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Abstract  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några elever uppfattar estetisk verksamhet och hur 

de uppfattar sin skolas arbete med dessa verksamheter. Undersökningen är gjord efter en 

komparativ metod med beskrivande karaktär, vilket innebär att elevernas utsagor jämförs i 

analysen med resultat från en tidigare studie. Undersökningens resultat bygger på sju semi-

strukturerade intervjuer med elever från årskurs nio. Intervjumaterialet är transkriberat och 

kategoriserat utifrån den komparativa metoden och den tidigare studien. Studiens analys är 

gjord utifrån elevernas och lärare från en tidigare studies utsagor, och tolkade genom en 

jämförelse med bl.a. Skolverkets publikation Lpo94, J. Dewey och L.S. Vygotskijs 

kunskapsteorier. Undersökningen visade att det finns otydligheter kring vad estetisk 

verksamhet innebär, och hur det ska utformas och integreras. Elevers inställning och 

deltagande visade sig vara avspeglingar av lärares inställningar och arbete med ämne eller 

integrerade metoder.   

 

 

Nyckelord: Estetisk verksamhet, konstnärliga ämnen, elevers uppfattningar, lärares 

uppfattningar, komparativ studie, integrerad verksamhet 
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Inledning 
Idén att få en inblick om elevers uppfattningar hade vilat ett tag i mitt bakhuvud. Det var 

under hösten 2009 när jag gjorde en forskningsöversikt kring det dramapedagogiska fältet, 

som jag började fundera och undra över hur elever uppfattar ämnen och lektioner. Som 

student har jag själv en tydlig uppfattning om hur det är att vara student (med allt som tillhör). 

Men det slog mig att jag börjar glömma hur det är att vara elev i grund- och gymnasieskolan. 

Valet att göra en undersökning om de estetiska verksamheterna är en fusion mellan ämnena 

musik och dramapedagogik, som jag strax är utbildad lärare i. Vilka uppfattningar har en elev 

som inte en lärare har och vice versa? Mina tankar kring likheter och skillnader mellan 

rollerna att vara elev och, som snart gäller för mig, lärare inspirerade mig och ledde till 

beslutet att göra en komparativ undersökning. Jag gav mig själv en möjlighet att göra en 

jämförelse med båda perspektiven, samtidigt som jag kunde utgå ifrån och dra paralleller till 

pedagogikforskare och deras perspektiv på kunskap. Under 2008 gjorde jag en undersökning 

kring hur studenter använder och uppfattar musik, och den studien har påverkat detta arbete 

med för- och pilotundersökningar som kom till för att optimera frågeställningar och 

intervjufrågor (Rosdahl Nilsson, 2009). Informanterna i studien från 2008 ville ha tiden till att 

lyssna och använda sig av musiken för att de uppfattade handlingen att lyssna som 

avslappnande, rolig, eller som ett medel för att bygga upp stämningar. Folkmusik, 

impressionism, kabaré, balett, fars, powermetal, flamenco och graffiti, allt är en del av estetisk 

verksamhet. Vilken bild kommer elevernas och lärarnas utsagor kommer att måla upp och vad 

står den för just nu, idag?   
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att försöka tydliggöra hur några elever uppfattar estetisk 

verksamhet och hur de uppfattar sin skolas arbete med dessa verksamheter.  Jag vill också 

använda en komparativ metod för att jämföra elevernas uppfattningar mot uppfattningar som 

lärare i en tidigare studie visade sig ha. Det är en önskan att denna undersökning kan komma 

dramapedagoger och estetlärare till nytta i arbetet med estetisk verksamhet och att försöka 

förstå elevers inställningar och perspektiv på ämnen och metoder.  

 

Dessa frågeställningar kommer att behandlas: 

 Hur uppfattar eleverna innebörden av estetisk verksamhet? 

 Hur uppfattar eleverna sin skolas arbete med dessa ämnen? 

 Finns det likheter och skillnader mellan elevernas och lärares uppfattningar ifrån en 

tidigare studie?  

Bakgrund 
Under denna rubrik redovisas tidigare forskning,  begreppsförklaring och användningen av 

estetisk verksamhet och konstnärliga ämnen, stöd för estetisk verksamhet i Lpo94 och 

pedagogiska teorier.     

Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogör jag tre tidigare forskning med estetisk verksamhet som den 

gemensamma nämnaren.  

 

Karin Jonsson och Emely Lennander (2008) har gjort en studie med syftet att undersöka hur 

lärare arbetar med de estetiska verksamheterna bild, musik, drama och rörelse i 

undervisningen och hur de förhåller sig till denna verksamhet. Studien är kvalitativ och 

baserad på semi-strukturerade intervjuer med sju grundskollärare. I deras litteraturgenomgång 

visar de att estetisk verksamhet inte varit föremål för särskilt omfattande vetenskapliga 

studier, att tidigare studier visar att lärares perspektiv på verksamhet skiljer sig mellan deras 

avsikt och förhållningsätt och hur estetiska projekt kan bygga på bristande sammanhang och 

uppföljning. Lärarnas utbildning och vilket utrymme estetisk verksamhet kan ha är också av 

betydelse för verksamheten. Resultatet av den empiriska studien visade att estetisk 

verksamhet har för avsikt att fungera som komplement för att göra övrig undervisning 

lustfylld och ge elever möjlighet att utvecklas på olika sätt (Jonsson och Lennander, 2008). 

Informanternas intresse spelar en avgörande roll för deras förhållningssätt till verksamheten 

och påverkar hur stort utrymme den får och hur undervisningen utformas. Det framkom inte 

ett gemensamt förhållningssätt hos informanterna om estetisk verksamhet och begreppet 

tolkas olika. Deras undersökning visar att informanterna uppfattar estetisk verksamhet som 

viktigt, men merparten av lärarna hade ingen motivering till varför. Slutsatsen som dras är att 

estetisk verksamhet framhålls som något viktigt och positivt, men att verksamheten inte får 

det utrymme eller den status som den borde ha, utgått ifrån den entusiasm som finns kring 

den. (Jonsson och Lennander, 2008).    

 

Nathalie Falinski, Pernilla Isacson och Liana Sjölund (2007) har gjort en studie där de 

undersökte hur elever och lärare uppfattar olika ämnens status, samt vilken betydelse 

informanternas uppfattningar kan ha för den pedagogiska verksamheten. Författarna valde att 

göra en kvantitativ undersökning med enkäter till elever på två skolor och intervjuade 12 
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lärare och en rektor. Resultatet visade att både elever och lärare värderade ämnen olika, de 

fann att de ämnen som eleverna värderar som roliga inte är samma som de anser vara viktiga. 

Falinski, Isacson och Sjölund fann att vissa ämnens status behöver lyftas upp i skolan, och för 

att lyckas med detta menar de att det behövs kontinuerlig uppdatering i alla ämnen. 

Författarna drar slutsatsen att alla pedagoger behöver förstå att estetisk verksamhet är viktig, 

ska finnas integrerad och prägla alla skolämnen. Med detta anser de att lärare behöver arbeta 

för att se helheten på skolverksamheten och överföra denna helhetssyn till eleverna samt se 

till att eleverna förstår den. (Falinski, Isacson och Sjölund, 2007).    

 

Emma Olsson (2009) har gjort en studie där hon undersökte hur elever och deras lärare 

värderar estetiskt arbete och hur det estetiska arbetet fungerar i praktiken. I studien diskuterar 

Olsson estetiskt arbete som ämne och metod, och jämför styrdokument med forskning och 

undersökningsresultatet. Olsson har intervjuat fyra elever i årskurs fem och deras lärare, och 

analyserat resultatet utifrån kunskapsteorier och styrdokument. Resultatet visade att eleverna 

upplevde de enklast mätbara ämnen som viktigast och uppfattar att estetisk verksamhet är 

relevant om den kan användas inom ett yrke eller för eget bruk i framtiden. Eleverna uppfattar 

möjligheterna till tolkning genom estetiska intryck, fördjupad inlärning genom att kroppsligt 

gestalta kunskap och har idéer kring integrering av estetiskt arbete inom teman. (Olsson, 

2009).  

 

Den första studien av Jonsson och Lennander (2008) är den studie som jag senare kommer att 

jämföra elevernas utsagor med. Likheten mellan Falinski, Isacson och Sjölunds (2007) studie, 

Olssons (2009), och min egen är att alla jämför elever och lärares utsagor. Alla nämnda 

studier, inklusive denna, är skrivna av lärarstudenter. Detta kan vara en anledning till att alla 

resultat relateras till Skolverkets publikationer, Lpo94, kunskapsteorier och pedagogiska 

teoretiker, eftersom dessa verk och kunskapsteorier är centrala inom lärarutbildningar. 

Skillnaden mellan de tidigare studierna och denna är att jag har valt att helt utgå ifrån 

begreppet estetisk verksamhet, där elevernas och lärarnas uppfattningar kring begreppet och 

skolans arbete diskuteras. Estetisk verksamhet och inte minst elevernas uppfattningar om 

arbetet med och kring den, står i centrum, och inte förhållningssätt, status eller värderingar 

som i de nämnda tidigare studierna.    

Estetisk verksamhet 
I detta arbete kommer jag att använda begreppet estetisk verksamhet utifrån hur det generellt 

används i skolvärlden, d.v.s. avseende bild, musik, drama och rörelse. I studien undersöker 

jag hur elever uppfattar estetisk verksamhet och jämför elevernas uppfattningar med lärarnas 

utsagor i Jonsson och Lennanders (2008) studie. Det är delvis p.g.a. Jonsson och Lennanders 

(2008) studie som jag har valt den generella uppfattningen av estetisk verksamhet och delvis 

p.g.a. Skolverket har skrivit om ämnena i Lpo94: ”Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet” (Skolverket, 2009,s.6). 

 

I elevernas skolkultur finns det två uttalat estetiska ämnen: bild och musik. I och med att 

informanterna är elever och lärare, kommer jag att ta hänsyn till de olika tolkningarna av 

estetisk verksamhet som kan komma att uppstå. Efter pilotundersökningar där eleverna själva 

har valt att beskriva estetisk verksamhet som konstnärliga ämnen, kommer uttrycket 

konstnärliga ämnen att användas i studien som ett komplement till benämningen estetisk 

verksamhet.   

 

Vad är estetisk verksamhet? Thavenius (2001) menar att det finns en strid i diskussionen om 

vad estetisk verksamhet är och vad den innebär. Han menar att innebörden av estetisk 
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verksamhet är en tolkningsfråga, där svaret varierar beroende på vem som blir tillfrågad. I och 

med att estetisk verksamhet kan tolkas olika, kan estetisk verksamhet förknippas med 

avslappning, personligt skapande eller ett medel för att söka kunskap. Begreppet visar på 

komplexitet och bredd, vilket gör det både användbart och samtidigt komplicerat. I min 

tolkning handlar estetisk verksamhet om att vara kreativ - att uppleva, uttrycka, skapa, tänka 

kring, hitta lösningar och förändringar. Sandbergs (2006) tolkning är att i kreativiteten skapar 

vi människor en reproduktion av vår verklighet samtidigt som vi skapar något nytt. Genom 

reproduceringen hjälper vi oss själva att anpassa oss till den föränderliga omvärlden, och 

genom att vi skapar nytt gör det oss till ”framtidsinriktade varelser som utvecklar och 

förändrar vår samtid” (Sandberg, 2006,s.99). Skolan är uppbyggd av flera olika ämnen. 

Carlsen och Samuelsen (1991) menar att de olika estetiska ämnena berikar och kompletterar 

varandra, men kan inte ersätta varandra eftersom varje ämne är eget och specifikt. 

Konstnärliga ämnen  

När jag började göra mina pilotstudier blev det tydligt att innebörden av estetisk verksamhet 

och estetiska ämnen, inte var självklara för testinformanten. Missförstånden kom redan vid 

första frågan ”Vad tänker du på när du hör ordet ”estetisk verksamhet”?” (Bilaga 1). 

Testinformanten vägrade helt enkelt att besvara frågan, med förklaringen att denne inte 

förstod orden.  Detta fick mig att försöka hitta andra ord, t.ex. praktisk verksamhet/ämnen, 

men detta blev lika missförstått. Till slut förklarade jag att estetiska ämnen innebar ämnena 

bild, musik, drama och rörelse. Efter min förklaring kallade testinformanten ämnena själv för 

konstnärliga ämnen. I informantens förklaring av de konstnärliga ämnena så läste denne in: 

bild, musik, idrott, syslöjd, teater och hemkunskap. Det var då jag insåg att de ord som jag 

hade tänkt utgå ifrån kunde bli missledande för informanterna och valde efter 

testinformantens exempel att komplettera med uttrycket konstnärliga ämnen.  

 

Jag letade efter alternativa ord och begrepp som redan används i pedagogisk forskning och 

hittade: praktiska-estetiska ämnen (Aulin-Gråhamn, 2008). Till ämnena räknas: musik, bild, 

slöjd, hemkunskap, idrott och enligt min tolkning drama. Svårigheten med praktisk-estetisk är 

att dess innebörd är allmänt, d.v.s. att många som lyssnar vet vad man menar när man 

använder det, ”just det att alla vet är ytterligare en nackdel […] vilket gör att man slipper 

tänka och tar saker för givna (Aulin-Gråhamn, 2008, s.15, min kursivering). Förutom 

problematiken kring begreppet i sig, upplevde jag att dessa ord inte var optimala att använda i 

intervjuerna. Anledningen var att ordet estetiska ingick och pilottesterna visade att mina 

undersökningsinformanter kunde uppleva förvirring och osäkerhet kring dess betydelse.  

 

Vid en närmare titt på betydelsen av ordet konst, ”eg. 'kunnande', 'färdighet'”(NE, 2010) står 

det för färdighet av något slag, i smalare mening innebär det olika former av estetisk 

verksamhet och i vardagstal har det kopplingar till konkreta bilder och hantverk (NE, 2010). 

Jag provade även dessa ord på flera testinformanter, genom att helt enkelt fråga vad de tänkte 

på när de hörde begreppet konstnärliga ämnen. När informanterna svarade att det var 

blandade praktiska ämnen och de estetiska ämnena, stod det klart att jag skulle använda den 

benämningen i undersökningen.  

 

Sammanfattat används begreppet konstnärliga ämnen som ett komplement till begreppet 

estetiska ämnen i intervjuerna. Intentionen är att eleverna inte ska känna oro eller känslan att 

inte veta, så de vågar svara på frågorna. Själva betydelsen av orden är inte en utgångspunkt 

och i studien diskuterar jag likheterna och skillnaderna mellan begreppen estetisk verksamhet 

och konstnärliga ämnen, endast för att få en inblick i informanters uppfattningar.    
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Stöd för estetisk verksamhet i Lpo94 
Under denna rubrik har jag studerat Skolans uppdrag ifrån Lpo94. Syftet är att få en 

uppfattning om var ordet estetisk verksamhet benämns, antingen som metod eller inom 

specifika ämnen. Jag har även tagit med de uppdrag som behandlar utveckling av förmågor, 

olika inlärningsmetoder och kunskapsutveckling. Anledningen till att jag främst tagit med 

stycken som berör olika sätt att inhämta och utveckla kunskap, är för att jag utgår från att det 

är inom dessa uppdrag som estetisk verksamhet kan tillämpas.  

 

Motivet till att belysa skolans uppdrag är att det är min upplevelse att eleverna kommer i 

daglig kontakt med skolkulturen och dess värderingar. Även om eleverna inte medvetet kan 

uttala dessa värden så kan de beskriva skolmiljön, d.v.s. hur något är. I diskussionsavsnittet 

kommer jag att diskutera kopplingar mellan informanternas utsagor och skolans uppdrag, 

detta för att tydliggöra om skolans uppdrag når ut och har inverkan på informanterna.  

Skolans uppdrag återgivet och sammanställt  

Skolan skall vara en plats som uppmuntrar och stödjer individen i sin kunskapsinhämtning 

och stimulerar individen att vidareutvecklas och finna ny kunskap.  

I skolans uppdrag ingår det att överföra grundläggande värden och utveckla kulturarv, detta 

för att förbereda eleverna att leva och verka i samhället. I det aktiva lärandet ska skapande 

arbete och lek vara en naturlig del, det är därför viktigt att olika studiemetoder blir 

uppmuntrade och används i det dagliga arbetet. Skolans arbete måste skapa en balanserad 

helhet, där det ges utrymme för olika kunskapsformer. De olika kunskapsformerna skapar 

utrymme och förutsättningar för lärande och utveckling genom de gemensamma erfarenheter 

och den sociala och kulturella värld som skolan står för.  

Eleverna ska få förutsättningar för att utveckla förmågan att kunna arbeta självständigt och 

lösa problem. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade, och därför ska det 

ges många möjligheter för eleverna att få kommunicera genom samtal, läsning och skrivning. 

Genom kommunikationen ska eleverna kunna utveckla sin självkänsla och tro på sin förmåga 

att språkligt uttrycka sig.   

Eleverna ska få ett historiskt perspektiv så de kan få börja utveckla en beredskap inför 

framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Ett internationellt perspektiv ska 

ges så eleverna kan utveckla en förståelse för den kulturella mångfalden som finns i samhället 

och landet. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 

skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Detta skall åstadkommas 

genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.  

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 

utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar 

av en helhet. I skolarbetet ska det finnas plats för så väl de intellektuella, praktiska, sinnliga 

och estetiska perspektiven. Eleverna ska få uppleva, prova och utveckla olika uttrycksformer 

för kunskap samt uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska finnas i skolans verksamhet. En harmonisk och 

allmänbildande skolgång omfattar möjligheter att få prova, utforska, gestalta och skaffa sig 

olika kunskaper och erfarenheter. Eleverna ska få skaffa sig förmågan till eget skapande. 

(Skolverket, 2009). 
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Pedagogiska teorier 
I följande avsnitt kommer Deweys och Vygotskijs pedagogiska teorier om lärande att 

tydliggöras. Det finns två motiv till att tolka elevernas och lärarnas utsagor med hjälp av dessa 

teorier. För det första fungerar teorierna i samklang med Skolverkets Lpo94s beskrivning av 

vad estetisk verksamhet är och att den ska vara naturliga inslag (metod eller integrerad i 

ämnen) inom den dagliga verksamheten. Det andra är ett av de primära målen i skolan: att lära 

sig, ta till sig kunskap, och utvecklas. Min utgångspunkt är att oavsett ämne och metod, 

handlar det om att eleverna ska lära sig något och kunna ha användning för det i framtiden. 

Inom estetisk verksamhet är det endast ämnena bild och musik som har kursplaner i de senare 

åren av grundskolan, vilket kan begränsa intervjumaterialet om eleverna tolkar estetisk 

verksamhet enbart som något de förknippar med dessa två ämnen. Genom att tolka och 

relatera utsagorna med stöd av Deweys och Vygotskijs teorier kan jag fånga in estetisk 

verksamhet när den blir exemplifierad som metoder och inte enbart som ämnen. 

John Dewey 

Dewey menade redan vid förra sekelskiftet att en oförändrad skola i ett ständigt förändrande 

samhälle är något otänkbart. ”Skolan i samhället och samhället i skolan”(Forssell, 2005,s.85), 

min tolkning är att om man utesluter det ena från det andra kan följden bli att eleverna inte 

kan växa upp till demokratiska samhällsvarelser, och därmed få följder vi endast kan fantisera 

om. Grunden i Deweys pedagogiska filosofi är att ”människan/barnet är en 

samhällsvarelse”(Forssell, 2005,s.85), som är social redan från födseln (eller ännu tidigare). 

Om vi utgår från att alla människor är sociala, så måste även skolan som ett minisamhälle i 

den stora verkligheten ta hänsyn till världens ständiga förändring.  

 

Beskrivningen av skolan är lika aktuell nu som på Deweys tid. Dewey menar att en skola 

måste vara en plats med sociala motiv för lärande som tilltalar elevers känsloliv, tidigare 

erfarenheter, vilja att tillverka saker, undersöka med målinriktade handlingar, skapa konst 

eller uppfinningar (Forssell, 2005). Kort beskrivet där gemenskap och produktiv aktivitet är 

navet. Eleverna ska kunna kommunicera med varandra utan att atmosfären blir att de gör 

något brottsligt. Genom att eleverna blir uppmuntrade till att kommunicera och utbyta tankar 

om sina erfarenheter, blir samarbetet ett gemensamt mål. En målinriktad verksamhet som 

präglas av de sociala motiven får som följd att elever blir ansvarstagande och disciplinerade. 

En skola med organisation efter Deweys pedagogiska filosofi är en plats med 

verkstadskaraktär. Den kan framstå som oordnad, pratig och rörig, men öppnar möjligheter 

för samarbete. (Forssell, 2005). 

 

Dewey beskriver i sina tidiga publikationer att en människa bär med sig fyra ”naturliga 

resurser”(Dewey, 1956, s.43-44; Forssell, 2005,s.91), så kallade instinkter. Instinkt var ett 

vanligt begrepp under Deweys verksamma år. Begreppet beskrev de grundläggande 

drivkrafterna i den mänskliga utvecklingen. De två första - den sociala instinkten och 

instinkten att tillverka - är de drivande som får en människa att vilja uttrycka och utveckla sig 

(Forssell, 2005). Den sociala instinkten står för språket, behovet att samspela och 

kommunicera med andra människor, medan instinkten att tillverka innebär ”viljan att göra 

saker, att konstruera något” (Forssell, 2005, s.91). Den tredje och fjärde instinkten kommer ur 

de två första, instinkten att undersöka och den expressiva och konstnärliga instinkten.  

Learning by doing är ett uttryck som Dewey själv bara använde som ett sätt att beskriva det 

sociala undersökande arbetssättet. Uttrycket handlar om ett reflekterande tänkande, att 

verksamheter, aktiviteter och erfarenheter alla måste kvalificera sig om de ska användas. 

Exempelvis måste en handling vara en planerad aktivitet med mål och avsikter, så att eleverna 

i sökandet efter svar kan utmanas till att hitta nya sätt att utvecklas och återupptäcka avsikter. 
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Learning by doing handlar inte om att hitta avsikter och meningar i lösryckta händelser och 

situationer som uppstår, utan är när en planerad handling omsätts och resultatet av den kan 

bedömas. Det är då som vi, enligt Dewey, på allvar lär oss något. (Forssell, 2005.) 

 

Lärarens roll inom denna pedagogik är att kunna möta elevernas behov och intresse, och 

hjälpa eleverna att rikta sina aktiviteter så att de arbetar med samhället och kulturens värden, 

och ackumulerar kunskap och förmåga till uttryck. Dewey betonar att det inte handlar om att 

läraren lämnar ansvaret och initiativet för elevens utveckling till eleven själv, utan att läraren 

ska kunna fånga upp samhällets förändringar och inkludera dem i skolan som helhet. Denna 

helhet som ständigt förändras med samhället kan, enligt Dewey, alltid formas till det bättre 

och gå eleverna till mötes allt eftersom förändring uppstår.  Inom denna helhet ingår 

”praktiska och skapande ämnen, naturstudier, elementär vetenskap, historia och 

geografi”(Forssell, 2005,s.94). I undervisningssituationerna menar Dewey att kunskapsstoffet 

ska utgå delvis ifrån elevernas intressen och erfarenheter. Forssells (2005) tolkning är att det 

inte är möjligt att lära sig allt genom egen erfarenhet om man ska leva i det komplexa 

samhället vi har idag. Skolan måste använda sig av kulturella koder av olika slag: ”om skolan 

skall svara för både individuell kvalificering, självförverkligande och för att forma 

gemenskapen måste den överskrida och utmana den enskildes erfarenhet, behov och 

intressen”(Forssell, 2005,s.104). Överskridandet skulle kunna ses med utgång ifrån elevernas 

omvärldsförståelse, och en ”strävan borde vara att upprätta förståelse av och ömsesidiga 

dialoger kring livets villkor och mening” (Forssell, 2005,s.104). 

Lev Semënovic Vygotskij 

Vygotskijs psykologiska och pedagogiska teorier kring kunskap och lärande utgår från en 

marxistisk och materialistisk filosofi. Under den korta tid som Vygotskij levde och arbetade 

var reflexologi och betingningsprocessen de ledande perspektiven inom den vetenskapliga 

traditionen. Han upplevde att dessa perspektiv var för snäva för att kunna applicera dem på 

den marxism-leninism som skulle uppfostra det nya Sovjet, och försökte därför skapa nya 

teoretiska utgångspunkter inom psykologi och pedagogik. Vygotskij var intresserad av ”hur 

människan genom arbete och kollektiv verksamhet i olika praktiker omskapar världen, och 

hur hon genom detta formas som psykologisk varelse”(Forssell, 2005,s. 111). Han ansåg att 

det som skulle kunde forma en människa till att bli en ”tänkande, kännande och 

kommunicerande varelse”(Forssell, 2005, s.111), kunde ske genom samspel av sociala och 

kulturella erfarenheter med andra. Vygotskijs teori utgår ifrån att människan både är en 

biologisk- och en kulturell varelse. Den biologiska utvecklingen är främst, enligt Vygotskij, 

biologiska processer, som ser liknande ut för barn över hela världen. Han anser att skillnader 

kommer när barnet börjar söka kontakt och använda sig av språket för att kommunicera, och 

att det är när barnet börjar använda språk som biologin lämnar över ansvaret för utvecklingen 

till kulturen. (Nelson, 1998; Forssell, 2005).  

 

Genom ovanstående visas hur mycket vikt Vygotskij lägger på de sociokulturella faktorerna, 

och främst språket, i en människas utveckling. Han menar att det inom de sociokulturella 

faktorerna finns psykologiska funktioner, och dessa delar Vygotskij in i två kategorier till 

lägre och högre psykologiska funktioner. Lägre innehåller beteendeprocesser (förmodligen 

inspirerade av Ivan Pavlov) exempelvis att ett barn minns att det har gjort sig illa på något och 

därför undviker det, och högre som innebär att ett barn lär sig något genom kulturella 

praktiker exempelvis hur man lär sig kommunicera, minnas, kunna lösa problem, förstå sig 

själv och andra (Forssell, 2005).  De högre och lägre psykologiska funktionerna hänger 

samman med vad man kan urskilja som är en del av den biologiska och den kulturella 

processen.  
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En del av grunden för att arbeta med ett sociokulturellt perspektiv bygger på medieringen av 

sociala meningar. Vygotskij menar att en av skillnaderna från andra varelser på jorden är att 

människan använder sig av hjälpmedel för att utvecklas, så kallade redskap. Han skiljer 

mellan två olika redskap: de fysiska (som en hammare) och de psykologiska (tankar och olika 

sätt att kommunicera). Fler exempel på psykologiska redskap skulle kunna vara ”siffersystem, 

alfabetet, klassifikationer och formler”(Forssell, 2005, s.119). Vygotskij ansåg att det 

viktigaste psykologiska redskapet är språket, eftersom det har flera funktioner, d.v.s. att det 

kan fungera som en länk mellan det yttre (kommunikation) och det inre (tankarna) sättet att 

kommunicera. Han menar att i interaktion med samhället så berörs först den yttre 

kommunikationen, att barnet blir medierat in i värderingar och lär sig hur samhället fungerar. 

I andra hand berörs den inre kommunikationen, då barnet kan göra informationen till sin egen 

och ta ställning till både sin egen åsikt och samhällets.    

 

Hur en människa lär sig något menar Vygotskij handlar om vilken utvecklingszon som 

människan befinner sig i. Utvecklingszonen kan förtydligas som det avstånd emellan det att 

barnet klara av att göra självständigt och det barnet klara av att göra med stöd och hjälp av 

andra (Forssell, 2005). Han menar att utvecklingszonerna inte är något fysiskt existerande, 

utan uppkommer i aktiviteter i samspel mellan människor. (Forssell, 2005; Strandberg, 2008). 

 

Lärarens roll inom Vygotskijs pedagogik är avgörande för samspelet mellan elevens 

utvecklingsprocess och framgångar inom zonutvecklingen. Hela det sociokulturella 

perspektivet på lärandet utgår som sagt ifrån samtal, kommunikation och stödet ifrån andra 

människor. Läraren är den person som är närmast barnet i skolan för att hjälpa till med 

övergången och kopplingen mellan barnets tidigare erfarenheter, den fysiska världen och det 

abstrakta tänkandet. Därför är läraren den personen som ska anpassa lektionsmaterialet och 

undervisningarna efter i vilka utvecklingszoner eleverna är, för att kunna stödja så många 

elever som möjligt och uppmuntra eleverna att hjälpa varandra i sina utvecklingsprocesser. 

(Forssell, 2005).    

Sammanfattning av de pedagogiska teorierna 

Dewey och Vygotskij har liknande teorier kring kunskap och lärande; att det sker genom 

socialisation. Dewey menar att människan är en samhällsvarelse som utvecklas genom 

samarbete och reflektion. Hans teori är att människan drivs av fyra instinkter; den sociala 

instinkten, instinkten att tillverka, instinkten att undersöka och den expressiva och 

konstnärliga instinkten. Vygotskij utgår ifrån att människan är både en biologisk- och 

psykologisk varelse, med högre och lägre psykologiska funktioner som delvis påverkas av det 

biologiska arvet och delvis det sociokulturella samhället. Hans teori utgår ifrån att varje 

människa har utvecklingszoner som påverkar om en människa kan lära sig något nytt, och att 

människor använder sig av fysiska och psykologiska redskap, där språket är det viktigaste 

redskapet för utveckling. Dewey och Vygotskij har liknande teorier om att det är läraren som 

ansvarar för elevens utveckling och kunskapsprocesser. Det är också läraren som ska kunna 

möta elevens behov och intresse, hjälpa och stötta eleven att arbeta med och förstå samhället 

och kulturens värden. (Forssell, 2005).  
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Metod 
Detta avsnitt berör att arbeta med komparativ metod och på vilka grunder jag har lagt mitt val 

av metod för datainsamlingen. Här kommer även urvalet av informanter, genomförandet av 

intervjuerna, de etiska aspekternas kring studien och slutligen hur jag har bearbetat det 

insamlade materialet att beskrivas närmare. 

Val av metod 
Vid mitt val av metod stod jag vid en skiljeväg, att antingen göra som den inspirerande 

studien av Jonsson och Lennander (2008) semi -strukturerade intervjuer (Bryman, 2002)eller 

välja en helt annan metod.  Det hade varit intressant om jag hade utgått från samma syfte och 

frågeställningar, men sen använt mig av t.ex. deltagande observationer för att sedan samställa 

och jämföra resultaten. Idén är intressant men samtidigt så skulle jag ha gett mig på en 

sidoväg och tappat fokus, eftersom det är informanternas utsagor som jag upplever 

intressanta. De metoder som skulle kunna vara lämpliga för att göra en studie lik denna är: 

observationer, deltagande observationer, enkäter, temaarbeten, portfolioarbeten och olika 

former av intervjuer. Jag ser möjligheter med samtliga metoder, men valde bort enkäter på 

grund av att jag inte ville framställa resultaten med siffror och diagram, utan med ord och 

bilder (Kullberg, 2004). Att arbeta med temaarbeten och portfolio var mina första förslag, 

men det var även dem som jag upplevde svårast att uppfylla. Svårast eftersom det till en 

början behövs elever, en skola och en anställning eller frivilligt intresserade, några 

förutsättningar som jag inte har i dagsläget. Dessa metoder skulle kräva mer än 10 veckors 

arbete, eftersom jag måste ta hänsyn till den tid som är avsatt så måste jag begränsa min 

undersökning. Observationer och deltagande observationer hade varit intressant, men jag 

valde även bort dessa p.g.a. tidsbristen och utmaningen att skaffa tillåtelse från en hel 

högstadieskolas elever och målsmän, vilket kändes tämligen överväldigande. Mitt val blev 

precis som den inspirerande studien, att göra intervjuer av semi- strukturell karaktär. Jag ser 

möjligheter att få in nyanserade och utförliga svar vid en intervju, eftersom de semi - 

strukturella intervjuerna bygger på att samma frågor ställs till alla informanter och att frågorna 

är öppna för individuellt anpassade följdfrågor (Bryman, 2002). De uttalade orden kan ljuga, 

med det är en risk jag har tagit när jag valde att intervjua informanter jag inte känner. Jag har 

utgått ifrån att de ord som informanterna har uttalat speglar deras uppfattade verklighet.  

Komparativ metod 
Jag har arbetat utifrån en komparativ metod med beskrivande karaktär. Detta innebär i mitt 

fall att jag gör en jämförelse med en annan studie och för att belysa likheterna och 

skillnaderna kring resultaten. Främst har den komparativa metoden kopplingar till 

statsvetenskap och brukstextanalyser (Denk, 2002; Hellspong, 2001), men detta ser jag inte 

som ett hinder för att applicera metoden på dramapedagogiska utgångspunkter. ”Vad som 

kännetecknar komparativa studier är ett antagande om att det finns likheter och skillnader 

mellan länder som är viktiga att studera för att få förståelse för politik” (Denk, 2002,s.7). 

Citatet från Denk (2002) har jag anpassat till de estetiska ämnena. Ur mitt perspektiv skulle 

citatet kunna vara: komparativa studier kännetecknas av antagandet om att det finns likheter 

och skillnader mellan olika informanter som är viktiga att studera, för att få insikt om skolors 

medvetna arbeten med nationella kriterier.  

 

En anledning att arbeta med jämförande metoder, är att vidga perspektiv och öppna för 

möjliga synsätt, tolkningar och frågeställningar (Fransson, 2006): 
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Vad som jämförs och hur detta sätts i kontrast mot annat, har således en 

avgörande betydelse för vad som framträder och hur detta förstås. 

Jämförande studier ger möjlighet att helt eller delvis förändra kontrasterna, 
vad som skall framträda i ljuset av vad samt på vilket sätt detta kan göras 

(Fransson, 2006,s.15).  

 

Med Franssons citat vill jag illustrera möjligheterna till vidare utveckling och på vilket vis 

denna studie kan belysa hur skolor arbetar med kriterier, d.v.s. hur eleverna respektive lärarna 

uppfattar det kanske normalt osynliga som sker i vardagen.  Diskussionen av ämnet med en 

undersökande attityd, kan öppna perspektiv inom andra skolor och institutioner, och 

synliggöra likheterna och skillnaderna mellan de berörda.  

Urval 
Jag kontaktade en studierektor på en skola där jag tidigare har vikarierat, om tillåtelse att 

intervjua åtta elever. Det enda kriteriet för informanterna var att de skulle gå i årskurs nio, 

delvis eftersom den tidigare studien bygger på informanter med verksamhet från grundskolan, 

men också för att det är min erfarenhet att elever i årskurs nio har större ordförråd och mer 

utvecklad begreppsuppfattning än yngre elever, samtidigt som jag får en tydlig koppling till 

Lpo94. Samtliga elever valdes slumpvis ut av studierektorn, som även hjälpte mig att skicka 

ut tillåtelsen till målsmännen så eleverna kunde delta. Det kan vara att jag har träffat några av 

eleverna tidigare när jag arbetat som vikarie, men jag tror inte att det kommer att spela någon 

roll för resultaten, eftersom jag inte lägger vikt vid kännedom eller personligen känner 

informanterna.  

 

Vid de slumpvisa valet av informanter fanns ingen tanke kring hur många tjejer respektive 

killar som skulle delta i studien. Eleverna slumpades ut genom lottning ur en klass. Det är inte 

min avsikt att studera genuslikheter och skillnader i svaren. Det som är av större betydelse för 

mig är att samtliga elever har ett gemensamt makroperspektiv: skolan och dess miljö. Detta är 

av betydelse eftersom jag förutsätter att eleverna sinsemellan har skilda uppfattningar, så 

skillnaderna och likheterna kring deras uttalande blir desto tydligare.  

Genomförandet 
Undersökningen är genomförd på en skola i östra Götaland. Högstadieskolan har cirka 500 

elever i dagsläget och merparten av eleverna bor i staden, men det förekommer även elever 

som pendlar utifrån. Studierektorn på skolan är den som har varit informerad och hjälpt till 

med vidare information om elevernas deltagande i studien. De elever som valdes ut och ville 

delta i undersökningen fick med sig ett informationsbrev (se Bilaga 2), inklusive en talong 

som skulle fyllas i av både elev och målsman. Eleven fick lämna in talongen innan intervjun 

ägde rum. I informationsbrevet berättar jag kort om vem jag är, syftet med studien samt hur 

jag kom att arbeta för att hålla eleverna anonyma i studien. Min avsikt med att inte skicka ut 

intervjufrågorna i förväg, var för att eleverna inte skulle tänka igenom svar som de ”trodde” 

att jag var intresserad av att höra. Eleverna får ändå läsa, gå igenom och få förtydligande om 

intervjufrågorna innan intervjun tar plats. 

Pilotundersökning 

Till en början arbetade jag med att omformulera intervjufrågorna som Jonsson och Lennander 

(2008) hade använt till lärare. Efter första omarbetningen tog jag kontakt med personal som 

jag tidigare hade arbetat med. Jag frågade vilka ord som eleverna eventuellt kunde förstå och 

som är en del av deras vardag. De ordinarie lärarna kommenterade redan vid första frågan där 

jag använde begreppet estetisk verksamhet. Lärarna påpekade att det var tveksamt om 

eleverna visste innebörden av dessa ord, eftersom det inte förekom som verksamhet på skolan. 
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På min följdfråga om vilket begrepp som skulle kunna passa bättre, fick jag inget svar. Jag 

omformulerade flera frågor och gjorde tre provintervjuer (vid tre olika tillfällen) med en 

bekants 16-åriga barn. Samtliga provintervjuer var över telefon, men jag upplevde att jag fick 

raka och ärliga svar från denna informant, som ifrågasatte samtliga frågor. ”Ähm men hallå, 

så kan man ju inte säga” blev ett vanligt svar från provinformanten, och denne och jag 

hjälptes åt att omformulera frågorna så de blev mer anpassade till 16-åringars ordförråd. Den 

svåraste frågan för denne informant var om begreppet estetisk verksamhet. Informanten blev 

osäker och ville inte besvara frågan, eftersom denne inte visste vad begreppet innebar. När jag 

förklarade begreppets innebörd och fick till svar: ”Jaha! Som alla de där konstnärliga ämnena, 

som syslöjd, idrott, musik och teater”. Svaret var inte det jag förväntade mig, men om denna 

informant förknippade konstnärliga ämnen med merparten av de estetiska ämnena, så hade 

jag hittat ett begrepp som var mer användbart än estetisk verksamhet.  

 

För att dubbelkolla vilket begrepp som jag slutligen skulle använda i undersökningen gjorde 

jag stickfrågor till hela klasser, vid tillfällen när jag arbetade som vikarie. Jag frågade 

klasserna ”Vad tänker ni på när ni hör begreppet estetisk verksamhet?” Svaren fick jag efter 

ett kort tag; musik, bild och teater. Kort och koncist. Men när jag frågade: ”Vad tänker ni på 

när ni hör begreppet konstnärliga ämnen?” fick jag svaren: bild, konst, musik, komedi och 

tragedi, ”men vänta kan inte det också vara hemkunskap och syslöjd?” Eleverna motiverade 

att dessa ämnen också var konstnärliga ämnen, eftersom de var hantverk. Saker som man 

gjorde med händerna och inte enbart med huvudet. Det var vid det svaret som jag förstod att 

begreppet konstnärliga ämnen är det begrepp som står närmast estetisk verksamhet i elevernas 

förståelse. Intervjufrågorna kortade jag ned för att denna studie bygger på att alla eleverna har 

samma makroperspektiv och därför är det endast 12 frågor till eleverna i jämförelse med 

Jonssons och Lennanders (2008) 15 frågor till lärarna.         

Etiska aspekter 
Studiens metod utgår ifrån Vetenskapsrådets (2001) publikation kring Forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Dessa forskningsetiska principer 

har som syfte att uppge riktlinjer för om det skulle uppstå konflikter mellan forskaren och 

undersökningsdeltagare, så kan man urskilja vad som är forskningskravet och 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2001). De utgår ifrån fyra riktlinjer: informations -, 

samtyckes -, konfidentialitets- och nyttjandekravet, som jag har arbetat efter för att skydda 

informanternas anonymitet.    

 

Jag har haft kontakt med och informerat studierektorn om undersökningens syfte och givit 

information om handledaren och institutionen. För att skydda informanterna och skolan, 

eftersom jag inte har för avsikt att göra en detaljerad studie, har jag valt att redan vid 

intervjuerna be informanterna att välja fingerade namn. Informanterna får själva välja namnen 

för att jag skulle kunna kalla dem vid namn under intervjun, samtidigt som deras identitet 

skyddas och namnvalet fungerar som ett lekfullt inslag för eleverna. Ett informationsbrev med 

studiens syfte och mina kontaktuppgifter (se Bilaga.2) gavs ut till informanterna och dess 

föräldrar innan intervjuerna ägde rum.  Med följande informationsbrev förklarade jag vikten 

av att skydda informanternas anonymitet och att det var frivilligt att delta i studien. För att 

visa att informanten fick lov att delta, skulle en ifylld talong med informantens och förälderns 

signatur för godkännande vara medtagen till intervjun. De som hade glömt den påskrivna 

talongen har blivit intervjuade, men det inspelade materialet har inte används i studien p.g.a. 

att jag inte fick den skriftliga tillåtelsen och därmed inte fick föräldrarnas skriftliga tillstånd 

att intervjua deras minderåriga barn.   
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Innan intervjuerna tog plats informerade jag återigen om elevernas rättigheter; att inte behöva 

svara på frågor och att de kunde välja att inte delta i studien utan att några negativa 

konsekvenser kunde ske. Jag förklarade vad som skulle hända med det inspelade materialet, 

att jag skulle skriva ut varje ord som sades och att de inspelade filerna skulle raderas när 

transkriberingen var klar. Jag förklarade att det endast är jag och min handledare som kommer 

ta del av transkriberingarna och att efter studien kommer transkriberingarna skrivas ut. Det 

transkriberade materialet kommer inte att ges ut till någon oberörd, utan endast förvaras i 

säkert förvar hos mig.  Jag meddelade informanterna att det inspelade materialet inte kommer 

att visa vem de är och kommer inte att kunna förstås eller kunna härledas till dem i det klara 

arbetet.  

Bearbetning av materialet 
Jag har valt att transkribera det insamlade materialet och skriva ut transkriberingen som 

ordagrann talsvenska. I resultatdelen har jag skrivit om talsvenskan till skriftsvenska, detta för 

att göra texten mer lätt att förstå för en läsare. Jag har i transkriberingarna skrivit ut 

förlängningar av ord och tystnader som uppstått, även skratt och utfyllnadsord. En 

transkriberad version av en intervju kan aldrig ersätta det verkliga sociala mötet mellan 

undersökare och informant (Kvale, 2009). Jag är medveten om att tonfallen och 

kroppsuttrycken faller bort vid transkriberade intervjuer, men jag har valt att studera svaren 

och orden som informanterna använder.  

 

Vid transkriberingen har jag blivit inspirerad av Brymans (2002:386) schema, som bygger på 

svaren på frågorna, de nyckelord som jag tolkar och mina anteckningar för kategoriseringen 

av resultaten. Valet att bearbeta det insamlade materialet med Brymans schema bygger på att 

den tidigare studien av Jonsson och Lennander (2008) har gjort på liknande sätt och för att 

schemat passar med hur jag tänker och behandlar information, med tydliga avgränsningar.  

  

    

Genom att jag använde mig av Brymans (2002) schema fick jag en tydlig överblick över hur 

informanterna hade svarat. Jag förändrade Brymans schema genom att jag hade bytt plats på 

anteckningar och nyckelord, detta eftersom det blev tydligare och underlättande läsningen om 

nyckelord stod längst ut i kanten. Efter svaren skrev jag direkt anteckningar och de nyckelord 

som jag tolkade var centrala i svaren. Med nyckelorden och anteckningarna så kunde jag 

snabbt urskilja likheter och skillnader i informanternas svar. Utifrån detta sätt så 

kategoriserade jag nyckelorden till kategorier i resultatdelen. För mig är det viktigast att det 

blir tydligt vad som är centralt i den undersökning som jag har gjort och sen ställa detta 

resultat mot Jonsson och Lennanders (2008). Utifrån båda studiernas resultat kommer jag att 

göra komparativa typologier, dvs. att jag skapar nya kategorier där likheter och skillnader 

förekommer mellan resultaten. 

Informant 

1 

o.s.v. 

Fråga: 

Svar: 
Anteckningar Nyckelord 
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Resultat 
I denna studie har jag undersökt hur några elever uppfattar estetisk verksamhets innebörd, sin 

skolas arbete med dessa verksamheter och om det finns likheter och skillnader mellan 

elevernas uppfattningar och lärares ifrån en tidigare studie. Kategorierna som används är 

skapade delvis efter intervjumaterialet och dels från resultaten av den tidigare studien. Dessa 

kategorier är väsentliga för resultatet, eftersom det är genom dem som frågeställningarna 

besvaras. (Intervjufrågorna är listade i Bilaga 2).  

 

I detta avsnitt redovisas elevernas uppfattningar om estetisk verksamhet, hur de definierar den 

och hur de uppfattar att den är upplagd, både som enskilda ämnen och integrerade i andra 

ämnen. Jag har också frågat eleverna om deras syn på vad verksamheten är ”bra” för. I 

kapitlet Diskussion kommer den tredje problemfrågeställningen om likheter och skillnader 

kring elever och lärares uppfattningar att besvaras, då det är där den komparativa 

diskussionen tar plats.  

 

Eleverna har själva fått välja sina fingerade namn som en lekfull upptakt innan intervjuerna, 

samtidigt skapar jag möjligheten att kunna kalla dem vid namn och skyddar deras identiteter 

under intervjuerna. Det är dessa fingerade namn som används och hänvisas till i studien. 

Samtliga informanter går i nionde klass och är mellan 15 och 16 år gamla, dessa är: Kurt, 

Sven, Mikael, Muhammed, Eva, Stina och Charlotte. 

Estetisk verksamhet och konstnärliga ämnen 
I denna del kommer elevernas uppfattningar kring begreppen estetisk verksamhet och 

konstnärliga ämnen att förtydligas. Eleverna uppfattade estetisk verksamhet som: musik, bild, 

dans, teater och idrott. Begreppet konstnärliga ämnen associerade eleverna till: bild, musik, 

dans, teater, syslöjd och träslöjd. De uppfattade dessa båda begrepp näst intill identiska, 

förutom de tillkommande ämnena idrott, sy- och träslöjd. Kurt och Muhammed var de enda 

som förklarade sina uppfattningar kring estetisk verksamhet med hänvisningar till de 

nationella gymnasieprogrammens beskrivningar. Kurt använde sig av begreppet skapande 

ämnen, för att beskriva sina uppfattningar kring både estetisk verksamhet och konstnärliga 

ämnen. Sven förklarade att skapande ämnen var när eleverna får uttrycka sig utan att tala eller 

skriva. De likheter som jag tolkade fanns i elevernas utsagor var hur snarlikt de uppfattade 

begreppen estetisk verksamhet och konstnärliga ämnen, och skillnaden att de konstnärliga 

ämnena främst relaterades till handlingar att skapa och hade inga kopplingar till 

gymnasieskolans program.   

 

Definitionen av dessa begrepp nämns endast inom Lpo94 i en mening om att det ska finnas 

plats för de intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska perspektiven i skolarbete. Sven var 

den enda eleven som försökte förklara vad begreppet estetisk verksamhet innebär förutom 

vilka skolämnen som kan ingå i det. I min tolkning så uttrycker Sven Deweys expressiva och 

konstnärliga instinkt (Forssell, 2005), Sven återkom även ofta till att ett ämne skulle vara 

roligt om han skulle bli intresserad. När jag tänker mer kring denna elev slår möjligheten mig 

att dessa estetiska verksamheter kunde beröra teman som han personligen var intresserad av 

och därför beskrev dessa ämnen som skapande. En anledning till hans beskrivning av 

begreppen, kan vara att han helt enkelt får uttrycka sig, under dessa timmar.  

Aktivt lärande 

Ett uttryck som eleverna återkom till i sina beskrivningar av undervisningen var aktivt 

lärande. Min tolkning av elevernas utsagor är att detta så kallade aktiva lärandet innebär att 
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flera personer arbetar tillsammans och inte sitter ensamma med sitt skapande. Kurt berättade 

att ett aktivt lärande sker under musiklektioner eftersom eleverna och läraren gör något 

tillsammans, exempelvis spelar instrument eller sjunger. Sven förklarade att eleverna lär sig 

mer när de arbetar med hela kroppen än vad de gör när de sitter still. Han uttryckte att det 

hade varit roligare att gå i skolan om det hade funnits mer aktivt arbete. Eleverna berättade i 

exempel om aktivt lärande, att de är deltagare i en studie om utomhuspedagogik, vilket 

innebär att eleverna ska ha lektioner förlagda utomhus. De förklarade att några diskussioner 

kring utomhuslektionerna hade ägt rum, men att eleverna uppfattar att studien ger motsatt 

effekt, att eleverna är ute mindre under skoltid än tidigare. Eleverna återgav detta initiativ till 

roligare lektioner som misslyckat, eftersom de ännu inte hade uppfattat att de fått röra sig mer 

under lektionerna. Min tolkning av elevernas utsagor är att motsatsen till det aktiva lärandet, 

det passiva lärandet, när de sitter still och lyssnar, läser eller skriver självständigt under 

lektioner.  

 

Jag uppfattar och tolkar elevernas utsagor som att de faktiskt upplever att de lär sig mer, mer i 

kvalitativ bemärkelse kan diskuteras, men att de får känslan att de lär sig med kroppen och 

inte enbart abstrakt. Eleverna verka uttrycka uppskattning kring att de gör aktiviteter 

tillsammans med läraren och att de får lov att samarbeta, som att detta i vanliga fall inte är 

tillåtet. Båda dessa diskurser går att se samhörighet med elevers kunskapsutveckling ur 

Deweys teorier med att man lär tillsammans, kommunicerar, att man gör det i medvetna 

handlingar och får utlopp för de olika instinkterna. I samband med Lpo94 uttrycks tydligt att 

det aktiva lärandet med skapande arbeta och lek vara en naturlig del, och att det är därför som 

många olika studiemetoder och kunskapsformer ska vara delar av skolan. Jag tolkar att alla de 

elever som beskrev denna utomhuspedagogiks experiment var lite besvikna, eftersom de inte 

såg eller uppfattade att det blev en förändring i undervisningssituationerna. I intervjuerna 

berättar eleverna främst om denna utomhuspedagogik i förbifarten, men genom att de 

berättade om den i samband med frågor kring estetisk verksamhet uppfattar jag att de visar 

förståelse kring hur ämnen hänger ihop och kan integreras.      

Utformning och integration 
Eleverna berättade att de hade följande estetiska verksamheter under en vanlig vecka: bild, 

musik, slöjd, hemkunskap och livsstil och hälsa. Informanterna var uppdelade i halvklass 

under ämnena slöjd och hemkunskap och hade ett ämne under höstterminen och det andra 

under vårterminen. Inom Livsstil och hälsa förekom endast estetisk verksamhet vid speciella 

tillfällen, t.ex. när Kulturskolan kom och hade workshops. Eleverna uppfattade att estetisk 

verksamhet förekom inom ämnena svenska, engelska, hemkunskap, bild, SO och idrott.  

 

Stina och Charlotte uppfattade att ämnena svenska och engelska kunde vara integrerade i 

musiklektionerna, när de får översätta och skriva egna låttexter. Mikael berättade om några 

SO-lektioner, när eleverna hade som uppgift att måla av en person och reflektera och uttrycka 

sina åsikter om personen genom bilden. Eva berättade att många elever väljer att ha olika 

estetiska verksamheter i redovisningar och projekt. Eleverna väljer själva arbetssätt för sina 

redovisningar, för att redovisningarna ska bli bättre än om de enbart innehöll texter. Det är 

inte lärarna som föreslår detta, utan främst är det elevernas egna initiativ. Hon tycker att de 

elever som vill lägga till inslag av de estetiska verksamheterna inom arbeten ska få lov att ha 

den möjligheten. Kurt berättade om när hans klass fick göra rollspel av en historisk händelse 

och att eleverna får lära sig speciella danser på särskilda idrottslektioner. Muhammed 

upplevde att de kopplingar som finns mellan estetisk verksamhet och ett ämne existerar p.g.a. 

att ”vissa bra lärare får det till att göra det, tycker jag, men det förekommer inte så ofta” 

(Muhammed). Jag tolkar att Muhammed menade att om estetisk verksamhet är integrerat 



18 

inom ett ämne och integreringen fungerar bra, så är det p.g.a. att läraren får den till att göra 

det. Han hänvisar till att det är lärarens kompetens som påverkar om en integrering fungerar 

eller ej.  

Estetisk verksamhet som ämne och metod 

Kurt tyckte att uppdelningen av ämnena som finns i dag fungerar bra, men angående estetisk 

verksamhet hade han en annan teori: 

 
Det hade kunna varit ett ämne som man hade kunna välja lite själv, alltså 

som man höll på med. Ungefär om man känner för att spela musik ena dagen 

och sedan spela teater och sådana grejer. Så hade det varit någon kul grej att 
göra någon gång i veckan. 

 

Min tolkning av Kurts utsaga är att han skulle vilja ha estetisk verksamhet som elevens val, 

vilket oftast förekommer en gång i veckan, eller mer som en aktivitet efter skolan som sker 

flera eftermiddagar i veckan på skolan. Sven upplevde att de estetiska verksamheterna får för 

lite tid både som ämnen och metoder inom andra ämnen. Muhammed och Mikael diskuterade 

scenariot om alla de estetiska verksamheterna skulle vara ett ämne, de trodde att det ämnet 

skulle bli oseriöst och att det skulle vara svårt att få fokus på de skilda uttrycksformerna. De 

tycker att integreringen av verksamheterna ska finnas i alla ämnen, men enbart så att ämnena 

inte kommer i skuggan av uttrycksformerna. ”Annars hade man kunnat skippa bild och ha det 

på svenskan istället […] Jag tycker att det är bättre att jobba med bild på bilden”(Muhammed 

och Mikael). Eva, Stina och Charlotte ville ha samtliga ämnen separata utan verksamheterna 

som metoder för något annat syfte, för att det ska bli tydlig undervisning, men samtidigt så 

ville tjejerna ha mer tid till verksamheterna musik, bild, slöjd och hemkunskap. 

 

Sammanfattat efterfrågades elevernas uppfattningar om estetisk verksamhet som både 

integrerad metod och som ämne. Alla eleverna uttryckte önskan om att estetisk verksamhet, 

men inte som integrerad metod, skulle få mer tid i skolan.  Jag tolkar i svaren ett samband 

med Vygotskijs teori att eleverna återigen använder sig av begrepp som de inte förstår och 

som är tagna ur sammanhanget. I detta fall handlar det om begreppen metod och integrerad, 

det är min förhoppning att lärarna på elevernas skola redan integrerar estetisk verksamhet i 

sina ämnen och därmed följer Lpo94. En elev ville att teater skulle bli ett ämne med prov och 

slutbetyg, och att de estetiska verksamheter kunde existera som valfria eller tillvalda lektioner 

flera dagar i veckan. Eleverna diskuterade vilka lektioner som enbart är estetiska 

verksamheter. Ämnena idrott, teater och livsstil och hälsa nämndes inte, men hänvisades till 

som lektionsexempel. Ämnet hemkunskap beskrevs aldrig som en estetisk verksamhet, men 

framkom i många av elevernas exempel. Många elever uttryckte att om estetisk verksamhet 

var ett ämne så skulle det upplevas oseriöst. Jag tror att eleverna inte riktigt kan föreställa sig 

hur detta ämne skulle vara utformas, eleverna uttrycker vad jag uppfattar är rädsla för 

förändring. Jag menar att eleverna är vana vid den traditionella klassrumsundervisningen och 

därför kan ha svårt att föreställa sig andra undervisningsformer i klassrum, eller så kan det 

vara p.g.a. att eleverna har upplevt integrerade lektioner som misslyckats.   

Den estetiska verksamhetens betydelse för elevernas utveckling 
Kurt upplevde att han blev fylld med energi efter sina musiklektioner. Han beskrev hur trött 

han oftast kände sig under lektionen innan, och hur pigg och glad han blev så fort han klev in 

i musiksalen. Kurt menade att han jobbar mycket aktivare och fylls med energi, eftersom han 

upplever musiken som rolig. Han beskriver att energikicken påverkar honom positivt och gör 

att han presterar bra ifrån sig även under resterande lektioner av dagen. Sven höll med Kurt 
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till viss del och beskrev att han kände sig gladare under musiklektionen, men efter lektionens 

slut återgick Sven till att vara trött.  

 

Stina berättade att ”på musiken kan man ju utvecklas så att man får ta för sig mer, eftersom 

man gör det i musiken när man spelar, så kanske man gör det mer på lektionerna också” 

(Stina). Hon menade att om elever får lov att ta plats inom ett ämne och eleven trivs med det, 

så kan eleven börja ta plats även inom andra ämnen. Charlotte visste inte om eller hur estetisk 

verksamhet kunde påverka hennes personliga utveckling eller hennes utveckling inom andra 

ämnen. Eva berättade att hon hade nytta av matematiken inom musiken, eftersom detta skulle 

underlätta för henne med takter som gjorde att hon kunde spela tillsammans med sina 

klasskamrater. Varken Mikael eller Muhammed uppfattade att estetisk verksamhet kan bidra 

till deras personliga utveckling eller utveckling inom andra ämnen. Mikael gav ett exempel på 

att om en elev ville bli snickare, så skulle eleven få möjligheten att ha fler slöjdlektioner under 

sin skoltid. Han nämnde inget om att det skulle vara mer slöjdtimmar för samtliga elever, utan 

han tyckte att det hellre skulle finnas som valfrihet. Muhammed uttryckte istället sin 

upplevelse av lärare i samtliga ämnen: 

 
Jag tycker faktisk att det mesta hänger på läraren faktiskt, för det är den som 
gör om lektionerna blir bra eller dåliga. […]Så om läraren är bestämd så är 

eleverna också bestämda och gör det de ska, för det märker man på 

lektionerna oavsett ämne. 
 

Min tolkning är att är att lärare spelar större roll för eleverna än vad både elever och lärare är 

medvetna om, eller så vet inte Muhammed och känner osäkerhet kring vad han ska svara och 

därför hänvisar till lärarnas ansvar för elevernas kunskapsutveckling. I detta perspektiv 

uppfattar jag att man lätt hamnar i dilemmat: vem ansvarar för elevers kunskapsutveckling, 

eleven eller läraren? Min uppfattning är att båda parterna måste ta sin del av ansvaret, vilket 

inte är en färdig existerande mall, men det är min egen erfarenhet att estetiska verksamheter 

kan underlätta arbetsmoment för elever. Uppfattningen att estetisk verksamhet inte påverkar 

elevers personliga utveckling eller utveckling inom andra ämnen, hänvisar jag till Deweys 

teori om medveten handling och reflektering. Genom Deweys teori lär sig eleverna något på 

allvar (Forssell, 2005), och eleverna lär sig se en helhet på ämnen och sin skolgång.  Av 

eleverna är det endast Stina som visar sig ha börjat lära sig reflektera över sitt lärande.  

Svårigheter inom estetisk verksamhet  
Eleverna upplevde inga svårigheter med estetiskt verksamhet som ämne eller metod, däremot 

berättade Charlotte och Stina att svårigheter beror på vad eleverna ska göra under en lektion. 

De hänvisade till att svårigheter hade kopplingar till den personliga förmågan att göra eller 

skapa något, t.ex. att måla eller spela gitarr. Exempelvis, om en elev var vänsterhänt och 

skolan inte hade några vänsterhänta gitarrer fick eleven välja ett annat instrument eller att 

sjunga. Svårigheter med estetisk verksamhet var även förknippade med problem att nå högre 

betyg i ämnena bild och musik. Eleverna upplevde att det skulle behövas fler lärare på de 

praktiska lektionerna för att eleverna ska kunna få mer hjälp. I dagsläget hjälper lärarna främst 

dem som verkar behöva mest hjälp, och de övriga eleverna känner att de måste be om hjälp 

för att bli sedda av läraren.  

 

På frågan om det finns svårigheter med estetisk verksamhet svarade Mikael och Muhammed 

att ”om läraren är bra så tycker jag inte att det blir det på något sätt”. Min tolkning är att 

eleverna uppfattade frågan som generell, eftersom samma elever inte trodde att något ämne 

innehöll svårigheter i sig självt, utan att det var upp till läraren om ett ämne är intressant och 

roligt. De beskrev att en lärare ska vara rak i sättet, bestämd, ska tro på varje elevs förmåga att 
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lyckas på sitt sätt och hjälpa elever att nå sina mål. Beskrivningen av hur en lärare ska vara, 

uppfattar jag som likheter med det Lpo94 uttrycker och hur jag skulle vilja arbeta som lärare. 

 

Kurt uppfattade inte heller att det fanns svårigheter med verksamheten i skolan, men han hade 

uppfattningen att estetisk verksamhet borde bli ett ämne, eftersom han tyckte att det skulle 

vara kul att få lära sig ”spela teater och sådana här grejer”. Han tyckte även att man skulle få 

betyg i ämnet, eftersom det var hans upplevelse att eleverna skulle kunna ha nytta av estetiska 

kunskaper i framtiden. Kurt förklarade inte vidare på hur eleverna skulle kunna ha nytta av 

verksamheterna, men det är min tolkning att han menade vid presentationer av arbeten och 

liknande situationer, eftersom det i de situationer som eleverna har tidigare erfarenhet av.   

Eva uppfattade att de svårigheter som kan uppstå är relaterade till hur en elev väljer att arbeta.  

Hon menade att svårigheter hör samman med en elevs inställning och vilja att klara av ett 

moment och lära sig något nytt. I ett uttalande hänvisade hon till musikundervisningen: ”Man 

väljer ju själv vad man vill göra. Vill man ju lära sig spela gitarr och lägger tid på det, så lära 

man det sig till slut”. Jag finner detta citat intressant i meningen att det visar på hur Eva tänker 

kring arbetsmoment, d.v.s. att det är upp till personen själv om denne kommer att klara ett 

moment och inte på grund av andra faktorer. Envishet och beslutsamhet tolkar jag in i 

uttalandet och att det är något som alla människor har oavsett vem eller vad eleven står inför. 

Jag uppfattar samband mellan Evas utsaga och den fria viljan och intresset som återfinns i 

Deweys teori, där det handlar om att man delvis utgår ifrån elevers intressen och erfarenheter 

för att få arbetsmomenten att innehålla en avsikt och ett mål.     

Utvärdering och diskussion angående estetisk verksamhet 
Det gemensamma i samtliga elevers utsagor handlar om bristen av utvärderingar och en 

bristande bildundervisning. Elevernas utsagor kring utvärdering och utvecklingssamtal av de 

estetiska verksamheterna är brokiga: några elever diskuterade kring värdet ett ämne kan ha 

och hur detta ämne blir viktigt för eleverna.  

 

Muhammed berättade att hans oseriösa inställning till ämnet bild delvis berodde på att 

eleverna aldrig hade fått läxor eller prov inom ämnet. Mikael förklarade att desto fler läxor 

eleverna får, desto mer använder och går eleverna in för ett ämne. Samtidigt ifrågasatte han 

hur mycket nytta man kan ha av ett ämne och att det också var en avgörande faktor kring 

elevers oseriösa inställning till viss undervisning.  Kurt berättar att det förekommer praktiska 

prov inom de estetiska ämnena. Han tar idrottslektionerna som exempel, där det sker 

utvärderingar efter varje lektion och läraren ber om elevernas åsikter kring lektionens 

utformning. Sven berättade att hemkunskapslektionerna alltid har klara mål, och att 

hemkunskapen är ett viktigt ämne som eleverna kommer att ha nytta av hela livet. Han 

liknade det med ett negativ exempel om slöjdlektionerna, där eleverna går så fort de har 

plockat undan. Svens exempel tolkar jag hör samman med Deweys teori om att det är genom 

medvetna handlingar och reflekterandet kring dem som vi faktiskt lär oss något (Forssell, 

2005). Min uppfattning är att Sven värderar sina slöjdlektioner mindre än 

hemkunskapslektionerna, på grund av att han inte har lika tydliga och uttalade mål inom 

slöjden och för att han troligen trivs att arbeta med tydliga mål och avsikter. 

 

Alla de tre intervjuade tjejerna valde att diskutera utvecklingssamtal. Eva berättade att 

utvärderingar främst sker vid utvecklingssamtalen och att det är där eleverna får reda på vad 

de kan förbättra. Hon sa att betygskriterierna för musik sitter uppsatta i musiksalen, men hon 

trodde inte att det är så många som medvetet tittar eller arbetar mot dem. Stina och Charlotte 

sa att de inte riktigt hade haft någon utvärdering inom de estetiska verksamheterna än. Båda 

tror att det kommer att bli en stor utvärdering i slutet av nian, där alla ämnena från högstadiet 
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kommer att summeras. De berättade att om en elev vill veta sitt betyg så får eleven själv söka 

upp ämnesläraren, eftersom betygen uppdateras vid utvecklingssamtalen. I vissa ämnen har 

det hänt både Stina och Charlotte att de har fått hemskickat en bedömning och ett betyg, utan 

att eleverna visste hur de låg till. Samtliga elever förklarade att om estetisk verksamhet 

diskuteras på utvecklingssamtalen, gäller det enbart om en risk för en sänkning eller chans till 

höjning av ett betyg. Det framkom att eleverna uppfattade det oseriöst och opersonligt om en 

lärare inom estetisk verksamhet använde sig av färdigskrivna bedömningsmallar, för att 

utvärdera en elevs kunskapsutveckling. Detta speciellt om läraren inte hade haft en diskussion 

med eleven om dennes kunskapsutveckling. Min upplevelse kring detta ämne är att eleverna 

uttrycker brister i det grundläggande arbetet för bedömning och betygsättning. Jag tolkar att 

eleverna upplevde maktlöshet inför sin bedömning, eftersom det inte verkade finnas en dialog 

mellan eleverna och ämneslärarna när det handlar om bedömningar och målrelaterat arbete. 

Eleverna uttryckte även önskningar om fler lärare på estetisk verksamhet, mer arbete med 

betygsmatriser, mer självinsikt till eleverna och lärare som vill och kan hjälpa eleverna att nå 

sina mål.  

Avsikt med estetisk verksamhet 
Alla elever uppfattade att estetisk verksamhet skulle finnas i skolan, men de var osäkra på om 

skolor redan hade avsikter med undervisningen. Eva upplevde att syftet med estetisk 

verksamhet skulle kunna vara att alla ska hitta något att vara bra på och fungera som ett 

avbrott ifrån de teoretiska ämnena. Både Kurt och Sven upplevde att verksamheten ska stå för 

det som är roligt i skolan, men på vilket sätt kunde de inte besvara. Kurt förklarade att ”ja, att 

det ska vara lite mer, inte bara lyssna och skriva, det är vad jag upplever”. Min tolkning av 

Kurts utsaga är att han tilltalas av fysisk aktivitet och integrerade ämnen. Deweys teori om det 

sociala samarbetet, tror jag skulle passa Kurts sätt att arbeta med uppgifter, d.v.s. att han får 

lov att arbeta med andra elever och byta arbetsmiljö för att kunna reflektera kring sina 

uppgifter och arbeten (Forssell, 2005). Min tolkning är genom att det blir tillåtet att samarbeta 

kan eleverna få en personlig koppling och ett intresse kring arbetsmomenten, vilket kan göra 

att eleverna går in för arbetsuppgifter även om ämnena är främmande, eftersom de vet att de 

inte är ensamma om att lösa uppgiften. Stina och Charlotte upplevde att syftet med 

verksamheten är att elever ska få arbeta med sin andra hjärnhalva, att rita och spela musik, 

eftersom det är saker de måste kunna när de blir vuxna. Mikael och Muhammed berättade att 

om skolan hade en avsikt med undervisningen, så skulle den behöva bli tydligare. De 

upplevde att om det fanns fler lärare på de praktiska lektionerna och tydligare avsikter, så 

skulle det leda till att elever hade haft en annan inställning till estetisk verksamhet. Min 

sammanfattade upplevelse är att elevernas inställning till estetisk verksamhet inte är 

densamma som till kärnämnena, detta eftersom kärnämnena undervisas med en tydlig avsikt 

och mål som eleverna är medvetna om. 
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Diskussion 
I denna del kommer likheter och skillnader i resultaten mellan denna studies resultat och den 

tidigare studien kommer att diskuteras. Diskussionerna har utgångspunkter ifrån studiens syfte 

och jämförelserna förankras i litteratur och Lpo94.  I slutet av detta avsnitt finns diskussion av 

metodvalet, slutdiskussion av arbetet och förslag till vidare forskning.  

Estetisk verksamhet och konstnärliga ämnen 
I Jonssons och Lennanders (2008) resultat skilde sig samtliga lärares sätt att tala om sin 

verksamhet, sina mål och avsikter med undervisningen, och sitt beskrivande av arbetssätt. 

Lärarna beskrev ämnena genom att benämna formerna bild, musik, drama och rörelse var för 

sig. De tolkade begreppet estetisk verksamhet olika, vilket bidrar till svårigheten att kunna 

skapa en gemensam riktning för hur verksamheten ska utformas och vilket innehåll den ska 

ha.  

 

Likheterna mellan elevernas och lärarnas utsagor är den oklara uppfattningen av vad estetisk 

verksamhet faktiskt är. Min tolkning av elevernas hänvisningar till gymnasieskolan med 

estetisk verksamhet, skulle kunna vara att eleverna nyligen har gjort sina gymnasieval och 

därigenom läst om det Estetiska programmet eller att de eventuellt inte har någon annan 

uppfattning om vad begreppet kan stå för, än olika praktisk- estetiska ämnen. Det vill säga att 

eleverna kan ha lärt sig innebörden av begreppet genom en kontext, Vygotskijs yttre 

psykologiska redskap (Forssell, 2005), och använder sig av det utan att förstå begreppets 

betydelse. Thavenius (2002) menade att det inte finns något entydigt begrepp för estetisk 

verksamhet, och i denna undersökning är det min uppfattning att detta påstående stämmer. 

Varken eleverna eller lärarna var helt överrens om vad estetisk verksamhet innebar, varken i 

begreppsförklaringarna eller situationsexemplen. Eleverna hänvisade till flera olika ämnen 

och inte enbart estetiska, och lärarna benämnde varje ämne för sig självt. 

 

Skillnaderna var att eleverna uppfattade att konstnärliga ämnen hörde samman med insikten 

att tillverka (Forssell, 2005,s.91), men anmärkte inte att de estetiska verksamheterna handlade 

om att tillverka eller skapa objekt. Här tolkar jag ännu en gång att eleverna använder sig av 

det yttre psykologiska redskapet (Forssell, 2005), att eleverna förstår betydelsen i en kontext, 

men inte när det är taget ur en situation. Det kan även vara det att eleverna inte har nått den 

utvecklingszonen (Vygotkij, i Forsell, 2005) för att fullt förstå begreppens innebörd eventuellt 

p.g.a. att lärarna inte heller är riktigt säkra. Min tolkning av lärarnas osäkerhet kring 

begreppet hör samman med vad som står i Lpo94, att skolans uppdrag innehåller mycket 

tolkningsmöjligheter och att det knappt finns riktlinjer inom kursplanerna för ämnena bild och 

musik. Jag undrar hur och om begreppens uppfattningar hade förändrats om jag hade gjort en 

större studie, med både fler lärare och elever.  

Utformning och integrering 
Lärarna i den tidigare studien uppfattade att de integrerade estetisk verksamhet inom övrig 

undervisning och att verksamheterna utgör en stor del i undervisningen. Samtidigt uppfattade 

lärarna att det var viktigt att ämnena fick sin egen tid, för att eleverna ska kunna lära sig 

specifika kunskaper som detaljer och tekniker. Lärarna menade att verksamheterna är viktiga 

och meningsfulla för eleverna, och några uttryckte att det bästa hade varit om de estetiska 

verksamheterna hade varit integrerade i samtliga av skolans ämnen. De lärare som arbetade 

tematiskt och integrerat uttryckte att verksamheterna får automatiskt stort utrymme. Speciellt 
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inom de yngre åldrarna - innan alla elever kan läsa - används verksamheterna som alternativa 

uttrycksformer. (Jonsson och Lennander, 2008). 

 

Den enda likheten mellan eleverna och lärarna var att de uppfattade att estetiska verksamheter 

förekom som metoder och integrerade former. Skillnaderna var att eleverna önskade mer tid 

till de estetiska verksamheterna som ämnen, något som lärarna inte alls uttryckte. En elev 

ville att ämnet teater skulle finnas i skolan och att verksamheterna skulle finnas som valfria 

lektioner flera gånger i veckan. Lärarna beskrev att det var viktigt att verksamheterna som 

ämne fick egen tid för att eleverna skulle lära sig specifika kunskaper och uppfattade att 

verksamheterna redan fick stort utrymme i undervisning.  

 

Precis som Carlsen och Samuelsen (1991) beskrev lärarna att de estetiska verksamheterna 

berikar och kompletterar varandra, men de kan inte ersätta varandra eftersom varje ämne är 

eget och specifikt. Jag uppfattar det som något positivt att både eleverna och lärarna beskrev 

och uppfattade att det fanns estetiska verksamheter inom olika sorters ämnen. Dessa utsagor 

hänger samman med skolans uppdrag att skolans arbete måste skapa en balanserad helhet, där 

det ger utrymme för olika kunskapsformer (Skolverket, 2009). Eleverna berättade i resultaten 

att de ville ha mer tid till de estetiska verksamheterna, men de föredrog att ha så kallade rena 

ämnen, och inte så mycket verksamheter som metoder. I min tolkning skulle det kunna vara 

att eleverna har upplevt lektioner där lärare skulle integrera flera ämnen och inte riktigt 

lyckats. Av dessa uppfattningar har eleverna erfarenheter att integrerad undervisning är rörig 

och oseriös, som de uttrycker det. Men det skulle lika gärna vara det att lärarna inte har 

tillräckligt med kunskaper kring hur man kan integrera estetiska verksamheter med andra 

ämnen. Utsagorna från lärarna kan skapa ett moment 22, d.v.s. att de önskar att det var med 

integrerad undervisning, men de vet inte hur man kan göra det möjligt och därför förblir 

undervisningen uppdelad. Det är även min upplevelse att eleverna återigen använder sig av de 

yttre psykologiska redskapen och försöker använda sig av högre psykologiska funktioner 

(jämför Vygotskij, Forssell, 2005), att eleverna försöker förstå något utan att kommunicera 

med andra. Precis som Skolverket (2009) menar är det min uppfattning att estetisk 

verksamhet behöver finnas integrerad i skolan, för att alla eleverna ska få chansen att utrycka 

sig på sitt sätt och för att skolan verkligen är en skola för alla. Brister på kunskap kring 

integrerade ämnen skulle, enligt min gissning, vara en fråga om brist på lärarkompetens, 

lärarens utbildning eller skolans kunskaper. De svårigheter som jag uppfattar kan uppstå inom 

integrerat arbete är att göra rättvisa bedömningar och betygsättningar, just som en metod alltid 

är en metod och inte får den extra tiden som ett ämne får. Ämnet hemkunskap verkade få en 

plats bland estetisk verksamhet av eleverna, vilket enligt min tolkning hör samman med 

Deweys teori om instinkten att tillverka och att det är därför eleverna relaterar ämnet till 

estetisk verksamhet (Forssell, 2005). Integreringen mellan bild och hemkunskap som eleverna 

gav exempel på kan vara en anledning till att de uppfattar hemkunskap som estetisk 

verksamhet.    

Den estetiska verksamhetens betydelse för elever och lärare 
Alla lärarna beskrev att den estetiska verksamheten är viktig för både elever och skolor. 

Merparten av dem var måna om att estetisk verksamhet inte ska upplevas som en paus ifrån 

den ordinarie undervisningen, då eleverna kan uppleva arbetsmoment utan krav, mål och 

motivering. Lärarna trodde att elevernas upplevelser kring estetisk verksamhet kan ha sina 

grunder från skolans tidigare år, där ritboken och pyssel kunde förekomma som pauser ifrån 

det verkliga arbetet med att läsa, skriva och räkna. Informanterna var oeniga om estetisk 

verksamhet ska vara en enbart rolig plats eller paus ifrån de andra ämnena. Men 

informanterna var eniga om att verksamheterna kunde bidra till elevernas person- och 



24 

ämnesutveckling, trots att deras motiveringar skilde sig åt. Några menade att de estetiska 

verksamheterna ger möjligheter för elever att pröva olika sätt att ta in kunskap, då många 

elever lär sig mer och får en annan förståelse för ämnena om de får arbeta både praktiskt och 

teoretiskt, med hänvisningar till elever som lär sig genom andra sinnen än se, höra och läsa. 

Lärarna hänvisade till sin livserfarenhet och att de såg positiv inverkan av att arbeta med mål 

och avsikter. (Jonsson och Lennander, 2008).  

 

Den estetiska verksamhetens betydelse för elever och lärare visade skillnaderna att eleverna 

inte uppfattar någon nytta med verksamheterna och samtliga lärare ansåg att verksamheterna 

är viktiga för både elever och skola. Likheterna mellan både lärarna och eleverna var att 

elevernas personliga utveckling och ämneskunskaper kunde stärkas med hjälp av de känslorna 

som eleverna upplevde kring estetiska verksamheter. Ur resultaten framkommer det att några 

elever uppfattar att estetisk verksamhet ska fungera som rolig och som en paus ifrån den 

vardagliga skolan, i likhet med hur några av lärarna uppfattade verksamheterna.   

 

Jag tror på lärarnas utsagor om att elevernas uppfattningar av verksamheterna är baserade på 

de tidigare årens inslag av att rita och pyssla mellan arbetsuppgifter. Precis som det står 

skrivet i Lpo94 kan dessa pauser handla om att uppmuntra och stödja individen i sin 

kunskapsinhämtning (Skolverket, 2009). Det är min uppfattning att eleverna ska få en chans 

att få lite distans till vad de lär sig och få slappna av ifrån arbetsmoment, men detta skulle i så 

fall finnas inom varje ämne och inte verksamheterna specifikt. Elevernas uppfattningar i 

kontrast till lärarnas härleder jag ännu en gång till det faktum att lärarna är vuxna och har 

antagligen redan nått de utvecklingszoner (jämför Vygotskijs teorier, Forssell, 2005) som 

krävs för att förstå att alla ämnen är delar av skolans uppdrag.  

Utvärdering och diskussion angående estetisk verksamhet 
Lärarstudien visade att lärarna inte över lag lade ned tid eller vikt vid att utvärdera eller 

diskutera verksamheter med sina elever. Skillnaden mellan lärarnas sätt att utvärdera 

undervisning var vidd i beskrivningarna, från diskussioner om slutprodukt och upplevelserna 

kring den, till att ingen utvärdering eller diskussion förekom. Lärarna betonade hur viktigt och 

meningsfullt arbetet blir om elevernas skapande material sparades och producerades av en 

anledning. De menade att avsikten med momenten ska kunna utvärderas så eleverna inte 

uppfattar att deras skapande är förgäves. (Jonsson och Lennander, 2008). 

 

Likheten mellan lärarna och eleverna i denna kategori är bristen på kunskap och 

kommunikation kring bedömning och utvärdering. Skillnaderna var att eleverna uppfattade att 

ju mer de får arbeta med ett ämne, som läxor och förhör, desto större vikt lägger de vid ämnet. 

Lärarna uppfattade att elevernas skapande främst skulle göras med pedagogiska avsikter, utan 

någon koppling till vad som skapades. Skolverket (2009) tar upp hur viktigt det är att skolan 

stödjer och uppmuntrar eleverna i sin kunskapsinhämtning och stimulerar individen att 

vidareutvecklas. I slutdokumentet räknas alla ämnen in, eftersom alla ämnen är en del av 

skolans uppdrag. Min uppfattning är att det är till fördel om alla elever känner så inför alla 

ämnen och inte enbart för estetisk verksamhet. Jag uppfattar att lärarna inom båda 

undersökningarna bekräftar Deweys farhågor, att läraren lämnar ansvaret och initiativet för 

elevens utveckling till eleven själv. Samspelet mellan elever och lärare tycks saknas inom just 

utvärderingen och diskussionerna om undervisningen. Informanterna i båda studierna tycks 

inte kombinera Vygotskijs yttre och inre psykologiska redskap (Forssell, 2005), utan fastnar 

vid de yttre redskapen och deras utvecklingsprocess bromsas. Mitt förslag kring hur 

informanterna skulle kunna arbeta vidare med dessa likheter och skillnader är att arbeta efter 

olika bedömningsmallar, matriser eller portföljer. Med de olika alternativen skulle både 
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lärarna och eleverna kunna synliggöra avsikterna med moment och öppna upp 

kommunikationen och samspelet som behövs för elevernas utvecklingsprocesser (jämför 

Dewey och Vygotskij, Forssell, 2005).   

Osäkra avsikter med estetisk verksamhet 
Lärarna uppfattade att det bör finnas ett syfte med estetisk verksamhet, men de hade ingen 

motivering till varför. Några av lärarna beskrev att det skulle finnas lektionsplaneringar med 

tydliga mål och avsikter, och några benämnde vikten av att det skulle vara lustfyllt och roligt 

för eleverna. En lärare uppfattade det var viktigt att skolan visar en gemensam helhet där alla 

ämnen är integrerade, så att alla barn får lära sig med olika sinnen. (Jonsson och Lennander, 

2008).  

 

Likheterna mellan eleverna och lärarna är osäkerheten om det finns avsikter med estetisk 

verksamhet och vilka dessa avsikter i så fall är. Alla informanter, både elever och lärare hade 

uppfattningen att estetisk verksamhet delvis skulle vara rolig och delvis fungera som avbrott 

ifrån de andra ämnena. I Lpo94 står det inte utförligt om avsikter för verksamheterna, men jag 

kan föreställa mig att dessa återfinns i kursplaner. Enligt Deweys (Forssell, 2005) perspektiv 

på lärande är det de planerade handlingarna med mål och avsikter som leder till 

kunskapsutveckling. Hur kommer det sig att avsikterna förblir, enligt samtliga 

informantgruppers uppfattningar, dolda? Detta skulle kunna bero på flera olika faktorer, som 

att skolan inte har en tradition av träning för reflekterat lärande, brist på kunskap och lärarnas 

utbildning eller att samspel, kommunikation mellan lärare och elever, helt saknas.    

Ej komparativa kategorier 
Under denna rubrik har jag samlat tre kategorier, två ifrån denna studies resultat och en ifrån 

den tidigare studien.  Till dessa kategorier finns det inte något material att jämföra, men jag 

har ändå valt att ta med det inom diskussionen, eftersom jag finner att aspekterna har 

samhörigheter med estetisk verksamhet.  

Elevernas inställning 

Eleverna reflekterade över sina egna insatser inom skolarbeten och önskade att fler elever fick 

mer självinsikt, i meningen att de skulle satsa på den kunskapsnivån som var 

verklighetsförankrad och inte enbart en dröm. Tjejerna uppfattade främst att elevernas 

inställning till läxor och uppgifter var upp till eleverna själva, medan killarna ansåg att det var 

lärarnas ansvar att eleverna var inspirerade till att göra sina uppgifter.  

 

I denna studie har jag valt att avstå ifrån att lägga ett genusperspektiv på informanternas 

utsagor, men inom just denna kategori finns det möjligheter att vidareutveckla, t.ex. om det 

finns skillnader mellan hur tjejer och killar i grundskolan tänker kring undervisning och 

personligt ansvar. I denna undersökning skulle elevernas utsagor kunna kopplas samman med 

Vygotskijs utvecklingszoner, om de är samma för tjejer som för killar, eller till Deweys 

teorier om lärare som ska möta elevernas behov och intressen (Forssell, 2005).   

Elevernas uppfattningar kring lärarnas roll 

Ett ämne som eleverna återkom till i intervjuerna var lärarens roll, uppmuntran, närvaro, tro 

på och kontakt med eleverna. Flera elever diskuterade ämnen utifrån hur deras ämneslärare är, 

inte ämnets innehåll. Eleverna uppfattade att det är läraren som är avgörande för om lektioner 

är bra eller dåliga, med förklaringen att om läraren är bestämd så speglar det av sig på 

elevernas värderingar och beteende. Informanterna beskrev att om fler lärare på de praktiska 

lektionerna och tydligare avsikter, så skulle det kunna påverka till att elever hade en annan 
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inställning till estetisk verksamhet. Eleverna uttryckte att de hamnade i ett dilemma p.g.a. 

lärarbrist under de estetiska verksamheterna: den enda gång eleverna fick uppmärksamhet 

från ämnesläraren var om de bad om hjälp, men om de bad om hjälp blev elevernas betyg 

lidande eftersom de då inte arbetade självständigt.  

 

Ur denna kategori kommer lärarens roll för eleverna fram. Det är något som inte har benämnts 

tidigare och inte heller varit en avsikt, men jag uppfattar att elevernas uttalanden visar hur 

viktig läraren faktiskt är för eleverna, både som ledare och stöttepelare, och att skolan inte 

enbart handlar om de olika ämnena.   

Lärarkompetensen 

Den tidigare studien visade att merparten av lärarna hade sin grundutbildning genom olika 

lärarutbildningar. Men deras kunskaper, erfarenheter och intresse kring de estetiska 

verksamheterna skilde sig mellan lärarna. De lärare som inte hade någon speciell utbildning 

inom verksamheterna, hade även osäkra motiveringar till sitt arbete med estetisk verksamhet.  

Lärarinformanterna uppfattade inte att de hade trygghetskänsla i delar av verksamheterna, och 

därför riskerades just dessa delar väljas bort inom undervisningen. Inom informanterna fanns 

det ett tydligt mönster om att de som intresserade och ägnade sig åt de estetiska 

verksamheterna på fritiden, även var dem som själva hade sökt fortbildningar och ville ha mer 

utbildning inom dessa områden. De lärare som hade mer utbildning kring verksamheterna 

kände även större trygghet och motiverade verksamheternas betydelse och deras förhållande 

till dem.   

 

När jag gick kurserna om de Allmänna Utbildningsområdena 1-3 på lärarutbildningen fanns 

det två dagar då alla lärarstudenter fick prova på estetiska verksamheter. Två dagar var 

tillräckligt och resten av verksamheterna hänvisades till ämneskurserna som hade ansvar för 

ämnesdidaktiken. Jag håller med Jonsson och Lennanders (2008) resultat att det är upp till en 

lärares personliga intresse hur ett ämne blir undervisat och integrerat. I relationen mellan 

lärare och elev, är det eleven som är beroende av läraren för att lyckas, för att nå upp till sina 

planerade mål och bli inspirerad av lärarens intresse för både ämnet och elevens 

kunskapsutveckling (Forssell, 2005). Det är min tolkning att om lärarna inte är intresserade av 

att integrera estetiska verksamheter i sin undervisning, då lever de inte upp till sin profession 

eftersom de inte försöker vara en lärare för alla sorters elever.  
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Metodreflektion 
Till en början är jag tacksam över pilottesterna som genomfördes på både enskilda tonåringar, 

klasser och verksamma pedagoger. Utan dem hade jag inte fått samma svar på de semi-

strukturerade intervjufrågorna. De semi-strukturerade intervjuerna upplevde jag fungerade 

bra, eftersom följdfrågorna kunde anpassas efter informanterna och därmed tydliggöra vad de 

ville ha sagt. Det insamlade materialet blev brett just på grund av intervjuernas natur och 

informanterna kom att besvara andra intervjufrågor genom sina förklaringar. Jag var 

medveten om risken att inte få utförliga svar, eftersom mina informanter var 16-åringar som 

jag inte kände. Den största svårigheten som jag fick vid transkriberingen av materialet var att 

informanternas svar var tämligen korthuggna. Transkriberingen var tidskrävande, men väl 

värt arbetet som blev tydligt och överskådligt med Brymans (2002) schema. Efter samråd med 

studierektorn intervjuades eleverna två och två, för att de skulle känna mer trygghet i 

intervjusituationen. För många av informanterna var det den första gången som de blev 

intervjuade av en vuxen som de inte hade haft kontakt med tidigare. Trots att jag skickade 

informationsbrev i förväg om intervjuernas natur och hade samtal innan och efter 

intervjuerna, är det min tolkning att eleverna kände sig nervösa och eventuellt osäkra i den 

intervjusituation som de var i. Informanterna tacklade intervjuerna olika, några blev tysta och 

svarade med kroppsspråket (som inte syns eller hörs vid inspelningarna) och några upprepade 

svaret ifrån den tidigare frågan och försökte utveckla det. Det var mycket tack vare de semi-

strukturerade intervjuerna som jag kunde få informanterna att svara med hela meningar. Det 

är min upplevelse att jag kan ha påverkat informanternas svar, genom att följdfrågorna blev 

vinklade efter informanterna, men det var min grundtanke att få utvecklade svar. Om jag hade 

önskat få exakta svar hade en enkät varit det säkraste alternativet, men med risken att 

enkäterna inte skulle blivit seriöst ifyllda av informanterna. Jag var införstådd med att 

intervjuerna kunde bli en utmaning, vilket de blev, men till nästa gång skulle jag vilja komma 

i kontakt med informanterna under flera korta intervjusituationer och eventuellt följa med 

informanterna i deras vardag innan de semi-strukturerade intervjuerna tar plats. Hade jag följt 

med informanterna så skulle de eventuellt inte ha upplevt samma nervositet och känslan av att 

jag var en vuxen utifrån, trots att jag inte hade känt informanterna personligen så skulle jag ha 

varit ett ansikte de kände igen.   

 

Den komparativa metoden upplever jag som intressant. Jag är säker på att flera kategorier 

hade framträtt om jag skulle ha utökat studien med fler informanter. Det var en utmaning att 

inte försöka förvränga Jonsson och Lennanders (2008) resultat för att kunna passa med mina 

resultat, men skillnaderna och likheterna som visade sig var intressanta, i det avseendet att jag 

inte kunde förutse hur diskussionen kom att se ut förrän den faktiskt var klar. Det var 

intressant att se tydligheterna mellan elev- och lärarinformanternas olika sätt att svara, då 

lärarnas svar, enligt min uppfattning, var målande med många exempel och elevernas 

antingen korthuggna eller utsvävande. 

 

Denna studie kan inte visa hur elever uppfattar estetisk verksamhet rent generellt, eftersom de 

elever som intervjuats kommer från samma skola i samma kommun, vilket är både till för- 

och nackdel. Fördelen att eleverna kände varandra underlättade intervjusituationen och 

nackdelen med att alla eleverna kom från samma skola var att de kunde ha liknande 

upplevelser kring estetiska verksamheter. Det hade varit intressant att undersöka om elever 

från olika skolor i samma stad hade haft liknande uppfattningar. Eller om jag hade gjort en 

studie med elever ifrån olika delar av landet - hur hade resultaten och diskussionen sett ut då? 

Men informanterna som har använts i denna studie är unika och chansen att andra elever ska 
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ha exakt samma erfarenheter är liten, så på det sättet blir denna komparativa studie unik på sitt 

sätt.   

 

Det är min uppfattning att det kompenserande begreppet konstnärliga ämnen, uppfyllde sin 

funktion att fungera som en länk mellan elevernas talsvenska och innebörden av estetisk 

verksamhet. Samtliga elever svarade snabbare på frågan kring konstnärliga ämnen än när 

estetisk verksamhet efterfrågades, trots att begreppen fick liknande svar, detta borträknat 

ämnena idrott, sy- och träslöjd och hemkunskap.  

 

I intervjufrågorna valde jag, på inrådan av min handledare, bort att använda frågor om 

personlig vinning och om det finns utmaningar inom estetisk verksamhet, eftersom dessa 

frågor hade vinklade och värderande karaktärer. 

Slutreflektioner 
I denna studie har jag undersökt hur några elever uppfattar estetisk verksamhets innebörd och 

hur de uppfattar sin skolas arbete med dessa verksamheter. Likheter och skillnader mellan 

pedagogers och elevers uppfattningar kring verksamheterna med kopplingar kring de 

teoretiska utgångspunkterna har även diskuterats.  

 

Eleverna uppfattade att estetisk verksamhet består av ämnena musik, bild, dans, teater, idrott, 

syslöjd och träslöjd. I intervjuerna hänvisade samtliga elever till dessa ämnen, både som 

ämnen och integrerade metoder. Eleverna uppfattade att deras skola arbetade med samtliga 

ämnen, men de önskade mer lektionstid, mer målinriktad undervisning och fler lärare inom de 

estetiska verksamheterna. Eleverna uttryckte saknad av diskussioner och kontakt med lärare 

och en tro på att eleverna skulle lyckas med sina uppgifter. Det är min tolkning att eleverna 

ville ha mer personlig kontakt med läraren än vad som hinns med under lektionerna, så att 

bedömningarna och betygsättningarna av elevernas kunskaper är en levande diskussion. 

Likheterna och skillnaderna mellan elevernas och lärarnas uppfattningar är många, däribland 

uppstod några kategorier som inte kunde jämföras, exempelvis att eleverna värderade ett 

ämne efter hur läraren var som ledare, att både elever och lärare uttryckte osäkerhet kring 

innebörden av estetisk verksamhet, där eleverna i vissa fall hänvisade till gymnasieskolan och 

lärarna till de praktisk-estetiska ämnena.  

 

Som avslut är det min uppfattning att syftet och frågeställningarna för undersökningen har 

uppfyllts. Det visar sig att elevernas och lärarnas uppfattningar kring innebörden av estetisk 

verksamhet är olika. Eleverna hänvisade mer till lärarnas inställningar till ämnen än hur 

ämnena själva fungerar, och lärarnas intresse och kompetens för verksamheter speglar av sig 

på elevernas inställningar kring estetisk verksamhet.     

Vidare forskning  
I och med att denna undersökning är gjord som en komparativ studie, så skulle det varit 

intressant att göra en studie utifrån enbart elevernas uppfattningar. Fick man möjligheten så 

skulle jag vilja göra en större studie under en längre tidsperiod med inriktning på hur skolor 

arbetar med att integrera estetisk verksamhet. Det hade varit av intresse att göra en större 

kvantitativ undersökning, exempelvis med enkäter, med samma utgångspunkt som denna 

studie om estetisk verksamhet och elevers uppfattningar. Slutligen skulle det kunna gynna 

kommuner om man gjorde en studie om hur skolledningar och kommuner diskuterar och 

beslutar kring satsningar och profileringar av estetiska verksamheter i skolor.    
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BILAGA 1 
Informations brev till föräldrar och målsmän för elever i årskurs 9 

Hej,  
Jag heter Therése Rosdahl Nilsson och studerar på Högskolan i Gävle, men bor och arbetar i 
Växjö. Nu håller jag på att skriva mitt examensarbete och har valt att göra inspelade 
intervjuer med åtta slumpvis valda elever i årskurs 9. Syftet med min studie är att undersöka 
hur några elever upplever de konstnärliga ämnenas innebörd och hur de upplever deras 
skolas arbete med dessa verksamheter.  Detta innebär att jag kommer att lyfta likheterna 
mellan elevernas svar sinsemellan och även jämföra elevernas svar med en liknande studie 
men ur pedagogers svar.  
 
Eleverna kommer att själva få välja fingerade namn, detta för att skydda deras anonymitet. 
Det är endast jag som intervjuare som kommer att lyssna på elevernas inspelade svar. 
Svaren kommer att bli transkriberade och dessa texter kommer jag och min handledare att 
ta del av. När svaren är transkriberade kommer jag att förstöra de inspelade svaren. 
Eleverna kommer att bli intervjuade två och två i grupprum under skoltid och kommer att få 
läsa igenom frågorna innan intervjun, så de hinner tänka efter lite och träffa mig.  
Om ni föräldrar och målsmän har några frågor så får ni gärna kontakta mig.  

 
 
Tack på förhand för att ni låter era barn vara en del av min studie! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
   Therése Rosdahl Nilsson 
 

Mail: mnlfr05@student.lnu.se 
 

Klipp av och ta med svarstalongen till Therése på onsdagen 14/4 (innan intervjun)
   
  
Ja, ___________________________får lov att delta i studien.________________________________ 
        (Elevens namn och klass)        (Förälder eller målsmans underskrift) 
 
 
Nej, ___________________________får lov att delta i studien._______________________________ 
        (Elevens namn och klass)            (Förälder eller målsmans underskrift) 
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BILAGA 2 
Intervjufrågor 
 

Fingerat 

namn:_________________________________________________________________ 

Ålder:__________ 

 

1. Vad tänker du på när du hör begreppet estetisk verksamhet?  

2. Vad tänker du på när du hör begreppet de konstnärliga ämnena?  

3. Vilka erfarenheter har du av konstnärliga ämnen? – i skolan/ på fritiden 

4. Hur skulle du beskriva de konstnärliga ämnena i din skola? 

5. Upplever du att de konstnärliga ämnena ska undervisas med någon speciell baktanke? 

6. Upplever du att det finns ämnen som hänger ihop med konstnärliga ämnena? 

Om ja - Vilka ämnen och hur då? 

Om nej - Hur kommer det sig? 

7. Hur många lektioner i veckan har du med: a) enbart konstnärliga ämnen? b) ämnen 

hänger ihop med de konstnärliga ämnena? 

8. Hur tycker du att konstnärliga ämnena ska undervisas som ämne? Var för sig eller 

ihop? 

9. Hur upplever du att de konstnärliga ämnena kan bidra till din utveckling inom andra 

ämnen? 

10. Upplever du att det finns några svårigheter med de konstnärliga ämnena i din skola? 

Om ja – vad finner du svårt? 

Om nej – hur tror du det kommer sig? 

11. Diskuterar och utvärderar ni elever och era lärare konstnärliga ämnena tillsammans? 

Om ja – hur gör ni då? 

Om nej – hur kommer det sig tror du? 

12. Diskuterar du, din klassföreståndare och din målsman om hur du utvecklas inom bild, 

musik och de övriga konstnärliga ämnena? 

Om ja – hur då? 

Om nej – hur kommer det sig? 
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BILAGA 3 
Skolans uppdrag 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 

samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om 

individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om 

att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 

generation till nästa.  
Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnensfostran och 

utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de 

mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt.  

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga.   

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få 

möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 

betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper.  

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 

historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin 

förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta 

ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.  

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 

med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär 

också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.  

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 

Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 

förmåga att göra personliga ställningstaganden.  

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan 

om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i 

en sådan diskussion.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.  
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Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 

Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan 

berika elevernas utveckling och lärande. Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och 

växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga 

och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 

uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form skall 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 skall tillägna sig” (Skolverket, 2009:5ff). 


