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Sammandrag 
Jag har undersökt hur elever uppfattar estetiska lärprocesser i den tidiga läs- och skrivinlärningen 

samt om eleverna uppfattar att de lär genom estetiska lärprocesser. Studien är byggd på en 

kvalitativ fenomenologisk studie där det har skett två observationer av svensklektioner och fem 

intervjuer med elever. Studien är genomförd i en och samma årskurs etta. Datan har sedan 

analyserats utifrån teman och nyckelord och sedan kopplats till tidigare forskning kring estetiska 

lärprocesser. Tidigare forskning visar att estetiska lärprocesser hjälper eleverna få en djupare 

kunskap inom ämnet där det används. Studiens syfte var att synliggöra elevernas uppfattning om 

denna metod som enligt forskning är uppskattad och förespråkad av lärare och forskare.  

 

Resultatet av studien är att eleverna uppskattar och är engagerade över att få använda estetiska 

lärprocesser i svenskämnet. Resultatet visar även att eleverna är medvetna om sitt lärande och ser 

fördelen med att använda estetiska lärprocesser för att lära sig läsa och skriva. Studien visar även 

att eleverna inte kan koppla ihop bild och pyssel med lärande utan att det är framställt i samband 

med en uppgift eller ett lektionstillfälle.  

 

 

 

Nyckelord: Estetik, Estetiska Lärprocesser, Grundskolan, Läs- och skrivinlärning, Bild och lärande, 

Elevers uppfattning, Pyssel och lärande 
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1 Inledning  

Som de flesta vet målar hjärnan upp världen i bilder. Dessa bilder skapar sedan minnen som kan 

framkallas av olika sinnen. Har du någonsin känt en lukt som har fått dig att komma ihåg en 

speciell person som funnits i ditt liv? Eller har du hört en låt som får dig att rysa i hela kroppen? 

Har du kanske tittat tillbaka på gamla bilder och sedan rest tillbaka till den stunden i ditt liv? 

Begreppet estetik innebär alla de sakerna som nyss nämndes, att uppfatta sinnesuttryck. Att 

uppfatta sinnesuttryck förekommer i alla delar av livet, även skolan. Skolan har valt att ta nytta av 

dessa sinnesintryck och dess effekt på barnen genom att barnen får chansen att lära sig genom alla 

sinnen. Detta kan man läsa i kapitlet skolans uppdrag i grundskolans läroplan. Där står det att alla 

elever ska få chans att växa som individ med sina uppgifter, de praktiska, sinnliga, estetiska och 

intellektuella aspekterna av elevernas uppgifter ska lyftas (Skolverket,2017:3). Att lära sig genom 

alla sinnen har kommit att kallas estetiska lärprocesser (Aulin-gråhamn, Thavenius, 2003:159). 

Detta används för att kunskapen ska ha något att vila och stödja sig emot. I denna studie kommer 

detta fenomen utforskas på en djupare nivå, studien ska fokusera på elevernas upplevelser kring 

de estetiska lärprocesserna. 

 

Tanken till studien växte fram genom att göra en forskningsöversikt kring estetiska lärprocesser i 

samband med läs-och skrivundervisningen i svenska. I denna forskningsöversikt fann jag lärarnas 

perspektiv på de estetiska lärprocesserna i verksamheten. Syftet med denna studie är att lyfta fram 

elevernas perspektiv på estetiska lärprocesser i svenskämnet. Genom att se undervisningen genom 

elevernas ögon ska studien synliggöra hur eleverna upplever att jobba med bild och skapande i 

skolan. Studien ska även undersöka om eleverna kan se sitt eget lärande i estetiska lärprocesser. 

Studien kan genom sitt elevperspektiv ge verktyg till att förbättra och stödja grundlärarens arbete i 

den tidiga läs- och skrivundervisningen i svenska. 

 

Rubriken på studien är: ”När man lär sig något nytt, blir magen kurrig” den kommer från intervjun 

med ”Eivor”. Rubriken är inte direkt citerad utan är sammansatt och tolkad utifrån sammanhanget 

av mig.   
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2 Disposition 

Studien är uppdelad i 7 kapitel.  Ovan kan man se Kapitel 1: Inledning som är en inledning av 

arbetet, där man får en presentation av tankegångarna vid start av studien. Därefter kommer 

Kapitel 2: Disposition som beskriver hur arbetet är uppdelat. Därefter kommer Kapitel 3: 

Bakgrund i bakgrunden ser vi närmare på begreppet estetik samt de delar som berör estetik i 

läroplanen. Kapitel 4: Tidigare forskning innehåller tidigare forskning kring skolans användning 

av och estetiska lärprocesser. Nästa kapitel är Kapitel 5: Syfte och frågeställningar där man kan 

läsa om studiens syfte och frågeställningarna som är den röda tråden genom studien. Vidare 

kommer Kapitel 6: Metod och material där man kan se vilka metoder som har använts för att 

genomföra studien samt varför dessa metoder anses lämpliga. Kapitel 7: Resultat är nästa den, i 

resultatet finns all data från de två observationer och fem intervjuer som utförts. Resultatet är 

grunden för nästa rubrik som är Kapitel 8: Analys. I Analysen har den insamlade data bearbetas 

och jämförts med forskningen i bakgrunden. I analysen besvaras även forskningsfrågorna med 

grund i resultatet av analysen. Därefter kommer Kapitel 9: Diskussionen där jag funderar över 

analysresultatet och dess betydelse. Vidare kollar jag på vilken framtida forskning som kan vara 

intressant inom ämnet. Jag ser även över processen vid genomförandet av denna studie. Därefter 

kommer en slutsats som sammanfattar studien och upplevelsen kring den. Slutligen kommer 

fullständiga referenser till studien och därefter bilagor som nämnts genom forskningsprocessen. 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras begreppet estetiska lärprocesser samt de delar i läroplanen för 

grundskolan som behandlar estetik. 

3.1  Begreppet: Estetiska lärprocesser 

Estetik är ett begrepp som kan anses mångsidigt och abstrakt. Enligt Nationalencyklopedins 

används estetik som att beskriva flera olika grenar, dels filosofi, konst och litteratur. Man kan även 

läsa på samma sida att de vanligaste betydelserna för estetik är förnimmelsekunskap och läran om 

de sköna. Förnimmelse innebär kopplingen mellan sinnesorganen och hjärnan, förnimmelsen är 

själva tolkningen hjärnan får utifrån nervimpulserna. Tittar man vidare på själva lärandet i 

samband med förnimmelsen kan estetiska läroprocesser kan det uppenbara samarbeta med det 

svårtolkade, det slutna kan komplettera det öppna (Aulin-Gråhamn, Thavenius 2003:159). Estetiska 

lärprocesser fungerar som ett möte mellan elevnära upplevelser, erfarenheter och kunskaper mot 

andras upplevelser kunskaper och erfarenheter. I estetiken sker mötet genom ett medium som i 

detta fall kan vara en berättelse, en gestaltning eller en bild. När mötet har skett och det skapar en 

förändring i tankarna hos eleven, är det en estetisk läroprocess. Aulin-Gråhamn, Thavenius 

(2003:159) menar att estetik och dess läroprocesser kan hålla samman sådant som ofta är skiljt. De 

nämner till exempel: känslor, intellekt och sinnen. 

 

” /.../verkligheten talar inte till oss utan genom oss, vi måste tolka och göra kopplingar mellan oss 

själva och det vi ser. Ett sätt är att arbeta gestaltande med ett innehåll, med egna uttryck i 

förhållande till de intryck man fått av andra. Sådant måste man kunna lära sig i skolan” (Aulin-

Gråhamn, Thavenius, 2003:132) 

 

Detta citat beskriver ett perspektiv där man styrker användandet av estetiska lärprocesser genom 

att koppla det till hur vi människor upplever och tolkar världen utanför skolväsendet. 

3.2 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

När man ser närmare på estetik i läroplanen för grundskolan skriver Skolverket (2017: 3f) om 

skolans uppdrag. Där står det att undersökande och skapande arbete är grundläggande delar av 

lärandet. Läroplanen säger att utbildningen ska stimulera elevernas självförtroende, nyfikenhet och 

kreativitet, utbildningen ska även ge eleven verktyg för att vilja lösa problem samt pröva deras 

egna idéer och sätta dessa i handling. Skolverket (2017:3) förespråkar att eleverna ska få uppleva 

gemensamma erfarenheter och att den sociala och kulturella kultur som skolan har ska skapa 

förutsättningar för en progression där olika kunskapsformer är del av skolans helhet. Läroplanen 

säger även av alla elever ska få chans att växa som individ med sina uppgifter, de praktiska, 

sinnliga, estetiska och intellektuella aspekterna av elevernas uppgifter ska lyftas. För att få en 

djupare förståelse kommer detta avsnitt även behandla de väsentliga delarna av kursplanen i 

svenska.  
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I kursplanen står det att ”Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva 

och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer”(Skolverket,2017:252). Vidare skriver skolverket att ”I mötet med olika typer av texter, 

scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden”(Skolverket,2017:252). I det centrala innehållet kan man läsa 

att eleverna ska gå igenom texter där ord och bild har ett samspel med text med eller utan digitala 

verktyg. Eleverna ska även få lära sig om texter i form av ramsor, rim, sånger, bilderböcker, sagor, 

myter, kapitelböcker och lyrik. Vidare kan man även läsa att eleverna ska lära sig om texter som 

har ett starkt samband med bilder, till exempel det vi möter digitalt: film, spel och på olika 

webbsidor (Skolverket, 2017:253) 

 

Sammanfattningsvis är läroplanen präglad till en viss del av det estetiska lärandet. Längre ned i 

kapitel 4: Tidigare forskning kommer det behandlas olika syner på av estetiskt lärande, så som 

stark och svag estetik. Detta kan begrundas gentemot de estetiska värdena i läroplanen.  
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4 Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer visa tidigare forskning inom ämnet estetiska lärprocesser i skolan. På grund 

av tidsbegränsning för denna studie innehåller detta kapitel enbart de mest relevanta artiklarna 

och avhandlingarna inom ämnet.  

4.1 Estetiska lärprocesser i skolan 

Marner, Örtegren (2003:35) berättar om en föregången åsikt om att kroppen och sinnet är skilda, de 

förklarar att förr ansåg man att verbal kunskap har en högre rang än icke verbal. De menar också 

att man förr ansåg att dessa två inte ska blandas. Författarna ställer detta perspektiv mot ett nutida 

perspektiv där kroppen och sinnena går hand i hand i lärandet. Forskarna förespråkar det 

sistnämnda, att kunskap kan skapas och visa sig med flera olika kommunikationsformer.  

 

I förskolan jobbar man med estetiska läroprocesser för att involvera alla sinnen i 

kunskapsinlärningen. Enligt läroplan för förskolan (2016:6) ska pedagogerna i förskolan skapa en 

öppen miljö som är innehållsrik och inbjudande. Pedagogerna ska skapa en verksamhet som 

främjar lek, kreativitet samt det lustfulla lärandet. Förskolan ska ta till vara på och stärka elevernas 

nyfikenhet på lärandet. Fortsättningsvis kan man läsa om hur barn erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel samt utforskande och skapande, de två sistnämnda är det mest relevanta för detta 

arbete på grund av att studiens fokus ligger på bild och skapande. Denna syn på lärandet delas av 

Ericson (2005) som skriver om att lärandet inom skolan kräver att eleverna kan uppfatta 

sinnesintryck. Hon anser att detta är extra viktigt i läs- och skrivinlärningen. Hon fortsätter med att 

förklara att kroppen är delaktig i lärandet redan från födseln och att lärandet sker i hela kroppen 

inte bara i hjärnan. Detta för att våra sinnen samlar information från vår omgivning samt genom 

upplevelser som är kopplade till olika muskelrörelser, detta skickas sedan som information till 

hjärnan och där byggs fysiska och intellektuella färdigheter upp.  

 

Det finns olika sätt att erövra kunskap genom estetik. Werner (2014:482) beskriver den estetiska 

läroprocessen som att eleven kan lära sig själva gestaltandet av estetik. Hon menar även att eleven 

kan lära sig om estetik, till exempel via bildlektioner och musiklektioner. Hon fortsätter med att 

eleven kan lära sig genom estetik. Hon menar att det måste skiljas på hur man ser på estetik i 

skolan. Werner (2014) menar att utbildningen kan anpassas efter att vilja nå ett pedagogiskt mål 

med estetiska medel, och att använda sig av pedagogiken som ett verktyg för att nå förmågan att 

göra ett estetisk gestaltande. Vidare menar hon att det sistnämnda kan läggas på alla 

målsättningar.  

 

Saar (2005:14-25) skriver om den äldre synen på estetiskt lärande. Synen var att pedagoger 

använde estetiskt lärande som fostran; det innebär att man ska fostra eleverna att vara engagerade 

över konst och kultur.  Han menar att detta görs oftast genom aktiviteter som är fokuserade enbart 

på kultur och konst såsom musikaler och teatrar utan någon grund i skolans läroplan. 
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Genom att se på estetiska lärprocesser enligt forskning anser jag att finns det starka belägg varför 

estetiska lärprocesser bör användas i skolan. Som lärare bör man även vara medveten om hur man 

använder estetiken och fundera över dess syfte i undervisningen. Det estetiska lärandet börjar 

redan vid ung ålder och innebär att lärandet sker i hela kroppen och inte enbart hjärnan. Har man 

någonsin satt handen på en varm platta som barn sätter man aldrig handen på en spisplatta igen. 

Vidare kan man se att sinnesintrycken är extra viktigt i elevernas läs- och skrivundervisning 

(Ericson 2005:20).  Vidare kommer vi kolla närmare på läs- och skrivinlärningen i skolan.  

4.2 Läs- och skrivundervisning i skolan 

I den svenska skolan finns det två huvudsakliga modeller för att jobba med läs- och 

skrivundervisning, ljudningsmetoden och ordbildningsmetoden. Dessa kommer att översiktligt 

presenteras nedan för att underlätta förståelsen för själva datainsamlingen i studien.  

 

4.2.1 Ljudningsmetoden  

Denna metod kallas ibland syntetisk läsinlärningsmetod. Den går ut på att det är viktigt för barnet 

att kunna koppla ljud till bokstav, även kallat avkodning. Metoden går ut på att barnet ska lära sig 

ett ljud och en bokstav i taget. Med fördel börjar man med vanliga vokaler (A, I, eller E) eller 

konsonanterna (L S V eller R). Pedagogen börjar med att barnen får lära sig bokstäverna grundligt, 

därefter arbeta med bildliga likheter/olikheter mellan de olika bokstäverna.  

 

Ett vanligt arbetssätt är att bild och bokstav kombineras till exempel G och en bild på en gris. Här 

kan man se sambandet med estetiska lärprocesser, mer specifikt svag estetik. Detta för att eleverna 

använder bild för att förtydliga redan existerande kunskap, i detta fall G som är gris (Saar, 

2005:96ff). Stark och svag estetik kommer presenteras senare i studien under avsnitt 4.4 Stark och 

svag estetik. När eleverna har fått kunskap om två till fyra bokstäver kan eleverna få börja bilda 

korta ord av dessa. I ljudningsmetoden är fördelaktigt att börja med en vokal till exempel ordet: IS. 

Skriv-och läsinlärningen går även här hand i hand eftersom det skapas koppling mellan ljud och 

bokstav, detta kan göras genom att barnen ljuda samtidigt som de skriver. Grundtanken med 

denna metod är att man börjar på enklare nivå och ökar gradvis, därmed behöver barnen inte 

känna att de misslyckats. En konsekvens av denna läs-och skrivinlärning är att barnens läsning blir 

mekanisk samt att de inte får en bra läsförståelse. Barnens ordförråd kan även bli begränsat och 

inte elev anpassat (Fridolfsson, 2008:105f). 

 

4.2.2 Ordbildningsmetoden 

I ordbildningsmetoden går man från helhet till del med det menas att, man lär ut orden som bilder 

eller helheter. Effekterna av detta är att barnet själv får upptäcka ett ordbilder består av flera olika 

komponenter. I detta arbetssätt har man hela ord eller alternativt en enkel text som grund för 

elevernas lärande. Sedan ser man på språkljud och bokstäver. Barnen jobbar med att jämföra 

ordbilder och blir själva medvetna om dess likheter och skillnader. Därmed är inte denna metod 

lika lärarstyrd utan bygger på barnens nyfikenhet. Detta synliggörs till exempel när pedagogen 
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upprepade gånger läser upp samma text och barnen upptäcker att bokstäverna representerar ljud. 

När barnen har knäckt läskoden innebär det att de känner igen orden som en bild. I skillnad från 

ljudningsmetoden ska orden vara elevnära och ha ett syfte och en betydelse, detta för att de lättare 

ska kunna lära sig ordbilden. Även denna metod går att koppla till det estetiska lärandet och den 

svaga estetiken, detta för att orden istället blir en bild som representerar ett ting. Till exempel ordet 

gris och en bild på en gris (Saar,2005:96ff). Fördelen med denna metod är att barn redan från start 

får bekanta sig med enkla böcker och förhoppningsvis få en läslust. En konsekvens av denna 

metod är att barnen har svårt att uppfatta sambandet mellan bokstav och ljud. Det gör att de i ett 

senare skede inte kan förstå ord som de inte tidigare stött på. Detta kan leda till missuppfattningar 

kring ordets och kontextens innebörd. (Fridolfsson, 2008:108) 

 

Staten har ett mål om individualisering i skolan, därför bör valet läs- och skrivinlärnings metod 

även vara anpassat efter individen. En lärare bör ha insikt i båda metoderna för att kunna anpassa 

sin undervisning. Enligt Fridolfsson (2008:109) finns det enbart några lärare i Sverige som 

använder sig av en av dessa renodlade läs- och skrivinlärningsmetod. Det vill säga att de flesta 

lärare idag kombinerar dessa olika metoder i sin undervisning. Eftersom denna studie ska 

undersöka estetik i samband med läs- och skrivinlärningen bör forskning kring detta också visas i 

studien. I nästa avsnitt kommer sambandet mellan estetik och läs- och skrivundervisning att 

synliggöras.   

4.3 Estetik i dagens läs-och skrivundervisning 

Marner, Örtegren (2003:45) förklarar tre olika sätt att undervisa inom svenskämnet i grundskolan. 

Det första undervisningssättet bygger på färdighetsträning som innebär att språket och tekniken 

ses som en praktisk nytta. Det innebär att själva innehållet i undervisningen inte av lika stor 

relevans. I och med detta menar författarna att undervisningen strävar mot att lära sig färdigheter 

och vägen till färdigheten är inte relevant eller intressant. Det andra sättet att undervisa bygger på 

historisk litteratur och dess kulturarv. Detta innebär att läsning av klassiska texter är det mest 

centrala och i resultat av detta kommer språkläran. Det tredje sättet att undervisa innebär att utgå 

från elevgruppen genom att se dess individuella erfarenheter och gruppens sammansättning. 

Läraren applicerar olika problem i forma av uppgifter som eleverna ska lösa utifrån en elevernas 

erfarenhetsvärld. Undervisningen är oftast uppbyggd av teman som kan vara 

ämnesöverskridande. Denna sorts undervisning kan kopplas till begreppet multimodalitet. 

Begreppet innebär att använda och kombinera olika kommunikationsvägar och modaliteter, med 

modaliteter menas tal, språk, ljus, gester osv. För att göra detta bör man ha kunskaper i språkliga 

och estetiska uttrycksformer samt kunskap om hur metaspråk och tecken kan användas och 

kombineras. 

 

Forskarna menar att estetik och lärande måste ses som en helhet istället för två separata delar. De 

fortsätter med att estetiken kan hjälpa eleverna få ett nytt synsätt på svenskämnet och språkets 

uppbyggnad och därmed få en djupare förståelse. (Marner, Örtegren,2003:80) 
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Dahlbäck (2017:93) menar att svårigheterna med estetiskt lärande är att pedagogerna inte har 

tillräckliga ämneskunskaper, och det är även på grund av detta hon kritiserade den nuvarande 

lärarutbildningen. Hon betonar hur viktigt det är med organisation för att klasslärarna ska få 

möjlighet att samarbeta med lärare med ämneskunskap inom de estetiska ämnena. Hon menar 

även att skolans organisation och kultur kan sätta stopp för de lärare som vill jobba med att 

integrera svenska och estetik. Vidare skriver Dahlbäck (2017:93) att den nuvarande läroplanen har 

skapats så estetiska ämnen har sin egen kursplan och därför avgränsas från kontakt med andra 

ämnen. Detta beslut kan innebära att lärare utan estetisk utbildning väljer att kliva undan och 

lämna all estetisk verksamhet åt de ämnesinriktade lärarna. Avslutningsvis anser hon att de hinder 

och möjligheter som finns för estetisk verksamhet i samband med svenskämnet ligger på lärarens 

axlar, deras kompetens, tolkningar och utbildning.  

 

4.4 Stark och svag estetik 

 Saar (2005:14–25) talar om två olika sorters estetiska lärprocesser i skolan, stark och svag estetik. 

Han nämner inledningsvis olika perspektiv på estetik. Det första är estetiskt lärande som 

subjektiva upplevelser. Subjektiva upplevelser innebär hur varje individ uppfattar estetik. 

Uppfattningen beror individens erfarenheter, tankar och känslor. Saar (2005:20) menar att detta 

synsätt kan skapa en barriär i det estetiska lärandet, på grund av att konst ses som något 

individuellt som utforskar individens inre, istället för att tillföra ny kunskap. Han fortsätter med 

perspektivet: estetiskt lärande som inlärningsstöd som visar möjligheten att inkludera estetiken i 

lärandet av andra ämnen. I detta perspektiv menar forskaren att om eleven får studera estetiska 

ämnen blir eleven automatiskt mer kreativ och engagerad i andra ämnen. Han beskriver det på 

följande sätt: ”Estetiken ses som en motor som genererar energi, aktivitet och kunskap”(Saar,2005:22). 

Detta synsätt förespråkar även att förståelsen blir större ju fler sinnen och strategier som inkluderas 

i lärandet. Vidare tar han upp svag och stark estetik. Den svaga estetiken innebär att man tar något 

som redan finns och gestaltar detta genom estetik, till exempel räkneramsor, teatrar om historiska 

berättelser och så vidare. Den starka estetiken innebär att kunskapsinnehållet måste ändrats, 

kunskapen är inte definierad eller bestämd. Till exempel om eleverna får en bild och så ska de 

skriva en egen berättelse till bilden. Saar (2005:96ff) beskriver det som att den starka estetiken 

kräver engagemang samt att den utmanar och skapar förändring. Han menar att dessa två går 

hand i hand och kan med fördel fungera tillsammans. Han fortsätter med att de olika motsatser 

som det talas om när det gäller estetik i skolsammanhang. De motsatserna som Saar (2005) nämner 

är kontroll gentemot frihet, faktainlärning gentemot kreativitet med flera. Han menar att dessa kan 

motsatser kan försvinna och ersättas med hjälp av stark och svag estetik. Som Dahlbäck (2017:92) 

beskriver estetisk lärande, fick även Saar (2005) i sin avhandling resultatet om att det finns två 

perspektiv på estetiskt lärande, dels det som skapar kunskap och perspektivet som visar redan 

bestämd kunskap med hjälp av estetik.  
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5  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 1, år 2017 upplever estetiska läroprocesser 

i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Tanken är att undersöka hur eleverna själva ser på en 

undervisning med inslag av estetiska läroprocesser. Den andra viktiga delen av studien är att lyfta 

elevernas reflektioner kring sitt eget lärande och hur de upplever att de lär sig läsa och skriva.  

 

Studien kommer framför allt handla om bild, ritande, skapande och pyssel. Denna inriktning är 

vald för att underlätta forskningen och även få en mer djupgående analys. 

 

Nedan presenteras de två frågeställningar som studien utgår ifrån: 

• Hur upplever elever estetiska lärprocesser i den tidiga läs- och             

skrivundervisningen? 

• Upplever eleverna att de lär sig läsa och skriva med hjälp av estetiska 

lärprocesser? 
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6 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras de metoder och material som jag använt i studien. Kapitlet förklarar hur 

studien är utformad för att kunna återskapas av de forskare som skulle vilja göra en liknande 

studie. I detta kapitalet kan man finna vilken typ av forskning och perspektiv som används för att 

få fram data samt hur jag använt mig av detta för komma fram till studiens resultat. Man kan även 

finna urval, forskningsetiska aspekter och validitet och reliabilitet under detta kapitel.  

6.1  Metodval 

För att undersöka hur eleverna upplever det estetiska läroprocesserna i läs- och 

skrivundervisningen har jag använt mig av fenomenologisk kvalitativ forskning som bygger på 

observationer av svensklektioner och interjuver av elever.  

 

Den kvalitativa forskningen valdes för att syftet med studien är att ta reda på elevernas 

upplevelser av estetiska lärprocesser. För att göra detta behöver man prata och se eleverna för att 

kunna som forskare tolka deras sammanfattade meningar. Alvesson och Sköldberg (2017:17) 

skriver att den kvalitativa metoden kan vara svårdefinierad, men att i huvudsak innebär att 

forskaren ser till att samla empiri som är öppen och mångtydig. De skriver även att den kvalitativa 

forskningen har som syfte att ha fokus på elevernas egna perspektiv skillnad från kvantitativ som 

utgår från forskarens egna idéer. Att jag valde att göra observationer beror på att intervjuerna 

skulle vara uppbyggda kring vad eleverna upplevt nyligen. Intervjuerna genomfördes i de flesta 

fall direkt efter en svensklektion för att kunna få fram mer data till studien. Eftersom eleverna 

kunde direkt koppla vad de varit med om. Intervjuerna är halvstruktuerade som innebär att de 

följer en intervjuguide som är uppbyggd av olika teman som innehåller frågor (Merriam 1994:100). 

Tolkningen av intervjuerna är grunden i analysen. Alvesson, Sköldberg (2017:21) lyfter 

begreppet ”tolkning och reflektion ” i detta sammanhang. De menar att alla referenser till empirin 

är tolkningsresultat, detta gäller både betydelsefulla och icke-betydelsefulla resultat. Tolkningen 

blir enligt författarna ett slags centrum för forskningen. 

 

Genom att använda en fenomenologisk metod i denna studie ligger fokus på elevernas upplevelse 

kring en viss utvald situation, i detta fall estetiska läroprocesser.  Den fenomenologiska 

inriktningen grundar sig i att fånga de intervjuade barnens upplevelse kring ett visst fenomen. 

Begreppet grundas i förstapersonsperspektiv, det är det mänskliga subjektet som upplever något. 

Brinkjaer, Höyen (2013:70) skriver att fenomenologi innebär att forskaren ska kunna åsidosätta sina 

egna erfarenheter, kunskaper och teorier. Forskaren ska alltså försöka se upplevelsen som om det 

vore första gången samt kunna vara öppen för alla intryck som ges. Självklart går det aldrig att 

vara helt objektiv dock ska denna studie sträva mot att hitta en slags helhetsbild av elevernas 

upplevelser. Brinkjaer, Höyen (2013:72) menar att även om det är önskvärt att skapa sig en objektiv 

helhetsbild av situationen/fenomenet, kan detta inte ske, eftersom helheten kommer att tolkas och 

beskrivas utifrån forskaren. Därav kan man aldrig få en helt objektiv bild. Studien har i bästa mån 

försökt ge talan åt eleverna.  
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Intervjuerna är anpassade för barn och därför är tydlighet en viktig del av arbetet. Cederborg 

(2005:72ff) menar att som vuxen bör man vara tydlig med vem man är och vad man vill få ut av 

tillfället. Tar man hjälp av något slags verktyg till exempel bandspelare bör dess syfte förklaras för 

barnet. En annan viktig aspekt av introduktionen av intervjun enligt författaren är att barnet får 

chans att ställa frågor om intervjun samt att barnets ska bekräfta att hen har förstått. 

Intervjuguiden användes som grund och följdfrågor ställdes utöver för att få fördjupad 

information. Intervjuguiden innehåller öppna frågor för att jag ska kunna få en sån objektiv syn 

som möjligt. Cederborg (2005:62) fokuserar på öppna frågeställningar som ger eleven chans att 

återge innehållsrika berättelser. Återkoppling är viktigt för att eleverna ska känna sig sedda. Skulle 

man behöva ett förtydligande när intervjun pågår menar Cederborg (2005:65) att intervjuaren ska 

vända detta mot sig själv, till exempel ” Jag är lite glömsk, vad sa du om…? , Jag förstod inte vad 

du menade med…. kan du förklara igen? ” Barnet ska aldrig känna att de har svarat fel på en fråga. 

För att fortsätta till en ny fråga bör intervjuaren göra en kort sammanfattning på barnets yttrande, 

på detta sätt bygger man en bro över till nästa fråga samt att barnet får ännu en bekräftelse på hens 

historia. Eleverna fick efter intervjun rum för att reflektera över intervjun samt att ställa frågor till 

forskaren. Cederborg (2005:65) bekräftar detta genom att skriva om detta och hon menar att när det 

är dags att avsluta intervjun ska barnet tackas och därefter ges utrymme för att ställa frågor till den 

vuxne. 

6.2 Forskningsperspektiv 

Perspektivet, eller så kallade forskarglasögonen som bärs under studien, är enligt ett subjektivt 

sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella tar form i att estetiskt skapande fördelaktigt funkar i 

samband med andra samt att svenska skolan är byggd på en sociokulturell grund. Vidare kommer 

beskrivning av perspektivet.  

 

6.2.1  Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv har språket och samspelet mellan individer den största betydelsen 

för den egna utvecklingen. Jacobsson (2012) har skrivit en forskningsartikel om perspektivet. 

Jacobsson (2012: 153) beskriver Vygoskijs teori som innebär att en människas kunskap bara kan 

förstås genom att analysera språket och handlingarna gentemot den sociala sfären människan 

befinner sig i. Han nämner även forskaren Wertsch som anser att det finns en oskiljaktig relation 

mellan mänskligt tänkande och kulturella redskap. Mediering är ett återkommande begrepp inom 

det sociokulturella perspektivet, det innebär att använda kulturella aspekter människan har 

utvecklat och skapat för att agera och tänka. Ett exempel på en sån kulturell aspekt kan vara 

språket vi använder. Jacobsson (2012:155) rör sig mot Vygoskij som påvisar betydelsen av 

medieringen mellan människa och verktyg och tecken för att kunna förstå och tolka andra 

människor. Genom att använda och behärska dessa verktyg menar han att man som individ 

utvecklar högre mentala funktioner. Jacobsson (2012:157) fortsätter med att förklara det 

sociokulturella lärandet genom att det sker inifrån och ut, de existerade förmågorna utvecklas 
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genom mediering. Medieringen hjälper individen att hitta redskap som hjälper individen att förstå 

sin omvärld. Först finns kunskapen utanför människan, i interpersonella, mellanmänskliga och 

psykologiska verktyg för att sedan övergå till att internaliseras (förståelse och kunskap inom 

människan). En annan viktig del av detta perspektiv är den proximala utvecklingszonen. Jacobsson 

(2012:159) beskriver den som en interaktion mellan människor där den ena parten har 

mer ”kunskap” än den andra. Detta skapar en situation där individerna kan lära av varandra i och 

med att båda parter får förklara formulera och argumentera för sin kunskap. Den proximala 

utvecklingszonen kan ses som en ett sätt att eleverna utvecklas av sin omgivning för att sedan 

överta denna kunskap och använda detta i sitt eget liv.  

 

 Sammanfattningsvis behöver människan en bro mellan medvetandet och kunskap för att skapa ett 

lärande. Denna bro kan fördelaktigt bestå av interaktion med andra människor och språket.  

 

6.3 Urval och avgränsningar 

Nedan kommer beskrivning om och förklaring av de urval som har gjorts i samband med 

observation och intervjuer.  

 

I studien har jag observerat två svensklektioner och därefter har jag intervjuat fem elever. Studien 

bygger på ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att studien 

använder sig av personer som för tillfället är tillgängliga för forskaren (Bryman, 2008:194) Valet av 

att använda bekvämlighetsurvalet bygger på tidsbegränsningen för arbetet. Snöbollsurvalet bygger 

på kontakten som finns mellan lärare, elev och forskare. Bryman (2008:196) beskriver 

snöbollsurvalet som en del av bekvämlighetsurvalet. Han beskriver att ett snöbollsurval innebär 

att forskaren medvetet tar kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för 

undersökningens syfte och dessa används för att förmedla vidare kontakt med informanterna. 

Informanterna valdes även utifrån att studiens målgrupp är en årskurs ett. Missivbrevet skickades 

ut till samtliga vårdnadshavare i denna årskurs och därifrån har urvalet har överläts till en av 

klassföreståndarna. Lärarna har inte har någon direkt koppling till denna studie, detta beror på att 

lärarna eller deras arbetssätt inte är det som jag har avsikt att undersöka i denna studie. Under 

båda observationerna var det samma lärare som höll i lektionerna och därför fick hens lärarkollega 

sköta valet av de elever jag skulle intervjua. Eleverna i denna studie är kända sedan innan på 

grund av att jag arbetar som vikarie på den valda skolan. I och med relationen mellan mig och 

eleverna fanns det större möjlighet att eleverna kunde känna sig bekväma med intervjun och 

därmed göra en mer utförlig intervju. De risker som finns kring detta redovisas i avsnittet 6.6 

Validitet och reliabilitet. 

 

Eleverna kommer från en mindre skola som ligger i ett samhälle med drygt 800 invånare. Skolan är 

en grundskola med förskoleklass till årskurs sex. Samtliga elever går i årskurs ett.  
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6.4 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2017:12) beskriver forskningsetiska frågor om relationen mellan forskning och 

etik. De menar att etiken ställer krav på forskningens inriktning och genomförande samt krav på 

forskaren som utför den. Vetenskapsrådet (2017) fortsätter med att beskriva att forskaren har ett 

ansvar för deltagarna i studien även ansvar mot forskningen i sig själv och ansvar mot 

forskarsamhället.  

 

Eftersom deltagarna är under 15 år har både deltagarna och deras vårdnadshavare skrivit på ett 

missivbrev som informerar om studien samt om forskningsetiska regler som jag som forskare 

måste förhålla mig till innan under och efter intervjuerna.  

De forskningsetiska aspekterna delas in i fyra huvudkrav som sammanfattas nedan: 

 

▪ Konfidentialitetskravet Deltagarna har full anonymitet, deltagarna kommer inte kunna 

avslöjas med namn eller plats. Detta genomförs genom att deltagarna kommer kallas vid 

fiktiva namn. Platsen för studien nämns inte i denna uppsats.  

▪ Samtyckeskravet Deltagarna hade möjligheten att när som helst innan/under/efter intervjun 

att välja att inte delta i studien. Detta har även informerats under intervjutillfället.   

▪  Informationskravet Vårdnadshavare och elever har i missivbrevet fått godkänna 

ljudupptagning, under ljudupptagningen har inte eleverna presenterats.  

▪ Nyttjandekravet Vårdnadshavare har blivit informerade om att studien kommer att 

publiceras och även vart den kommer att publiceras. (Vetenskapsrådet, 2017:12) 

6.5 Genomförande 

Studien genomfördes i en årskurs 1 och alla elever kommer från samma klass. Studien började med 

att jag tog kontakt med rektorn på skolan och de två lärarna i årskurs ett via e-post. Via e-post 

förklarade jag vad det var för studie och hur jag skulle lägga upp den. Därefter skedde ett möte 

med lärarna för att ge yttligare information samt dela ut missivbreven (se bilaga 1) som sedan 

skulle delas ut i klassen. Därefter skedde mailkontakt för att se när lärarna fått tillräckligt med 

godkända missivbrev för att utföra studien.  

I studien har det observerats två lektioner i samma klass. Klassen består av 27 elever och två lärare. 

Eleverna sitter parvis i rader riktade framåt mot en whitebord, en smartboard och en kateder. Den 

första observationen var en tisdagsmorgon och den andra en måndagsmorgon. På båda 

observationerna var det en lärare som höll i lektionen och det var även samma lärare vid båda 

tillfällena. I observationerna fokuserades det på barnen och dess reaktioner under lektionen. I och 

med att den teoretiska utgångspunkten är fenomenologi låg fokus på elevernas förhållande till, 

reaktioner känslor, upplevelser och tankar kring lektionen. Observationerna genomfördes dels 

längst bak i klassrummet, och dels vandrande bland eleverna för även höra vad de sa till varandra 

under lektionen. Under observations-tillfällena togs anteckningar kontinuerligt. Observationernas 

största syfte var att kunna lägga grunden för intervjuerna, syftet var att eleverna skulle koppla 

frågorna till sin nutid. Efter observation ett intervjuades tre elever, efter observation två 
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intervjuades två elever. Studien har djupgående interjuver med elever valda av den lärare som inte 

höll i lektionerna.  

 

Alla intervjuerna genomfördes enskilt efter observationen av en svensklektion, detta för att 

eleverna direkt skulle kunna reflektera över lektionen. Fyra elever intervjuades direkt efter 

lektionen. Den femte intervjun med Leif fördröjdes eftersom eleven var osäker om han ville vara 

med och ville tänka under rasten. Detta visade sig bli ett problem på grund av att eleven hade svårt 

att komma ihåg vad han gjort den morgonen och behövde därför bli påmind. Intervjuerna pågick i 

9–15 minuter vardera i elevens tomma klassrum och grupprum. Intervjuerna spelades in via en 

inspelningsfunktion på min mobiltelefon för att sedan underlätta transkriberingen. Inga 

anteckningar togs i samband med intervjun. För att genomföra intervjuerna har jag skapat en 

intervjuguide (se bilaga två) som är uppdelad i fyra olika teman. Nedan presenteras tiden för de 

olika intervjuerna.  

 

Tabell 1: Intervjutid 

ELEV TID I MINUTER 

MÄRTA 14:19 

WEINE 09:59 

LEIF 12:13 

EIVOR 13:30 

ESTER 14:35 

 

Som man kan se i tabellen var intervjuerna olika långa, tanken från början var att intervjuerna 

skulle vara ungefär 30 minuter. Eftersom studiens intervjuer är med individer som är väldigt olika 

var det svårt att förutspå hur eleverna skulle utveckla sina svar. I vissa intervjuer blev många 

svar ”vet inte” eller enkla ”ja” eller ”nej” svar till frågor där jag trodde eleverna skulle utveckla 

sina svar mer. Alla elever var även ovana i situationen och därför blev de försiktiga och blyga de 

första 5 frågorna. Därefter började de flesta elever bli mer bekväma och ge mer utförliga svar. I 

efterhand hade jag valt att ha mer frågor som fördjupade elevernas uppfattning kring bild och 

pyssel för att kunna ha mer material att analysera. 

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

 Reliabilitet innebär att studiens resultat blir den densamma oavsett vem som utför studien. 

Validitet innebär att studien mäter det den är avsedd att mäta. Enligt Socialpedagogiska 

institutionen (2017) är validitet och reliabilitet viktigt eftersom det bedömer kvaliteten i en 

kvantitativ undersökning.  

 

6.6.1 Reliabiliteten i studien 

För att studiens reliabilitet ska öka har intervjuguiden som använts skrivits ner och bifogats i 

studien (se bilaga 2). Observationer och intervjuer har noggrant beskrivits i delen som heter 

genomförande. Analysen i studien har även skett med noggrannhet. En sak som kan påverka 

reliabiliteten i studien är relationen mellan mig och informanterna. Fördelen är att eleverna har 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet-1.129484?mode=su-contact-editor&editor=functionAddress
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sedan innan en relation med mig och därför inte blir lika distraherade som de skulle blivit med en 

okänd observatör. I och med relationen med eleverna har de lättare att öppna upp sig vid 

intervjuerna, dock finns det risk att svaren formades efter hur eleverna tror att jag vill att de svarar, 

även om det var öppna frågor. Relationen har både sina negativa och positiva sidor i detta fall. 

detta kan anses vara negativt för reliabiliteten.  

 

6.6.2 Validiteten i studien 

Validiteten i studien anser jag som hög eftersom studien konstant är kopplad till 

forskningsfrågorna för att bibehålla syftet att fånga elevernas upplevelser kring estetik. Studien 

innehåller en röd tråd som sedan besvarar forskningsfrågorna i analysen.  

 

6.7 Databearbetning 

För att bearbeta data från intervjuer och observationer analysen har jag låtit mig inspirerats av 

Brymans (2008) bok Samhällsvetenskapliga metoder där han tar upp olika sätt att analysera kvalitativ 

forskning. Analysen grundades på forskningsfrågorna och ska utifrån elevernas intervjuer belysa 

essensen av elevernas upplevelser kring estetiska lärprocesser i svenskämnet samt essensen av 

deras reflektioner av deras eget lärande. 

 

Analysen är uppdelad i två delar där studien kollar på likheterna i elevernas upplevelser. 

Analysen har rubrikerna: Elevers uppfattning av estetiskt läroprocesser samt Elevers uppfattning av sitt 

eget lärande. Analysen börjar med en analys av lektionen för att skapa större förståelse för elevernas 

utgångspunkt i intervjun. Denna del av analysen är i huvudsak kopplad till den teoretiska 

bakgrunden. Därefter har elevernas transkriberade intervjuer analyserats utifrån teman och 

nyckelord. Jag har använt mig av tematisk analys där jag har sorterats elevernas ord och 

påståenden i olika tabeller som representerar teman. Bryman (2008:528) skriver att ett av de 

vanligaste sätten att analysera kvalitativa data kallas för ”tematisk analys”, han menar att den 

tematiska analysen inte har någon tydlig teknik. Sökandet efter teman är som att hitta vissa kodord 

men att man istället slår ihop dessa till en större grupp av koder. Författaren fortsätter med att 

förklara att man kan jobba med underteman även kallat subteman. Under analysen har studien 

sökt efter repetitioner, kategorier, metaforer och analogier, likheter och saknade data (se mer 

Bryman,2008:529). Detta innebär olika sorters av teman och hur de kan kategoriseras. Dessa teman 

och subteman utgör grunden för denna analys. De teman som utvinns av elevernas intervjuer har 

kopplats till litteratur och föregående forskning kring ämnet.  
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7 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av observationerna och intervjuerna utifrån syftet på studien, 

som är att synliggöra elevernas upplevelser kring estetiska lärprocesser i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. Resultatet börjar med att förklara de två observationer som skedde i samma 

klass. Därefter kommer den insamlade datan från intervjuerna. 

7.1 Lektion 1: Skapa sagor utifrån bilder 

I den första observationen är det 27 elever i klassrummet. På lektionen var det en ansvarig lärare 

medan den andra läraren satt med som en resurs. Lektionen var dagens första och den börjar med 

att den ansvariga läraren tar upp en bild på smartboarden där det visas många olika djur på en 

savann som sitter bredvid varandra. Därefter återkopplar hon till gårdagen då de arbetat med 

samma sak. Eleverna pratar med varandra och blir glada vid introduktionen. Läraren börjar med 

att låta eleverna beskriva bilden. Eleverna nämner: färger, djurens relation, djurens uttryck, 

omgivningen, antal. Eleverna kopplar spontant bilden till deras egna erfarenheter, till exempel 

vilka djur det finns i Sverige gentemot vilka djur som finns på savannen.   

 

Såg man ut över klassrummet verkar alla elever engagerade och glada över att prata om bilden. 

Läraren stänger ner bilden och delade ut ett papper med fyra stycken sammanhängande bilder. 

Hon avvaktade sedan och lät eleverna undersöka pappret. Eleverna vände på pappret, tittar upp 

och ned på bilderna, pekade och pratade med varandra. Därefter fick eleverna reflektera över 

bilderna i helklass varav en elev utbrast ”- Det är en saga..” Läraren frågade då varför eleven tyckte 

att det var en saga? Flera elever räckte upp handen och efter läraren gett dem ordet förklarade de 

med hjälp av varandra att det är samma figurer, liknande vinklar och tankebubblor på bilderna. 

Flera elever menade även att bilderna påminde om sagor de sett innan. Läraren bekräftade att det 

är en saga och beskrev att de ska sätta bilderna i rätt ordning samt skriva en mening om varje bild. 

Läraren satte upp bilderna på tavlan i takt med att eleverna motiverade varför varje  

bild ska vara vart. Miljön var väldigt tillåtande och det fanns inget alternativ som är fel.  

 

Figur 1: Bild från genomgången på tavlan. 
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Man kunde höra småprat av barnröster när de utförde den gemensamma uppgiften. De 

viskningarna man kunde tolka handlade om uppgiften. Till exempel: ”- Jag tror det är den bilden 

för att…. Vilken bild tror du det ska vara?  Han gör ju så därför ska det väl vara den bilden nu…. ”. 

Vidare fick eleverna ett nytt papper med 4 nya bilder. De fick instruktioner om att själva göra 

uppgiften som de gjorde tillsammans i helklass.  

 

Eleverna började med att analysera de nya bilderna, pratet i klassrummet blev mer markant men 

eleverna fokuserade fortfarande på uppgiften. Eleverna tog upp sin svenskbok och började klistra 

in bilderna och därefter skrev de meningar. Eleverna fick enbart hjälp med meningarna som ska 

kopplas till bilderna. Sagorna blev därför väldigt olika. Det som begränsade eleverna var enbart 

elevernas förmåga att skriva egna meningar. I slutet av lektionen gick eleverna runt till varandra 

för att visa sina sagor därefter gick de runt till lärare och mig som observatör för att läsa upp sina 

sagor och visa hur de hade tänkt.  

 

Sammanfattningsvis visade eleverna ett starkt engagemang runt uppgiften. Eleverna verkade vara 

uppslukade av både genomgången och det egna arbetet. Detta ledde även till att de elever som 

blev klara med sagan verkade kända en stolthet över det de skapat.  

7.2 Lektion 2: Lära sig K och Q 

Svensklektionen utfördes i halvklass med 13 stycken elever. Innan klassen delades hade 

klassföreståndarna morgonsamling. Under morgonsamlingen fick eleverna berätta olika saker som 

hänt den helgen. Anledningen till att jag nämner morgonsamlingen var för att två olika elever 

utbrast efter en stund ” -När ska vi börja jobba?! Kan vi börja jobba nu?!”. Detta anser jag vara 

relevant för studien eftersom eleverna upplevdes som motiverade och engagerade över lektionen 

och skolan.  

 

De 13 eleverna samlades i grupprummet där den läraren var själv i skillnad från föregående 

lektion då hon hade sin kollega som resurs. Läraren började med att läsa en mening ” Sven letar 

efter en skatt”. Därefter startade läraren en dialog med eleverna kring ordet skatt. Vad är en skatt 

och vad kan ordet skatt innebära för olika personer. Vidare fortsatt hon med att läsa en text från ett 

papper utan några bilder. Läraren använde sig flitigt av textsamtal med eleverna om texten, hon 

betonade även specifika ord som hade ett tydligt K ljud. Alla elever härmade ljuden under sagans 

gång. Sagan handlade om en pojke som skulle skriva ordet vik, pojken funderade på hur han skulle 

skriva ordet. Han funderade även på hur han skulle få sin kompis att förstå ordet. Under sagans 

gång så läste hon om hur pojken ritade upp ljudet, han ritade upp gommen som ett sträck, sedan 

så ritade han tungan när den nuddade gommen som den gör i K-ljudet. Läraren ritade upp samma 

bild som pojken ritade i historien. Läraren berättade att denna beskrivning av K tar väldigt mycket 

plats på pappret och därför vände pojken på figuren och då blev det ett K. Läraren gjorde 

detsamma på tavlan. Se figur 3 nedan för att se hur läraren ritade på tavlan.  

 



23 

 

 

 

 

På tavlan fanns bilder på munnar som formade olika bokstavsljud. Läraren använde dessa för att 

visa eleverna hur de skulle forma munnen när de ska använda bokstaven K och bokstaven Q. Alla 

barn ljudade bokstavsljudet upprepande, efter en stunds ljudande började barnen komma på ord 

och namn som kunde kopplas till bokstavsljudet. Läraren skrev då upp dessa ord och namn på 

tavlan. Stämningen var även denna lektion väldigt öppen, eleverna var lite spralliga och rörliga 

men ändå involverade i lektionen. Läraren fortsatte med att skriva upp stora och lilla K och Q på 

tavlan. Därefter fick eleverna anvisningar om att börja skriva i sin skrivbok, där de skulle forma 

bokstaven K. Då utbrast en pojke spontant ”- Det är roligt” Samtidigt som pojken sa detta kan man 

se en annan elev som dagdrömde ut genom fönstret.   

 

Eleverna fick jobba i skrivhäftet och sedan gick de över till att skriva i ett arbetshäfte som var fullt 

av bilder och tillhörande uppgifter som kunde kopplas till bokstaven K och Q. Samtliga elever 

verkade tycka att det var roligt att jobba i arbetshäftet eftersom de även här var väldigt inne i sina 

häften och uttryckte att de gillade att jobba i häftena. För att avsluta lektionen gick läraren igenom 

föregående bokstavsljud från tidigare lektioner. 

 

Sammanfattningsvis var eleverna väldigt engagerade genom hela lektionen. Läraren använde 

bilder för att illustrera hur eleverna kunde använda och se bokstaven K. Bilderna hade inte samma 

fokus som föregående lektion, dock var bilderna även framträdande och närvarande genom hela 

svensklektionen. 

 

7.3 Intervjuer med elever  

Intervjuerna med Märta, Weine och Leif hör samman med lektionen där de skapade sagor utifrån 

bilder. Intervjuerna med Eivor och Ester hör samman med lektion där de fick lära sig bokstäverna 

K och Q. De som intervjuas i denna studie har fått påhittade namn. I intervjuerna nedan har jag 

valt att använda citat som är exakt efter vad eleverna sa. Anledningen till detta är för att intervjun 

ska återberättas så exakt som möjligast för att få en bättre förståelse av elevernas upplevelser.  

 

7.3.1 Intervju med Märta 

7.3.1.1 Tankar om lektion 

Eftersom intervjun genomfördes direkt efter svensklektionen fick eleven 

berätta om svensklektionen för att kunna se vad hon uppmärksammade och 

tog med sig från lektionen. Märta beskriver:  ”Ää.. vi gjorde en saga om en gubbe 

som ramlade och hans hund sprang iväg eller när har jag så sen fick man bestämma 

och skriva om den hur man ville”  

Figur 3: Gommen. Tungan nuddar gommen. Färdiga figuren från sagan. 



24 

 

Här återkopplar Märta till den senare delen av lektionen då de fick arbeta själva med att skapa en 

saga med hjälp av fyra bilder. Nästa fråga var om vad som var det bästa med lektionen då säger 

hon: 

 

”Märta- Å göra sagan. 

Intervjuare - Var det när ni skrev eller var det när du fick titta på bilderna eller 

vad tycker du vad roligast? 

Märta- När man fick sätta dit och klistra och göra allt själv” 

 

Märta får frågan om att beskriva om det var något som var tråkigt med lektionen då säger hon att 

hon tyckte den gemensamma genomgången med läraren var tråkig. Hon ansåg att det var tråkigt 

för att de pratade för länge om bilderna på tavlan vid genomgången. Märta fortsätter med att 

beskriva en svensklektion som hon ansåg vara extra rolig  

 

”Märta- Det var när vi jobbade med G… eller jag menar A och M. Man fick gå 

in i det grupprummet å då fick man jobba på ett blad och så.. asså jag tycker 

svenska är roligast än matte för att då får man alla alltid jobba med 

svenskboken och jag tycker den är rolig och ha” 

 

Märta beskriver att svenskboken är rolig för att de får skriva bokstäverna samt beskriver hon ett 

hus fullt med olika djur, eleverna ska ringa in de djur som börjar på bokstaven de jobbar med vid 

tillfället.  

 

Vidare fick Märta beskriva vad hon lärde sig av lektionen ”Ja lärde mig om sagor och bilder… å att 

skriva om bilder se och lite så aa… aa och så var det, ja jag lärde mig det tyckte jag ” 

 

7.3.1.2 Eget lärande 

Märta fick frågan om hur hon vet att hon lärt sig något nytt. Då säger hon att:”- Mm, asså, det bara 

känns att nu har jag lärt mig det och så liksom.” hon beskriver även att hon känner sig glad när hon 

känner att hon lärt sig något nytt. Vidare så pratar vi om läsning och skrivning och kommer in på 

bokstäver, Märta förklarar  

 

” Ää.. jag lärde mig lite hemma och hos mormor och farmor å i skolan. 

 Intervjuare-Vad har ni gjort då? 

 Märta- Vi har tatt ett paper å så och vi fick och så har jag fått göra alfabetet” 

 

Hon beskriver att när de lär sig bokstäver i skolan så får de ibland färglägga bilder som har med 

bokstaven att göra. Hon säger att: 
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”Och så finns det vissa djur som typ en kanin när vi har N eller någonting då får man färglägga 

dom med vilka färger som helst, vi brukar också vara i svenskaboken” 

 

Vidare får Märta fundera på om man kan lära sig nya saker av att pyssla eller av att måla. ” ja, det 

tycker jag. Vi brukar använda såna hära [Madalas] och så ska vi måla likadant på alla då provar dem det för 

att vi inte ska måla utanför” Hon bads att förtydliga då fortsätter hon med att säga:  

 

” Jag vill gärna få mer pyssel för att vi har varje årstid, så har vi gjort ä nått ä 

pyssel. Till exempel vid halloween då gjorde vi såna hära (fladdermöss) och så 

gjorde vi flera fönster och så och sen så äääm..så gör vi pysslar väldigt mycket”  

 

7.3.1.3 Lärande med bild 

Intervjun kom in på bild och målande. Här var tanken att se hur Märta upplevde målandet och 

bilder i skolan och hemma.  

Märta berättar att hon brukar måla hus, stjärnor eller bokstäver. Hon menar att hon brukar skriva 

till bilderna som hon målar. När hon visar sin målarbok menar hon att det är många Hej-bilder 

eftersom hon hade svårt att skriva hej ett tag. Hon uttrycker även att det är roligt att rita i skolan. 

Märta fortsätter med att förklara att de målade ett killrum och ett tjejrum till orden hon och han. 

Hon kopplade detta till att de gjorde detta för att lära sig skriva H och orden hon, han. Samtalet 

fortsatte mot böcker och om det är lättare att förstå text med eller utan bilder. Märta säger ” jag 

tycker det är lättare när det är bilder i boken, för då kan man förstå lite lättare tycker jag.” 

 

7.3.1.4 Lärande med skapande/pyssel 

Märta får frågan om pyssel i skolan och hur hon upplever pysslandet. Hon upplever att det är 

roligt att pyssla i skolan men även att det kan vara svårt ibland, med det menar hon att klippa ut 

saker. Hon säger även att när hon pysslar hemma gör hon olika slags böcker. 

 

Sammanfattningsvis verkar Märta vara relativt medveten om sitt eget lärande, dock fick man 

aldrig se en tydlig koppling kring estetiska och lärandet. Märta upplevde inte att de estetiska 

aspekterna i skolan var kopplade till undervisningen. Märta exemplifierade och ansåg att bild är 

fritt målande och pyssel gör man enbart för att det är kul.   

 

7.3.2 Intervju med Weine 

7.3.2.1 Tankar om lektion 

Eftersom intervjun genomfördes direkt efter svensklektionen fick eleven berätta om 

svensklektionen för att kunna se vad han uppmärksammade och tog med sig från lektionen. Weine 

förklarar:  
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” Äm, först så fick vi en bild som vi gjorde en saga på tavlan och sen fick vi en 

annan bild och sen fick vi skriva en saga i vår svenskbok där det står båda 

namnen och svenska” 

 

Han fick beskriva det roligaste med lektionen:  

 

” Att skriva i svenskboken. 

Intervjuare - vad var det som roligt med det? 

Weine- Att… att det var roligt för att när … när vi fick hjälp och sen fick vi 

skriva helt själva och det var det som var det roliga. 

Intervjuare- Varför gillar du att skriva själv? 

Weine- För att jag vill lära mig det. ”  

 

När Weine skulle välja en svensklektion som han tyckte var extra rolig valde han den han hade 

haft den dagen.  Han ansåg att på lektionen hade han lärt sig att: ”Skriva dem flesta bokstäverna och 

att…. det var nog bara det” 

7.3.2.2 Eget lärande 

Weine fick fundera på hur han lär sig nya saker. Han förklarar: 

 

”För att det känner jag! 

Forskare- Hur känns det då? 

Weine- I kroppen” 

 

När Weine beskriver hur han lärde sig skriva säger han att han började med att lära sig de olika 

bokstäverna i skolan. Han beskriver att läraren gör ett hus och skriver bokstaven i huset. ”Att typ 

vi gör ett hus å visar hur man skriver stor T och ett litet T”  

Han fortsätter med att förklara att det bästa med att jobba med bokstäver är att skriva dem själv.  

 

Intervjun tog riktning mot estetik, där pratade vi om lärandet runt estetik. Weine fick frågan om 

man kan lära sig något av att pyssla.  

 

”Weine- ää.. nej.  

Intervjuare- Varför inte då? 

Weine- För om man typ pysslar då lär man sig bara att göra det, fast jag får ju 

mest hjälp att göra 

Intervjuare- Okej, kan man lära sig saker av att måla tycker du? 

Weine- ähh.. nej, för om man bara målar är det bara en bild. ” 
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7.3.2.3 Lärande med bild 

Vidare får Weine fundera kring bilder och ritning. Weine förklarar att han inte brukar måla hemma 

eller i skolan. Han får frågan om han tycker det är roligt att måla i samband med uppgifter, Weine 

svarar ” ja ” 

När jag frågar om bilder i böcker menar han att det är lättare om det är bilder till texten han menar 

att : ”-Då så finns det bara plats för lite text och då kan jag läsa det själv”   

 

7.3.2.4 Lärande med skapande/pyssel 

Weine kommer ihåg att de gjorde halloweenpyssel i skolan. Han vet inte varför de pysslade i 

skolan men han vet att de gjorde både fladdermöss och skelett. Han tycker pyssel är roligt för att: ” 

när det är klart blir det bra”. Weine uttrycker att han inte pysslar något när han är hemma. 

 

Sammanfattningsvis verkar Weine distansera Estetik och lärande. Dock kunde man tolka det som 

att Weine ansåg att lärande var bundet mer till en så kallad ”vanlig” kunskap såsom att skriva och 

att kunna läsa.  

 

7.3.3 Intervju med Leif 

7.3.3.1 Tankar om lektion 

Eftersom intervjun genomfördes efter lektionen fick eleven berätta om svensklektionen för att 

kunna se vad han uppmärksammade och tog med sig från lektionen. Leif menar att han först inte 

kommer ihåg lektionen. Leif hade vid tillfället för intervjun haft rast emellan lektionen och 

intervjun. För att inte påverka intervjun fick jag nämna att det var svensklektionen de haft på 

morgonen som handlade om bilder. Leif kopplade då att de hade fyra bilder, han beskriver 

lektionen genom att säga: 

 

”-Vi skulle gissa den bilden som var först…och den som var näst först och den 

som var tredje och den som var fjärde”  

Intervjuare -Vad gjorde ni med det? 

Leif- Vi skulle göra en saga ” 

Intervjuare- Vilken del tyckte du var roligast med lektionen? 

Leif- När vi gjorde sagan, för jag fick skriva” 

 

Han upplevde att inget var för svårt eller tråkigt. Dock ansåg han att det var delar av lektionen 

som han ansåg var för lätta, vilka delar det var kommer han inte ihåg. När Leif blir ombedd att 

nämna en annan lektion som han tyckte var rolig, kommer han inte ihåg någon annan lektion som 

han ansåg vara extra rolig.  

 

När Leif fick reflektera över vad han lärt sig på lektionen sa han: ” Att skriva bättre, jag kunde inte 

skriva själv men nu kan jag skriva själv” 
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7.3.3.2 Eget lärande 

Vidare fick eleven fundera över sitt eget lärande. Frågan löd hur han vet att han lärt sig nya saker, 

Leif förklarar: ”När jag testar det ”. Vidare förklarar han att han lärde sig läsa i skolan genom att lära 

sig bokstäverna och dess ljud. Att lära sig skriva menar han skedde på samma sätt, genom att han 

lärde sig hur bokstäver ser ut och låter. När han lär sig bokstäver i skolan säger han att de ” ska 

skriva dem och vi ska ringa in dem när det är blandat med massa andra bokstäver…. Vi ska måla det som 

börjar på den bokstaven på ett häfte” Han förklarar att det roligaste med detta är att man skriver dem.  

 

Vidare får Leif fundera på om han kan lära sig av att pyssla och måla i skolan. Han förklarar:  

 

”mm.. ja,  

Intervjuare- vadå för någonting? 

Leif- att man lär sig göra andra grejer  

Intervjuare- Tycker du att man kan lära sig nya saker när man målar? 

Leif- Ja, när man målade så brukar jag skriva vad det är. 

 

Leif var relativt kortfattad men upplevdes som säker sina svar. 

 

7.3.3.3 Lärande med bild 

Leif berättar att när han målar fritt i skolan brukar han anpassa det efter vad det är för högtid. När 

är han är hemma brukar han måla olika saker, han nämner till exempel en båt som han målat. När 

vi går vidare in på att rita i skolan återkopplar han till häftet som eleverna har när de lär sig nya 

bokstäver och att färglägga olika saker i häftet. Han nämner att de färglade en elefant i samband 

med bokstaven T. Han fick fundera över varför han tror de ritade en elefant. Då säger han ”För att 

de måste vara den bokstaven i ordet”. Samtalet går in på bilder i böcker och Leif ansåg att det är lättare 

att läsa en bok med bilder i eftersom det blir roligare att läsa när han kan koppla texten till bilden.  

 

7.3.3.4 Lärande med skapande/pyssel 

Leif berättar att senaste gången de pysslade i skolan gjorde dem nyckelpigor av stenar. Han 

berättar att de i samma veva gjorde svampar som de satte på små pinnar och sedan satte ute i 

skogen. Leif tycker att det roligaste med att pyssla i skolan är att man lär sig saker som man kan 

göra hemma själv. Vidare berättar att han inte pysslar så mycket hemma för att hans mamma 

tycker det blir för mycket pyssel i hans rum.  

 

Sammanfattningsvis kan man tolka utifrån intervjun att Leif på vissa ställen kunde koppla ihop 

estetik och lärande. Till exempel när han säger att man lär sig skriva av att rita eller att de 
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färglägger elefanter för att lära sig bokstaven T. Leif värdesätter även det självständiga arbetet, och 

det syns genom att det är det han pratar om mest engagerat om under intervjun.  

 

7.3.4 Intervju med Eivor 

7.3.4.1 Tankar om lektion 

Intervjun genomfördes direkt efter svensklektionen och eleven berättade om svensklektionen för 

att jag ska kunna se vad hon uppmärksammade och tog med sig från lektionen. Eivor berättar:  

 

” Vi jobbade med K.. vi ja….vad gjorde vi mer?....vi skrivde… jag kommer inte 

på något mer” 

Intervjuare-Vilken var din favoritdel av lektionen? 

Eivor- ää, när vi jobbade med ….när vi skrev K 

Intervjuare- varför tyckte du det var roligast? 

Eivor- För jag gillar att göra K och jag gillar att skriva grejer” 

 

 Eivor ansåg att hon tyckte lektionen var för lätt och hon skulle önskat att det var lite svårare. Hon 

kommer heller inte på någon annan lektion som hon tyckte var extra rolig. Men hon berättar :”En 

gång när vi var klara så fick man göra vika med papper”.  När Eivor fick förklara vad hon lärde sig på 

lektionen säger hon: 

 

” Att skriva K  

Intervjuare – Lärde du dig något annat? 

Eivor- ää, att skriva bättre” 

 

7.3.4.2 Eget lärande 

Eivor fick fundera över sitt eget lärande och hur hon vet att hon lärt sig något nytt. Hon säger att:  

 

”Det vet jag inte. 

Intervjuare- som till exempel när ni skrev nu då och du kände att du lärde dig 

att skriva K, hur vet du att du lärt dig skriva k? 

Eivor- Det vet jag inte. 

Intervjuare- Kan du känna att du lärt dig nya grejer? 

Eivor- Aa 

Intervjuare- Hur känns det då? 

Eivor- I magen 

Intervjuare- Hur menar du att det känns i magen? 

Eivor- Kurrigt! [skratt] 

 



30 

 

Vidare fick hon förklara hur hon lärde sig läsa och skriva. Hon förklarar att hon började känna igen 

bokstäverna från alfabetet, sedan började hon känna igen dem mer och mer och därifrån började 

hon skriva. När hon ska förklara när de går igenom bokstäver i skolan börjar hon göra munrörelser 

för att visa att hon ljudar olika bokstäver.  Hon säger: ”Då gör vi såhär typ iiii…e [hon ljudar] sen läser 

man ba l s v w r m t [pekar på bilder på munnar med bokstäver under]” Hon berättar även att bilderna 

som finns i klassrummet på ljudande munnar underlättar hennes lärande. Hon förklarar att det 

roligaste med att lära sig nya bokstäver är att man kan skriva med dem sen. Eivor säger även 

att : ”Då kan man lära sig mer i dedär böckerna [häftena].. Där lär man sig skriva saker ” Med detta menar 

hon att skriva ord till bilderna som finns i häftena de fick under lektionen.  

Vidare fick hon förklara om hon kunde lära sig av att pyssla och måla på lektionen. Det tyckte hon 

att man kunde göra, eftersom man kan lära sig vika saker och man lär sig i skolan så man kan göra 

det hemma. När jag frågar om hon kunde lära sig något av att måla svarar hon : ” Ja…man kan bli 

bättre på att typ göra raka sträck och typ göra hjärtan eller en stjärna” Jag frågade om det är något annat 

man kan lära sig av att måla då sa hon först nej, men sedan tänker hon efter och säger att man kan 

lära sig måla en äng med ett kärlekspar som står mitt i ängen.   

 

7.3.4.3 Lärande med bild 

När vi pratar om vad Eivor gillar att rita återkopplar hon tillbaka till ängar med människor på. 

Sedan går samtalet över till ritande och bild i skolan där hon beskriver att hon tycker det är roligt 

att måla på lektionerna för att då behöver man inte göra så mycket andra uppgifter. Hon beskriver 

senaste gången de ritade i skolan och beskriver att de ritade spöken. Hon tror att de gjorde 

uppgiften eftersom det var för att halloween var den veckan.  

 

När jag frågar om bilder i böcker och bilder till texter förklarar Eivor att hon tycker det är lättare att 

förstå en text/bok när det är bilder i den för att bilden förklarar texten  

 

7.3.4.4 Lärande med skapande/pyssel 

Direkt när samtalet kommer in på pyssel och skapande säger Eivor att hon älskar pyssel. Hon 

återkopplar till Halloween och berättar att de gjorde ett fönster med pumpor i. Hon säger att de 

gjorde dem för att: ”-Det skulle bli läskigt på halloween”. Hon säger att hon brukar pyssla hemma 

men hon kommer inte ihåg vad hon pysslar.  

 

Sammanfattningsvis så kan man tolka att Eivor inte kopplar ihop estetik och lärande i denna 

intervju. Däremot kunde man se en tydlig uppskattning för det estetiska i skolan eftersom hon 

verkade uppskatta både bild och pyssel i skolmiljön. Det hon kom ihåg från lektionen var det 

skriftliga samt när de jobbade med kroppen (ljuda bokstäver).  
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7.3.5 Intervju med Ester 

7.3.5.1 Tankar om lektion 

Intervjun genomfördes direkt efter svensklektionen och här fick eleven berätta om svensklektionen 

för att kunna se vad hon uppmärksammade och tog med sig från lektionen. Ester förklarar:  

 

”äm, vi har jobbat med.. på svenskan nu pratar vi?  Vi jobbade i matteboken  

Intervjuare- Nu när ni satt här inne? 

Ester- nej nej nej, vi jobba med typ I E Ä och sen så läser vi lite å så och sen så …ä….[skratt]…. Vi 

jobba med paddan. 

Intervjuare- Har du något just idag på lektionen, för det du sa brukar ni väl göra på svenskan? Nu 

när ni satt här inne, var det något speciellt ni gjorde då? 

Ester- Vi jobba med K och Q,… vi fick skriva vad som började på K och sen så hade vi lite vad som 

det är K i och så ” 

 

Syftet med intervjun var att ta reda på vad hon kommer ihåg från den observerade lektionen 

därför fick jag påminna henne flertal gånger om att det var lektionen som hon haft den dagen. 

Ester beskriver det bästa med lektionen ”- Det var nog dehär bladen” Hon pekar på häftet. Hon får 

visa vilken sida som hon uppskattade mest. Hon pekar på första sidan där eleverna skulle skriva 

ord till bilder. Hon gillade den sidan för att de fick skriva mycket och hon gillar att skriva. När hon 

skulle beskriva om något var tråkigt nämner hon en sida i häftet där hon skulle skriva ordet och 

mellan två ord som började på K. Sedan skulle de måla det som orden föreställde helt själva. Hon 

nämner specifikt en sil som de skulle måla, som hon ansåg vara extra svår. När frågan kommer 

upp om vad som var för lätt på lektionen, återgår hon till föregående uppgift. Då nämner hon att 

en viss ros var för lätt att rita. Ester fick fundera över vad hon lärde sig på lektionen hon säger 

exalterat ”- Att skriva K! … och Q” 

 

7.3.5.2 Eget lärande 

Vidare får Ester fundera över sitt eget lärande. ” Ja.. det känns liksom att sakerna liksom… man känner 

sig färdig typ sånär man lärt sig nått så kommer man ihåg i hjärnan” säger hon om hur hon vet att hon 

lärt sig något. Vidare så förklarar hon känslan när hon lär sig nya saker. Hon menar att hon ibland 

känner sig stressad andra gånger ledsen och ibland glad. När samtalet kommer in på läsning så 

anser Ester att det är svårt att läsa böcker när det är för mycket text. Hon vet inte vad som skulle 

kunna göra det bättre när hon läser. När hon kommer in på skrivning menar hon att det är enkelt 

men en sak hon reagerar på är att siffrorna som hon skriver ibland kommer på fel håll. Hon 

förklarar hur hon lärde sig att läsa ”- först gjorde jag såhär, jag ljudade.. llll….ooo . Lo blir det, så då 

tänkte jag så, så då blir det lo.” Ester har svårt att förklara hur hon lärde sig att skriva. Hon menar att 

det bara hände. Ester fick förklara hur lärarna går igenom bokstäverna i skolan. Hon förklarar att 

de ljuder och känner efter luft och brummande ljud från halsen samt om det är näsljud Hon 

säger: ”Vi gör typ såhära aaaa.. och hör det brumma sen känner nere i halsen aaa ekar det i halsen? Och så 

känner vi för munnen kommer det luft? Och sen så näsljudet nn…”  
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Samtalet går in sambandet mellan estetik och bild. Ester menar att man kan lära sig saker av att 

pyssla, till exempel att göra halsband i olika mönster. När hon får frågan om man kan lära sig av 

att pyssla på lektionen säger hon ”-Nää.. det kan man ju inte”. Hon anser däremot att man kan lära 

sig av att måla på lektionerna. Hon menar att man kan lära sig måla olika saker, tillexempel rosen 

som hon nämnde tidigare.  

 

7.3.5.3 Lärande med bild 

Ester blir väldigt engagerad när det tas upp att vi ska prata om bild. Hon förklarar att hon brukar 

rita munkar kakor och fika samt olika kaféer. Ester anser att hon inte tycker om att rita på 

lektionen, detta för att hon inte lär sig något av det. Hon förklarar att hon är så koncentrerad på att 

rita så hon inte hör vad läraren säger. När hon ska fundera på vad hon senast ritade i skolan säger 

hon att hon ritade i målarboken. Samtalet går in på böcker och om de är lättare att förstå med 

bilder bredvid boken. ”- ja.. de tycker jag faktiskt det är lättare, så man slapp att läsa” berättar Ester med 

ett skratt. 

7.3.5.4 Lärande med skapande/pyssel 

Ester berättar att hon inte kommer ihåg senaste gången de pysslade i skolan, hon fortsätter med att 

hon anser att de nästan aldrig pysslar i skolan. Hon kommer på att de pysslade på halloween och 

att de gjorde fladermöss i papper. Hon tror att de gjorde fladdermössen för att eleverna skulle ta 

hem och använda dem som dekorationer. Hon tyckte att det var roligt att pyssla i skolan. Ester 

säger även att hon inte pysslar något hemma.  

 

Sammanfattningsvis så kopplar inte Ester ihop estetik och lärande märkbart vid intervjutillfället. 

Ester visar som de andra eleverna en stark uppskattning för att jobba självständigt. Det hon 

uppmärksammade på lektionen var mestadels det egna arbetet i häftet och ljudandet som hela 

gruppen gjorde tillsammans.  
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8 Analys  

I min analys av det insamlade materialet har observationerna och intervjuerna tolkats och 

analyserats utifrån tidigare forskning inom ämnet estetiska lärprocesser. Detta har gjorts genom att 

granska anteckningarna som tagits under observationerna samt materialet från intervjuerna för att 

relatera och jämföra det till forskningen om estetiska lärprocesser i den tidiga 

svenskundervisningen. Underrubrikerna utgår från forskningsfrågorna.  

8.1 Elevers uppfattning av lektionerna 

För att få en begriplig analys kommer början av avsnittet att koppla observationerna av lektionerna 

till forskningsbakgrunden. Här kommer elevernas uppfattning kring de estetiska lärprocesserna i 

vardera lektionen analyseras. 

8.1.1 Lektion ett 

Den första observerade lektionen gick ut på att eleverna skulle skapa sagor utifrån fyra olika 

bilder. Först fick eleverna reflektera över en karta med bilder i helklass, sedan fick de gemensamt 

skriva en saga till denna. Sist fick eleverna skriva en egen saga med hjälp av en karta med fyra nya 

bilder. Detta sätt att arbeta beskrivs av forskaren Saar (2005:96f) som stark estetik. Detta kan vi se 

genom att han beskriver att kunskapen som skapas med stark estetik varken är definierad eller 

bestämd sedan innan. Kunskapsinnehållet i lektionen måste skapas eller ändrats. Detta kan man se 

genom att eleverna fick själva söka/skapa sin kunskap med hjälp av bilderna. De två olika sagorna 

som eleverna fick möta under denna lektion var inte förutbestämda. Den starka estetiken kunde 

man se under hela lektionen. I början av lektionen fick eleverna reflektera över en bild på tavlan. 

Där fick eleverna utbyta kunskap om vad de såg på bilden samt fick de möjlighet att fundera över 

kopplingar till deras eget liv. Saar (2005:97) menar även att den starka estetiken kräver 

engagemang från såväl lärare och elever samt att den utmanar och skapar förändring. Det kunde 

man se på denna lektionen, en sak läraren valde prioritera var att eleverna fick tiden att reflektera 

över uppgiften. I och med att eleverna fick denna tid kunde man se att fler elever fick möjligheten 

att få engagemang kring uppgiften. Vidare ska vi gå in på själva syftet med denna studie, att 

granska hur eleverna upplever estetiska lärprocesser.  

 

Märta, Weine och Leif har alla gemensamt att de uppskattade denna lektionen. Ingen av 

informanterna ansåg att något var för lätt eller för svårt eller tråkigt.  Det eleverna ansåg som 

roligast var att få möjligheten att skapa sagan och sedan skriva sagan själva. Att skriva själv och att 

få möjligheten att skapa själv var det eleverna betonade under intervjun. Marner (2005:133) talar 

om de positiva aspekterna med att jobba med uppgifter där eleverna får jobba med stark estetik. 

Han menar att eleverna blir medskapande istället för mottagare av information som inte blivit 

reflekterad. Han beskriver läraren som en handledare som skapar kunskapssituationer istället för 

en förmedlare av färdig kunskap. Marner (2005) menar att detta arbetssätt som bygger på dialog 

istället för monolog och skapar ett engagemang och förvåning hos eleverna, istället för att 

kunskapen är given. Detta kan kopplas till de intervjuade elevernas positiva upplevelser av 
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lektionsinnehållet. Vidare kan man även se att Skolverket (2017:3f) förespråkar undersökande och 

skapande som en grundläggande del av elevernas lärande. Läroplanen nämner att eleverna ska få 

chans att stimulera sitt självförtroende, nyfikenhet och kreativitet. Kopplar man detta till 

observationen kunde man se tydligt hur samtliga elever kände sig stolta över sina sagor. Vid slutet 

av lektionen gick eleverna runt och visade både lärare, observatör och klasskamrater de färdiga 

sagorna.  

 

Något som var intressant under intervjuerna var att undersöka vad eleverna kom ihåg av 

lektionerna när de återberättade innehållet. Detta visar vad eleverna upplever och 

uppmärksammar på lektionen. Leif och Weine började berätta från och med den gemensamma 

genomgången av sagan. Ingen av eleverna tar med bilden som de fick diskutera i början av 

lektionen. Leif, Weine och Märta beskriver lektionen med att säga: 

 

”-Vi skulle gissa den bilden som var först…och den som var näst först och den 

som var tredje och den som var fjärde  

Forskare -Vad gjorde ni med det? 

Leif- Vi skulle göra en saga ” (Leif) 

 

”-Äm, först så fick vi en bild som vi gjorde en saga på tavlan och sen fick vi en 

annan bild och sen fick vi skriva en saga i vår svenskabok där det står båda 

namnen och svenska”(Weine) 

 

”-Ää.. vi gjorde en saga om en gubbe som ramlade och hans hund sprang iväg 

eller när har jag så sen fick man bestämma och skriva om den hur man 

ville”(Märta) 

 

Både Leif och Weine lägger mer engagemang och tyngd på att berätta om sagan de fick skapa själv 

än att berätta om genomgången eller andra delar av lektionen. Båda eleverna nämner även 

bilderna som sagans utgångspunkt. Märta väljer istället att enbart berätta om att de fick göra en 

egen saga. Hon nämner inget om bilder eller genomgången. Däremot tar hon upp genomgången 

när hon skulle nämna det som hon ansåg var tråkigt på lektionen. Detta kan tolkas som att hon är 

medveten om delen, men anser inte att den är relevant att belysa.  

 

Det eleverna har gemensamt är att ingen väljer att nämna när de fick samtala och reflektera kring 

bilden i början av lektionen. Detta kan anses en aning förvånade i och med att det var en ganska 

stor del av lektionen samt att alla elever vid observationen verkade delaktiga och engagerade över 

att diskutera bilden och dess egenskaper. En anledning till detta kan vara saknaden av det konkret 

material i denna del av lektionen. Gråhamn, Thavenius (2003:132) skriver om gestaltandet. De 

menar att varje individ måste få chansen att tolka och koppla det den ser till sig själv. Författarna 

pratar om att eleverna ska få chans att uttrycka den nya kunskapen i form av ett innehåll. I denna 

del av lektionen fick eleverna enbart reflektera över bilden verbalt. Eleverna i denna studie 
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behövde troligen uttrycka detta i form av något slags innehåll. Vidare fick eleverna berätta om det 

som var roligast och det som var tråkigast under lektionen. Detta har tydliggjorts i tabellen nedan. 

 

Tabell 2: Vad eleverna uppskattade med lektion 1 

ELEVER ROLIGT UNDER 

LEKTION 

TRÅKIGT UNDER 

LEKTION 

MÄRTA Göra sagan själv Genomgång av 

sagouppgift 

WEINE Skriva helt själv, utan 

hjälp 

Inget 

LEIF Göra sagan själv, skriva 

själv 

Inget  

 

I tabell 2 kan man se att det mest uppskattade momentet var att eleverna fick skapa och skriva 

sagan själva. Gråhamn, Thavenius (2003:143) skriver om det fria skapandet, författarna kopplar 

ordet ”fri” till ”själv” eller ordet ”ensam”. De menar att eleverna måste få göra saker i sin egen takt 

och genom det kan känna vart de själva står emot uppgiften. Eleverna behöver även reflektera över 

hur långt deras egna fantasi kan bära dem.   

 

8.1.2 Lektion två 

Den andra observationen genomfördes i halvklass. Lektionen gick ut på att gå igenom bokstäverna 

K och Q. Därefter fick de reflektera över bokstäverna och sedan göra uppgifter enskilt i ett häfte. 

Denna lektionen hade tydliga drag av ljudningsmetoden. Eleverna fick ljuda och häftet hade inslag 

av korta ord som kopplades till diverse bilder, eleverna fick även jämföra olika bokstavsljud. 

Denna metod kallas ibland syntetisk läsinlärningsmetod, den går ut på att det är viktigt för barnet 

att kunna koppla ljud till bokstav, även kallat avkodning. Metoden går ut på att barnet ska lära sig 

ett ljud och en bokstav i taget. Pedagogen började med att barnen får lära sig bokstäverna 

grundligt därefter arbeta med bildliga likheter/olikheter mellan de olika bokstäverna (Fridolfsson, 

2008:105f). Kollar man på de estetiska lärprocesserna i denna lektion, förväntades eleverna i 

skillnad mot den första lektionen hitta förutbestämda svar till bilderna i häftet. Saar (2005:96) kallar 

detta svag estetik som innebär att man tar kunskap som redan finns och gestaltar denna genom 

estetik, till exempel räkneramsor, teatrar om historiska berättelser och så vidare. I detta fall kan 

man känna igen den svaga estetiken genom gestaltande av ord och bokstäver via bilder. Det som 

innehöll bilder under denna lektion var häftet eleverna fick jobba med. I forskningsbakgrunden 

nämndes Marner, Örtegren (2003:45) som förklarar tre olika sätt att undervisa inom svenskämnet. 

Det första undervisningssättet de tog upp bygger på färdighetsträning som innebär att språket och 

tekniken ses som en praktisk nytta, innehållet i undervisningen är inte av lika stor relevans. Denna 

lektionen kan tolkas som en slags färdighetsträning. Häftet och dess uppbyggnad är enbart en 

slags träning för att nå målet att kunna förstå, skriva och ljuda bokstäverna K och Q. Visst kan man 

säga att nästan allt inom skolan stävar efter att utveckla en färdighet eller förmåga. Dock kunde 
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man uppfatta att häftet i sig inte kommer ha något framtida syfte för eleverna. Nästa steg är att 

analysera elevernas uppfattning kring denna lektion. 

 

Det eleverna återberättat om lektionen är: 

 

” Vi jobbade med K.. vi ja….vad gjorde vi mer?....vi skrivde… jag kommer inte 

på något mer”(Eivor) 

 

”Äm, vi har jobbat med.. på svenskan nu pratar vi?  Vi jobbade i matteboken  

Intervjuare- Nu när ni satt här inne? 

Ester- nej nej nej, vi jobba med typ I E Ä och sen så läser vi lite å så och sen så …ä….[skratt]…. 

Vi jobba med paddan. 

Intervjuare- Har du något just idag på lektionen, för det du sa brukar ni väl göra på svenskan? 

Nu när ni satt här inne, var det något speciellt ni gjorde då? 

Ester- Vi jobba med K och Q… vi fick skriva vad som började på K och sen så hade vi lite vad 

som det är K i och så ”(Ester) 

 

Båda eleverna väljer att nämna att de jobbade med bokstäverna, och genom detta sammanfattade 

lektionen. De båda nämner även att de skrev i samband med att öva på K och Q. I tabell 3 visas det 

vad eleverna tyckte var roligt och tråkigt under lektionen.  

 

Tabell 3: Vad eleverna uppskattade med lektion 2 

ELEVER ROLIGT UNDER 

LEKTION 

TRÅKIGT UNDER 

LEKTION 

EIVOR Göra K, skriva För lätt 

ESTER Häftet, skriva mycket Att rita vissa ord 

   

 

 

Det eleverna uppskattade med lektionen var att få skriva bokstäverna och att skriva ord som 

innehöll K och Q. Även under denna lektion kan man se att eleverna är engagerade över att få 

skriva själva. Under den första delen av intervjun nämner ingen av eleverna genomgången som tog 

upp två tredjedelar av lektionen. Ericson (2005) säger detta är extra viktigt i läs- och 

skrivinlärningen att eleverna får använda kroppen och får uppfatta flera sinnesintryck i 

undervisningen. Hon fortsätter med att förklara att kroppen är delaktig i lärandet redan från 

födseln och att lärandet sker i hela kroppen inte bara i hjärnan. Detta för att våra sinnen samlar 

information från vår omgivning samt genom upplevelser som är kopplade till olika 

muskelrörelser, detta skickas sedan som information till hjärnan och där byggs fysiska och 

intellektuella färdigheter upp. Genomgången tolkas utifrån observationen vara densamma vid 

samtliga bokstäver. Vid den senare delen av intervjun där eleverna ska beskriva hur de lär sig nya 

bokstäver i skolan berättar båda eleverna om hur de brukar gå igenom bokstäverna och dess 
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bokstavsljud. Eleverna nämner är att de ljudar, under intervjun är båda engagerade och visar hur 

de gör när de ljudar och vilka ljud de lyssnar efter. En anledning till att de inte nämner 

genomgången kan vara att det är något självklart för eleverna, och därmed anser dem att det är 

självklart för forskaren. Att eleverna behöver gestalta sin kunskap som nämndes i första 

lektionsanalysen, kan även här vara en orsak. Dock nämns detta i andra delar av intervjun och i 

och med det kan man se att eleverna har tagit till sig denna kunskap och kan applicera det på 

andra bokstäver.  

 

Sammanfattningsvis kan man tolka att det mest uppskattade momentet av denna lektion var när 

eleverna fick skriva själva i sitt arbetshäfte. 

8.2 Elevernas uppfattning kring estetiska lärprocesser  

I den senare delen av intervjun fick eleverna reflektera över användandet av bild och pyssel i 

skolan. Weine är en elev som menar att han varken målar eller pysslar hemma. Weine säger även 

att han tycker det är roligt att måla i skolan om det hör till en uppgift. Leif, Märta, Ester och Eivor 

målar och pysslar hemma. När de fick frågan om det är roligt att måla i skolan sa Leif, Märta och 

Eivor att de upplevde att det var roligt att måla i skolan. Ester nämnde att hon inte tyckte om att 

måla på lektionerna, detta för att hon inte kunde lära sig något utav målandet. Hon ansåg att hon 

på grund av målandet missade vad läraren sa. 

 

 Märta nämnde att hon ofta skriver till sina bilder. Hon visar en målarbok där hon har skrivit och 

ritat till ordet hej flera gånger, detta beror på att hon vill lära sig skriva ordet hej. Leif berättade att 

han brukade skriva vad hans bilder föreställer. Här visar eleverna att de själva väljer att använda 

estetiska lärprocesser för att lära sig nya ord och meningar. Detta kan ses som att de har valt att 

använda detta som ett verktyg i lärandet. Forskaren Saar (2005:22) menar att estetiken kan ses som 

en motor som skapar energi, aktivitet och kunskap i andra ämnen, och i detta fallet kopplas detta 

till svenskämnet. I elevernas fall har den starka estetiken i klassrummet troligen startat deras motor 

och därför har eleverna både engagemang och vilja att lära på egen hand.   

 

Alla elever i studien uppskattade pyssel, de beskriv det med orden roligt och älskar. Dock kunde 

pysslet tolkas utifrån elevernas intervjuer att det var mest för att få en mysig stund i klassrummet. 

Eleverna nämner till exempel halloweenpyssel. Weine säger bland annat att han tycker pyssel är 

roligt för att ”När det är klart blir det bra”. Leif menar att han tycker om att lära sig saker som han 

sedan kan göra hemma själv.  

 

Vidare kommer analysen fokusera på elevernas egna lärande och hur de upplever att de kan lära 

sig av estetiska lärprocesser.  
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8.3 Elevernas uppfattning kring det egna lärandet 

Tidigare i analysen har det redovisats om elevernas uppfattning av estetik i svenskämnet. Nu 

kommer analysen gå djupare in på elevernas uppfattning kring dess lärande i samband med 

estetik.  

 

Att reflektera kring sitt egna lärande kan vara väldigt svårt, även för en vuxen människa. Denna 

del av intervjun började med att eleverna fick reflektera över vad lärande innebär: 

 

Tabell 4: Lärande enligt eleverna 

ELEV LÄRANDET  

MÄRTA Bara vet det  

WEINE Känns i kroppen  

LEIF När han testar det  

EIVOR Känns i magen  

ESTER Känns i hjärnan  

 

Utifrån tabell 4 kan man tolka att samtliga elever vet att de lärt sig något och känner av sitt 

lärande. Det som är intressant är att Weine, Eivor och Ester kopplar lärandet till kroppen och 

specifika kroppsdelar. Detta är också vad estetiska lärprocesser grundar sig på. Att lärandet sker i 

samband med kroppen och sinnen. Förr ansåg man att verbal kunskap hade högre status än den 

icke verbala, och att dessa två kunskapsformer absolut inte skulle blandas. Marner och Örtegren 

(2003:35) tar upp detta när de berättar om en föregången åsikt om att kroppen och sinnet är skilda. 

Författarna förespråkar ett nutida perspektiv där kroppen och sinnena går hand i hand i lärandet. 

Detta blir även bekräftat i detta fall när eleverna beskriver sitt lärande genom att referera det till 

kroppen.  

 

Vidare fick eleverna berätta om sin läs- och skrivinlärning. Alla elever i studien berättade att de 

kunde läsa och skriva hjälpligt, det vill säga fonologisk läsning. Eleverna beskriver ett lärande som 

har skett både i hemmet och i skolan. Leif förklarar att han lärde sig läsa och skriva genom att lära 

sig bokstäverna och dess ljud. Weine säger att hans pappa och mamma läste för honom först och 

sen kunde han läsa själv. Märta säger att hon fick skriva alfabetet på ett papper hemma. Eivor sa 

att hon lärde sig läsa och skriva genom att hon kände igen bokstäverna. Ester däremot beskriver 

sitt lärande genom att visa när hon ljudar, och skrivningen kunde hon inte beskriva hur hon lärde 

sig.  

 

Eleverna förklarar att de lärde sig bokstäverna i skolan på följande sätt:  

 

”Vi ska skriva dem och vi ska ringa in dem när det är blandat med massa andra 

bokstäver… vi ska måla det som börjar på den bokstaven på ett häfte”(Leif) 

 

”Att typ vi gör ett hus å visar hur man skriver stor T och ett litet T” (Weine) 
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”Och så finns det vissa djur som typ en kanin när vi har N eller någonting då 

får man färglägga dom med vilka färger som helst, vi brukar också vara i 

svenskaboken” (Märta) 

 

”Då gör vi såhär typ iiii…e [hon ljudar] sen läser man ba l s v w r m t [pekar på 

bilder på munnar med bokstäver under]”(Eivor) 

 

”Vi gör typ såhära aaaa.. och hör det brumma sen känner nere i halsen aaa ekar 

det i halsen? Och så känner vi för munnen kommer det luft? Och sen så 

näsljudet nn…” (Ester) 

 

Samtliga elever förklarar sitt lärande utifrån en estetisk aspekt. Leif Weine och Märta nämner 

målandet i samband med bokstäver. Eivor och Ester förklarar genom att visa när de ljudar de visar 

att de använder kropp och ljud för att få en förståelse för bokstäver. Anders Marner (2005:15) 

skriver om att använda flera uttryckssätt i lärandet, som eleverna i studien. Han menar att ett 

uttrycksätt inte behöver ta bort ett annat. Han menar att alla uttrycksätt behövs i lärandet. Han 

förklarar att språket kan förklara begrepp och hjälpa till med reflektionen. Bild menar han kan 

tydliggöra olika situationer och uppgifter. Han fortsätter med att förklara att kroppen behövs i 

hantverk och även en förutsättning för lärandet och medvetandet. Genom intervjuerna ser man att 

eleverna uppmärksammar olika sätt att lära sig bokstäverna. Utifrån detta kan man koppla till 

vikten av skolans mål på individualisering. Skolverket (2017) skriver att ”Skolan ska främja 

elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer” (Skolverket,2017:10). Därför är det extra viktigt som 

lärare att variera arbetssätten under lektionerna för att kunna fånga alla elever.  

 

Eleverna fick resonera kring att lära med bild och pyssel, syftet var att se om eleverna ansåg att 

man kunde lära med hjälp av estetik.    
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Tabell 5: lära med bild och pyssel 

ELEVER LÄRA 

MED BILD 

VAD/VARFÖR?  LÄRA 

MED 

PYSSEL 

VAD/VARFÖR?   

MÄRTA Ja Inte måla 

utanför 

 Ja  Pyssla till 

Årstider och 

händelser 

  

EIVOR Ja Bli bättre på 

sträck, hjärtan 

och stjärnor 

 Ja Lära sig vika 

saker. Lär sig 

saker man kan 

göra hemma 

  

ESTER Ja Måla olika 

saker 

 Nej Inte på 

lektionerna 

  

WEINE Nej Om man bara 

målar är det 

bara en bild.  

 Nej Man lär sig bara 

att pyssla. 

  

LEIF  Ja Lära sig andra 

grejer  

 Ja När han målar 

skriver han var det är 

  

 
Estetik och i detta fall bild och skapande, är inte en aktivitet där eleverna anser att de lär sig annat 

än att måla och pyssla. Werner (2014:482) beskriver den estetiska lärprocessen som att eleven kan 

lära sig själva gestaltandet av estetik. Hon menar även att eleven kan lära sig om estetik, till 

exempel som bildlektioner, musiklektioner. Hon fortsätter med att eleven kan lära sig genom 

estetik. Hon menar att det måste skiljas på hur man ser på estetik i skolan.  

 

För att eleverna ska kunna använda estetiska lärprocesser som ett verktyg i sitt framtida liv bör de 

veta vad som är estetiska lärprocesser och vad som inte är det. Studien behandlar väldigt unga 

elever, och där kan man inte förvänta sig att de är medvetna om detta. Därmed kan den tidiga 

åldern ses som en start för att eleverna ska få ett medvetande kring det egna lärandet och vilka 

verktyg de kan använda för att nå kunskap. 

 

Samtliga elever ansåg att läsningen underlättades när det fanns bilder i boken eller till texter. Den 

övergripande orsaken var att de kunde förstå texten genom bilden.  

 

Nedan kommer diskussionen där svaren forskningsfrågorna redovisats samt mina egna tankar 

kring estetiska lärprocesser i den tidiga läs- och skrivundervisningen 
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9 Diskussion 

I denna studie kan man se att eleverna uppskattar och lär sig av estetiska lärprocesser i svenskämnet. 

Det som slutligen var analyserat i denna studie var användningen av bild som estetisk lärprocess. 

Resultatet beror på att bilden och ritandet var det estetetiska lär verktyg som användes i 

observationerna samt det eleverna berättade om i intervjuerna. Studien var även inriktad på pyssel 

och skapande.  

 

Studiens första forskningsfråga var:  ”Hur elever upplever estetiska lärprocesser?” ska man se 

resultatet utifrån frågan kan det tolkas som att eleverna upplever det estetiska lärandet som något 

positivt. Eleverna beskriver det egna fria skapandet som essensen i lektionerna. Vidare kunde man 

även se att målandet och pysslet var något som alla elever uppskattade och ansåg vara roligt i skolan. 

Man kunde även se att vissa elever kombinerade skrivandet och bild på egen hand, genom att måla 

ord eller skriva till bilder. Kopplar man detta till observationerna stärks detta ytligare genom att se 

elevernas engagemang över uppgifterna under tiden som de genomförde dem.  

 

Studiens andra forskningsfråga var: ”Upplever eleverna att de lär sig läsa och skriva med hjälp av 

estetiska lärprocesser?”  kommer jag fram till att eleverna i denna studie är medvetna om sitt eget 

lärande. Eleverna upplever att de lär sig skriva och läsa med hjälp av estetiska lärprocesser. Det som 

bör nämnas och reflekteras över är att eleverna inte kunde koppla bild och pyssel som var utanför ett 

undervisningstillfälle till läs- och skrivinlärning.  

 

Utifrån intervjuerna kan man tolka att eleverna är väldigt engagerade över att pyssla i skolan. 

Eftersom pyssel var ett väldigt uppskattat moment för samtliga elever i studien, anser jag att man kan 

utnyttja detta och inkludera detta i de estetiska lärprocesserna i undervisningen. I läroplanen står det 

att: 

 

 ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 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. En harmonisk utveckling och bildningsgång 

omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig (Skolverket,2017:10).” 

 

 Jag har jobbat som vikarie i samtliga årskurser i grundskolan. Under de tre år jag jobbat i skolans 

verksamhet har jag ytters få gånger sett att pyssel och skapande har varit en del av läs- och 

skrivinlärningen i svenska. Däremot har jag även jobbat på en förskola i samma kommun där 

bokstäverna skrivs i sand, görs i lera, med mera och på det sättet kopplar samman kroppen och 

lärandet. Jag anser att pysslet i skolan kan och borde ha ett syfte som är kopplat till utvecklingen av 

förmågorna för svenska i läroplanen.  
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Jag kom fram till att de flesta elever inte kopplar ihop bild och pyssel med lärande om det inte är 

associerat med en viss uppgift. Eleverna ansåg att man lär sig rita med bild och lär sig pyssla med 

pyssel och skapande. Eftersom estetiska lärprocesser är ett verktyg i lärandet borde eleverna även få 

tillgång till detta verktyg för att underlätta deras framtida lärande. Studien behandlar väldigt unga 

elever och det kan anses vara för tidigt att ta upp frågan om eget lärande och de sätt som de kan 

använda olika verktyg på. Men med den medvetenhet och engagemang som eleverna i studien visar, 

anser jag att elever bör få tillgång till estetiska lärprocesser som ett verktyg för lärande. En 

förutsättning för detta är att informationen kring verktyget är anpassat efter elevernas mognadsnivå. 

Jag väljer att ännu en gång citera Aulin-gråhamn, Thavenius som menar att: 

 

 ” /.../verkligheten talar inte till oss utan genom oss, vi måste tolka och göra kopplingar 

mellan oss själva och det vi ser. Ett sätt är att arbeta gestaltande med ett innehåll, med 

egna uttryck i förhållande till de intryck man fått av andra. Sådant måste man kunna lära 

sig i skolan” (Aulin-gråhamn, Thavenius, 2003:132) 

 

Under denna studie har mitt syfte att synliggöra elevernas upplevelser kring estetiska lärprocesser fått 

mig att inse hur mycket man kan lära sig av eleverna och deras resonemang. Många gånger lever vi 

vuxna i en värld där vi anser att vår upplevelse kring ett visst fenomen är den korrekta, och därför 

behöver vi inte ta oss tiden att fråga eleverna hur de upplever en uppgift eller ett arbetssätt. En 

anledning till att ta sig tiden att höra eleverna är att det är eleverna som ska utveckla förmågor för att 

fungera i det svenska samhället och sitt framtida liv. Hur eleverna lär i skolan och vilka verktyg de får 

med sig kommer lägga grunden för deras livslånga lärande.  

 

Avslutningsvis lyfter och styrker studien användandet av estetiska lärprocesser i skolan dels för att 

tidigare forskning förespråkar det och dels för att det har visat sig genom studien att estetiska 

lärprocesser är stöd i undervisningen som skänker glädje och engagemang till eleverna.  

 

9.1 Fortsatt forskning 
Under forskningsprocessen blev jag väldigt fascinerad av hur medvetna eleverna är kring deras eget 

lärande. Eleverna kunde beskriva hur de vet om att de lärt sig något och hur det känns när de lär sig. 

Detta ämne hade varit intressant att utforska i en mer omfattad studie med mer och längre intervjuer, 

som involverar elever i årskurs ett från olika delar av Sverige.   

 

9.2 Metoddiskussion 

När jag insåg att jag ville intervjua så pass unga barn förstod jag att det skulle bli en utmaning. Den 

största utmaningen innan intervjuerna var att skriva frågor som eleverna skulle utveckla. Öppna 

frågor med mycket rum för reflektion. När jag sedan genomförde intervjuerna insåg jag att jag hade 

behövt mycket mer frågor för att få den data jag behövde. Eleverna hade vissa gånger svårt att 

utveckla sina svar och det blev många frågor som besvarades med ”jag vet inte” svar. Däremot vid 
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analysen där jag gick igenom intervjuerna ett flertal gånger kunde man se hur medvetna och vilken 

självinsikt eleverna verkligen hade. Därför hade jag önskat mer frågor för att kunna visa detta.  

 

En viktig sak att belysa är att jag inte ångrar valet att intervjua barn. Jag anser att barn har så mycket 

att säga om lärprocesser och dess eget lärande eftersom det är eleverna som känner sig själva bäst.  

 

Förövrigt anser jag att studien gick som förväntat och jag är nöjd med de metodval jag gjort eftersom 

de gav mig svar på mina forskningsfrågor om estetiska lärprocesser.  
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Missivbrev 11 Bilaga 1: Hej!  
Mitt namn är Sanne Hansen och studerar till grundskolelärare på Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag bor i *****. Jag har 

under flera tillfällen vikarierat som fritidspedagog och lärare på *****skolan. Nu dags för mig att skriva mitt första 

examensarbete på 15 HP. 

 

Min studie kommer ha fokus på eleverna och handla om hur eleverna 

upplever estetiska läroprocesser i svenskundervisningen. För att kunna 

förstå elevernas upplevelser kring ämnet kommer jag behöva observera 

eleverna i deras klassrumsmiljö samt intervjua ungefär 5 elever som möter 

estetik i sin undervisning. Tiden för intervjutillfällena kommer att pågå 

ungefär 30 till 40 minuter. Därefter kommer jag analysera dessa intervjuer 

och utifrån detta kommer jag kunna synliggöra elevernas upplevelser och 

tankar i examensarbetets resultat.  

 

Forskningsetik 

Eleverna som deltar i studien kommer att få tydlig förklaring om studien. 

Eleverna som deltar i studien kommer inte kunna identifieras via namn eller 

plats.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt. 

Eleven kan välja att avbryta intervjun under intervjuns gång 

Detta missivbrev är inte bindande, vårdnadshavare och elev kan när som 

välja att inte delta i studien 

Materialet i studien kommer enbart användas till forskning och denna forskning kan tas del av andra forskare via 

portalen DiVa. 

 

För att möjliggöra den här studien kommer jag att använda mig av ljudupptagning för att sedan överföra intervjuerna till 

papper.   

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta mig på följande mailadress: 

sannehansen@live.se 

Handledare: 

Elzbieta Strzelecka 

Elzbieta.Strzelecka@miun.se 

Med vänliga hälsningar, 

Sanne Hansen 

Samtyckesformulär 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vart barn deltar i studien. 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vart barn deltar i studien. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Målsmans underskrift x2 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Barnets underskrift 

 

 

Estetiska läroprocesser  

Detta innebär att man 

använder estetik (bild, musik, 

dans, drama) som metod att 

förstå eller nå kunskap.  
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12 Bilaga 2:  

Intervjufrågor 
Observerad lektion: 

Nu har ni haft svenska lektion, vad gjorde ni på lektionen?  (vad kommer barnen 

ihåg?) 

Vilken var din favoritdel av lektionen? Vad gillade du mest? 

Varför gillar du att …..?  

Fanns det något som du inte alls tyckte om att göra?  

Varför gillade du inte det?  

Fanns det något som var svårt under lektionen? 

Var det något som var för lätt under lektionen?  

Berätta om en annan svensklektion som du tyckte var rolig!  

 

Eget lärande: 

Vad lärde du dig idag på lektionen? 

Hur vet du när du har lärt dig nya saker? 

När känner du att du lär dig nya saker?  

Vad kan du om läsning och skrivning? hur lärde du dig det?   

Hur gör ni när ni går igenom alla bokstäver?  

Vad är roligast med att lära sig bokstäver? 

Kan man lära sig nya saker när man pysslar? Vad? 

Kan man lära sig nya saker när man målar? Vad? 

Förklara mer… 
 

Lärande med bild: 

När du ritar, vad brukar du rita då?  

Tycker du om när man ritar på lektionen? 

Kommer du ihåg när du ritade i skolan sist? Vad gjorde ni då? Varför gjorde ni 

det?  

Vad ritar du när du är hemma?  

Är det lättare att förstå en bok/text när det är bilder i boken?  

Varför/varför inte? 
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Lärande med pyssel: 

Kommer du ihåg senaste gången ni pysslade i skolan? Vad gjorde ni då? Varför 

gjorde ni det? 

Är det roligt att pyssla i skolan? 

Tycker du något är tråkigt med att pyssla i skolan?  

Brukar du pyssla när du är hemma? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


