördelar och glömma bort att berätta om nackdelar. Min 

upplevelse av svaren som jag fick under intervjun var att de stämde ganska bra 

överens med hur jag hade tänkt att lärarna skulle svara. Intervjufrågorna var 

alltså rätt ställda för att inte missförstås.  

 

Observationen ansåg jag var svår att utföra trots att jag hade med mig mina 

stödfrågor (se bilaga 3). Det var svårt att få ner allt på papper och sätta ord på 

mina reflektioner och samtidigt observera. Jag försökte skriva observationssvaren 

direkt efter observationen men insåg hur fort jag glömde de saker som jag precis 

sett. Jag deltog mer i aktiviteterna under det första observationstillfället vilket 

gjorde att jag antecknade mindre. Det var en nackdel. En fördel med det var dock 

att jag tror att eleverna kände sig mer avslappnade med att ha mig i klassen vilket 

ledde till att de kunde utföra aktiviteterna som vanligt. Under det första tillfället 

lärde jag mig även saker som jag hjälpte mig under andra observationstillfället, 

nämligen att anteckna mer, sätta ord på mina reflektioner och känslor.   

Slutsats och fortsatt forskning  

Resultatet stämmer väl med presenterad forskning och med de böcker jag använt. 

Det finns tydliga fördelar med estetiska lärprocesser som förstärkning i 

undervisningen av kärnämnet svenska. De största svårigheterna och nackdelarna 

är storleken på klasserna och vad skolan har för möjligheter till lokal med rätt 

förutsättningar. Det behövs även en lärare som har eget intresse för estetiska 

lärprocesser eftersom det tar mycket tid att skapa en materialbank. En lärare 

behöver också våga bjuda på sig själv och ha tilltro till den egna förmågan för att 

kunna använda estetiska lärprocesser.  

 

Det viktigaste att ta hänsyn till i all undervisning är elevernas individuella 

förutsättningar, deras personliga lärstilar och den egna kunskapsnivån. 

Individuellt anpassad undervisning ska främja elevernas lust att lära i en trygg 

och god arbetsmiljö och stötta varje elevs kunskapsutveckling. Genom estetiska 

lärprocesser känner många elever lust inför lärandet och får en mer avslappnad 

känsla inför skolundervisningen.  

 

Estetiska lärprocesser är en metod som innefattar många delar som man kan göra 

väldigt mycket med och helt anpassa efter elevernas nivå och bygga på det som 

eleverna upplever roligt och lustfyllt. Förslag på vidare forskning skulle därför 

kunna vara att gå djupare in i varje del av de estetiska lärprocesserna och genom 
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det se vad som är populärast och ger bäst effekt på lärandet. Jag har undersökt 

hur två lärare ser på estetiska lärprocesser. Nästa steg skulle kunna vara att höra 

vad elever säger om estetiska lärprocesser samt vad som gör att osäkra elever till 

slut vågar delta i undervisningen som använder estetiska lärprocesser.   
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Medgivande till deltagande i intervjustudie. 

Hej! 

Mitt namn är Anna Englund och jag studerar just nu mitt sista år på 

grundskollärarutbildningen med inriktning F-åk 3 vid Mittuniversitet i 

Sundsvall och ska skriva ett examensarbete i ämnet svenska. I mitt arbete 

med att samla in material har jag valt att använda mig av intervjuer och 

observationer och söker nu dig som kan tänka dig att hjälpa mig med 

detta. Intervjun kommer att handla om estetiska lärprocessers fördelar och 

nackdelar vid inlärning av kärnämnet svenska och hur du som pedagog 

arbetar med detta. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Intervjuerna 

kommer att spelas in. Intervjun är kvalitativ och består därför av frågor 

som är öppna och du har möjlighet att berätta och förklara dina egna 

uppfattningar kring detta ämne. Deltagandet i studien är helt frivillig och 

du kan när som helst välja att avbryta eller tacka nej till att svara på 

frågorna. Det insamlade data kommer att hanteras konfidentiell och endas 

jag kommer att ha tillgång till det. Inga namn, eller personuppgifter 

kommer att synliggöras i mitt arbete med respekt till dig. Efter att arbetet 

behandlats genom transkribering, analys och redovisning kommer 

materialet raderas helt.  

Övriga frågor och funderingar är alltid välkomna: 

Du når mig på: 

Tel:  

Mail:  

Vänliga hälsningar/Anna   

 

Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke: 

 

________________________________________________________________ 

 

Datum och ort: 

 

________________________________________________________________ 
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BILAGA 2: Exempel – Intervjufrågor  

Inledande frågor 
 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du arbetat inom skolan? 

 Vad är din arbetsuppgift i klassen (klasslärare, resurs, specialpedagog) 

 Har du utbildning i estetiska lärprocesser? 

 Har du alltid arbetat med estetiska lärprocesser?  

Estetiska lärprocesser  
 Vad finns det för fördelar med estetiska lärprocesser? 

 Vad finns det för nackdelar/ svårigheter med estetiska lärprocesser?  

 Hur hanterar du de svårigheter som kan uppkomma? 

 Finns det något speciellt som du tänker på när du använder estetiska 

lärprocesser? 

 Finns det tillfällen då du inte skulle använda estetiska lärprocesser?  

 Finns det tillfällen när du måste bryta lektionen för att göra något annat?  

 Hur upplever du att eleverna upplever estetiska lärprocesser? 

 Har du alltid känt dig bekväm med att använda estetiska lärprocesser?  

 Vad upplever lärarna är populärast med metoderna i estetiska 

lärprocesser? 

 Finns det vissa metoder inom estetiska lärprocesser som upplevs svårare? 

 Ser du några brister med estetiska lärprocesser? 

Följdfrågor 

 Finns det något som du vill tillägga som jag inte har tagit upp? 

 Kan du vidareutveckla det? 

 Kan du ge några fler exempel på det? 
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Bilaga 3 Observationsschema och 
observationsfrågor  

Observationsschema  

Sammanhang   

Observationstillfälle 1  Arbetslag: 2 lärare, 2 assistenter 

Klass: 1 Ämne: svenska  

Antal elever i gruppen 22  

Längd på arbetspasset: 1 h 10 min (rast) 

45 min  

Observerad tid: 1 h & 55minuter 

Form: 

 Helklass med gemensamt fokus 

(i gymnastiksal) 

 Grupparbete (i gymnastiksal) 

 Individuellt arbete 

(klassrummet) 

Innehåll: 

 Berättelse om Emil och 

varggropen 

 Sång om varggropen 

 Forma bokstaven V med hjälp 

av snören – grupp på fyra 

elever. 

 Balansera på snöret med V-

formen till musikens text.  

 Forma V:n på olika sätt med 

hjälp av pinnar och snören.  

 Forma ett stort V, halva klassen 

gör ett varsitt.  

 Samlas i ringen vid avslutning 

och markera stavelser med 

hjälp av maracas, pinnar och 

tamburin  

Material: 

 Snöre  

 Långa träpinnar 

 Maracas 

 Korta träpinnar 

 Tamburin  
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Sammanhang  

Observationstillfälle 2 Arbetslag: 1 lärare, 3 assistenter  

Antal elever: 25 elever Ämne: svenska  

Längd på arbetspasset: 1 h 10 min (rast) 

45 min 

Observerad tid 1 h och 55 min 

Form: 

 Helklass med gemensamt fokus 

(i gymnastiksal) 

 Grupparbete (i gymnastiksal) 

 Individuellt arbete 

(klassrummet) 

Innehåll: 

 Berättelser om troll i skogen 

 Diskussioner om troll 

 Sång om trollmor 

 Träna uttal, hur känns 

bokstaven T i munnen? 

 Varje elev får ett snöre att fästa 

i byxan, eleverna får sedan gå 

runt och ”tappa” sina svansar.  

 Leta rätt på svansarna och 

sedan skapa ett: t, av svansen.  

Material: 

 Snöre  

 Tejp 

 Ägg 

 Korta träpinnar 

 Triangel 

 

 

Saker att studera under observationen 

 Kopplar läraren innehåller på lektionen till läroplanen? 

 Vad är det för estetiska lärprocesser som används? 

 Är det elevinflytande under lektionen? 

 Påverkar elevernas attityd hur lektionen kan fortsätta? 

 Hur är stämningen/interaktionen mellan eleverna? 

 Finns det elever som inte vill vara med? 

 Får de eleverna delta på något annat sätt? 

 Lär eleverna av varandra? 

 Finns det någon nivåanpassning som utmanar alla elever? 

 

 


