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Abstract 
 
Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar lärare har om estetiska 
lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med 
lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. 
 
Vilka olika uppfattningar om estetiska lärprocesser finns och på vilket sätt kan 
informanternas utsagor ge någon vägledning till hur dramapedagogikens roll i 
sammanhanget skulle kunna utvecklas genom Kulturrådets satsning på Skapande skola? 

 
I studien beskrivs tidigare forskning kring kultur i skolan och olika forskares 
uppfattningar av estetiska lärprocesser.  
 
Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod där 
fem beskrivningskategorier utkristalliserats, i kategorierna inryms en bred variation av 
uppfattningar om vad estetiska lärprocesser är:  

 

Kategori 1. Estetiska lärprocesser som didaktisk förstärkningsteknik 
Kategori 2. Estetiska lärprocesser som emotionell inlevelseprocess 
Kategori 3. Estetiska lärprocesser som kognitivt uttrycksmedel 
Kategori 4. Estetiska lärprocesser som gränsland mellan det ämnesspecifika och 
det allmänestetiska. 
Kategori 5. Estetiska lärprocesser som ett medel för att synliggöra och stimulera 
elevens personliga intelligensprofil 

  
Studien har också synliggjort de institutionella strukturernas betydelse när det gäller att 
få olika skolämnen att samverka genom estetiska lärprocesser. Emotionell 
inlevelseprocess kan ses som en överkategori i förhållande till de andra och har tolkats 
genom Lars Lindströms teori om lärandet i, om, med och genom konsten samt utifrån 
Mia-Marie Sternudds analys av dramapedagogikens olika perspektiv. 
 
Nyckelord: estetiska lärprocesser, fenomenografi, ämnesintegrerad undervisning, kultur 
i skolan 
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1 Inledning 

Det råder olika meningar om vad estetiska lärprocesser är och under min tid som 
verksam dramapedagog med uppdrag inom grundskola, gymnasieskola, högskola och 
kulturskola har jag sett att man tenderar att samla de estetiska ämnena inom 
benämningen estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser är inte definierat utan kan 
tolkas på många olika sätt utifrån vem som beskriver den. Min uppfattning är att man 
inom forskningen kring estetiska lärprocesser ser de estetiska ämnena som likvärdiga 
och att variationen av estetiska uttryckssätt behövs i lärprocessen.  

 

I en artikelserie som utgivits av Fotnoten, Lärarförbundets tidning om dans-, drama-, 
musik- och teaterpedagogik, diskuteras olika definitioner av estetiska lärprocesser av 
forskare och verksamma pedagoger inom området. Beskrivningarna skiljer sig beroende 
på vilket område var och en representerar. Samtliga är rörande överens om att de 
estetiska ämnena behövs och behöver få mer plats i skolan. Denna uppfattning finner 
stöd i den forskning som kommer att presenteras uppsatsen.  
 

Jag är intresserad av att undersöka uppfattningarna om estetiska lärprocesser i 
grundskolan för att se hur man kan utveckla samarbetsformer kring kultur och estetik i 
skolan. Efter att ha gått en kurs i estetik och pedagogik vid Högskolan Väst har jag sett 
att forskningen inom estetik och pedagogik har många berörningspunkter med 
dramapedagogik. I kursen läste man drama, musik, bild och dans och relaterade ämnena 
till forskning kring estetiska lärprocesser. Drama finns inte på elevernas schema i 
grundskolan, däremot förväntas att man skall använda drama i undervisningen, i alla fall 
om man läser de läroplanstexter som beskriver skolans uppdrag. Det utrymme som 
finns för verksamma dramapedagoger i skolan utgörs främst genom projekt som 
finansieras av Skapande skola, ett projekt där Kulturrådet tillhandahåller medel som 
skolorna kan ansöka om. 
 

Ett intresse har väckts kring hur man kan utveckla samverkansformer kring skapande 

skola. I ett första steg vill jag ta reda på vad lärare i skolan tänker kring estetiska 
lärprocesser och hur beskrivningarna kan tolkas utifrån forskningen inom områdena 
estetiska lärprocesser och dramapedagogik. Informanterna i min uppsats är lärare som 
inte själva undervisar i estetiska ämnen men som har valt att på olika sätt ta in estetiska 
lärprocesser i sin undervisning i svenska, SO och NO.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kultur i skolan 

Kultur i skolan har sedan 1985 varit en benämning för statliga satsningar som bland 
annat syftat till att ta in kulturarbetare, teater och konstnärer i olika projekt i skolan. 
Åren 1995-1998 arbetade Utbildningsdepartementet fram en strategi för Kultur i skolan 
och en beredningsgrupp tillsattes. Under perioden 1999-2002 samarbetade Skolverket 
och Statens kulturråd för något som kom att kallas ”Kultur för lust och lärande” Syftet 
var att etablera förbindelser mellan skolan och kulturlivet (Lena Aulin-Gråhamn, 
Magnus Persson & Jan Thavenius, 2004).  
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Gemensamt för Kultur i skolan- projekt har varit att externa kulturarbetare har kommit 
till skolorna i syfte att tillföra kompetens i de ämnesområdena som rör kultur och 
estetik. Kritik har riktats mot projekten eftersom de inte lyckats åstadkomma något 
långsiktigt arbete eller utveckling av Kultur i skolan. Ericsson & Lindgren (2007) 
hänvisar till Mats Trondmans (1997) utredning av kultur i skolan där kritiken riktas mot 
att projekten mestadels handlat om kulturfostrande utifrån en omedvetenhet kring 
kulturens innehåll och funktion. Trondman ifrågasätter antagandet att all kultur 
framställs som väsentlig och utvecklande för eleverna. Det framkom även att eleverna 
inte kunnat påverka innehållet (a.a). 
 
Aulin-Gråhamn m.fl. (2004) menar att man skulle kunna se alla verksamheter som knyts 
till kultur i skolan som ett slags kulturellt fält och hänvisar till Pierre Bourdieus begrepp 
för fält. Fältet enligt Bourdieu fungerar som en slags tankekonstruktion för att kunna 
ringa in olika delar och verksamheter som berörs inom fältet. Syftet är att kunna studera 
sociala och kulturella fenomen, men även maktrelationer. Aulin-Gråhamn (2004) menar 
att om man ringar in fältet så kan man lättare synliggöra vad de olika verksamheterna 
står för och därigenom tydliggöra gemensamma riktlinjer. 
 
Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius vid Malmö Högskola fick i uppdrag att 
undersöka hur lärarutbildningen på olika sätt kan stödja utvecklingen av fältet kultur i 

skolan och överlämnade 2003 en utredning och ett antal förslag. Utredningen 
publicerades i Kultur och estetik i skolan 2003. I utredningen framgick att det finns för 
lite dokumenterande erfarenheter och forskning kring arbetet med kultur i skolan. 
Vidare såg man att fältet kultur i skolan är för vagt och inte har någon uttalad strategi. 
Man ansåg att skolan behöver vidga sina begrepp både när det gäller kunskap, kultur 
och estetik. Begreppen behöver hållas samman och utvecklas mot bakgrund av de 
kulturella förändringarna i samhället.  
 
I Skolan och den radikala estetiken, redogör Aulin- Gråhamn m.fl. (2004) för effekter av 
Kultur i skolan-satsningar och hänvisar till en undersökning där Annika Åstrand 
analyserat lärare och skolledares beskrivning av Kultur i skolan-satsningar. I 
undersökningen som kom att heta Kultur i skolan. Lek eller allvar? framkommer att de 
intervjuade lärarna har svårt att relatera till begrepp som kreativa arbetsformer, 
skapande verksamhet och estetiska lärprocesser. De verksamheter som omnämnts i 
samband med Kultur i skolan har snarare handlat om ”roliga timmar”, ”shower”, besök 
på olika muséer utan för- och efterarbete. Det fria skapandet har framhävts som något 
barnen klarar själva utan pedagogisk ledning (a.a.).   
 
Resultat av undersökningen visade även att Kultur i skolan är underordnad den goda 

skolan. Den goda skolan och den effektiva skolan står i motsatsförhållande till varandra. 
Den effektiva skolan står för ett ensidigt kunskapsförmedlande medan den goda skolan 

vill främja det fria skapandet och ser till elevens uttrycksbehov. Kultur i skolan-
satsningarna har syftat till att bland annat motverka vad den effektiva skolan står för och 
göra skolan mer attraktiv för eleverna. Syftet har varit att skapa goda relationer och att 
eleverna skall känna trygghet i skolan. Något definierat mål som eleven skall uppnå i 
form av nya insikter eller kompetenser förekommer inte i arbetet. Kultur i skolan har 
mestadels handlat om olika kulturprojekt som inte kopplats till skolans ämnen. 
Skolkunskaperna behöver istället diskuteras och sättas i relation till fler perspektiv och 
där kan konsten och det estetiska gestaltandet berika. (Aulin-Gråhamn m.fl. 2004). 
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1.1.2 Skapande skola 

Skapande skola är benämningen på det som tidigare kallats Kultur i skolan. Skapande 

skola är en statlig satsning under kulturrådet och pengar söks av skolhuvudman. Till 
grund för beslut om bidrag till Skapande skola ligger förordning (2007:1436) om 
stadsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, utfärdad av regeringen. På kulturrådets 
hemsida, presenteras de riktlinjer som gäller för att söka bidrag till Skapande skola.   

 
Förutsättningen för att beviljas bidrag är att det finns en plan för utveckling av kultur 
och skapande verksamhet i skolan. Efter varje verksamhetsår kräver statens kulturråd 
in en redovisning av hur pengarna använts. Tydliga kriterier finns fastställa för hur 
pengarna får användas. För att en skola skall beviljas bidrag krävs bland annat att skolan 
arbetar med insatser som främjar elevernas eget skapande som en del av lärandet. En 
annan riktlinje som presenteras är att man skall arbeta med insatser som främjar 
förbättrande strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolans årskurser 1 
till 9 och kulturlivets parter. Med kulturlivets parter menar man professionella aktörer 
som bedriver kulturverksamhet inom alla konstnärliga genrer och omfattar 
kulturinstitutioner på lokal, regional och statlig nivå. 
 
Sammanfattning 
Att Kultur i skolan har ersatts med vad förordningen 2007:1436 valt att benämna 
Skapande skola kan ses som en riktning mot att mer medvetet integrera de estetiska 
ämnena i undervisningen. För att bidrag till kommunerna ska beviljas krävs långsiktiga 
handlingsplaner. Kultur- och utbildningsförvaltningarna i kommunerna samråder kring 
dessa handlingsplaner och skapar på så sätt en gemensam syn på hur Skapande skola 
ska utformas.  
 
Medlen fördelas år från år vilket gör det omöjligt för kommunerna att kunna planera 
långsiktigt vilket gör att man riskerar att återigen hamna i enstaka projekt. Estetiska 
lärprocesser behöver genomsyra skolans kunskapssyn och inte bara läroplanstexterna. 
Varje ämne i skolan bör ge möjlighet till gestaltande via de estetiska ämnena. Om man 
vill utveckla skolan krävs mer kontinuerliga satsningar på lärarfortbildning. Kulturskola 
och bibliotek kan bidra till ökad måluppfyllelse och har en viktig roll i arbetet med att 
förmedla och utveckla kulturen i skolan (Wiklund 2009).  

1.1.3 Tidigare forskning om estetiska lärprocesser  

Fältet för forskning om estetiska lärprocesser är brett och det finns flera olika artiklar 
och avhandlingar där olika teoretiska perspektiv ligger som grund för forskningen:  
 
Monica Lindgren (2006) behandlar frågor som hur lärare och skolledare konstruerar 
legitimitet för olika sätt att bedriva estetisk verksamhet i grundskolan. Lindgren (2006) 
beskriver skolan ur ett diskursanalytiskt perspektiv och analyserar de gränsdragningar 
som görs i samband med skolans estetiska verksamhet och redogör för olika diskurser 
som ger legitimitet för den estetiska undervisningen i skolan. I 
Lärarutbildningsreformen (SOU 1999:63, s.11) talar man om att den estetiska 
kunskapen utgör ett angeläget område för alla lärare, oavsett ämne/ämnesinnehåll och 
skolform. I relation till tidigare utbildningspolitiska skrivningar kan detta ses som en 
diskursiv förskjutning mot en bredare tolkning av estetisk verksamhet. Satsningar för 
att utveckla det estetiska i skolan har gjorts på flera håll både inom skola och 
lärarutbildning (a.a).  
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Lars Lindström (2002) redogör för en rad internationella studier där man bland annat 
utrett vad konsten som metod haft för effekter på undervisningen. Lindström (2002) 
beskriver vad det innebär att lära i, om, med och genom konsten: 

 
1. Lärandet i konsten innebär att man arbetar praktiskt utifrån ett   
aktörsperspektiv, att rita, dansa, spela och dramatisera.   
2. Lärandet om konsten innebär ett åskådarperspektiv d v s att lära om konst, 
musikteori, dramatik etc. 
3. Lärande med konsten innebär att man avvänder bilder, gestaltning och musik 
för att levandegöra, illustrera eller engagera. 
4. Lärande genom konsten innebär att man genom mediet utforskar ett 
ämnesområde från olika utgångspunkter. Eleven fördjupar sina kunskaper 
genom att arbeta ämnesintegrerande och använda konstarterna för att belysa 
olika sidor av ett fenomen.  

 
För att man skall kunna arbeta genom mediet, det estetiska ämnet, så krävs att läraren 
är väl förtrogen med det uttrycksmedel och formspråk som används (Lindström 2002)  
 
Howard Gardner (1994) har grundat teorin om De multipla intelligenserna. De sju 
intelligenserna representerar ett större perspektiv på människans intellektuella 
förmåga. Gardners intelligensteori har präglat forskningen kring lärandet genom 
konstarterna och ifrågasätter den traditionella kunskapssynen som innebär att man lär 
genom tal och skrift. 
 
De sju intelligenserna enligt Gardner (1994): 

 
Lingvistisk (språklig) intelligens 
Musikalisk intelligens 
Logisk-matematisk intelligens 
Spatial (rumslig) intelligens 
Kroppslig-kinestetisk intelligens  
De personliga intelligenserna som omfattar självkännedom och social 
intelligens. 

 
”Sanningen är att det inte finns någon övergripande syn på intelligens som innefattar 
hela vidden av mänsklig förmåga” (Gardner 1994, s. 5). Gardner menar att de 
intelligenstester som används främst riktar in sig på logisk och språklig intelligens och 
på så vis ser man inte till hela människan. Kan multiintelligensteorin utveckla vår syn på 
pedagogik ä frågor Gardner belyser. Om man på ett tidigt stadium kan se vilken 
intelligensprofil eleven har så kan pedagogiken utformas utifrån elevens profil (a.a). 
 

Christer Wiklund (2002) menar att den senaste forskningen visar att den pedagogiska 
utvecklingen går mot ett mer ämnesintegrerat tänkande som utgörs av en helhetssyn 
och som lyfts fram i konstnärligt utvecklingsarbete och pedagogisk forskning.  

Lärande som ett samspel mellan begreppen seende, reflektion och skapande. 
Seende som observation med alla sinnen, reflektion som en förutsättning för 
eftertanke och analys, skapande som en grund för vetande och förändring. 
(Wiklund 2002, sid. 141). 
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Malcolm Ross (1978) modell över den kreativa processen innebär ett samspel mellan 
känsla och förnuft, intryck och uttryck i en process. Modellen beskrivs på följande sätt: 
 

Förnimmelse, möte med omgivningen  �Inre struktur �Impuls �Hypotes-
Medium �Form �Inre struktur � 

 
Förnimmelsen innebär att öppna upp för sinnesintryck. Mötet med omgivningen kan 
handla om att bli berörd eller provocerad. Den oro vi känner och som behöver komma 
till uttryck är impulsen. Man kan även betrakta impulsen som något som kan födas 
genom uttrycksformerna eller genom samspel med andra. När impulsen, genom mötet 
med omgivningen har mottagits handlar det om att hitta det medium (uttryckssätt) som 
ger det bästa känsloresultatet alltså formen. Brit Paulsen (1996) beskriver Ross modell 
över den kreativa processen och drar slutsatser som att musik, drama, dans och målning 
kommer från samma källa: ett behov att uttrycka sig genom ett medium för att få form 
på ett intryck som har fäst sig i tankar och känslor.  
 

1.1.4 Dramapedagogikens inriktningar  

Mia Marie Sternudd (2000) beskriver dramapedagogiken utifrån fyra perspektiv: 
 

1. Konstpedagogiskt perspektiv  
2. Personlighetsutvecklande perspektiv 
3. Kritiskt frigörande perspektiv 
4. Holistiskt lärande perspektiv 

 
De fyra perspektiven omfattar dramapedagogikens olika inriktningar och bygger bland 
annat på analys av tidigare dramapedagogisk forskning. Sternudd (2000) beskriver tre 
faser som utgör ett dramapedagogiskt arbetssätt:  

 
1.Inledningsfasen innebär att frigöra och utveckla individens förmåga att 
uttrycka sig. Det kan även handla om att skapa en förnimmelse som leder in på 
ett ämnesområde eller tema.   
2. Ageringsfasen innebär att man ger form och uttryck åt det ämnesområde man 
arbetar kring. Genom att undersöka hur innehållet tar form sett utifrån olika 
perspektiv fördjupas förståelsen. 
3. Bearbetningsfasen handlar om att reflektera kring vad man varit med om och 
hur det kan förstås. 

 
I Den radikala estetiken beskriver Aulin- Gråhamn m fl. (2004) den radikala och modesta 
estetiken. Den modesta estetiken speglar skolans kulturtradition vilket innebär att 
förmedla den goda kulturen och motverka ”skräpkulturen”. Skolans kultursyn är 
oreflekterad och präglas av ett synsätt som innebär en avskiljning mellan 
ungdomskulturen och den goda kulturen. Den goda kulturen omfattas av en 
oproblematisk syn på vad kulturen i skolan innebär och vem som är bärare av kulturen. 
Den radikala estetiken som beskrivs som motsatsen till den modesta innebär ett 
demokratiskt förhållningssätt där även kontroversiella åsikter ska ges utrymme. Eleven 
ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och pröva olika sätt att beskriva och tolka 
verkligheten (Aulin-Gråhamn m.fl. 2004). 
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Sammanfattning 
Beskrivningen av forskarnas uppfattningar visar att forskningen om estetiska 
lärprocesser har en mängd olika infallsvinklar. Det handlar om en syn på konstarterna 
som kritiskt granskade metod. Konstens metod handlar om att ifrågasätta och 
problematisera kunskapsprocesser. Konstarterna ligger som grund för reflektion och 
bearbetning av olika fenomen i lärandet. Sternudd (2000) beskriver ett kritiskt 
frigörande perspektiv som kan jämföras med den radikala estetiken som ifrågasätter 
maktstrukturer inom samhället.  
 
Uppdelningen av de praktiska och de teoretiska ämnena i skolan lever kvar och utgör ett 
hinder för utveckling av estetiska lärprocesser. Synen på de estetiska ämnena i skolan är 
svag och man vill stärka de estetiska ämnenas roll genom att placera in dem i vad man 
kommit att kalla estetiska lärprocesser. Tolkningen av läroplan och styrdokument när 
det gäller det estetiska i skolan är splittrad. Skolans kultursyn är avskild 
ungdomskulturen och ett demokratiskt synsätt. (Aulin-Gråhamn m.fl. 2004).  

1.1.5 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet är att undersöka hur estetiska lärprocesser uppfattas av 
pedagoger med annan inriktning än den estetiska.  

 
Vilka olika uppfattningar om estetiska lärprocesser ger lärarna uttryck för? 
 
Kan informanternas utsagor ge någon vägledning till hur dramapedagogiken 
kan utvecklas inom Skapande skola? 

2 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Fenomenografi 

Ordet fenomenografi är sammansatt av delarna fenomeno (-n) och grafi. Fenomenon kan härledas ur det 
grekiska substantivet phainomenon som betyder ”det som visar sig”. Grafia kan betyda ungefär att 
”beskriva i ord eller i bild. Sammansättningen av det två delarna leder således fram till att fenomenografin 
´beskriver det som visar sig”(Starrin och Svensson 1994, sid. 112). 
 
Huvudsyftet för den fenomenografiska ansatsen är att beskriva hur fenomen eller 
företeelser uppfattas av människor. Forskningsansatsen har till skillnad från 
fenomenologin vuxit fram ur metodologiska erfarenheter och inte ur filosofisk 
idétradition. Fenomenografin skapades vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs 
Universitet på 1970-talet av Ference Marton och hans forskningsgrupp INOM-gruppen 
(Inlärning och Omvärldsuppfattningar).  
 
Forskningsgruppen bedrev frågor om vilka samband det går att finna mellan hur 
människor tänker om studier och på vilket sätt de sedan bedriver sina studier på. Man 
intresserade sig även för vilka förändringar i människors tänkande som åstadkoms 
genom att de bedriver studier. Senare kom det allt mer att handla om att kartlägga vilka 
uppfattningar som fanns av vissa fenomen (Claesson 2007).  
 
Över tid kan man urskilja tre huvudriktningar inom fenomenografin.  
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1. På 1970-talet fokuserade man studierna främst på inlärning och hur 
studenterna uppfattar inlärning. Sambandet mellan människors uppfattningar 
av inlärning och deras sätt att tillgodogöra sig ett bestämt innehåll.  
2. Man studerade hur människor uppfattar begrepp som lärarkunskap eller 
politisk makt. Studier om utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen bedrevs. 
3. 1980-1990 handlade studierna främst om didaktisk inriktad forskning. 
Studierna har bedrivits av forskare med lärarbakgrund och innehållet har 
främst varit att studera den.  
 

Forskningen kring lärandet inriktar sig på elevens/studentens eget tänkande kring 
lärandeprocessen vilket enligt fenomenografin är avgörande när man bedriver forskning 
om lärande och undervisningen (Starrin och Svensson 1994).  

2.1.1 Första och andra ordningens perspektiv 

Inom vetenskapen finns det olika sätt att ställa frågor om verkligheten. En ansats inom 
forskningen kan vara att fråga sig hur verkligheten ser ut och varför den ser ut som den 
gör. Å andra sidan kan forskningsfrågan ta sin utgångspunkt i hur människor uppfattar 
eller tänker kring denna verklighet (Starrin och Svensson 1994). För att granska 
människors uppfattningar har Marton (1981) valt att särskilja vad man kallar första och 
andra ordningens perspektiv. De kan förklaras så att första ordningens perspektiv 
innebär att forskaren själv beskriver sådana aspekter av verkligheten som är av intresse. 
I andra ordningens perspektiv är det intressant att beskriva hur andra personer 
uppfattar olika aspekter av verkligheten. Fenomenografin koncentrerar sig på den andra 
ordningens perspektiv och jämförelsen av olika människors uppfattningar av en 
företeelse (Uljens 1989).  
 
Andra ordningens perspektiv i detta fall är vad lärarna säger och hur de beskriver 
arbetet med estetiska lärprocesser. Eftersom fenomenografin ser som sin uppgift att 
kartlägga den variation av uppfattningar som förekommer anses 
beskrivningskategorierna utgöra undersökningens huvudsakliga resultat. 
Beskrivningskategorierna är utfallsrummet alltså resultatet av intervjuutsagorna 
(Uljens 1989). Min tolkning av forskarnas uppfattningar som presenteras i uppsatsens 
bakgrund utgör första ordningens perspektiv.  

3 Metodredovisning  

3.1 Intervju  

I mitt val av metod har jag bedömt enskilda intervjuer som den mest lämpliga metoden. 
Ett alternativ skulle kunnat vara gruppintervju eller fokusgrupper vilket kan ge fler 
infallsvinklar eftersom det ger möjlighet till diskussioner på ett annat sätt än enskild 
intervju. Samtidigt kan informanterna påverka varandra och det ville jag undvika 
eftersom fenomenografins syfte är att se vad som skiljer uppfattningarna åt. 
 
Det forskningsetiska ställningstagandet i detta fall har inneburit att skydda 
informanternas identitet genom att inte ange namn, eller vilken skola de arbetar vid. 
Innan intervjun har påbörjats har informanten godkänt att jag spelat in intervjun i syfte 
att ha som underlag för min C-uppsats.  
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3.2 Urval och avgränsning 

I urvalet av undersökningsgrupp bör man skapa förutsättningar så att man får en 
variation i hur undersökningsgruppen till exempel uppfattar en och samma företeelse. I 
fenomenografiska studier bör intervjupersonerna ha olika värderingar och erfarenheter 
av den företeelse som utgör studiens fokus (Starrin och Svensson 1994). För att hitta 
pedagoger som på ett eller annat sätt arbetat med estetiska lärprocesser har jag i första 
hand sökt pedagoger som medverkat i projekt där medel från Skapande skola använts.  
 
Jag har genom kommunen där jag är anställd fått information av ansvarig samordnare 
för Skapande skola. I de förfrågningarna jag skickade ut via mail har jag uppgett hur jag 
fått deras namn och presenterat mitt syfte med uppsatsen. Av de tio tillfrågade var det 
åtta som tackade ja inom den tidsram jag satt upp. Av åtta informanter är det en som 
undervisar på gymnasiet och övriga är inom grundskolan från åk 3 till och med åk 9. Jag 
har medvetet försökt få en spridning både när det gäller informanternas ålder och kön 
men även ämnesinriktning och ålder på eleverna de undervisar. Åldersmässigt är det en 
spridning från 30 upp till 65 år. Tre av åtta informanter är män. Jag har valt 
intervjupersoner inom den kommunen jag arbetar för att lättare hitta tider under 
dagtid. Åtta informanter var ett rimligt antal för att hitta variationer av uppfattningar, 
men också rent tidsmässigt för omfattningen av en C-uppsats. 

3.3 Datainsamling och databearbetning 

Datainsamling har skett genom intervju. I samråd med informanterna har jag gjort upp 
var det varit lämpligast att förlägga intervjun. Alternativen har varit att jag kommit till 
deras skola eller att de kommit till min arbetsplats som ligger centralt i kommunen. Fem 
intervjuer har ägt rum på min arbetsplats och övriga tre har ägt rum på olika skolor. Jag 
har spelat in samtliga intervjuer med en diktafon efter att jag fått informantens 
godkännande. Samtliga informanter har fått samma frågor och i samma ordningsföljd. 
Inspelningen har kopierats till cd-skiva som förvaras i ett låst fack. Intervjuerna är 
utskrivna ordagrant.  

3.3.1 Intervjufrågor 

• Vad är din uppfattning om vad en estetisk lärprocess är?  
• Bygger din uppfattning på egna praktiska erfarenheter av att arbeta med 

estetiska lärprocesser? 
• Anser du att din egen ämnesundervisning påverkats positivt av deltagande i 

estetiska lärprocesser? 
• Vad ser du som problem i detta avseende? 
• Har du några konkreta exempel på när det fungerat bra och när det uppstått 

problem? 
• Vilka estetiska ämnen har känts mest kreativa att samarbeta med? 
• Har du någon egen uppfattning om hur estetiska lärprocesser borde användas för 

att göra undervisningen mer kreativ? 
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3.4 Identifiering av uppfattningar av företeelsen  

Första bearbetningsfasen innebar läsning av samtliga intervjuer för att urskilja varje 
informants uppfattning. Efter att ha läst intervjuerna ett antal gånger sammanfattade jag 
varje intervju utifrån tre frågeställningar: 
 

1. Vad är estetiska lärprocesser? 
2. Hur kan det se ut i praktiken? 
3. Möjligheter och hinder med de olika estetiska ämnenas roll i lärprocessen? 
 

Bearbetningen bidrog till en mer samlad bild av vad som kännetecknade 
uppfattningarna. Sammanställningen gjorde att jag kunde se likheter och skillnader och 
därigenom vad som var mer och mindre utmärkande. En av informanterna hänvisade till 
Lindströms (2002) teori vilket gjorde att jag genom andra ordningens perspektiv valde 
att analysera delar av resultatet med hjälp av Lindströms teori. En del av informanterna 
representerar flera av kategorierna och en del finns bara med i en. 

3.5 Beskrivningskategorier 

Det första kriteriet när det gäller kategoriseringen av beskrivningskategorierna är att 
kategorierna har en tydlig relation till undersökningens fenomen. Det är viktigt att varje 
del säger något konkret om sättet att erfara fenomenet, i detta fall uppfattningen om 
estetiska lärprocesser. Avgränsningen mellan de olika kategorierna bör vara sådan att 
den kritiska variationen i dataunderlaget skall kunna ringas in (Marton 2000). 
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4 Resultat och analys 
Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod och 
omfattas av fem beskrivningskategorier, vilka utgör en variation av uppfattningar om 
vad estetiska lärprocesser är. 
 

4.1 Fenomenografisk analysmodell över lärarnas uppfattning om vad 

estetiska  lärprocesser är: 

Fig:1. 

 
 

 

 

4.1.1 Kategori 1. Estetiska lärprocesser som didaktisk förstärkningsteknik 

Av åtta tillfrågade informanter var det sju som delade uppfattningen att estetiska 
lärprocesser används som didaktisk förstärkningsteknik.  På frågan om vad en estetisk 
lärprocess är blev svaren följande: 
 

Det är när man lägger in något i undervisningen som har att göra med rörelse 
och bild, något som förstärker något man håller på med.  
Det är när man tar hjälp utav till exempel bild, musik eller någonting annat för 
att lära in ett vanligt skolämne, att man har det som stöd för inlärningen. 
Det är när man lär sig genom att göra något som inte har med skriftspråket att 
göra direkt, alltså drama, dans, musik, idrott. 
Man lär sig genom att göra med kroppen. 
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Jag tycker att det är viktigt att man förstärker någonting genom att rita, lyssna 
på musik, röra sig. 

 
Uppfattningen delas av majoriteten intervjuade lärare. När de syftar på lärandet så är 
det i de teoretiska ämnena. Estetiska lärprocesser som didaktisk förstärkning menas i 
detta sammanhang att estetiska lärprocesser ses som ett hjälpmedel för att 
kunskapsinlärningen i ett teoretiskt ämne kan ske på andra sätt än ett traditionellt 
lärande. Informanterna hänvisar till kunskapsmålen inom grundskolans kärnämnen 
samt SO- och NO-ämnena. Denna uppfattning utgörs av majoriteten informanter och 
beskriver olika verksamheter och ämnesområden. Jag har valt att beskriva fyra olika 
lärandesituationer inom denna kategori. Jag kan se att det finns följande uppfattningar 
inom kategori 1.  
 

Man arbetar ämnesvis med ett gemensamt temaområde 
En av informanterna hänvisar till ett projekt i åk 5 där man genom Skapande skola-
medel tagit in musik och dans i undervisningen. 
 

Vi har gjort en pedagogisk planering i geografi och musik där vi skall jobba med 
Sydamerika. I musiken jobbar de med sambarytmer medan jag då undervisar 
under tiden i geografi och vi ser på film och diskuterar den här världsdelen. 
 

I musik och dans får eleverna lära sig att spela sydamerikanska rytmer och dansa 
sydamerikanska danser. I geografi undervisar läraren genom att diskutera världsdelen 
och se på film. Man utgår i från samma världsdel, Sydamerika, och arbetar med målen 
för ämnena musik och geografi parallellt.  

 
Estetiska lärprocesser som ett sätt att arbeta med presentationsteknik  
Informanten beskriver hur man genom gestaltning, träna kroppsspråk och uttrycka 
känslor får öva sig i att prata inför klassen, något som är kopplat till målen i svenska.  
 

Jag har också jobbat med något som är en form av gestaltning, jag tycker att det 
är viktigt att våga uttrycka sig. Då har jag hittat på något som inte finns i 
svenska skolan, något som jag kallar för speech. Där får eleverna jobba med att 
uttrycka känslor, träna på att argumentera, hur man står inför en grupp, 
kroppshållning. Det är ju då kopplat till svenska. 

 

Variation i undervisningen  
Estetiska lärprocesser som ett pedagogiskt redskap för att kunna anpassa 
undervisningen till elevers olika förmåga att ta in kunskap. Informanten hänvisar till sin 
klass elever som går i särskolans mellanstadium. 
 

Tålamodet är ju inte alltid så bra, det skall vara omväxling hela tiden helst och 
då är det ju sådana här estetiska lärprocesser som man får använda, man får rita 
på tavlan och man får prata, låta dem göra saker och ting, datorn, ja det är hela 
tiden en cirkulation tycker jag. 
 

Läraren i exemplet ovan använder olika kommunikationsmedel för att variera 
undervisningen.  
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Estetiska lärprocesser kan vara ett sätt att variera kunskapsinlärningen i exemplet 
nedan och lärarens synsätt präglas av att eleverna är olika och hämtar in kunskap på 
olika sätt. Informanten beskriver sin uppfattning som att ju fler sinnen som är igång så 
har man lättare att befästa och även ta in kunskaper.  
 

Om man får ett material presenterat för sig på olika sätt så kanske det ena 
passar någon, och det andra passar någon annan. 

 
Informanten förklarar att estetiska lärprocesser kan vara att variera och anpassa 
undervisningen till olika elevers behov. Informanten beskriver en lektion som speglar 
detta (lärande ”med” konsten) på följande sätt: 
 

När jag förklarar en del svåra begrepp i fysik och kemi och NO så är det så 
abstrakt för många i sjuan, de kanske inte riktigt är på den mognadsnivån att de 
kan förstå de här abstrakta sakerna som exempelvis inom fysiken. Vad är en 
kraft? Hur ser den ut? Då måste man på något sätt försöka komma vidare. Det 
här med att gestalta, det har jag använt ganska mycket. Då spelar jag väldigt 
mycket teater och jag använder ungarna. En elev fick vara batteri och sparkade 
ut andra elever som då var elektroner som fick springa mellan bänkarna, och så 
kom de till ett ställe där det stod andra elever och då var det väldigt trångt att ta 
sig förbi där. Då fick de änna knö sig förbi och då blev det ju varmt där. Sedan 
kom de tillbaka till batteriet. Då förstod de.  

 
Lärandet med konsten i fallet som beskrivs ovan, innebär att läraren låter eleverna 
aktivt medverka till att gestalta hur ett batteri fungerar. Läraren upplevde att eleverna 
förstod sammanhanget i fysiken genom att använda kroppen och gestalta det som 
upplevdes abstrakt i teorin. Informanten hänvisar till följande citat: 
 

Jag har en liten rolig episod om det för att vi hade prov sen och då var det en 
fråga där svaret skulle vara just elektron och då var det en tjej som svarade: ”-
Det var det som Jenny var men jag vet inte vad det heter. Och Jenny var en 
elektron. Hon hade förstått sammanhanget. 
 

Språkinlärning med hjälp av estetiska lärprocesser 
Informanten undervisar nyanlända invandrarbarn som inte gått i svensk skola innan. 
Informanten beskriver idrott som ett sätt att jobba med språkinlärning.  
 

Mina barn kan ju inte när de kommer hit, läsa och skriva. Så det är nödvändigt 
att göra saker främst med kroppen. Jag använder nog mest idrott, att man rör 
sig, att vi kanske dramatiserar om vi lär oss verbet går. Jag visar först hur går är 
och sen kan jag ha en bild och så får de titta på den och visa för de andra vad de 
gör. Så det är ju ett sätt att använda det.  
 

På frågan om vilket estetiskt värde idrott har svarar informanten: 
 

Du måste göra vissa saker för att förstå vad det är. Som att gå ut i skogen, vad är 
en skog och du går i skogen, hittar, prasslar med löv, sådana ord.” Du måste vara 
där, du måste göra det. 
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Här kombinerar informanten idrott och svenska för att eleverna skall lära sig verben 
men även att man är ute i naturen och lär om det man ser omkring sig. 
 
Det gemensamma med de fyra ovanstående uppfattningarna inom kategori 1 är att man 
ser de estetiska ämnena som en förstärkning eller hjälpmedel till olika 
lärandesituationer. Av de uppfattningar som omfattar kategorin så är det ingen som 
säger sig använda de estetiska ämnena för annat än måluppfyllelse i det egna ämnet dvs, 
svenska, SO och NO i detta fall. 
 
En av informanterna hade en annan uppfattning när det gäller temaarbete och 
ämnesövergripande arbetssätt. 
 

Det handlar inte om att vi skall jobba i teman, så plockar vi in lite bild och så 
plockar vi in lite dans utan det måste vara lärare som är utbildade som vet syftet 
och vart man är på väg med det här. Om jag nu skall jobba som bildlärare och 
jobba ämnesintegrerat och så jobbar man med vikingatiden, då kanske det 
handlar om att de skall rita hjälmar, båtar för att lära sig mer om det men då 
handlar det om att jag skall lära dem olika tekniker och att jag vet syftet med 
det, så att det inte blir att nu har vi haft lite bild, förstår du vad jag menar? 
 

Här beskriver informanten hur de olika ämnena kan integreras men förtydligar att om 
man skall arbeta med bild kopplat till ett annat ämne så behöver man ifrågasätta vad 
målen är för bild. Det synsättet präglas inte av majoriteten informanter inom denna 
kategori utan man ser i första hand till det teoretiska ämnets mål. 

4.1.2 Kategori 2. Estetiska lärprocesser som emotionell inlevelseprocess 

För att det ska bli en estetisk lärprocess måste du använda uttrycksformerna 
och arbeta genom dem. 

 
Informanten bygger sin uppfattning på Lindström (2002) teori och beskriver hur de 
arbetat med lärande genom konsten och hänvisar till en estetisk lärprocess i historia. 
 

Det blir en estetisk lärprocess när vi jobbade genom mediet och då jobbade vi 
med drama. För oss lärare som jobbade på skolan blev det jättetydligt då 
dramapedagogen kom in och jobbade med statusövningar, det hade vi ju inte 
haft en tanke på.”  
- Hur kände man sig om man var fogde, då såg man ut såhär.  
- Hur kände man sig när man var fredlös? Det hade vi inte ägnat en tanke på 
utan det var någon som kom in utifrån som hade kunskaper om drama som 
gjorde att vi kunde jobba genom drama. 
Det blev jättetydligt för då gjorde de samtidigt som de reflekterade. För att det 
skall bli en Estetisk lärprocess för mig så måste det vara att du jobbar genom 
mediet och att du reflekterar. Jag tror att det sitter bättre när de får känna in i 
det och när de får tänka till kring det. 
 

Informanten beskriver lärandet genom konsten i det här fallet som att man genom 
drama fick möjlighet att leva sig in i hur det kunde kännas och därigenom reflektera.  
På frågan om vilka estetiska ämnen som varit mest kreativa att samverka med svarar 
informanten: 
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Vi har jobbat med bild och vi har jobbat med musik, men då har det inte varit 
direkt att de lärt genom på samma sätt. Jag har svårt att ha en uppfattning om 
det men jag ser drama, eftersom de lever sig in i det så känns det som att det är 
ett tacksamt medium att jobba med.  
 

Informanten berättar att eleverna fick använda drama som ett sätt att leva sig in i hur 
det kunde kännas att vara fredlös eller att som fogde stå över någon annan 
statusmässigt. De fick närma sig medeltiden genom att jobba med statusövningar, något 
som lärarna inte själva hade kunskaper om och kunde undervisa i.  

4.1.3 Kategori 3. Estetiska lärprocesser som kognitivt uttrycksmedel 

Kategorin omfattas av tre informanter som beskriver estetiska lärprocesser som ett sätt 
att synliggöra lärandet med hjälp av bild. Bilden är i detta fall ett hjälpmedel för att 
illustrera ett ämnesområde som man arbetar kring, ett kommunikativt verktyg att få syn 
på vad eleven faktiskt lärt sig, ett annat verktyg än ord och text. Synsättet präglas av att 
man använder bilden för att strukturera upp en lärandeprocess. Läraren kan se vad 
eleven har lärt sig, hur eleven visualiserar sin kunskap med hjälp av bild. En av 
informanterna beskriver en uppgift som skall omfatta målen för samhällskunskap och 
bild: 
 

Vi har jobbat med kommunen, det var i årskurs åtta. Det är ju ganska abstrakt 
det här med kommunen och vem som bestämmer och vad de gör och så. Så då 
har de fått lite olika uppgifter vad som skall vara med på en plansch. För en del 
fungerar det väldigt bra här att det fick med och de har förstått och strukturerat 
upp så jag har förstått. Jag kan se att de inte bara har lärt in fakta utan att de kan 
använda det, visualisera det. 
 

Det krävs en förförståelse för att kunna illustrera hur kommunen är uppbyggd och 
därigenom arbetar man med målen för samhällskunskap. För att illustrera bildmässigt 
krävs att man kan använda sina bildkunskaper på ett sätt som gör att planschen blir 
kommunicerbar. Enligt informanten så är denna samverkan mellan de två ämnena en 
estetisk lärprocess. En liknande beskrivning av en annan informant omfattar samma 
princip: 

 
När eleverna skall redovisa olika projekt och så, så får de gärna eller t o m 
ibland krav på att det skall vara illustrerad text. I stället för att i ord beskriva ett 
ekosystem så kan man rita upp ett ekosystem och visa vilka delar som ingår och 
skriva olika faktarutor till. Bilden är grunden och så förtydligar texten. Man kan 
göra en bild med förklarande text eller en text med illustrationer så att det 
förstärker. 

 
Två liknande uppfattningar, men i det senare fallet har informanten inte samarbetat 
med bildämnets mål och kriterier utan valt att ha med bild inom ramen för sin egen 
ämnesundervisning, i detta fall NO. Att använda bilden som ett kognitivt uttrycksmedel 
för att beskriva i detta fall ekosystemet. I intervjun framhåller informanten att detta inte 
är en estetisk lärprocess. Där delar informanterna sina uppfattningar om vad som skall 
kallas en estetisk lärprocess men båda beskriver bild som ett kognitivt uttrycksmedel.  
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4.1.4 Kategori 4. Estetiska lärprocesser som gränsland mellan det ämnesspecifika 

och det allmänestetiska.  

Tre av åtta informanter refererar till att estetiska lärprocesser kan handla om lärande 
inom ramen för de estetiska ämnena. En av informanterna som undervisar på estetiska 
programmet i svenska beskriver sin uppfattning på följande sätt: 
 

Estetiska lärprocesser handlar om en helhetssyn och att på något sätt tydliggöra 
de gemensamma dragen för vad allt inom estetik handlar om. Att synliggöra alla 
de saker som handlar om skapande, kreativitet, den inneboende nyfikenheten 
och hur man kan arbeta med det. Att visa på saker som är gemensamma i bild, 
musik, dans och drama och därigenom få en tydligare bild av vad som är 
ämnesspecifikt och vad som är gemensamt och hur man kan jobba med det.  
 

Informantens uppfattning innebär att estetiska lärprocesser kan vara en lärandeprocess 
inom ramen för de estetiska ämnena. Genom att visa på vad som är gemensamt i bild, 
musik, dans och drama kan man få en tydligare bild om av vad som förenar ämnena och 
vad som är ämnesspecifikt. De estetiska ämnena ses som specifika uttrycksformer som 
har sitt eget berättigande. Att man lyfter fram den inneboende nyfikenheten hos 
eleverna och låter det vara utgångspunkten för arbetet. I intervjun hänvisar informanten 
till kursen estetisk orientering (EOS1202, www.skolverket.se) och beskriver följande 
när jag frågar vad uppfattningen om vad estetiska lärprocesser är bygger på: 

 
Dels det arbete som vi gjort på kursen som heter Estetisk orientering på 
gymnasiet där jag har varit med som svensklärare, ett grepp som kanske inte är 
helt vanligt på andra skolor. Vi har valt att lyfta in svenskan som en naturlig del 
eftersom vi jobbar väldigt mycket med text och där man kan lyfta in delar av 
svenskkurserna som jag ändå jobbar med t ex lyrik som är ett uttryck som är 
väldigt konstnärligt och fritt. Men även att man knyter all text, tolkning och 
textarbete till de olika estetiska ämnena. 
 

Det som omfattar uppfattningen i kategorin är att de estetiska ämnena kan vara en 
utgångspunkt för textanalys och textförståelse och att delar av svenskämnet ses som ett 
konstnärligt och skapande ämne i sig. Det förekommer ingen uppdelning av ämnen utan 
de kan gå in i varandra.  
 

Det finns ett uttalat mål, att kärnämnena på gymnasiet skall färgas av de 
programmål som finns och för mig handlar det om att rikta mina ämnen och mål 
mot det estetiska programmet. Så det faller sig ganska naturligt och tack vare 
kombidagarna som vi har börjat med på det estetiska programmet så 
uppmuntrar det ju ämnesövergripande samarbeten. När man jobbar med 
gemensamma projekt och jobbar kring gemensamma teman, då ligger det 
estetiska med, alltid där.  
 

Sundin (2002) redogör för en artikel av Reimer, ”Essential and nonessential 

characteristics of aesthetic education” (1993), där det finns paralleller med denna 
uppfattning. Enligt Sundin framhåller Reimer att det är viktigt att eleven förstår hur 
varje konstart fungerar och hur de förhåller sig till varandra. Ska konstarterna 
integreras och genomsyra skolarbetet eller ska de begränsas till det estetiska området 
är frågor som diskuteras i artikeln. Reimer (1993) har sin utgångspunkt i det 
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musikpedagogiska fältet och där har debatten handlat om hur estetisk fostran tar plats 
inom det pedagogiska fältet. Reimer menar att nyttoaspekten på det konstnärliga kan 
ifrågasättas om man går utanför det egna området, men att utom-musikaliska ämnen 
kan fungera som viktiga determinanter för den estetiska innebörden i musik.  
 
En annan uppfattning som ryms inom denna kategori är att det finns en vilja att arbeta 
med de estetiska ämnena i olika skapandeprocesser men att det finns hinder. En av 
informanterna uttrycker följande: 
 

Det som är svårt, det är att skapa harmoni i skapandeprocessen, eller ett lugn 
rättare sagt, så tror jag att det är för många.  
 

I intervjun framkom att det finns behov av att använda estetiska lärprocesser i 
undervisningen men att ämneskunskaper för de estetiska ämnena saknas. 

 
Egentligen tycker jag att det skall finnas estetiska lärprocesser i varje tema. Att 
vi borde ha utbildad personal som jobbar med det eller att varje lärare har bra 
grundutbildning. Barnen måste veta vad det är för något som de skall lära sig 
när man gör olika saker och ting. 

 
Läraren uttrycker en frustration av att inte kunna skapa ett lugn i skapandeprocessen 
och efterlyser utbildad personal som har kunskaper i de estetiska ämnena och att 
eleverna annars har svårt att förstå vad de skall lära sig. Det krävs att kunskaper i de 
estetiska ämnena för att kunna förmedla kunskapen till eleverna blir tydligt i 
informantens beskrivning. 
 

4.1.5 Kategori 5. Estetiska lärprocesser som ett medel för att synliggöra och 

stimulera elevens personliga intelligensprofil.  

På frågan om vilka estetiska ämnen som varit mest kreativa att samarbeta med svarar 
informanten följande: 
 

Dans och musik tycker jag, för det känner jag verkligen är något som är lite 
väsensskilt från det man håller på med. Det kräver rörelse, rytmkänsla, att man 
kan få uttrycka sig. I min klass har jag väldigt många som tränar konståkning, 
går på gymnastik, idrottar. De har så mycket i sig och då får de blomma ut. Det 
finns till och med en del elever som har det ganska kämpigt med sin 
undervisning men som kan blomma ut på det här sättet istället. Det känns 
väldigt bra tycker jag när det blir på det sättet. Man ser dom sidorna komma 
fram och eleverna får visa vad de kan på det här sättet i stället. 
 

Uppfattningen delas av en av de åtta informanterna och kan jämföras med Gardners 
(1994) beskrivning om elevers olika intelligensprofil. Att utgångspunkten för 
undervisningen kan vara elevens intelligensprofil och hur man genom den kan anpassa 
undervisning och inlärning. Informanten menar att estetiska lärprocesser kan vara ett 
sammanhang där man får möjlighet att visa sina färdigheter som det ordinarie 
skolarbetet inte möjliggör. 
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Sammanfattande kommentarer 
1. Estetiska lärprocesser som didaktisk förstärkningsteknik.  
Enligt Lindström (2004) är lärandet med konsten ett sätt att använda konstformerna 
som en förstärkningsteknik. Det innebär att man använder exempelvis bild, musik, 
gestaltning och dans i syfte att illustrera eller levandegöra kunskapsinlärningen. 
Informanternas beskrivningar utifrån hur estetiska lärprocesser ser ut i praktiken 
speglade en mängd olika situationer. Efter att ha analyserat beskrivningarna kunde jag 
se en klar majoritet, nämligen sju av åtta informanter, som hänvisar till denna kategori.   
 
2. Estetiska lärprocesser som emotionell inlevelseprocess.  

En av informanterna beskrev estetiska lärprocesser som ett sätt att lära genom konsten. 
Informanten hänvisade till Lindströms (2004) teori och ansåg det viktigt att eleverna 
reflekterar över vad de upplever och känner i lärandeprocessen. Informanten hänvisade 
till dramaämnet som det mest effektiva sätt att nå kunskap via emotionell 
inlevelseprocess. Sternudd (2000) beskriver drama ur ett holistiskt perspektiv vilket går 
att jämföra med Lindstöm (2004). Sternudd skriver ”Eftersom målet är att uppnå 
insiktskunskap sker en bearbetning av deltagarnas känslomässiga upplevelser under 
arbetets gång i relation till det tema som undersöks” (Sternudd 2000, s. 107).  

 
3. Estetiska lärprocesser som kognitivt uttrycksmedel. Man använder estetiska ämnen för 
att visualisera kunskap. Det kan vara bildligt eller gestaltande. Informanterna hade olika 
uppfattning om huruvida det är estetiska lärprocesser eller inte. I ett fall hänvisar en av 
informanterna till att det kan fungera som redovisningsform, som en återkoppling för 
att läraren skall se vad eleven lärt sig. 
 
4. Estetiska lärprocesser som ett gränsland mellan det ämnesspecifika och det 

allmänestetiska.  
En av informanterna beskrev estetiska lärprocesser inom ramen för det estetiska 
ämnesområdet. Det ämnesspecifika utgör det som omfattar de estetiska ämnena var för 
sig. Gränslandet kan vara det som förenar ämnena där begrepp som konst, estetik, 
kommunikation är centrala. Ingen av de övriga informanterna beskrev de estetiska 
ämnena som något man reflekterade över eller arbetade med som ämnesområde i sig. 
Det synliggör att majoriteten uppfattningar finns i kategori 1. 
 
5. Estetiska lärprocesser som medel för att synliggöra och stimulera elevens personliga 

intelligensprofil. En av åtta informanter tydliggjorde denna kategori genom sin 
beskrivning. Även om det inte uttalas fullt ut så präglas en del av informanternas 
uppfattningar av Gardners intelligensteori. Exempel är uttalanden som ”Elever tar in 
kunskap på olika sätt ” samt ”En del elever har det ganska kämpigt med sin undervisning 
och kan blomma ut på det här sättet i stället”. Det framkommer att läraren ser att eleven 
har svårigheter att tillgodogöra sig kunskaper, men får genom dansen möjlighet att visa 
andra färdigheter. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

De frågor jag ställer mig efter genomförd analys är följande: Har jag verkligen genom 
min fenomenografiska ansats kunnat ringa in vad informanternas uppfattningar är i 
studien? Skulle svaren blivit annorlunda om jag valt en annan metod? Kan slutsatsen 
överföras på de här individerna i andra situationer?  
 
I vissa fall skulle jag velat undersöka närmare vad som låg bakom informanternas 
beskrivningar, men enligt den fenomenografiska analysmetoden är det vad som skiljer 
de olika uppfattningar åt som man bör lägga störst vikt vid. Utfallsrummet skapade en 
struktur för hur man kan se på estetiska lärprocesser inom skolan. Jag har genom att 
intervjua lärare om deras uppfattningar om estetiska lärprocesser fått en bild av skolans 
estetiska verksamhet som är representativ för undersökningsgruppens beskrivningar. 
Dess generella giltighet är svårare att uttala sig om utifrån min begränsande 
undersökning. 
 
När Lindgren (2006) beskriver skolans estetiska verksamhet tolkar hon den utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv. Genom denna kritiska ansats lyckas hon synliggöra 
skolledares och lärares syn på den estetiska verksamheten i skolan. Frågor kring vad 
estetiska lärprocesser är kan alltså diskursanalytiskt undersökas utifrån det sätt man 
talar om begreppet och hur denna diskurs påverkas av de sociala processer där  
gemensamma sanningar konstrueras (Winther & Jörgensen 2000). Till skillnad från den 
fenomenografiska ansatsen ställer man då frågor som; vid vilka tillfällen uttrycks olika 
attityder, hur är utsagorna konstruerade, i vilka sammanhang ingår de och vilka 
funktioner fyller de. (Alvesson & Sköldberg 1994).  
 
I mitt fall framträder fenomenografin som en mer lämplig analysmodell eftersom jag 
sökt efter skillnader och variationer, snarare än gemensamma sanningar, variationer 
som visar hur ett fenomen, snarare än ett begrepp, framträder för en specifik person 
eller för andra liknande. (Marton 2000 ).  
 
Genom att synliggöra variationen i människors olika sätt att beskriva verkligheten så 
blir vi medvetna om mångfalden av förståelser. Det är dessa skilda förståelser som är 
intressant för det synliggör hur man kan utveckla olika pedagogiska ställningstagande i 
arbetet med estetiska lärprocesser.  
 

5.2 Resultatdiskussion 

Estetiken är kunskapsområdenas medvetande om sig själva som formad 
verklighet. Estetiken som social form kan utmana skolans kultur och ställa 
frågor och öppna för diskussioner som ställer krav på att utveckla sina tankar 
och känslor. Estetiken som formspråk kan utmana skolans kunskapssyn och 
ställa frågor inför lärobokskunskapens entydighet och förenklingar (Thavenius 
2004, sid.10). 
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För att kunna praktisera Thavenius (2004) tankar kring vad estetiken kan utmana och 
utveckla i skolan krävs en samverkan mellan lärare över ämnesgränserna. Det som 
tidigare presenterats enligt första ordningens perspektiv när det gäller Kultur i skolan så 
menar man enligt de studier som gjorts att det saknas definierade mål som eleven skall 
uppnå i form av nya insikter eller kompetenser. Eleverna skall skapa fritt och kulturen i 
skolan skall leda till trivsel och att skolan skall bli mer attraktiv för eleverna.  
 
Av de åtta intervjuade var det en informant som hänvisade till forskningsområdet 
estetiska lärprocesser när jag frågade om vad uppfattningen om estetiska lärprocesser 
är. Det gav en bild av att man bedriver undervisning utan vetenskaplig grund eller teori 
när det handlar om estetiska lärprocesser. Min tolkning efter att ha genomfört studien 
är att man inom grundskolan ser de estetiska ämnena som något man kan undervisa i 
utifrån två kriterier:  
 
1. Läraren har ett eget intresse i det estetiska ämnet. Jag hänvisar till följande citat: 
 

Jag är utbildad på 70-talets början och då var det väldigt intressant med 
uttrycksformer och våga experimentera, både skapa med bild, drama och musik 
och allting sånt. Sen är det ett intresse jag har. Jag är själv intresserad utav 
estetiska uttrycksformer, har alltid varit så det ligger ju nära mig och att tycka 
det är både givande intressant och meningsfullt och roligt. Det ges ju så stor 
frihet i skolan så vill vi inte använda oss av det så gör vi det inte. 

 
2. Man undervisar i ämnet så långt kunskapen räcker. Följande citat hänvisar till denna 
uppfattning: 
 

Jag får inte ut det jag tänker av det hela och det är säkert så att man behöver 
göra det många gånger för att veta vilka steg man skall ta som funkar och då 
känner jag att just bild är jag inte så duktig på själv. Jag använder inte 
jättemycket musik heller men det finns ju sånger som jag tar in.  

 
I intervjun framkommer att informanten ser ett behov av att använda estetiska 
lärprocesser i sin undervisning men upplever att ämneskunskaperna saknas i detta fall 
för musik och bild.  
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5.2.1 Det dramapedagogiska perspektivet i kategorierna 

Analysmodell över det dramapedagogiska perspektivet i studien.  
 

Fig.2. 

 

 
 

En av informanterna beskrev drama som ett sätt att arbeta genom konsten och 
hänvisade till Lindströms (2002) teori. För att medvetandegöra kunskaper och insikter 
arbetar man växelvis med inlevelse och reflektion. Sternudd (2000) beskriver Ett 

holistiskt lärande perspektiv som innebär att man fördjupar kunskaper genom inlevelse i 
olika situationer, utifrån ett ämnesområde eller tema. Det kritiskt frigörande perspektivet 
innebär att synliggöra maktstrukturer och orättvisa. Att ge eleven verktyg att formulera 
och agera egna ställningstaganden kring exempelvis samhällsfrågor och förtryck.  
 
Thavenius (2004) menar att den radikala estetiken förvaltar öppenheten inför världen, 
den osäkerhet och kluvenhet som är grundläggande mänsklig. Konstens metod innebär 
att kunna gestalta världen från ett djupt mänskligt plan. De dramapedagogiska 
perspektiven omfattas av det synsättet eftersom de tar sin utgångspunkt utifrån 
individens egna tankar och känslor, där reflektionen ger nya insikter.  
 
Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel. Enligt läroplanen Lgr11 är ett av skolans uppdrag följande: 

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 
skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig. Ur Lgr 11. sid. 10. 

 
De riktlinjer som kulturrådet satt upp för att en skola skall få medel för skapande 
verksamheter omfattas av att skolan arbetar med insatser som främjar elevens eget 
skapande som en del av lärandet. En annan riktlinje som presenteras är att man skall 
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arbeta med insatser som främjar förbättrande strukturer för en långsiktig samverkan 
mellan grundskolans årskurser 1-9 och kulturlivets parter.  
 
För att kunna se hur man i olika samverkansprojekt mellan kultur och skola skall kunna 
utveckla ett gemensamt integrerat arbete så behöver det synliggöras vilka olika 
uppfattningar som finns och hur man kan utgå ifrån det. För att en långsiktig samverkan 
skall ske behöver båda parter kunna utveckla ett arbetssätt som genomsyrar ett 
integrerat arbetssätt snarare än ett parallellt. Utgångspunkten för det arbetet kan se 
olika ut beroende var man står i förhållande till de kategorier som presenterats i den 
fenomenografiska analysmodellen. Genom att synliggöra de olika uppfattningarna kan 
man lättare orientera sig och medvetandegöra vad det egentligen är vi vill använda 
estetiska lärprocesser till. Är det fördjupad kunskap i något särskilt ämnesområde? Eller 
vill vi att eleverna skall utveckla färdigheter i dans? Kategorierna kan vara ett 
hjälpmedel för att utveckla och kommunicera samverkansprojekt för exempelvis 
Skapande skola.  

5.2.2 Vidare forskning  

Studien har synliggjort vilka strukturer som kan finnas kring samverkan mellan ämnena 
och inom ett ämne, i arbetet med estetiska lärprocesser. Den fenomenografiska analysen 
har gett en bild av hur olika vi ser på de estetiska ämnena i skolan och att estetiska 
lärprocesser kan tolkas på olika sätt utifrån vem som beskriver det. Vidare 
dramapedagogisk forskning skulle kunna vara att se vilka effekter drama har i arbetet 
med estetiska lärprocesser ur ett genom konsten-perspektiv.  
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