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Sammanfattning 
 

 

Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur lärarstuderande samtalar om estetiska 

lärprocesser, då jag tror att det säger något om synen på kunskap och lärande i vår tid. De 

frågor jag ställer är av diskursanalytisk karaktär. I uppsatsen identifieras, beskrivs och görs ett 

försök att kritiskt granska förekommande diskurser som relaterar till estetiska lärprocesser. 

Fokusgruppssamtal med lärarstuderande vid Högskolan i Gävle har genomförts. 

Fokusgruppssamtalen inleds med en bilduppgift hämtad från Ylva Dahlmans Kunskap genom 

bilder, där bilderna blir en utgångspunkt för samtalet. 6 olika diskurser framkommer. Det som 

framför allt står på spel är spänningen mellan lek och kunskap. Där estetiska lärprocesser 

uttrycks som lek medan den traditionella undervisningen står för kunskap. Det studenternas 

konstruerande uttrycker är att de estetiska lärprocesserna domineras av den modesta estetiken.  
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Inledning 
 

 

Under hösten 2010 arbetade jag i tio veckor som högskoleadjunkt med kursen Estetiska 

lärprocesser, vilken var den allra första delkursen för studenterna på lärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. I arbetslaget ingick lärare som undervisade i bild, drama, kreativt 

skrivande och rörelse. Jag hade turen att få samarbeta nära en lärare, som liksom jag, har sin 

lärarbakgrund i grundskolan och som också läst bildpedagogik vid Högskolan i Gävle. Vår tid 

för förberedelse innan kursstart blev inte lång och vi kastade oss in i verksamheten med 

skräckblandad förtjusning. Under kursens gång har vi själva och tillsammans med studenterna 

stött och blött begreppet estetiska lärprocesser. Vad är det egentligen? Varför är det viktigt? 

Studenterna har gett uttryck för både helhjärtat engagemang och ifrågasättande, vilket har gett 

mig nya sätt att se på det jag har gjort och på begreppet estetiska lärprocesser. Om jag innan 

kursen tyckte att jag hade en någorlunda klar bild över vad jag tänkte om estetiska 

lärprocesser står jag nu efter kursens avslut med fler frågor än svar. 

 

Jag är intresserad av hur lärarstudenter talar om estetiska lärprocesser. Jag är intresserad av de 

variationer och mönster i utsagorna som kan tänkas finnas eftersom jag tror att det säger något 

om synen på kunskap och lärande i vår tid. Jag vill identifiera, beskriva och göra ett försök att 

kritiskt granska olika inom högskolans lärarprogram förekommande diskurser som relaterar 

till estetiska lärprocesser, samt att problematisera dessa med fokus på makt, kunskap och 

lärande. Jag har i min undersökning genomfört fokusgruppssamtal med en mindre grupp 

lärarstuderande vid Högskolan i Gävle. Jag gör inte några anspråk på att presentera alla 

diskurser som kan finnas kring begreppet estetiska lärprocesser vid samtliga lärarprogram i 

Sverige. 

 

 

 

Kunskapsbakgrund 
 

 

Estetiska lärprocesser  
 

Begreppet estetiska lärprocesser förekommer i många olika sammanhang. Skolverket skriver 

på sin hemsida att skapande verksamhet och estetiska lärprocesser är en del av skolans 

kunskaps uppdrag.
1
  Tidningen Bild i skolan hade i nummer 4:2010 en artikel om estetiska 

lärprocesser där Ambjörn Hugardt, lärare på Kungliga musikhögskolan i Stockholm, 

intervjuades. Han menade att ”en estetisk lärprocess är att uppleva något, oavsett om man kan 

förklara det eller inte” 
2
. En sökning med hjälp av Google på nätet gav ungefär 36 400 träffar 

                                                             
1 www.skolverket.se/sb/d/2155, 2011-06-01 
2 Bild i skolan, 4:2010 s.29 

http://www.skolverket.se/sb/d/2155
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på begreppet estetiska lärprocesser.
3
 Någon allmänt vedertagen definition av vad estetiska 

lärprocesser är har jag inte funnit. Lindstrand och Selander skriver i Estetiska lärprocesser att 

estetiska lärprocesser som forskningsfält är relativt nytt 
4
.   

 

 

Estetik 

 

I Skolan och den radikala estetiken ges av den danske forskaren Henrik Kaare Nielsen en 

historisk tillbakablick över begreppet estetik. Ordets ursprung kommer från grekiskans 

aistheis och med ordet menades människans känslomässiga och sinnliga förhållande till 

världen. Det vill säga motsatsen till vetenskapen som sågs som logisk. Under 1700-talet 

användes begreppet ”det sköna i konsten”. Estetik kom att innebära just det och därmed 

minskades omfånget av betydelsen av ordet estetik. Under 1900-talets andra hälft uppkom 

populärkulturen som kom att bli ett centralt inslag i den västerländska kulturen. I början sågs 

populärkulturen inte som kultur, vilket ändrades framför allt i samhället utanför skolan. 

Populärkulturen har alltså kritiserats, men ses nu som seriös. Under 1900-talets senare del 

kom estetik också att användas i det sociala livet när det blir mer upplevelseorienterat. Det 

estetiska kom under 1900-talets senare del att få allt större betydelse i massmedia, ekonomi 

och politik, men också i vardagslivet och ungdomskulturen. I dagens moderna västerländska 

samhälle finns det en estetik som är fristående från politik, religion och ekonomi. Estetiken är 

en del av samhället och kulturlivet.
5
 

 

Lärarutbildningen i Malmö fick 1999 i uppdrag av Utbildningsdepartementet att utreda kultur 

och lärande i skolan. I fokus var utvecklingen av estetiska lärprocesser och kulturella 

praktiker som ett led i skol- och samhällsutvecklingen. Rapporten Skolan och den radikala 

estetiken ger förslag på hur vi ska se på skolans förhållande till konst och det estetiska.
6
 I 

Skolan och den radikala estetiken gör Jan Thavenius en uppdelning av vår tids estetik. 

Marknadsestetik, kallar Thavenius den estetik som formas och används i ekonomiska och 

politiska sammanhang 
7
. Den, menar han, produceras utifrån vinstintressen

8
. I skolan 

dominerar den modesta estetiken vilken uttrycks i/genom de estetiska ämnena. Övriga ämnen 

är, menar Thavenius, inte berörda trots att estetiken skulle kunna finnas med som ett 

grundläggande perspektiv i all undervisning. Här återfinns känslan av att det estetiska är lek 

och inte kunskap. Den modesta estetiken är passiv. Kultur kommer till skolan genom besök 

utifrån. Lärare har ofta en oproblematisk syn på ”den goda kulturen” och har inte tagit till sig 

ungdomskulturen eller har inte upptäckt den kulturen och anser därför att ungdomar inte har 

någon kultur. 
9
 
10

 I den radikala estetiken involveras barn och ungdomars egna erfarenheter. 

                                                             
3 www.google.se, 2011-05-11 
4 Lindstrand och Selander (red) (2009) Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer, s. 

122, Lund: Studentlitteratur AB 
5 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius  (2004) Skolan och den radikala estetiken, s. 100, Lund: 

Studentlitteratur 
6 Persson och Thavenius  (2003) Skolan och den radikala estetiken, s. 4-5, Malmö: Malmö högskola 
7 Aulin-Gråhamn , Persson och Thavenius (2004) s.109 
8 Aulin-Gråhamn. Persson och Thavenius  (2004) s. 125 
9 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius  (2004) s. 65 - 93 
10 Wiklund (2009) När kulturen knackar på skolans dörr, s. 64, Klippan: Sveriges Utbildningsradio AB 

http://www.google.se/
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De uttrycks genom alla modaliteter, till exempel de estetiska. I den radikala estetiken är konst, 

offentlighet och demokrati viktigt. Den radikala estetiken ifrågasätter etablerade strukturer. 

Yttrandefrihet och demokrati hänger samman med konsten. 
11

 
12

  

 

 

Estetiska lärprocesser 

 

Estetiska lärprocesser förhåller sig till såväl estetiska och konstnärliga verksamheter som till 

olika slags vetenskapliga verksamheter. Genom det estetiska uttrycket uppstår något som inte 

tidigare fanns, skriver Fredrik Lindstand och Staffan Selander i Estetiska lärprocesser och 

hänvisar till Bengt Molander. Detta kan jämföras med lärandet där ny medvetenhet läggs till 

individens förståelse av omvärlden. Lindstrand och Selander menar att estetik ingår i 

formandet av lärande samt att det finns med som en aspekt i allt lärande. 
13

 Feiwel Kupferberg 

menar att i en estetisk lärprocess så är det skapande lärandet i centrum omgivet av en 

pedagogisk kontext. Vilket gör att det konstnärliga och det pedagogiska förenas. 
14

 I En 

kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt 

perspektiv skriver Anders Marner och Hans Örtengren att estetiska lärprocesser är ett sätt att 

erövra kunskap på, vilket innebär att det är av stor vikt för fler ämnen än de estetiska. Marner 

och Örtengren förklarar estetiska lärprocesser utifrån ett semiotiskt perspektiv. Begreppet 

främmandegöra är ett centralt begrepp utifrån ett semiotiskt perspektiv på estetiska 

lärprocesser och enligt Viktor Sklovskij, som Marner och Örtengren hänvisar till, handlar 

främmandegörande inom konsten om att få oss att se företeelser med nya ögon. Att 

främmandegöra blir ett sätt att flytta något välbekant till en främmande miljö, istället för att 

det välbekanta automatiseras till rutiner, mönster och upprepningar. Enligt detta sätt att förstå 

estetiska lärprocesser handlar det om ett nytt tankesätt i skolan snarare än om att arbeta 

mindre teoretiskt. Marner och Örtengren lyfter fram vikten av att inte bara förstå estetiken 

som kunskap kopplat till sinnena. Estetiska lärprocesser ska också inkludera teoretiska 

perspektiv och teoretisk reflektion. Estetiska lärprocesser handlar om att betrakta företeelser 

på ett nytt sätt. Det handlar om att tänka på ett nytt sätt. 
15

 

 

I ett sådant sätt att se blir estetiska läroprocesser inte enbart en fråga om att 

sinnesförnimmelse ska påföras den pedagogiska rationaliteten i syfte att göra 

den mindre teoretisk. Snarare handlar det om ett nytt sätt att tänka i skolan.
16

  

 

För att tydliggöra estetiska lärprocesser presenterar Marner och Örtengren en lista över 

lärprocessens utmärkande drag. I presentationen jämförs estetiska lärprocesser med 

instrumentella lärprocesser: 

 

                                                             
11 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s. 156 
12 Wiklund (2009) s. 64 
13 Lindstrand och Selander (2009) s.9-13 
14 Lindstand och Selander (2009) s. 108 
15 Marner och Örtengren (2003), En kulturskola för alla – estetisk ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt 
och medieneutralt perspektiv, s. 79-83, Kalmar: Myndigheten för skolutveckling 
16 Marner och Örtengren (2003) s. 81 
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 INSTRUMENTELLA LÄRPROCESSER   ESTETISKA LÄROPROCESSER

  

Elevens som behållare av kunskap   Eleven som medskapare i en  

     kunskapsprocess 

 

Läraren som förmedlare av redan    Läraren som iscensättare av  

färdig kunskap    kunskapssituationer 

  

Enstämmig skolmiljö   Flerstämmig skolmiljö 

  

Fakta    Upptäckt 

 

Atomisering    Transfer, överskridning 

 

Fast textbegrepp    Vidgat textbegrepp, multimodalitet 

   

Svar utan frågor    Kunskap ur dialog 

 

Automatiserad kunskap   Främmandegörande kunskap 

 

Reproduktion    Kreativitet 

 

Snävt kunskapsbegrepp   Vidgat kunskapsbegrepp 

 

Ytkunskap    Djupkunskap 

 

Förväntad kunskap    Förvånande kunskap 

 

Fasta begrepp    Skapande begrepp 

 

Entydig kunskap    Mångtydig kunskap
17

 

   

    

Genom att använda sig av dramapedagogik som en estetisk lärprocess menar Mia Maria F. 

Sternudd i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran att eleverna får en djup 

och meningsfull kunskap. Lärandet fokuseras på barnens förmåga att lära sig och inte på 

lärarens förmåga att ge kunskap. Målet med arbetet i skolan är att eleverna ska få 

insiktskunskap och utveckla en medvetenhet samt ett självständigt tänkande.
18

  Detta synsätt 

är gemensamt med det Marner och Örtengren visar i tabellen ovan där läraren är igångsättare 

av kunskap och där kunskapen inte är förväntad och entydig. Ulla Wiklund lyfter i När 

kulturen knackar på skolans dörr ut interaktionen med andra som en viktig del av den 

kunskapssyn som estetiska lärprocesser representerar. Hon menar också att estetiska 

lärprocesser är ett sätt att arbeta på i skolan där eleven får en helhet. Känslor, upplevelser, 

erfarenheter, kunskaper och analys bildar denna helhet. Eleven har, enligt Wiklund, genom 

estetiska lärprocesser möjlighet att använda olika språk såväl talspråk och skriftspråk som de 

estetiska uttrycken för att formulera och gestalta sitt lärande.
19

 Fredrik Lindstrand menar 

också att estetiska lärprocesser inte bara handlar om vad man lär sig utan framför allt om 

hur.
20

  

 

 

 

                                                             
17 Marner och Örtengren (2003) s. 83 
18 Sternudd (2000) Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv – 

dramapedagogik i fyra läroplaner, s. 97 -108, Uppsala universitet 
19 Wiklund (2009) s. 20 
20 Lindstrand och Selander (2009) s. 152 
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Estetiska lärprocesser och skolan 

 

Utifrån ovan redovisade synsätt kan estetiska lärprocesser vara en del av alla ämnen i skolan, 

ett sätt att se det vi lär oss med andra ögon.
21

 Konsten förändrar kunskapen och sättet att lära 

sig. Det gör också att det blir roligare att lära sig.
22

 Estetiken kan också utmana skolans 

kunskapssyn då den öppnar upp för diskussioner och dialog och ifrågasätter läroböckernas 

ofta förenklade kunskaper.
23

 Jan Thavenius skriver i Skolan och den radikala estetiken att 

konst som läromedel till skillnad från traditionellt läromedel, så som skolboken, tar fram ”det 

osäkra, motsägelsefulla och mångtydiga” 
24

.  Han menar att alla kunskapsområden kan lära 

från konsten då konsten inbjuder till diskussion och dialog och ställer krav på hur man 

utvecklar sina tankar och känslor.
25

 ”Konst, precis som livet självt, tar sig friheten att vara 

ologiska, och däri finns det mycket att hämta”
26

, skriver konstpedagogen Åsa Mårtensson i 

Konst och pedagogik.  När estetiska lärprocesser ingår i ett ämnesövergripande arbete i skolan 

ges eleverna möjlighet till olika typer av lärande.
27

 Wiklund menar att det är just kunskaperna 

och färdigheterna som är det viktiga, inte produkten. Det är också det lärandet hon menar ges 

genom de estetiska lärprocesserna.
28

  För skolor som vill öka måluppfyllelsen, menar 

Wiklund, att estetiska lärprocesser kan vara ett sätt att utveckla skolans arbetsformer. Hon 

framför också att estetiska lärprocesser i vissa fall används där skolor vill förbättra elevers 

välbefinnande.
29

 

 

 

Ifrågasättanden och hinder 

 

Bengt Molander pekar på det faktum att ordet estetisk inte är samstämmigt med den vanliga 

uppfattningen av vad kunskap är. Kunskapen och lärandet står för beskrivningar, teorier, 

förståelse och insikter medan estetik handlar om konst och konstens objekt. Han menar dock 

att mötet med konst kan ge mycket mer. Men eftersom avbildningstänkandet är styrande i 

skolan finns risken att estetiska lärprocesser förminskas till samtal om konst istället för att bli 

ett önskat gränsöverskridande.
30

 Den kunskapssyn som Molander vill se är att estetiska 

lärprocesser är jämställda andra, traditionellt sett, mer vetenskapliga lärprocesser.
31

 Det 

huvudsakliga ifrågasättandet av estetiska lärprocesser handlar om att det estetiska ses som lek 

och därmed inte som något seriöst menar Annika Åstrand som Thavenius hänvisar till. 

Åstrand menar att också myten om det fritt skapande barnet hindrar estetisk verksamhet att bli 

en del av andra ämnen än just de estetiska ämnena.
32

 Skolans estetik är det samma som de 

                                                             
21 Marner och Örtengren (2003) s. 79-83 
22 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius  (2004) s. 73-75 
23 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius  (2004) s. 10 
24 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s. 226 
25 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s. 225-227 
26 Mårtensson (red) (2008), Konst och pedagogik,  s.7, Bromma 
27 Marner och Örtengren (2003) s. 9 
28 Wiklund (2009) s.79 
29 Wiklund (2009) s.12 
30 Lindstrand och Selander (2009) s. 229- 237 
31 Lindstrand och Selander (2009) s. 248 
32 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s. 72 
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estetiska ämnena istället för att vara ett grundläggande perspektiv i all undervisning.
33

 Skolan 

är misstänksam mot marknadsestetiken istället för att vara kritiskt nyfiken och på det sättet 

öppen mot den.
34

 

 

 Ett hinder för de estetiska lärprocesserna kan vara skolans krav på bedömning. Skolan har 

traditionellt bedömt färdigheter och kunskaper. Det korrekta svaret ges inte genom en estetisk 

lärprocess där helheter, förståelse och personliga erfarenheter ses som viktiga. Dock har, 

menar Lars Lindström, som Marner och Örtengren refererar till, utvecklingen gått från 

bedömning av kunskaper och färdigheter till bedömning av förståelse, förmågor, kreativitet 

och kommunikation.
35

 I den lärarutbildning som i dags läget är den aktuella ska alla lärare få 

ta del av ett estetiskt perspektiv.
36

 Trots det hävdar Wiklund att de flesta lärarutbildningar de 

senaste åren har minskat det estetiska ämnesområdet. Det finns, enligt Wiklund, lärosäten där 

det estetiska perspektivet inte finns med i lärarutbildningen.
37

 Såväl inom lärarutbildningen 

som bland verksamma lärare finns behov av fortbildning om hur man går till väga för att i 

skolans alla ämnen integrera det estetiska perspektivet.
38

 

 

 

Styrdokument för högskolekursen Estetiska lärprocesser  

 

Kursen Estetiska lärprocesser ingår i lärarprogrammets första termin som en del av Allmänt 

utbildningsområde 1 och ges i samverkan mellan Akademin för utbildning och ekonomi och 

Akademin för hälsa och arbetsliv. De förkunskaper som krävs är de som anges för respektive 

inriktning. De aktuella inriktningarna är förskollärare, grundkollärare, fritidspedagog och 

gymnasielärare. Studenterna ska genom det innehåll som behandlas få en introduktion i 

gestaltande kunskapsprocesser och teorier om estetiska lärprocesser. Undervisningen består 

av föreläsningar, seminarier, gestaltande kunskapsprocesser, studiebesök och fältstudier. 
39

 

 

I styrdokumenten för kursen Estetiska lärprocesser vid Högskolan i Gävle höstterminen 2011, 

anges följande lärande mål: 

 

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

1. tillämpa olika grundläggande skapande– och uttrycksformer i bild, drama, musik, rörelse  

och skrivande samt kunna planera och organisera estetisk verksamhet i pedagogiska 

 sammanhang, 

2. i samtal och text resonera om estetiska lärprocesser med utgångspunkt i egna erfarenheter, 

 observationer och centrala begrepp, 

3. utifrån ett processorienterat arbetssätt i bild, drama, musik, rörelse och skivande 

 dokumentera och problematisera den egna estetiska lärprocessen, 

                                                             
33 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s. 115 
34 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s. 126 
35 Marner och Örtengren (2003) s. 83-97 
36 Marner och Örtengren (2003) s. 113 
37 Wiklund (2009) s.91 
38 Wiklund (2009) s. 46 
39 Studiehandledning, HT 2010 
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4. på en grundläggande nivå kunna tillämpa och problematisera ledarskap inom estetisk 

 verksamhet, 

5. dokumentera och analysera estetisk verksamhet i pedagogiska sammanhang och reflektera 

 över möjligheter till samverkan mellan förskola, skola och kulturliv,  

6. tillämpa grundläggande konventioner för skriftlig framställning inom den akademiska 

genren.40 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min undersökning är att få en bild av hur lärarstuderande samtalar om estetiska 

lärprocesser, då jag tror att det säger något om synen på kunskap och lärande i vår tid. 

 

De frågeställningar som jag valt som utgångspunkt för mitt undersökande är följande: Hur 

samtalar lärarstuderande om estetiska lärprocesser? Hur skapar studenterna mening kring de 

estetiska lärprocesserna?  

Jag är intresserad av de variationer och mönster i utsagorna som kan tänkas finnas då jag tror 

att vi därigenom kan få syn på vår tids kunskap och lärande. Jag vill identifiera, beskriva och 

göra ett försök att kritiskt granska inom högskolans lärarprogram förekommande diskurser 

som relaterar till estetiska lärprocesser, samt att problematisera dessa med fokus på makt, 

kunskap och lärande. Jag gör inte några anspråk på att presentera alla diskurser som kan 

finnas kring begreppet estetiska lärprocesser vid lärarprogrammen vid svenska högskolor. 

Urvalet i min undersökning är en mindre grupp lärarstuderande vid Högskolan i Gävle. 

 

 

 

Metod – teorier, beskrivning och överväganden 
 

Syftet med uppsatsen styr val av metod. Undersökning genomförs som en kvalitativ studie i 

vilken jag använder mig av fokusgruppssamtal med inledande bildskapande som 

undersökningsmetod. Fokusgruppssamtalen har filmats samt ljudinspelas. Min analysmetod 

har varit diskursanalys. 

 

 Vad vi kan göra i kvalitativ forskning är att eftersträva en öppenhet i  

 förhållande till den studerade verkligheten. Detta förutsätter i sin tur att vi  

 försöker göra oss själva medvetna om och synliggöra de föreställningar av olika  

 slag som vi bär med oss in i forskningsarbetet.
41

 

 

 

 

                                                             
40 Studiehandledning, Allmänt utbildningsområde 1: Lärande och utveckling, Estetiska lärprocesser, 15 hp, 
CAMPUS HT-2010, Gävle: Högskolan i Gävle 
41 Starrin och Svensson (red), (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s 147, Lund: Studentlitteratur AB 
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Fokusgruppssamtal 

 

För att kunna få syn på studenternas uppfattningar och bilder av estetiska lärprocesser kan 

både enskilda intervjuer och/eller fokusgruppsintervjuer vara möjliga vägar att gå. Jag är inte i 

första hand intresserade av uppfattningarnas frekvens varför kvantitativa intervjuer eller 

enkäter inte är av intresse denna gång. Jag vill ”försöka förstå människors sätt att resonera 

eller reagera” och jag är intresserade av att ”särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster” 
42

 och där har den kvalitativa intervjun med öppna frågor sin styrka, anser 

jag. 

Jag har övervägt både enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Jag ser att det finns både 

för- och nackdelar med dessa metoder. Fördelarna med den enskilda intervjun är bland annat 

att man har tillfälle att fördjupa sig i den intervjuades föreställningsvärld och tid och 

möjlighet att ställa följdfrågor kring det som kommer upp under intervjun. Den intervjuade är 

i fokus och förhoppningsvis kan den som intervjuar bygga upp en trygg intervjumiljö. Det 

man går miste om vid en enskild intervju är gruppdynamiken och vad den kan ge för 

förståelsen av kunskapandet.
43

  

 

Lindgren resonerar i sin avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan kring de 

fördelar som fokusgruppsintervjun ger. Hon menar att den formen av intervju ger en mångfald 

av synpunkter där konstruerandet och förhandlandet av mening är det intressanta och att 

intervjuformen ger möjlighet att få syn på interaktionen mellan gruppdeltagarna. ”Vad är det 

som står på spel?”
44

 Trost däremot ser flera nackdelar med fokusgruppsintervjun
45

. Han 

menar att gruppens dynamik gör att det kan framkomma ståndpunkter eller åsikter som ingen 

av gruppens medlemmar egentligen står för och att det han kallar ”hemligheter” förblir 

osagda. Han ser också etiska problem som rör tystnadsplikten i ett gruppsammanhang.  

Eventuellt skulle en kombination av dessa båda intervjuformer kunna vara ett alternativ för att 

åtnjuta fördelarna med båda metoderna. Det som talar emot är uppsatsens omfattning och 

arbetsbördans rimlighet samt informanternas möjlighet att avsätta tid för deltagande vid två 

intervjutillfällen. Då mitt syfte är att få en bild av hur lärarstuderande samtalar om estetiska 

lärprocesser, och inte att få svar på specifika frågor kring, begreppsliggöra eller skapa en 

teoretisk modell för estetiska lärprocesser, är fokusgruppssamtal att föredra. Fokusgrupper 

rekommenderas också som undersökningsmetod vid en diskursanalys, då gruppen 

tillsammans bygger upp en mening. 
46

 

 

Jag har genomfört fokusgruppsintervjuer med studenter som läste kursen Estetiska 

lärprocesser vid Högskolan i Gävle höstterminen 2010. Hälften av dessa studenter har jag haft 

i undervisning och den andra halvan har min bildkollega haft. Studenterna i tre av totalt 8 

                                                             
42 Trost (2010) Kvalitativa intervjuer, s. 32, Lund: Studentlitteratur AB 
43 Trost (2010) s. 44-45 
44 Lindgren (2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan, s.83-85, Göteborgs universitet: Högskolan för 

scen och musik 
45 Trost (2010), s. 44-45 
46 Whinter Jörgensen och Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitterartur 
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grupper tillfrågades via mejl
47

. Det finns problem med att genomföra fokusgruppsintervju 

med ”egna” studenter. De kan välja att delta i studien utifrån en känsla av lojalitet. 

Studenterna har dock avslutat kursen och har därför inte längre, formellt sett, någon lojalitet 

till mig. En fördel med att vi har haft en kurs tillsammans är att vi känner varandra något och 

att det kan öka tryggheten vid fokusgruppsintervjun. Ett annat problem kan vara att det som 

studenterna samtalar om vid fokusgruppsintervjun är det de fått med sig från den 

undervisning jag haft och att jag där implementerat mina egna diskurser. Då studenterna har 

haft minst tre andra lärare under kursen, deltagit i föreläsningar, läst kurslitteratur och gjort 

fältstudier bör andra människors röster om estetiska lärprocesser också finnas med i 

studenternas föreställningsvärldar. Detta tillsammans gör, menar jag, att undersökningens 

reliabilitet säkras. 

 

 

Kunskap genom bilder 

  

Under kursen Estetiska lärprocesser har jag med studenterna använt mig av Dahlmans 

bildmetod som hon redovisar i sin avhandling Kunskap genom bilder 
48

. Jag har erfarit att 

detta sätt att göra bilder på har varit en bra utgångspunkt för samtal kring begrepp. Det är en 

visuell metod för mig att använda vid fokusgruppsintervjun. Det skulle med Anna 

Sparrmans
49

 ord kunna kategoriseras som en visuell forskningsmetod och ska i så fall 

betraktas som ett forskningsmaterial och inte en estetisk produkt, vilket tydliggjordes för 

informanterna, där varje bild blir mer intressant i relation till de andra bilderna än till sig själv.  

 

Ylva Dahlman låter, i sitt arbete vid Sveriges lantbruksuniversitet, studenter skapa bilder för 

att de ska förstå något nytt om begrepp som de studerar. Syftet med bilderna är att de ska 

formulera begreppet på ett annat sätt än med ord.
50

 Metoden, som Dahlman beskriver, går ut 

på att studenterna skapar bilder kring ett begrepp som de studerar inom exempelvis 

naturvetenskapen. Skapandet följs av reflektion på individ- eller gruppnivå. Att skapa bilder 

ger studenterna möjlighet att förstå och utveckla kunskap inom sina respektive 

ämnesområden. När studenterna skapar egna bilder, menar Dahlman, att just det egna 

skapandet och bilderna ger möjlighet att formulera något nytt. Dahlman hävdar att skapandet 

av bilder utifrån begrepp inte har som idé att addera ny kunskap utan att ta fram och renodla 

det som studenterna redan kan.
51

 Som jag tolkar Dahlman, är det reflektionen tillsammans 

med bildskapandet som är det som kan synliggöra kunskapen. Genom att måla ett begrepp får 

studenten en rikare föreställning av begreppet.  I de övningar som Dahlman genomför med 

studenter används bilderna både till individuell och till gemensam reflektion. Det är genom 

reflektionen, den egna och den gemensamma, som erfarenheterna formuleras som rationella 

                                                             
47 Se bilaga 1 
48 Dahlman (2004), Kunskap genom bilder. En studie i hur studenter inom natur- och samhällsvetenskapliga 

utbildningar fördjupar sin ämnesförståelse genom arbete med bilder, Uppsala universitet: Institutionen för 

landskapsplanering Ulltuna 
49 Sparrmans (2010-09-24), Visuell kultur: teori och praktik, föreläsning vid Högskolan i Gävle 
50 Dahlman (2004) s.15 
51 Dahlman (2004) s. 17-18 
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termer av begreppet. Dessa nyvunna innebörder kan sedan läggas till de ursprungliga 

erfarenheterna. Kunskap genom bildarbetet skiljer sig inte, menar Dahlman, från andra sätt att 

återskapa världen. Resultatet blir dock ett konkret objekt som är möjligt att förhålla sig till 

och reflektera kring.
52

 Dahlman beskriver arbetet med bilder som ett led i att fördjupa våra 

kunskaper på följande sätt: 

 

De möjligheter vi har att utveckla förmågan att fördjupa vår kunskap om världen kan beskrivas 

på tre sätt: 

1. genom att sammanföra olika erfarenhetsdomäner 

2. genom att öka föreställningsförmågan 

3. genom att förmå det motstånd som vi upplever i form av fasthållande vid bekanta kategorier 

att kapitulera. 

Detta kan uppnås genom arbete med bilder. 
53

 

 

Det jag tror att bildskapandet kan tillföra är att informanterna får en stund inför samtalet att 

fokusera på hur de ser på estetiska lärprocesser. I bildskapandet kan funderingar och synsätt 

som ligger dolda komma fram. När bilden framträder blir förhoppningsvis den mentala bilden 

av vad en estetisk lärprocess är, vad den kan användas till och i vilket sammanhang den kan 

verka tydligare. En annan anledning till att jag har valt att inleda fokusgruppssamtalet på detta 

sätt är att bilderna blir en utgångspunkt för samtalet. 

 

 

Diskurs och diskursanalys 
 

De frågor som jag är intresserade av är av diskursanalytisk natur vilket kan vara en följd av 

intresset för analysmetoden som väcktes vid Monica Lindgrens föreläsning
54

.  

 

Diskurs och diskursanalys utgår från socialkonstruktionismen, som karaktäriseras av att den 

ser kritiskt på självklar kunskap. Vår bild av världen är inte objektiv utan är ett resultat av vårt 

sätt att kategorisera den. Våra världsbilder kan ändras över tid och i förhållande till olika 

kulturer. Världsbilden skapas och upprätthålls i samspelet med andra, och där byggs 

gemensamma sanningar upp. I en sådan gemensamt uppbyggd världsbild blir vissa handlingar 

naturliga och andra otänkbara.
55

 En diskurs är ”… ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)”
56

. Vårt sätt att tala om och socialt agera kring ett bestämt 

område är alltså synonymt med diskurs. Språket är inte en avbild av verkligheten utan språket 

uppkommer i det sociala samspelet människor emellan. Lindgren menar att det som sägs om 

en verksamhet inte ska förstås som en sanning, utan istället är det språkbruket som uppstår i 

det aktuella sociala sammanhanget och i interaktionen bland människorna som ska studeras.
57

 

 

                                                             
52 Dahlman (2004) s. 204 - 205 
53 Dahlman (2004) s. 205 
54Lindgren (2010-11-05) Socialkonstruktionism och diskursanalys, föreläsning vid Högskolan i Gävle 
55 Winther Jörgensen och Phillips (2000) s. 11-12 
56 Winther Jörgensen och Phillips (2000) s.7 
57 Lindgren (2006) s.66 
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Lindgren använder i Att skapa ordning för det estetiska i skolan två utgångspunkter för 

begreppet diskurs. Hon skriver; ”Diskurs ses här som en social praktik där objektet och 

subjektet skapas i interaktion och handling, via specifika makttekniker. Diskurser är alltid 

definierade i tid och rum”
58

. Utifrån min tolkning ska objektet ses som det diskursen handlar 

om och subjektet är den eller de som är med och skapar eller är en del av diskursen.
59

 När det 

gäller maktaspekten hänvisar Lindgren till Foucault som menar att ” Makt och kunskap 

existerar i ett ömsesidigt och nära förhållande.” 
60

. Foucault menar att makt inte ska ses som 

enbart negativt och förtryckande, utan kan också ses som något produktivt. När makten 

synliggörs finns möjlighet att ändra på för-givet-taganden inom studerade verksamheter. Makt 

och kunskap har, enligt Foucault och Lindgren, ett nära samband.
61

 

 

Där makt utövas bildas kunskap och tillvaratagandet av denna kunskap 

förstärker makten som i sin tur producerar nya kunskaper/…/ det betyder att 

kunskap aldrig kan utvecklas utanför komplicerade maktrelationer (Foucault, 

1984/1987). Det betyder heller inte att den som äger kunskap äger makt. 

Snarare handlar det om att visa diskurser godtas och vissa inte.
62

 

Diskursanalysen intresserar sig för vilka utsagor som är privilegierade och vilka som har 

tolkningsföreträde. Där fenomenologin menar att det finns något mellan språk och handling 

och mellan subjekt och objekt, menar bland andra Lindgren
63

 
64

 att det inte gör det. Utifrån 

det socialkonstruktionistiska sättet att förstå världen på finns det inte någon essens eller kärna 

att undersöka.  Socialkonstruktionismen, som jag förstår det, lägger tyngdpunkten på 

språkliga processer där man ser språket som det grundläggande för skapandet av våra subjekt 

och formerandet av mening, att vi producerar och organiserar verkligheten tillsammans 

genom att använda språket och då kan en analys av utsagor vara ett sätt att dekonstruera och 

undersöka det sätt på vilket vi skapar mening och maktpositioner. Detta perspektiv lägger 

fokus på maktförhållanden, på över- och underordning.  

Winther, Jørgensen och Philips redogör för tre olika diskursanalytiska hållningar: 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.
65

 Lindgrens avhandling Att skapa 

ordning för det estetiska i skolan följer den diskurspsykologiska hållningen. I min 

undersökning är det den psykologiska diskursanalysen som jag försöker följa, då jag i mitt 

arbete lutar mig mot Lindgrens avhandling Skapa ordning för det estetiska i skolan och 

hennes och Claes Erikssons forskningsrapport Musikklassrummet i blickfånget. Den 

beskrivning som följer nedan om forskarens roll och stegen i en diskursanalys kommer alltså 

från diskurspsykologin. 

                                                             
58 Lindgren (2006) s.49 
59 Lindgren (2006) s. 63-55 
60 Lindgren (2006) s. 50 
61 Lindgren (2006) s.50-54 
62 Lindgren (2006) s. 50 
63 Lindgren (2006) 
64 Lindgren (2010-11-05) 
65 Winther Jörgensen och Phillips (2000) 
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Forskaren är en produkt av sin egen tid och kultur. Det går inte att välja bort. Det kan därför 

vara svårt att göra studier av områden som står nära forskaren och på samma sätt kan det 

innebära svårigheter att undersöka diskurser som sammanfaller med forskarens egna tankar. 

Om forskaren delar de självklarheter som hon har tänkt dekonstruera, kan diskursanalysen bli 

svår att genomföra. För att undvika detta har jag som forskaren i så stor utsträckning som 

möjligt försökt främmandegöra materialet.
66

 Utifrån detta resonemang kan man lätt förledas 

att tänka att forskare inte bör göra studier av sådant de står nära. Men jag menar att det är just 

forskarens intresse som är drivkraften i en undersökning.   

 

När det gäller analysarbetet har jag att tagit hjälp av de analyssteg som presenteras i Ericssons 

och Lindgrens forskningsrapport Musikklassrummet i blickfånget och i Lindgrens avhandling 

Skapa ordning för det estetiska i skolan.  Innan analysarbete startade behövde jag för mig 

själv klargöra analysbegreppen. I min undersökning är det makt, kunskap och lärande som jag 

vill försöka att problematisera. Jag värderade om undersökningens empiriska metod passar 

ihop med syftet och analysmetoden. Jag har, som jag tidigare skrivit, valt fokusgruppssamtal 

som inleds med en bilduppgift inspirerad av Ylva Dahlmans avhandling Skapa genom bilder. 

Vid genomförandet av fokusgruppssamtalen fick jag ett första intryck av diskursen. I det 

första steget av analysarbetet var det viktigt att vara inkluderande och att söka efter det som är 

centralt eller står på spel. Teman som uppkom noterades och en inventeringslista upprättades. 

I det andra steget gick jag igenom det transkriberade materialet och studerade filmerna och 

ställde frågor till texten. Frågorna handlade om ”hur ett begrepp fylls med innehåll eller på 

vilket sätt en utsaga framställs som trovärdig eller ”sann”
67

. Under detta steg av analysen kom 

jag att söka efter variationer av hur studenterna samtalade om estetiska lärprocesser samt se 

hur dessa styrktes. Det tredje steget handlade om vilka diskurser som undersökningen gav och 

hur de konstruerades. Det fjärde steget bestod av diskussion kring de diskurser som 

framkommit och vilka möjliga effekter diskurserna kan få. 
68

 
69

 I analysarbetet var det av vikt 

att jag hade en kritisk inställning till det som betraktades som självklart. Att fånga, studera 

och problematisera det för-givet-tagna likväl som det tabubelagda, det vill säga det som någon 

sa och som de andra i gruppen inte opponerade sig mot, är betydelsefullt i diskursanalysen.
70

 

Andra nyckelord eller ledtrådar i det diskurspsykologiska analysarbetet beskrivs i det Potter, 

Edwards och Wetherell kallar DAM, Discursive Action Model och vilka Lindgren refererar 

till i Skapa ordning för det estetiska i skolan 
71

.  De nyckelord eller ledtrådar som jag var 

uppmärksam på var; när något stod på spel, när kategoriseringar gjordes, när 

extremfallsformuleringar till exempel användningen av ordet alla gjordes, när subjekt 

presenterades utifrån exempelvis yrken, användningen av passivformer och försök att bevisa 

eller bekräfta uttalanden. Det var också viktigt att vara uppmärksam på det som inte sades. I 

tystnaden kan diskurser finnas.
72

  

                                                             
66 Winther Jörgensen och Phillips (2000) s. 27-29 
67 Lindgren (2006) s. 86 
68 Ericsson och Lindgren (2010), Musikklassrummet i blickfånget – vardagskultur, identitet, styrning och 

kunskapsbildning, s. 21- 25, Högskolan i Halmstad: Sektionen för lärarutbildning 
69 Lindgren (2006) s. 86-90 
70 Lindgrens föreläsning vid Högskolan i Gävle, 2010-11-05 
71 Lindgren (2006) s. 75-78 
72 Lindgren (2006) s. 75-78 
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Det finns fallgropar att se upp med när analysen av materialet görs. Det är av största vikt att 

ha en kritisk distans till materialet. För att beskriva diskurser kan citat användas, men de ska 

inte användas som bevis för en diskurs. Citat tillsammans med den kontext som citatet 

kommer från är istället det som har betydelse för diskursen. Generaliseringar hör heller inte 

hemma i diskursanalysen. Den egna argumentationen får inte styra urvalet. För att undvika 

dessa fallgropar är det betydelsefullt att gå igenom materialet flera gånger. När tvivlet sätter in 

är citatet från Alvessons Postmodernism och Samhällsforskning som finns med i Lindgrens 

avhandling Skapa ordning bra att ta stöd mot. Alvesson menar att forskaren ska ”sätta tvivlet 

och självkritiken inom parentes i strävan efter att komma fram till ett reslutat.” 
73

.   

 

 

 

Genomförande 

 

 

Urval 

 

Kursen Estetiska lärprocesser, 15 hp, vilken anordnades vid högskolan i Gävle under 

höstterminen 2010 var den första kursen för de blivande pedagogerna. Kursen ges för 

blivande förskolelärare, fritidspedagoger, grundskolelärare och gymnasielärare. De läser 

kursen i integrerade grupper. ”Kursen ger en introduktion i gestaltande kunskapsprocesser 

och teorier om estetiska lärprocesser...”
74

 Kursen består av tre moment, gestaltande 

kunskapsprocesser, temaarbete och fältstudier. De gestaltande ämnen som studenterna får 

studera är bild, drama, kreativt skrivande och rörelse. Efter avslutad kurs ska studenterna 

bland annat kunna resonera om estetiska lärprocesser utifrån sina egna erfarenheter, 

observationer och centrala begrepp. 
75

 Studenterna var, höstterminen 2010, indelade i åtta 

grupper med 25 till 30 studenter i varje. Jag undervisade fyra av dessa grupper i bild som 

gestaltande kunskapsprocess och handledde en av de fyra grupperna under temaarbetet. 

 

 Till studenterna i tre av de åtta grupperna skickades en inbjudan via mejl
76

. Studenterna i två 

av dessa grupper har jag inte haft i undervisning, men vi hade stött på varandra i de 

angränsande bildateljéerna, medan den tredje gruppens studenter var de som jag både haft i 

bild och i temaarbetet. I mejlet informerades studenterna kort om idén till uppsatsämne och att 

jag var nyfiken på hur de som lärarstuderande tänker om estetiska lärprocesser och dess 

användning. De bjöds in till ett öppet och förutsättningslöst samtal. De fick också information 

om att samtalet skulle inledas med att alla i gruppen skulle få måla var sin icke föreställande 

bild av estetiska lärprocesser, på samma sätt som vi gjort under kursen. De informerades även 

om att samtalet skulle spelas in och att det inte skulle framgå av uppsatsen vilka som deltagit i 

                                                             
73 Lindgren (2006) s. 89 
74 Studiehandledning, HT-2010 
75 Studiehandledning, HT-20101 
76 Se bilaga 1 
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samtalet. Utöver detta innehöll mejlet förslag till tider och lokal för fokusgruppssamtalen 

samt kontaktuppgifter. Tanken var att jag skulle genomföra fyra fokusgruppssamtal med fem 

studenter i varje och att de första studenterna som svarade skulle bilda grupperna. Urvalet var 

alltså delvis slumpmässigt. Jag fick snabbt fyra grupper med 5 studenter i varje. Två grupper 

kom från den grupp jag haft i både det gestaltande arbetet och i temaarbetet. De två andra 

grupperna innehöll studenter som jag inte haft i undervisning. Varje grupp bestod av studenter 

som gått i samma klass under kursen Estetiska lärprocesser. Det delvis slumpmässiga urvalet 

bjöd på en blandning av studenter från de fyra utbildningarna - förskolelärare, 

fritidspedagoger, grundskolelärare och gymnasielärare. Grupperna innehöll både män och 

kvinnor, men dock med en övervikt av kvinnor. Flera av studenterna uttryckte i svarsmejlet 

att det skulle bli roligt att delta. Kanske ska detta ses som ett uttryck för lojalitet mot mig eller 

så var de bara uppriktigt intresserade.  

 

 

Etiska aspekter 

 

Alla studenter som deltar i studien är anonymiserade. De har fingerade namn i studien. Då 

kursen Estetiska lärprocesser är avslutad och jag har återgått till mitt arbete i grundskolan, 

anser jag inte att det finns några etiska betänkligheter med att de studenter som jag haft i ovan 

nämnd kurs nu blir informanter i min undersökning. Bedömning och betygssättning av den 

avslutande kursen är gjord och inte heller där kan det, menar jag, finnas några skäl att fundera 

kring det etiska att tidigare studenter blir informanter i undersökningen. Jag kommer i min 

uppsats, när jag skriver om undersökningen, att använda ordet informanter istället för 

studenter för att tydliggöra att det är den rollen de har i undersökningen. Studenterna 

informerades också i inledningen av fokusgruppssamtalen om att samtalet inte skulle komma 

att påverka deras studieresultat på lärarutbildningen. Det fick också veta att ingen utom vi 

som deltog i samtalet skulle få ta del av det, men att samtalet som fördes låg till grund för min 

uppsats. Om de av någon anledning skulle ångra att de deltog i samtalet skulle de kontakta 

mig och då skulle jag radera det ur samtalet. När det gäller tystnadsplikten är det svårt att 

garantera det vid ett fokusgruppssamtal. Jag bad studenterna att inte föra samtalet vidare till 

andra, vilket de accepterade. 

 

Studien uppfyller, menar jag, de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 
77

. 

 

 

Praktiskt genomförande av fokusgruppssamtalen 

 

Samtalen genomfördes under fyra eftermiddagar/kvällar i början av februari 2011. Vi 

träffades i en av bildateljéerna på högskolan i Gävle. Två informanter lämnade återbud 

dagarna innan, varför två grupper fick fyra deltagare och de två andra fem. Sammanlagt 

deltog 18 studenter.  Samtalet inleddes med forskningsetiska frågor och därefter följde 

                                                             
77 Vetenskapsrådet  Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. 
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bilduppgiften. Bilduppgiften är, som jag tidigare nämnt, inspirerad av Ylva Dahlman och 

hennes avhandling Kunskap genom bilder - en studie i hur studenter inom natur- och 

samhällsvetenskapliga utbildningar fördjupar sin ämnesförståelse genom arbete med bilder” 

och är en för informanterna välkänd övning då den ingick i bilddelen av kursen Estetiska 

lärprocesser, dock utgick bildarbetet under kursen inte från begreppet estetiska lärprocesser. 

Informanterna fick välja bland bildmaterial; akrylfärg, oljepastellkritor, vaxkritor, blyerts, 

tuschpennor med mera. De uppmanades att skapa en icke föreställande bild om estetiska 

lärprocesser. Välkända symboler och tecken skulle undvikas och istället kunde bilden bestå av 

ytor, linje, former och färger. Under bildskapandet, som tog cirka 30 minuter i anspråk, hade 

jag en passiv roll. Delar av tiden valde jag att spendera i ett angränsande rum för att inte störa 

eller påverka informanterna i deras bildskapande. När bilderna var klara sattes de upp på 

väggen.  

 

Inför samtalet betonade jag att det jag var nyfiken på inte var om hur de tänker om kursen 

Estetiska lärprocesser utan om estetiska lärprocesser i sig. Informanterna fick inför samtalet 

veta att jag skulle fungera mer som en moderator och att de var de som skulle hålla samtalet 

igång. Samtalet inleddes sedan med att informanterna i tur och ordning fick berätta om sin 

bild och hur den kopplades till estetiska lärprocesser. De övriga i gruppen kunde ställa frågor 

om bilden och hur den hörde ihop med och uttryckte estetiska lärprocesser. Efter 

genomgången av bilderna, där många tankar om estetiska lärprocesser kom fram, fortsatte 

samtalet. Ibland fick jag styra in informanterna mot det aktuella ämnet och ibland bad jag dem 

att fördjupa sitt resonemang genom att fråga om de kunde berätta mer eller om de kunde ge 

något exempel. När samtalet stannade av kunde jag inspirera till fortsatt samtal genom att 

ställa ett par frågor. Det jag frågade dem var bland annat om de kunde berätta om något 

tillfälle då de själva upplevt att de varit i en estetisk lärprocess och om de kunde beskriva en 

estetisk lärprocess för någon som inte känner till vad det är. Vid fokusgruppssamtalen deltog 

även den andra bildläraren från kursen Estetiska lärprocesser, då tanken från början var att vi 

skulle göra undersökningen tillsammans. Nu blev det, av personliga skäl, inte så. Jag har i det 

transkriberade materialet valt att kalla oss moderator. 

 

 

Dokumentation 

 

Vid intervjuer och fokusgruppssamtal finns olika vägar att gå för att dokumentera det som 

sker; observation i kombination med fältanteckningar, ljudinspelning och videoupptagning. 

Det första alternativet faller bort för min del av flera anledningar. Jag anser att det i en sådan 

här undersökning kan ge upphov till alltför godtyckliga tolkningar och jag vill inte gå miste 

om material som blir intressant först efter flera genomarbetningar. Vid en diskursanalys är det 

av största vikt att få med det som sägs ordagrant inklusive tonfall, pauser och tvekan. 

Fördelen med en ljudinspelning som sedan transkriberas är att det ger ett material som 

uppfyller de kriterier jag nämnt ovan och som man kan återkomma till flera gånger för 

fördjupad analys. Ljudupptagare idag är små och diskreta vilket gör att informanterna inte 

behöver känna sig hämmade av teknikens närvaro eller göra dem självmedvetna på ett 
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negativt sätt, till skillnad mot videoupptagning. Ytterligare en nackdel med videoupptagning 

är att transkriberingen är än mer tidskrävande än vid ljudinspelning. Fördelen med 

videoupptagning är att man då också registrerar till exempel gester och mimik som kan ha 

betydelse för tolkningen av materialet
78

. Jag har valt att använda mig av ljud- och 

videoinspelning samt komplettera med fotografering av informanternas bilder. Det 

ljudinspelade materialet har sedan transkriberats. De, för diskursanalysen intressanta, delar 

som jag upptäckt har jag sedan specialstuderat med hjälp av videoinspelningen för att få syn 

på gester, mimik och även de eventuella sätt på vilket jag som forskare påverkat skeendet och 

samtalet. Fotografierna av studenternas bilder har jag haft som stöd vid genomgången av de 

delar av det transkriberade materialet som berör reflektionen kring bilderna. Bilderna som 

informanterna skapade fick de ta med sig hem. 

 

 

 

Presentation samt kommentarer 

 

Nedan följer en presentation av lärarstuderandes samtal om estetiska lärprocesser. De 

dominerande diskurser presenteras och följs av en kommentar. Jag använder informanternas 

egna ord för att visa diskurserna. Flera av diskurserna angränsar till varandra, men jag tycker 

ändå att jag kan urskilja några. De diskurser jag tycker mig ha funnit är: 

 

- estetiska lärprocesser som holistiskt lärande 

- estetiska lärprocesser som ett sätt att stärka kreativiteten 

- estetiska lärprocesser som ett alternativ 

- estetiska lärprocesser som personlig utveckling 

- estetiska lärprocesser som något roligt 

- estetiska lärprocesser som något barnsligt och flummigt 

 

Vid sidan av dessa diskurser kommer jag också att presentera hur informanterna samtalar 

kring estetiska lärprocesser och kursen Estetiska lärprocesser och den koppling de gör mellan 

estetiska lärprocesser och kursen. 

 

 

Estetiska lärprocesser som holistiskt lärande 

 

Informanterna har samtalat om bilderna som det skapat, då jag som moderator frågar vad en 

estetisk lärprocess är. 

 

 Moderator: Jättespännande tycker jag. Om ni, om ni skulle förklara för nån vad en estetisk  

 lärprocess är, någon som inte har provat det någon gång, hur skulle ni säga att det är då? 

 
 Pernilla: Att man lär med sinnena. 

 

                                                             
78 Trost (2010), s. 75 
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 Lovisa: Det skulle jag också säga… 

 

 Moderator. Kan du ge nåt exempel? 

 

 Lovisa: Ja, vad ska man säga. Eh, men jag tänker liksom, man lär genom att göra istället för å  

läsa  eller lyssna liksom. Att man får göra nånting utav det och liksom, jag vet inte riktigt hur 

jag ska förklara… 

 

 Eva: Ja, men som den här övningen, man lär ju tän, man, man lär, man kommer ett steg djupare. 

 

 Lovisa: Ja, precis 
 

 Eva: Vi fick ju inte rita nånting specifikt och det fick komma inifrån. 

 

 Pernilla. Det man själv känner och liksom representerar. 

  

 Lovisa: Mmm, precis. Så det är ett steg djupare. Jag tror man lär sig bättre om man är 

 engagerad i det man gör. Och en viktig, att lägga ner hjärta i det man gör. 

 

Estetiska lärprocesser är, uttrycker informanterna i ovanstående utdrag från 

fokusgruppssamtalet, ett sätt att lära sig och komma ett steg ytterligare. Det som står på spel 

här är skillnaden mellan traditionell undervisning, där man enligt studenterna läser och 

lyssnar, och estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser fördjupar kunskapen och dessutom 

väcker det engagemang. 

 

Samtalet fortsätter med att jag frågar om det kan berätta om någon gång där de varit i en 

estetisk lärprocess. 

 

 Lovisa: Vi hade en lek på gymnasiet, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, den hette typ Land  

 och rike eller nåt och så vart man indelad i olika länder så hade man kapital och så skulle man  

gå till riksbanken och byta och sälja för att vi skulle *skratt* lära oss hur det funkar med BNP 
och så, så det var faktiskt jätteroligt och jättebra och *skratt* alla klarade provet. 

 

 Eva: Men det var ju *ohörbart* 

 

 Moderator: Hade ni nån sort tenta efteråt då eller? 

 

 Lovisa: Ja, det var ju liksom prov, vi hade om BNP och nationala ekonomi och lite så, och så…  

 och så var det jätteroligt, det var en sån där klassisk grej som dom brukade köra.  

 

 Moderator: Så det var som ett moment i… 

 

 Lovisa: Ja, jo men precis, man fick liksom pengar och olika länder hade olika mycket och  
 liksom ja, för att symbolisera hur det ser ut. 

 

Genom att ge exempel från gymnasietiden vill Lovisa bevisa att estetiska lärprocesser kan 

vara en viktig del av undervisning och att goda resultat kan komma därur. Att säga att alla 

klarade provet är en bekräftelse på det. Provet är ju ofta det som i traditionell undervisning är 

redovisningsformen som visar om du lärt dig eller inte. 

 

I en av de andra fokusgruppssamtalen samtalade och skapade informanterna mening kring 

estetiska lärprocesser på följande sätt: 
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 Johan: Ganska färgglada bilder. Roliga färger. Din bild där Linda, skulle jag vilja veta mer  

 om? 

  

 *skratt* 

 

 Marika: Vilken… 

 

 Johan: Den längst ner där till vänster… 

 

 Linda: Den med krumelurerna.  

 
 Marika: Den ser ut ungefär som ett piano? 

 

 Linda: Mm 

 

 Anton: Eller som ett klassrum… 

 

 Linda: Jag var väl lite den här, använda formerna, eh, innanför den här boxen då, det är alla 

 tankar som man vanligtvis går och tänker på som man egentligen inte vill vidareutveckla. Men 

 att man sen inom estetiska lärprocesser och inom estetiken måste tänka utanför och det 

 symboliserar den då.  

 
 Anton: Mm 

 

 Linda: Så det är lite det här think outside the box, som det symboliserar så.  

 

 Moderator: Okej 

 

 Johan: Ehja. 

 

 Linda: Men att man, eh… att man kanske går utanför sin egen räckvidd och utanför sin egen box  

 och att man prövar så mycket att man kanske inte riktigt uppnår det man vill, det rätta resultatet  

 eller vad man ska säga. Så det är det det svarta symboliserar och det andra mer lysande  

 resultatet eller vad man ska säga, eh… överglänser de nedgångarna. 
 

 Moderator: Okej 

 

 Johan: Resultat i sin tankeprocess eller… 

 

 Linda: Ja 

 

 Johan: … eller resultatet i skolan överlag? 

 

 Linda: Näe, i sin tankeprocess i skolan och i… livet överhuvudtaget. 

 
 Johan: Okej. Mm. 

 

 Sara: Mm. 

 

 Johan: Då vet jag lite mer. *skratt* 

 

 

Johans frågor hjälper Linda att presentera en bild av estetiska lärprocesser där hon för fram att 

estetiska lärprocesser är/kan vara en faktor i all undervisning som ett sätt att tänka och verka 

utanför ramarna. De skapar tillsammans mening kring de estetiska lärprocesserna. 
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Längre fram i samtalet uttrycks följande kring att tänja och verka utanför ramarna: 

 

 Johan: *skratt*… vågar göra nya saker helt enkelt och inte låsa sig vid den här tanken att: Jag  

 måste gå till en bok eller jag måste gå till nätet för att hämta information, våga, våga prova nya,  
 andra sätt och andra metoder för att inhämta kunskap.  

 

 Linda: Våga använda alla sinne, stimulera det, eller många i alla fall. 

 

 /…/ 

 

 Marika:  Mm. Jo, jag håller med men när jag gick på gymnasiet, som inte var så länge sen 

 *skratt* 

 

 Marika.: *skratt* Men när jag gick på gymnasiet då hade vi en lärare som tyckte om estetiska  

 lärprocesser jättemycket och det var i ämnena svenska och engelska. Och hon använde mycket  

 musik, för att när man sjöng så uttalade man orden ganska korrekt och då lärde man sig ju uttal  
 på det sättet. Man fick höra uttalet och man fick sjunga, alltså med uttalet, alltså uttala det, då  

 lärde man sig. Och sen i svenskan när det var Shakespeare, då fick vi göra en egen pjäs. Vi fick 

 ta en av hans pjäser och så skulle vi själva dramatisera den och då var man ju först tvungen att  

läsa, sen var man tvungen att skriva och sen var man tvungen att genomföra, uppträda och då  

liksom använde man ju jättemycket estetiska lärprocesser och liksom spelade upp och då lärde  

man sig ju jätte mycket och så tyckte man att det var kul samtidigt. 

 

 Linda: Vi använde också den metoden… i svenska… 

 

 Marika: Det är ju jättebra. 

 
 Sara: men då gäller det ju att man har en bra lärare som ser den möjligheten också, att man kan  

 få göra det. 

 

 Linda: Att tänja på sina gränser… 

 

Det finns lärare som använder estetiska lärprocesser i undervisningen. Huruvida elever får 

använda estetiska lärprocesser kan ha att göra med lärarens mod, kunskap eller vilja. Marika 

berättar om läraren och Linda understryker genom att säga att hon också haft lärare som 

arbetat så. Exemplet användes för att bevisa att lärare använder estetiska lärprocesser, de har 

modet, kunskapen och/eller viljan, och exemplet används också för att uttrycka att estetiska 

lärprocesser ger fördjupad kunskap. Marika bevisar sitt uttalande genom att använda 

extremfallsformuleringar; ”man lär sig jättemycket” och ”det är jättebra”.   Genom att 

använda estetiska lärprocesser lär man sig inte bara estetiska uttryck utan också andra saker 

som uttal i engelska eller innehållet i ett Shakespearedrama. Detta att estetiska lärprocesser 

handlar om hur man lär sig betonar Lindstrand i Estetiska lärprocesser.
79

 Att lära sig engelskt 

uttal genom att sjunga engelska låtar ser jag som ett exempel på hur, medan att få kunskap om 

innehållet i ett Shakespearedrama mer handlar om vad man lär sig genom estetiska 

lärprocesser. 

 

I vilken utsträckning estetiska lärprocesser är en angelägenhet för skolans alla ämnen tas upp 

längre fram i samtalet. 

 

 Marika: Jag känner så här att… i exakt alla ämnen som finns så kan man använda sig utav nån  

                                                             
79 Lindstrand och Selander (2009) s.152 
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 estetisk process som; skriva, läsa, nej… skriva, måla, drama, rörelse, allt det, man kan alltid  

 använda sig av någon, någon av dom i alla ämnen, det är bara fantasin som sätter stopp. 

 

 *instämmande hummanden* 

 

I det ovanstående utdraget från samtalet använder Marika återigen extremfalls formuleringar 

när hon säger ”i exakt alla ämnen” och ”alltid använda sig av”. Hon säger detta just för att 

påvisa att estetiska lärprocesser är angeläget för alla ämnen. Såväl Marner och Örtengren i 

Skolan och den radikala estetiken som Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius i En 

kulturskola för alla betonar just det, att estetiska lärprocesser är en angelägenhet för alla 

ämnen. 
80

 
81

 

 

I en av de andra grupperna samtalar informanterna om olika kurser på högskolan och 

användningen av eller bristen på användning av estetiska lärprocesser.  

 

 Peter: Det kanske skulle vara på sin plats och ha lite mer såna här grejer istället för att skriva,  

 skriva, skriva… 

 

 Olivia: Kanske för dom lärare som är akademiska ämnen att ha det *sägs med ironi* 

  

*skratt* 

 
 Peter: Ja, det skulle va bra. 

 

 Kajsa: Ja, det skulle i varje fall vara en möjlighet, det tycker jag. 

 

 *instämmande hummanden* 

 

 Agnes: Ja, absolut. 

 

 Agnes: Jag vet inte liksom, vad mer. Jag tycker bara att det kan användas till så mycket och det  

 borde användas mer… och man sitter ju… jag i varje fall här på högskolan… sitter man ju och  

 skriver fingrarna av sig på den där jävla datorn, med det finns ju liksom annat… man lär sig  

 ju… ja, liksom att spela teater, göra nån serie av nånting som man har läst i en bok… 
 

 Olivia: Man blir tryggare liksom. 

 

 Agnes: Vad sa du? 

 

 Olivia: Man blir trygg i sig själv också på nåt sätt. 

 

 Agnes: Ja, precis… man får… man sitter inte bara och läser i en bok man får liksom bearbeta  

 det på en massa andra sätt och då fastnar det lättare tycker jag liksom… man får in det i olika  

 uttryck och så och intryck… 

 

Det som står på spel här är återigen förhållandet mellan traditionell undervisning och estetiska 

lärprocesser. Agnes säger att genom estetiska lärprocesser bearbetas stoffet till beständig 

kunskap. När informanterna uttrycker att också högskolans kurser borde använda estetiska 

lärprocesser i de akademiska ämnena visar de att estetiska lärprocesser är ett sätt att erhålla 

riktig och viktig kunskap. Att använda högskolan som exempel är ett sätt att bevisa det. 

Högskoleutbildning är ju den högsta nivån av utbildning i Sverige. Estetiska lärprocesser ses 

                                                             
80 Marner och Örtengren (2003) s.79-83 
81 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s.225-227 
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här som holistiskt lärande. Det estetiska uttrycket är en förutsättning för lärprocessen, men det 

är inte kunskap om den estetiska uttrycksformen utan annan kunskap som erhålls genom den 

som är det primära. Mia Maria F. Sternudd använder begreppet Holistiskt lärande i sin 

avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran?. Genom ett holistiskt 

lärandeperspektiv kan, menar Sternudd, eleverna utveckla ett medvetet och självständigt 

tänkande där eleverna uppnår fördjupad och meningsfull kunskap.
82

 Sternudds avhandling 

behandlar dramapedagogik men jag tycker mig se likheter mellan det hon beskriver och det 

sätt på vilket informanterna skapar mening kring estetiska lärprocesser. Jag har därför valt att 

kalla denna diskurs estetiska lärprocesser som holistiskt lärande. 

 

Lindgren presenterar i sin avhandling Skapa ordning för det estetiska i skolan, där hon 

samtalar med lärare och skolledare om estetisk verksamhet, diskursen Estetisk verksamhet 

som förstärkning. Enligt Lindgren så legitimeras den estetiska verksamheten i skolan då den 

förstärker eller integreras med andra ämnen. I de samtal hon refererar till uttrycker lärare och 

skolledare att målet med ämnesintegrationen inte är kopplat till kunskapsvinster utan till att 

integrera många skolämnen i ett tema. Lindgren finner inte något ifrågasättande av om 

estetisk verksamhet förstärker elevernas lärande.
83

 De informanter som deltar i min 

undersökning ifrågasätter heller inte detta, utan refererar enbart till egna upplevelser där de 

ser estetiska lärprocesser som holistiskt lärande. 

 

 

Estetiska lärprocesser som ett sätt att stärka kreativiteten 

 

Flera av informanterna lyfter fram kreativiteten när de samtalar om estetiska lärprocesser. De 

uttrycker att estetiska lärprocesser på olika sätt främjar och stärker kreativiteten eller att i 

arbete med estetiska lärprocesser övas kreativiteten. 

 

I ett av samtalet kring de bilder som informanterna skapade följde följande resonemang:  

  

 Anton:  Din bild då Johan? 

 

 Marika: Ja, vad… 

 

 Johan: Min bild… 
 

 Anton: *ohörbart* 

 

 *skratt* 

 

 Johan: Ja, jo hobbyforskare. Näej, jag tänkte på Pink Floyd faktiskt, de har ju… 

 

 *skratt* 

 

 Johan: … på omslaget på sitt album har dom en prisma… och det var så jag tänkte lite när jag  

 tänkte på estetiska lärprocesser, för att… kunskapen som barnen … eh, tar del av via, via lärare  
 och via skolböcker den kommer ju i en linjär form och den kan ju oftast uppfattas som lite tråkig 

                                                             
82 Sternudd (2000), s.97-99 
83 Lindgren (2006) s. 92-101 
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 och därför har jag färglagt det brunt, dom förstår inte riktigt vad det är dom tar del av kanske, 

 varför dom ska kunna vissa saker och, eh.. med hjälp av estetiska lärprocesser så kan dom  

omforma den kunskapen som dom tar intryck av och bolla med den lite och laborera med den 

och därför dom här *pekar*, det kommer ut i de här, i färger, att dom gör nånting eget med 

kunskapen och … på så vis skapar ett personligt intresse för det. Jag kollar på ett, jag kollade 

på ett klipp på Youtube, det är en professor som heter Ken Robinson, tror jag, han föreläste på 

den där TED-konferensen som de brukar hålla och han, han pratade väldigt mycket om att 

skolan dödar barns kreativitet, och jag tyckte det var lite synd att jag såg den efter kursen 

*skratt* men det stämmer väldigt mycket i det han säger att det, på ett sätt är kunskapen som 

barnen får i skolan väldigt statisk, den, den kan upplevas som väldigt tråkig eh… den kan 

upplevas som att det bara är någonting som bara ska traderas vidare, eh…. Som, det här vet vi 
om världen och därför ska vi ta del av den, liksom, det är den här kunskapen vi vet men, eh… 

om barnet inte kan koppla den kunskapen till nånting då vet de inte varför de ska , de ska ta in 

det. Man måste kunna koppla det till sin egen bild av världen, kanske sätta det i ett annat 

sammanhang för att förstå varför man lär sig, varför man är i skolan för, först och främst. Sen 

att man får sitta till exempel och måla det… det gör så att barnen vågar mer, man vågar 

använda sin kreativa sida och vågar göra fel liksom, vågar eh… vågar experimentera helt enkelt 

och inte se det som en absolut sanning att, det är det här vi ska ta in och det är det liksom , att 

man liksom inte… Pink Floyd där igen *skratt* men inte producera liksom barn på löpande 

band i skolan, så att dom inte bara blir som robotar utan kan komma med sina egna idéer 

också… 

 
 Linda: Att skolan tar bort lite av det här med att det är fint och fult och allt det där… 

 

 Sara: mm 

 

Johan: Ja, med de, man, de är ju rädda för att göra, göra fel därför att det är ju det skolan går 

ut på - resultat. Och resultaten bygger ju på att du går ett prov efter, efter att du har tagit in den 

kunskapen som du eh, tar del av i skolan, liksom de, du måste åtminstone i slutet skriva ett prov 

på det och det är där du visar om du har gjort, om du har uppfattat det rätt eller fel och det kan 

ju skrämma barn från och , hindra dom från att ta in ny information helt enkelt för dom vet inte 

hur dom ska göra om dom har gjort fel en gång. Så jag tänker att de, ja… inte så att det blir för 

flummigt heller, det är inte det jag är inne på liksom men att dom åtminstone får behålla den här 

kreativa sidan. Eh, som vuxen så kan jag märka att dom blir verkligen rädd *skratt* för att göra 
fel men som liten kunde man ja… det var det han tog upp som exempel också tror jag, jag tror 

att det var Ken Robinson liksom, ta ett gem och ett sudd, det blir som McGywer, du kan bygga 

en bomb av det… 

 

 *skratt* 

 

Johan: … helt enkel. Jamen, du har en sån fantasi. Du kan göra så många, du kan forma så 

många olika saker med de men ge det till en vuxen, prtt, sätter det på en bunt papper, det är det 

man använder det till, jag vet inte mer än det. Men det är bara att behålla barnets fantasi och 

låta det liksom finnas kvar hos vuxna människor också.  

 
Linda: Våga experimentera… 

 

Johan: Våga experimentera, våga, våga tänka utanför the box. 

 

Linda: Ja! 

 

*skratt, ohörbart mummel*  

 

Johan: Ja. Så Pink Floyd, Ken Robinson, kreativitet… *skratt* 

 

Moderator: Johan 

 
*skratt* 

 

Johan: Johan. *skratt* Lite blandat så. Det var så jag resonerade. 
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*instämmande mummel* 

  

Marika: Ja, jag tror att det ligger nånting i det du säger. 

 

Anton: Det ligger nog ganska mycket i det. 

  

*instämmanden* 

 

Johan: Ja, att bara helt enkelt ta bort den här rädslan, om man kollar på människor runt 

omkring sig i samhället nu, främst unga människor som kommit ut i arbetslivet dom har blivit så 
himla rädda för att prova på nya saker. Förut så kunde man prova sig fram, testa sig fram även 

om nånting skulle gå snett så har du i alla fall provat då vet du vad det innebär. Men nu lever 

man på andras erfarenheter hela tiden, gör inte det där det kan gå fel, du måste vara lycklig, 

gör inte det där du kommer bli olycklig. Så alla blir handlingsförlamade och då vågar de inte 

göra nånting alls, sitta hemma bara och, ja, göra ingenting. Ja, det här kan vara ett sätt att 

bygga bort den här rädslan helt enkelt, göra så att man vågar mer, vågar ta för sig mer helt 

enkelt. 

 

Linda: Ja, både i skolan och i det sociala livet. Att om dom, om det släpper i skolan kanske man 

har ett annat… kanske det släpper lite det här med att man vågar pröva lite mer i det sociala 

umgänget och liksom pröva… man kanske borde göra det här för att hitta mera kompisar, ta 
egna steg utan att alltid behöva ha någon vid sin sida, att pröva sina, alltså experimentera vad 

man egentligen klarar av och sina egna gränser liksom, och utvidga dom. 

 

Sara: Mm 

 

Johan: Och på våga göra fel. Ja, om man kollar på dom mest framgångsrika företagen, dom har 

 ju oftast börjat med en idé och sen har dom skrotat den och byggt på och gått i konkurs och 

 liksom… provat sig fram hela tiden. Det är inte så att dom har fått en idé som blev lyckad på en 

 gång. Ko-kolla på IKEA det är… 

 

Marika: *skratt* 

Johan: …nämen till exempel, han började sälja grejer via postorder och sen så började han 
sälja möbler också och då märkte han att det är svårt att skicka ut dom, leverera till kunderna 

liksom hela möbler, det skulle kosta för mycket så då började han skicka ut i delar så märkte 

han att det var väldigt framgångsrikt och det kostade mycket mindre för han, ja så vart det en, 

det det är idag, av en slump. *skratt* Så det går inte att få rätt på en gång, väldigt sällan. 

 

Marika: Men det är ju bra att göra fel ibland.  

 

Johan: Det är det… 

 

Marika: …för gör man fel så lär man sig ju, man lär sig mycket mer av att göra fel än av att  

göra rätt. Gör man rätt då lär man sig ju ingenting. *skratt* 
 

Johan: Näe-a… 

  

Marika: Ja, okej, det här funkade.  

 

*Johan, Linda och Marika pratar i munnen på varandra* 

 

Johan: Självklart…  

 

Malin: … och så fortsätter man på samma spår hela tiden.  

 

Marika: Ja, precis, då är man, då är man ju fast liksom, det är ju bättre att göra fel egentligen.  
 

Anton: Ja, men när man gör fel så kan det ju bli rätt också. Jag tänker penicillin-principen där. 
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*skratt* 

 

Johan: Mm. Det föder fram bra idéer av att göra fel. 

 

*instämmanden* 

 

Sara: Det gäller ju som barn då att bli bemött liksom på rätt sätt när man gör fel så att man inte  

liksom får en negativ bild utav det på en gång, då kan det ju bli svårt. 

 

Marika: Det är ju jätteviktigt. 

 
Johan: Det är ju det som är svårigheten i skolan också, därför att det… i slutändan handlar om  

att du vill ju införa det här i skolan men vi låter barn fånga, eller vad ska man säga, bilda sin  

egen kunskap om det dom, dom lär sig i skolan liksom, att dom ska ta mycket eget ansvar för sin  

egen bildning men i slutändan så har du ett prov som du ska sitta och skriva och det är där, det  

är det allting handlar om så det känns som att man lurar dom nästan. Nämen, du får forska om  

det här, du får skriva om exakt vad du vill, men sen så ska du skriva det här provet *skratt* och  

det är det här jag kommer att bedöma och det här kommer liksom av göra om du kommer lyckas  

i livet eller inte.   

 

Marika: Ja, det är orättvist, tycker jag. 

 

 

Johan lyfter fram estetiska lärprocesser som ett medel att utveckla och stärka barn och elevers 

kreativitet. För att styrka sitt uttalande hänvisar han till professor Ken Robinson, vars 

föreläsning finns på Youtube. Att presentera ett subjekt med titel ger tyngd till uttalandet. 

Johan anknyter till delar av Robinsons föreläsning när han för fram betydelsen av kreativitet 

för barnet, skoleleven och den vuxne företagaren. Det Johan säger är att arbetet med estetiska 

lärprocesser gynnar kreativiteten. Det kreativa tänkandet och experimentlustan stärks av 

estetiska lärprocesser. Där, menar Johan och får stöd av ett par av de andra informanterna, 

finns det möjlighet att testa idéer och lära sig av misstag. 

 

I den tabell där Marner och Örtengren presenterar för att tydliggöra estetiska lärprocesser 

finns kreativitet med som en del av vad estetiska lärprocesser står för. Motsatsen är 

reproduktion. 
84

 Reproduktion stämmer väl överens med Johans bild av skolan, kunskap och 

lärande när han säger ”på ett sätt är kunskapen som barnen får i skolan väldigt statisk” och 

sen fortsätter med ”det bara är någonting som bara ska traderas vidare”.  Johan ser estetiska 

lärprocesser som ett sätt att stärka kreativiteten. På så sätt kan synen på kunskap och lärande 

utvecklas. 

 

 

Estetiska lärprocesser som ett alternativ 

 

En diskurs som framträder vid samtliga fokusgruppssamtal är den att estetiska lärprocesser 

ses som ett alternativt arbetssätt eller ett alternativt redovisningssätt vid sidan av skolans mer 

traditionella undervisning.  

 

 Moderator: Hur skulle ni… hur har ni uppfattat vad estetiska lärprocesser är för nånting? Vad 

 det handlar om och vad ska man ha det till? Förstår ni hur jag menar? 

                                                             
84 Marner och Örtengren (2003) s. 82 
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 Viktoria: Ja, fast jag tänker. 

 

 Moderator: Ja, det går bra. 

 

 *Ohörbart, två svarar samtidigt* 

 

 Elin: Nej, men lite, nu tappar jag bort mig… nää, men när man kommer ut som lärare att man 

 kan använda olika moment för att barnen ska lära sig… 

 

 Viktoria: … och att det inte behöver vara tråkigt… 
 

 Elin: …för alla lär sig inte på samma sätt. 

 

 Viktoria: Vissa måste ha det där praktiska för att liksom lära sig och vissa är ju mer att de 

 måste ha det teoretiska och då kan man ju blanda, då blir det ju en bra kombination för båda 

 parterna *skratt* närå… 

 

Elin: …och också hur jag som lärare kan göra mina lektioner roliga och inte bara stå där 

framför tavlan och rabbla. 

 

 Frida: Pekpinnen (sägs ironiskt) *nickar instämmande* 
 

 Viktoria: Ja, precis pekpinnen och bara slå på tavlan. 

 

 Elin: *ohörbart* 

 

 Frida: Det är just det att ta in fler sinnen i undervisningen kanske… och det skulle underlätta 

 mycket också för barn som behöver röra på sig mer och som behöver uttrycka sig på andra sätt. 

 

 Viktoria: Ja, precis. 

 

 Frida: mm 

 

 

I samtalet bekräftar informanterna varandras uttalanden genom att hålla med och också 

genom att fortsätta på varandras uttalanden. Estetiska lärprocesser är ett alternativt 

uttryckssätt eller redovisningsmetod för elever som ”måste ha det där praktiska” och också 

”för barn som behöver röra på sig mer och som behöver uttrycka sig på andra sätt”, genom att 

ge dessa exempel tydliggör informanterna att det i elev/barngruppen finns olika behov. Vissa 

av dessa behov kan, säger informanterna, bli tillgodosedda genom estetiska lärprocesser. 

 

I en annan av fokusgrupperna fördes följande samtal: 

 

 Kajsa: Jag tycker bara att det är en sak om man liksom har valt högskolan, då är man ju inne i 

 själva processen att skriva liksom, man är mer med i själva spelet… men vill man till exempel 

 börja jobba med bilar eller bygga nånting då finns det ju ingen anledning att man bara ska 

 hålla på och skriva svåra texter. Då tycker jag att det är bra att man får välja. Jag tror inte att 

 vi… att jag… hade tänkt på det… i varje fall om vi inte hade gått den här kursen. Då hade jag 

 gjort det traditionella och trott att de förstod allting. 

 

 *mm* 

  

 Peter: Ja det är sant. 
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 Moderator: Vad var det som gjorde att du kom på det, eller började tänka på det? Var det de 

 andra på kursen… 

 

Kajsa: …nej! Det var ingen där som kunde påverka mig. Det var när jag kom ut bland eleverna. 

Då jag liksom såg att de har förmågan med det är kanske inte bra att skriv och kanske prata 

och… utan dom har det inom sig och måste få ut det… och där fick dom välja, på Sandvikens 

gymnasieskola fick dom liksom välja hur de vill presentera själva resultatet. Då kände jag att 

dom är ju inne på det här fast dom liksom inte har gått kursen. 

 

 *de andra nickar instämmande* 

 

 

Kajsa berättar om insikter som hon fått på den första VFU:n. I sitt uttalande för hon fram 

behovet av estetiska lärprocesser för de elever som ”har förmågan” men där 

redovisningsformerna, skriva och tala, inte gynnar eleverna. Estetiska lärprocesser kan alltså 

vara ett alternativt redovisningssätt för dessa elever, menar Kajsa. De övriga nickar 

instämmande till hennes uttalande.  Kajsa uttrycker också att alla inte behöver vara duktiga 

skribenter. Om man ska ”hålla på med bilar eller bygga nånting” behövs inte det, enligt Kajsa. 

Det som inte sägs men som ändå uttrycks här är en uppdelning av elever i teoretiker och 

praktiker. Det är praktikerna som har behov av estetiska lärprocesser. 

 

Längre fram i samtalet berör informanterna olika typer av redovisningsformer: 

 

 Peter: Man har insett också att man behöver inte redovisa allt skriftligt. Det kanske man inte 
 hade tänkt på, på samma sätt utan den här kursen.  

 

 Agnes och Olivia: Nää 

 

 Olivia: Det blir nog roligare för både elever och lärare om man kan göra på olika sätt varje 

 gång. Och eleverna har ju antagligen sina egna idéer… de borde man kanske lyssna på mer… 

 

 Kajsa: … det tror jag också. Jag tror att alla kan om de för möjligheten… 

 

 Olivia: …fast på olika sätt. 

 
 *kort paus* 

 

 Moderator: Jag tänkte på att du pratade om… att du fått mer fantasi, var det så du uttryckte 

 det? 

 

 Agnes: mmm 

 

 Moderator: Tänker du att man kan träna det då, eller är det något som man liksom har mer eller 

 mindre av? 

 

 Agnes: Jag tänkte att man… vissa kanske aldrig har öppnat sig liksom… Kanske hittat sig själv 

 eller liksom våga sagt till… kanske sitter tyst i klassen jämt för att de måste prata eller skriva 
 liksom så där… men tar man bild till exempel… kanske den människan kommer ut mer och man 

 får se hur den människan tänker på sitt sätt och inte bara liksom att man kör på som man alltid 

 gjort och som man ska göra … för alla passar liksom inte i formen. 

 

 Kajsa: Jag tror att vissa liksom måste rita sina tankar för att sen kunna berätta hur de tänker. 

 

 *Mm* 
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Kajsa: Sen finns det många som har liksom boks… vad heter det… ADHD och så där… och de 

är extremt smarta om de bara får rätt metod… och sen finns det dom som stammar och inte 

vågar prata alls och nu kan de ju ha ett stöd så då blir det ju inte att man bara står och tittar på 

den personen. Då kan man titta på vad den har gjort och den har kanske lättare att prata då. 

 

 

Också här lyfter informanterna fram att den traditionella undervisningen inte passar alla och 

att estetiska lärprocesser kan vara ett lämpligt redovisningssätt för de eleverna. Kajsa säger att 

”alla kan om de får möjligheten” och Olivia bekräftar uttalandet när hon säger ”fast på olika 

sätt”.  I denna del lyfts också estetiska lärprocesser fram som en bra metod för elever med 

ADHD-diagnos.  

 

Lindgren presentera i sin avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan, vilken 

bygger på samtal med lärare och skolledare om estetisk verksamhet i skolan, en diskurs som 

hon kallar Estetisk verksamhet som kompensation. Det lärare och skolledare uttrycker är att 

vissa elever har större behov av estetisk verksamhet än andra. Eleverna med dessa behov har 

olika svårigheter i skolan. Deras tillkortakommanden kan kompenseras genom estetisk 

verksamhet. Dessa elever ska, säger lärarna och skolledarna i Lindgrens avhandling, ha högre 

motivation eller begåvning för praktiskt-estetiska ämnen.
85

 Denna diskurs stämmer överrens 

med det som informanterna uttrycker i min undersökning. Informanterna uttrycker två olika 

synsätt på hur estetiska lärprocesser kan vara ett alternativ. Det ena kan sammanfattas som att 

alla elever kan om de får rätt metod. Här kan den rätta metoden för en del elever vara en 

estetisk lärprocess, uttrycker informanterna. Det andra synsättet handlar om att barn delas in i 

teoretiker och praktiker. För den senare gruppen är estetiska lärprocesser ett möjligt alternativ 

om/när traditionell undervisning upplevs som svår eller tråkig av eleven.  

 

Lindgren menar att konstruktionen av att barn med svårigheter har behov av estetisk 

verksamhet är ett sätt att legitimera skolans estetiska verksamhet.
86

 Om informanterna i min 

undersökning ser estetiska lärprocesser på detta sätt är osäkert. 

 

 

Estetiska lärprocesser som personlig utveckling 

 

Gruppen samtalar om, om och i så fall, hur estetiska lärprocesser kan fungera för olika 

åldersgrupper. Pernilla menar att estetiska lärprocesser kan anpassas för gymnasieelever. 

Samtalet gör en utvikning och sedan följer följande utdrag: 

 

 Moderator: Jag tänkte på Pernilla, det du sa att på gymnasiet kan man anpassa det. Och så sa  

 du, då kan man få ut någonting annat… Tänkte du på det? 

 

 Pernilla: Sa jag? *skratt* 

 

 Moderator: Ja du sa så… ehh.. om man anpassar det efter ålder och så där, vad får man ut 

 dårå? 

 

                                                             
85 Lindgren (2006) s. 92-101 
86 Lindgren (2006) s. 92- 101 
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 Pernilla: Men det är ju alltid, tycker jag, man, att man lär känna sig själv bättre när man får gå 

 genom… gå in i sig själv så här och använda alla sinnen liksom. 

 

 Moderator: Är det något som skolan ska hålla på med då? Att lära känna sig själv? 

 

Pernilla: Ja, det tycker jag! *med emfas* Skolan är ju inte bara till för att lära ut, den är ju 

också till för att liksom… där är man ju, där är ju barn och ungdomar större delen av sitt liv, ja 

sina dagar liksom så då är det klart att skolan ska hjälpa till och stärka eleverna tycker jag. För  

 lär man känna sig själv så blir man ju mer självsäker, det ska man ju sträva efter tycker jag.  

 

 Moderator: Mm. Eller? 
 

 *skratt* *instämmanden* 

 

 Eva: Jag tänkte på det du sa om att barn är mycket mer i skolan nu, det stämmer ju verkligen för 

 att, asså, man börjar ju åtta på morgonen ofta och föräldrar som jobbar heltid, då blir man ju 

 kvar på fritids. Ja, till sent, typ fyra – halv fem kanske och sen är det hem åsså äter man och

 kollar lite på TV och sen går och lägger sig. 

 

 Lovisa: Fem dar i veckan. 

 

 Eva: Ja. Jag hade nåra barn på dagis, dom var ju, var ju större delen av dagen i, på dagis 
 liksom. Dom kom dit redan vid sju och sen hämtades vid fyra-halv fem nån gång och det var ju 

 liksom… Och såna barn somnar ju väldigt fort också. 

 

 Pernilla: Dom blir ju så trött också när de har varit på dagis hela dagen.  

 

 Lovisa: Precis. Och det har varit rörelse runt omkring hela tiden. Jag tänker liksom att 

 föräldrar inte har tid riktigt att umgås mes sina barn heller liksom. 

 

 Eva: Nej 

 

 Lovisa: Det ska vara nånting hela tiden. Tror jag. 

 
 Moderator: Du tänker att det ändrar uppdraget för skolan, eller? 

 

 Eva: Ja, det tror jag faktiskt, att det blir mycket mer ansvar för, jag men för lärare,  

 förskollärare och fritidspedagoger liksom att, jamen dom ger barnen bra värderingar liksom för  

 att mamma och pappa kanske liksom, jamen dom har inte tid, för ofta är det ju så, föräldrar dom  

 ska göra saker, dom ska handla, diska, städa, tvätta. Och i skolan ser ofta vuxna mer, tror jag,  

 men jag kan ha fel, men… 

 

 Andre: så tror jag också att det är (alt tyvärr) 

 

 * paus* 
 

 Moderator: Och förstår jag er rätt då att där kan estetiska lärprocesser ha en roll? 

 

 Pernilla: Ja, för barnen och så, att hitta sig själva och… få uttrycka sig liksom. Ja, jamen i bild,  

 eller rörelse eller vad… eller skrivande med äldre barn då. Och få uttrycka sig och känna vad  

 dom känner och så, och så där. 

 

Studenterna försöker här genom att beskriva en stressig vardag med många måsten att 

motivera varför det är viktigit att skolan arbetar med elevernas personliga utveckling. De 

estetiska lärprocesser ses här som ett sätt att genomföra det. Att använda alla sinnen, som 

Pernilla säger, gör att man lär känna sig själv. De bygger tillsammans upp en bild av en 

stressig vardag och bekräfta på så sätt varandra och också estetiska lärprocessers betydelse för 
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den personlig utveckling. Studenternas engagemang och gester uttrycker att de ser det här 

som en viktig aspekt av vad estetiska lärprocesser är och kan ge. 

 

I slutet av varje fokusgruppssamtal fick deltagarna berätta hur det tyckte det varit att delta. 

Johan sa följande om bilduppgiften och det efterföljande samtalet: 

 

 Johan: Mm. Vi, jag är ganska van vid det här sättet att arbeta nu så det var inte nånting konstigt  

 samtidigt blev jag förvånad över att så fort jag började blanda färger och satte penseln på  

 pappret då kände jag, en ro i min kropp, som jag inte känner oftast. Jag var på ganska dåligt  

 humör idag *skratt* det är konstigt, jag vet inte, så fort man får sitta där och måla så blir man  

 lugn… och , det fick mig att tänka lite faktiskt, samtidigt på hur man kan använda sig av det är.  

 Jag ska kanske börja jobba som kriminalvårdare i sommar *skratt* ja, som sommarvikariat. 

 

 *Anton och Marika skrattar* 
 

 Johan: Näe, men jag tänkte om man skulle kunna använda det där också. 

 

 Anton: Va, skulle du måla på, på kropparna då , eller? 

 

 Johan: Ne-ej! Ja, jag tänkte det… 

  

 Marika: Jag tror det kav va… 

 

 Johan: Gängtecken och grejer. 

 
 *skratt och prat i munnen på varandra* 

 

 Johan: Jo, jag tror de skulle vara bra att få lite erfarenhet av … hur det… 

 

 Moderator: Jag tror du skulle kunna göra en fin insats där. 

 

 Johan: Ja, jo, det får vi hoppas, så… positivt överraskad igen , av att sitta och måla, jag visste  

 inte att jag hade den här sidan hos mig. *skratt* Inte så att jag har framställt nåt mästerverk  

 men bara att man blir lugn i sig själv. Så det var kul. Japp. 

 

 

Johan uttrycker här att estetiska lärprocesser är utvecklande för den egna personen. Flera 

informanter har under fokusgruppssamtalen sagt att estetiska lärprocesser ger en större 

förståelse kring vem man är och att det är ett sätt att lära känna sig själv. Johan säger att han 

var på dåligt humör men att han upplevde ett lugn när han målade. Flera i gruppen nickar 

instämmande när han säger det.  Trots det tar de andra i gruppen inte riktigt hans idé om att 

använda estetiska lärprocesser i kriminalvården på allvar. Det blir en skämtsam stämning 

kring idén.  Skämtsamheten uttrycker kanske att Johan går utanför den gräns, som gruppen 

tillsammans konstruerat, för vad estetiska lärprocesser kan vara och användas till. 

 

Lindgren lyfter i diskursen Estetisk verksamhet som kompensation från sin avhandling Att 

skapa ordning för det estetiska i skolan fram att estetiska ämnen får en terapeutisk funktion. 

Informanter i Lindgrens undersökning uttrycker att elever som inte lyckas i andra ämnen kan 

få möjlighet att utvecklas i de estetiska ämnena. 
87

 Informanter som deltagit i min 

undersökning ser estetiska lärprocesser som personlig utveckling. De snuddar vid en 

                                                             
87 Lindgren (2006) s.92-94 
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terapeutisk funktion men det är den personliga utvecklingen som de lyfter fram. Deras sätt att 

skapa mening kring estetiska lärprocesser som personlig utveckling har likheter med det som 

Wiklund lyfter upp i När kulturen knackar på skolans dörr, där skolor, för att förbättra 

elevers välbefinnande, arbetar med estetiska lärprocesser.
88

 

 

 

Estetiska lärprocesser som något roligt 

 

En diskurs som framträder vid samtliga fokusgruppssamtal är den att estetiska lärprocesser 

ses som något roligt. I ett av fokusgruppssamtalen sägs följande angående estetiska 

lärprocesser: 

  

 Elin: och också hur jag som lärare kan göra mina lektioner roliga och inte bara stå där framför

  tavlan och rabbla. 
  

Frida: Pekpinnen  (sägs ironiskt) *nickar instämmande* 

 

 Elin: Ja, precis, pekpinnen och bara slå på tavlan. 

 

Här står, enligt min mening, något på spel. Den traditionella undervisningen ställs mot de 

estetiska lärprocesserna. Elin och Frida uttrycker här att estetiska lärprocesser är skiljt från 

traditionell undervisning. Den traditionella undervisningen är, säger informanterna, tråkig. 

Frida förstärker Elins uttryck att ”stå framför tavlan och rabbla” genom att säga pekpinnen 

och på det sättet visa att hon håller med om den tråkiga traditionella undervisningen och 

dessutom understryker hon, liksom Elin, att estetiska lärprocesser är roligt eller roligare. De 

säger alltså att estetiska lärprocesser är något roligt i positiv bemärkelse. 

 

I en annan av fokusgrupperna samtalar studenterna om hur föräldrars inställning till skolan 

kan påverka hur elever ser på skolan.  

 

 Marika: Jag tror det är viktigt att man gör undervisningen lite mer rolig för eleverna. Förut gick  

det bra att man bara satt och läste i en bok eller man satt och lyssnade på läraren för att alla  

hade sån respekt för läraren att man bara gjorde det helt enkelt. Eftersom att respekten är borta  

så måste man medföra nånting annat och då tror jag att det är väldigt viktigt att ha roligt och då  

tror jag att man kan använda estetiska lärprocesser jättemycket för att göra undervisningen mer  

kreativ och mer rolig för att eleverna ska vilja vara där mer och känna liksom att: O, jag har  

lärt mig nånting! För när dom sitter med estetiska lärprocesser och går igenom nåt, liksom är  

kreativa, då tänker dom väldigt mycket omedvetet och då lär dom sig samtidigt, så då lär dom  

sig och har roligt, på en och samma gång. Så det är jättebra! 

  

Här för Marika fram en form av extremfallsformulering när hon säger att förut respekterade 

alla elever läraren men nu görs inte det och då behövs istället något roligt. Det roliga är 

estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser ses något roligt i positiv bemärkelse. Det roliga 

ersätter respekten som fanns förr. Nu, uttrycker Marika, kommer eleverna till skolan och 

presterar om estetiska lärprocesser används, för då är det roligt i skolan 

 

                                                             
88 Wiklund (2009) s. 12 
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Informanterna samtalar, längre fram i samtalet, om gymnasieskolor med olika inriktningar. En 

av informanterna berättar om en gymnasieskola med ”estetprogram” som, enligt informanten, 

alltid blev utpekat, på ett negativt sätt, som den där estetiska skolan. 

 

Linda: … Så X-skolan (skolans namn har ersatts med X) blev alltid utpekad för att vara den här 

estetiska skolan, då blev det alltid utpekat, hur man än gjorde: Jaha, går du på X-skolan, jaha. 
Och så gick man därifrån nästan. 

 

Marika: Jamen då har vi det där igen att det är… 

 

Linda: Fördomarna 

  

Marika: …negativt. 

 

Linda:  Ja 

 

*instämmande hummanden* 

 
Marika: Fast det är som du säger, att alla var mycket gladare där och mådde mycket bättre där,  

Vi tycker ju att det är roligt. 

 

Johan: Det är ju roligt… skolan blir ju roligare… 
 

Marika: Nästan alla tycker ju att det är roligt med estetik liksom och med estetiska lärprocesser,  

vi tycker ju att det är jätteroligt. 

 

Johan: Ja vi hade inga såna presentationer som ni hade, asså det kan jag, det kan jag… 

 

*skratt* 

 

Marika: Näe, men alltså du har ju gjort dom här *pekar på bilderna*, du tycker ju att det är kul. 

 

Johan: Ja, jag gör det… 
 

Marika: Nästan alla tycker att det är roligt så jag förstår inte varför det är negativt egentligen.  

*skratt* 

 

Linda: Men det är väl det att man vågar inte… 

 

Marika: Det tas inte seriöst… 

 

Marika: Man vågar inte tänja. Man vågar inte, även om man tycker att det är jätteroligt så  

kanske man går på en sån linje att man vågar inte gå utanför boxen. *skratt* 

 

Den traditionella gymnasieskolan ställs mot estetiskt gymnasium och i förlängningen är det 

traditionell undervisning som ställs mot estetiska lärprocesser. Informanterna för fram åsikten 

att estetiska gymnasieskolor, alltså estetiska lärprocesser, är roliga men inte seriösa. I samtalet 

uttrycks också extremfalls formuleringar när Marika säger att ”alla var mycket gladare där 

och mådde mycket bättre där” (i den estetiska gymnasieskolan) och när hon sedan fortsätter 

med att säga att ”nästan alla tycker ju att det är roligt med estetik liksom och med estetiska 

lärprocesser”. Det här är ett sätt att extremisera påståenden. Det används när någon försöker 

argumentera för sin sak.
89

. I den här delen av samtalet är det argumentet att estetiska 

                                                             
89 Lindgren (2006) s.77 
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lärprocesser är roligt men att det kanske inte ses som roligt positivt, utan att estetiska 

lärprocesser är roligt, men roligt oseriöst.  

 

Lindgren presenterar i sin avhandling diskursen Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet. 

Elever och barn har, uttrycker de lärare och skolledare som ingår i Lindgrens undersökning, 

behov av lustfyllda aktiviteter under skoldagen. 
90

 Informanterna i Lindgrens undersökning 

beskriver den estetiska verksamheten som rolig eller roligare än annan verksamhet i skolan. 

Det liknar resonemanget som informanterna i min undersökning för då de samtalar om 

estetskolan i jämförelse med annan gymnasieskola. Det som är skillnaden är att informanterna 

i min undersökning också uttrycker att det är roligt och oseriöst, vilket leder mig in på nästa 

diskurs. 

 

 

Estetiska lärprocesser som något barnsligt och flummigt 

 

Vid tre av de fyra fokusgruppssamtalen uppkommer samtal om estetiska lärprocesser som 

något barnsligt och flummigt. Estetiska lärprocesser passar bättre för yngre barn och elever. 

Om estetiska lärprocesser är något för gymnasieelever eller inte samtalar informanterna om 

nedan: 

 

 Moderator: Mm. Mm. *paus* Vilka, vilka kan man, vilka, alltså för vem passar estetiska  
 lärprocesser som ni tänker? 

  

 Eva: Alltså ja, jag tror, dom flesta eleverna. Men samtidigt som vi hade nåra i våran klass som  

 inte alls tyckte om estetiska lärprocesser och liksom ville inte alls va med och tyckte att det var  

 onödigt och så med… Jag personligen tyckte att det var jättekul och det var liksom, jag tror jag  

 kommer få användning av många av grejerna vi har gjort sen när jag blir färdig förskollärare  

 och … amen lekar och så där och… och det här med bild och barnen får rita vad de själva  

 tycker utan att, jag men som du sa, att inte påverkas liksom av någon annan, kanske sitta rygg  

 mot rygg mot varandra och inte se vad kompisen målar och helt utgå från vad dom själv tycker  

 och känner.  

 

 André: Det fanns en ganska rolig koppling där mellan dom som tyckte att det var tråkigt faktiskt, 
 det vara att alla var gymnasielärare. Så att det… 

 

 Pernilla: Dom tyckte inte att dom skulle ha nytta av det kanske… 

 

 André: *suck* Ja, men på nåt sätt tyckte jag ändå att alla hade ganska lika, alltså 

 personligheter på nåt sätt. Dom var ganska… torra, om man säger så.  

 

 *skratt* 

 

 André: *ohörbart*… så att 

 
 Lovisa: Ja, men jag kan förstå vad du menar där, för liksom att, vi ska bli gymnasielärare, våra 

 elever kommer inte att springa runt och leka och vi är inte intresserade av att springa runt och 

 leka utan vi vill vara på våra lektioner och berätta och gå och sätta oss i lärarrummet ungefär. 

 Tror jag kanske, jag vet inte. Det kan vara fel också. 

 

 Moderator: Är det din känsla? Att… 

                                                             
90 Lindgren (2006) s.107-112 
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 Lovisa: Ja, tror lite så. 

 

 Eva: Det var faktiskt dom flesta gymnasielärarna som sa… 

 

 Lovisa: Ja! 

 

 Eva: Det här är inte kul. 

 

 Moderator: För att återgå till frågan: för vem är estetiska lärprocesser? Kan man säga då att, 

 inte för gymnasieelever? 
 

 *Många börjar prata samtidigt* 

 

 Pernilla: Jag tror… gymnasieelever vill nog också, för att jag kommer ihåg vi, jag pyssla asså 

 vår omvårdnadsklass vi hade julpyssel och grejer och visst det var inta alla som tyckte det var 

 kul men … antagligen var det, kanske fifty-fifty.  

 

 André: Jag tror att det är jättebra för alla men däremot tror jag att dom som blir 

 gymnasielärare inte tycker generellt sett att det är kul och därför blir de gymnasielärare. 

 

 *skratt* 
 

 André: dom vet att i yngre åldrar, det är sånt här man håller på med mycket då. Och därför blir 

 det också mindre av det i gymnasiet även om jag tror att… jag, det skulle behövas mer i 

 gymnasiet.  

 

 Pernilla. Man kan ju anpassa det liksom, för… äldre åldrar också. 

 

 Moderator: Mm, hur skulle de kunna se ut? 

 

 Pernilla: Oj! *skratt* Eh… 

 

 *skratt* 
 

 Pernilla: Jamen , dramaövningar och så här kan man ju alltid… och, och bild också, använda 

 det, det kan ju gymnasieelever också få ut nånting av. Och sen rörelse, så här leka och springa 

 runt och jaga varandra är väl kanske inte för äldre åldrar liksom men det finns ju alltid nånting 

 man kan ta till varje åldersgrupp.  

 

 Eva: Såna lära-känna-varandra-lekar som vi gjorde mycket på draman sånt kan man ju göra 

 med gymnasieelever och högstadieelever. Jag tror kanske att högstadieelever är mer så hära, 

 dom är i tonåren, det är, det är töntigt att leka medans gymnasieelever liksom, amen det är rätt 

 okej ändå. 

 

I ovanstående del av fokusgruppssamtalet säger informanterna att gymnasielärare inte är 

intresserade av estetiska lärprocesser då det ses som oseriös lek och som något 

gymnasieelever inte är intresserade av. Andrés suckar när han säger att gymnasielärare är 

torra och att det, som han säger, finns en koppling mellan de som tyckte att kursen estetiska 

lärprocesser var tråkig och blivande gymnasielärare. Suckarna och minspelet avslöjar att här 

står något på spel – spänningen mellan lek och lärande. Estetiska lärprocesser, visar 

uttalandena från Eva, Lovisa och Pernilla, ses som lek. Det som inte sägs men som ändå 

uttrycks är att leken uppfattas som något oseriöst och flummigt av blivande gymnasielärare. 
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De ger uttryck för den modesta estetiken, så som Thavenius beskriver den, där det estetiska är 

lek och inte kunskap.
91

 

 

Kerstin Borghagen och Ulla Lind, som Thavenius hänvisar till i Skolan och den radikala 

estetiken, menar att lek och lust är sammankopplade och att lek och lust är en motdiskurs till 

kunskap och lärande. Lek är viktigt för små barn men att i utvecklingen mot en vuxen 

mogenhet lämnas ofta leken. Lusten delar Borhagen och Lind in i två kategorier leklust och 

arbetslust. Meningsfulla kunskaper och färdigheter som prövas i en riktig värld ger arbetslust.   

Borhagen och Lind menar att lust är motsatt pluggskolan där de beskriver att det är tråkigt och 

slitsamt att lära sig något.
92

 Detta synsätt stämmer överens med det informanterna uttalar. De 

blivande gymnasielärarna, så som informanterna beskriver dem, ser mer leken som skiljt från 

lärande än som en faktor för lärandet. 

 

I en av de andra fokusgrupperna samtalade informanterna utifrån en av bilderna på följande 

sätt kring kursen Estetiska lärprocesser och för vilka elever estetiska lärprocesser kan vara 

användbart.  

 

 Peter: Tankar kring kursen… jag vet inte riktigt vad jag ska tycka… det var tveksamt i början att  

 förstå vad man skulle ha det till… men det klarnade något så småningom… man insåg att det 

 kan gå att använda… även kanske på… till högre… äldre elever… men jag tror ändå att de som 

 jobbar på kanske förskola och gy… ähh lågstadiet fick ut mest av det och kan använda det 

 mest… det är känslan.. men om det är rätt eller fel… det vet jag inte…  

 

 *Mm*  

  

 Olivia: Det kan ju vara lättare att engagera eleverna också i den åldern… sådana här saker…

  att spela teater och så… när man har kommit upp i gymnasiet har man ofta valt sin inriktning… 

 
 Anges: Jo, precis… 

 

 Olivia: Har man valt teater då så är det ju jättebra att använda… 

 

Gymnasieelever väljer inriktning. På de estetiska programmen kan estetiska lärprocesser 

passa. På övriga gymnasieprogram har informanterna det svårare att se användningen av 

estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser är något för yngre barn. Det som inte sägs men 

ändå uttalas är att yngre barn leker medan äldre barn, gymnasieelever studerar. Även här 

uttrycks alltså motsatsen mellan lek och lärande.  

 

Det oseriösa i estetiska lärprocesser samtalar informanterna om i en annan av fokusgrupperna: 

 

 Johan: Ja. Estetiska lärprocesser. 

 

 *skratt* 

 

 Johan: Det är så tabubelagt också. 

 

 Moderator: Hur tänker du då? 

                                                             
91 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s.65-93 
92 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s.79-83 
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 Johan: Näe-a, så fort man kommer in på ordet estet, först och främst så kommer folk att tro att 

 du är flummig. 

 

 Marika: Ja-a! 

 

 Johan: Det här har ingenting med den verkliga världen att göra. Det här har ingenting med 

 skolan att göra, det har ingenting i skolans värld att göra. I skolan ska du ju få KUNSKAP. 

 

 Marika: Det här är inget seriöst. 

 
 Johan: Näe… 

 

 Linda: Om du är estet ser du ut på ett visst sätt… och allting sånt. Det finns så himla mycket 

 fördomar.  

 

 Marika: Ja, en negativ term. 

 

 Linda: Ja 

 

 Johan: Väldigt negativt. 

 
 Moderator: Estet, eller? 

 

 Marika: Estetik över huvudtaget. Allt med est… 

 

 *skratt* 

 

 /…/ 

 

 Johan: Nämen, det är det som är lite tråkigt med det där också. 

 

 Moderator: Men tänker ni att eftersom ordet estetik, eller estet; på något sätt har en negativ 

 klang så spiller det över på estetiska lärprocesser? 
 

 Linda: Mm, det kan… 

 

 Johan: Dom kommer tro, att om du pratar om sånt där så kommer dom att tro att du är en 

 bohem, att liksom, du… 

  

 Moderator: Vilka är dom? 

  

 Johan: Dom som *skratt*, dom som arbetar i skolan också väldigt mycket, läraren. Ja, eh, jo 

 men det är fint, ja, jag pratar om det där, jag ska lyssna lite snabbt och sen ska jag stänga av.  

 
 Marika: Ja, jag känner så här: Tänk om jag som gymnasielärare ska komma in till mina 

 gymnasieelever och säga: Hej, idag ska vi måla litegrann. Då kommer ju dom bli så här… 

 Amen, guud… 

 

 Linda: Driver du med oss? 

 

 Marika: Ja, liksom, amen, va fan! Ungefär. Åh, vad är det här, vi går ju inte på dagis! Så här: 

 uh! SÅ här attityd. Näe, väldigt negativt. Och då har jag ändå inte nämnt det här ordet estetik 

 eller estet utan det är själva grejen, liksom måla, det är så här… Eh, det kan vi inte göra. 

 

 Anton: Fast… 

 
 Marika: Väldigt negativt. 
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 Anton: …jag tror inte det är bara det att dom tror att dom går på dagis eller så utan det är 

 nog… 

 

 Marika: Näe, men det är den attityden som… 

 

 Anton: Jo absolut, men jag tror det har med att göra hur bilden har varit i skolan innan också. 

 Hur det var på högstadiet, då när lärarna inte visste bättre och sa att det var fint eller fult och 

 satte betyg på det. 

 

 Marika: Ja, ja när man fick höra att man ritade fult, alltså det var inget kul, det tröck ju ner en 

 totalt, då ville man inte måla nåt mer, eller. Nu är det färdigmålat. *skratt* 
 

 Anton: Så det kan ju komma lite av det negativa därifrån. 

 

 Marika: Ja, absolut.  

 

I ovanstående utdrag från fokusgruppssamtalet vill informanterna bekräfta det de säger genom 

att återge repliker som de kanske hört andra säga för att på så sätt uttrycka verkligheten. 

Marika och Linda samspelar när de berättar om hur gymnasielever skulle agera om de skulle 

få i uppgift att måla. De konstruerar tillsammans och för fram att estetiska lärprocesser ses 

som något flummigt och oseriöst i motsats till kunskap och lärande.  Estetiska lärprocesser 

står, så som informanterna uttrycker det, klart närmare det oseriösa och flummiga än kunskap 

och lärande.  

 

 

Estetiska lärprocesser är kursen Estetiska lärprocesser 

 

Vid sidan av de diskurser som presenteras har flera av informanterna i samtalen uttryckt att 

estetiska lärprocesser är det samma som kursen Estetiska lärprocesser. De har svårt att se en 

vidare betydelse av kursen och de olika moment som ingick under kursen. De kan därför inte 

göra några generaliseringar utifrån sina egna upplevelser.  De berättar istället om ämnen, 

uppgifter och olika händelser från kursen.  I samtalen säger de också att kursen Estetiska 

lärprocesser med fördel hade kunnat ligga längre fram i utbildningen så att de hade mer grund 

att stå på. Om det varit så, menar informanterna att de haft lättare att ta till sig vad estetiska 

lärprocesser är och hur de kan användas samt förstå hur de i framtiden kan arbeta med 

estetiska lärprocesser.  
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Diskussion 

 

Det är inte möjligt att utifrån min undersökning tala om hur det verkligen förhåller sig med 

estetiska lärprocesser, men min undersökning säger något om hur lärarstuderande samtalar om 

och skapar mening kring estetiska lärprocesser. Vilken typ av kunskap och vilket lärande som 

just nu är dominerande uttrycks vid studenternas samtal. Det är den kunskap som tas för given 

som jag i undersökningen försöker att identifiera, beskriva och problematisera.  

 

Jag har identifierat sex dominerande diskurser. I diskursen estetiska lärprocesser som 

holistiskt lärande presenterar informanterna en bild av kunskap som fördjupas av estetiska 

lärprocesser och där lärandet, själva processen, kan utvecklas av en estetisk dimension. Av de 

exempel som informanterna ger av estetiska lärprocesser, som de själva erfarit under sin egen 

skoltid, framgår att estetiska lärprocesser kan vara en del av eller ett moment inom ett 

arbetsområde i ett teoretiskt ämne. Oftast har, utifrån det informanterna berättat, 

arbetsområdet avslutats med att de fått visa sina kunskaper genom ett traditionellt prov. Den 

traditionella metoden att mäta kunskap genom ett prov har högre trovärdighet och är därför 

dominerande över estetiska lärprocesser när det gäller att redovisa kunskap. Den radikala 

estetiken och det sätt som estetiska lärprocesser skulle kunna användas i skolan utifrån den 

radikala estetiken finns inte med i konstruerandet som informanterna gör. Det är den modesta 

estetiken som är klart dominerande.  Ett av, så som jag uppfattar det, hindren för estetiska 

lärprocesser är skolans krav på bedömning. Jag tror att det är en viktig del i varför estetiska 

lärprocesser ses som lek. Om lärare upplever att de kan bedöma estetiska lärprocesser på ett 

sätt så att det kan vara en verklig del av det betygsgrundande underlaget, tror jag att fler skulle 

se estetiska lärprocesser som holistiskt lärande. Här, menar jag, finns det ett viktigt 

forskningsområde. Hur kan estetiska lärprocesser bedömas utifrån kursplanemålen i 

grundskolan? 

 

I diskursen estetiska lärprocesser som ett sätt att stärka kreativiteten konstruerar 

informanterna en bild av estetiska lärprocesser där de utvecklar skolans arbetsformer. Det är 

också det som görs i diskursen estetiska lärprocesser som ett alternativ. I den senare ger 

informanterna också en uppdelning av elever i praktiker och teoretiker. Där praktikerna är de 

som har nytta av estetiska lärprocesser. Genom detta synsätt ges en bild av maktordningen där 

traditionell undervisning har en högre ställning än estetiska lärprocesser. De estetiska 

lärprocesserna kan användas om/när den traditionella undervisningen upplevs som svår eller 

tråkig. Estetiska lärprocesser är, tycks det, ett alternativ till, inte istället för eller jämställt 

med, traditionell undervisning. 

 

I diskursen Estetiska lärprocesser som personlig utveckling uttrycker informanterna att 

estetiska lärprocesser är ett verktyg för att lära känna sig själv och som ett sätt att våga och 

utveckla sitt självförtroende. I det samtal som informanterna för uttrycker de detta som något 

viktigt. Här kan, utifrån informanternas konstruerande, estetiska lärprocesser ses ha en fördel 

jämfört med traditionell undervisning. 
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Diskursen Estetiska lärprocesser som något roligt står nära diskursen Estetiska lärprocesser 

som något barnsligt och flummigt. Det roliga uttrycker informanterna på två sätt, som roligt i 

positiv bemärkelse och som roligt i negativ bemärkelse. Det är estetiska lärprocesser som 

något roligt i negativ bemärkelse som står nära diskursen Estetiska lärprocesser som något 

barnsligt och flummigt. Det som står på spel är motsättningen mellan lek och kunskap. Leken 

är på låtsats, den är känslostyrd och inte speciellt intellektuell, medan kunskapen är på riktigt, 

den är styrd av tanken och är intellektuell.
93

 Spänningen mellan leken och kunskapen uttrycks 

också i spänningen mellan estetiska lärprocesser och traditionell undervisning. Informanterna 

uttrycker att den traditionella undervisningen representerar kunskapen och de estetiska 

lärprocesserna representerar leken. I maktordningen har kunskap en högre ställning än lek.  

Lek och lärande ses delvis som viktiga för varandra när informanterna uttrycker att estetiska 

lärprocesser kan användas i alla ämnen. I samtalen ger de också exempel på situationer där 

estetiska lärprocesser används i skolan för att stärka eller utveckla lärandet.  

 

Diskurserna sätter ramar för skolans verksamhet. Nya och annorlunda diskurser kan ge skolan 

friutrymme att utvecklas.
94

 Vad får det då för konsekvenser om lärarstuderande ser estetiska 

lärprocesser som något roligt, barnsligt eller flummigt, det vill säga som lek? Eller som 

holistiskt lärande? Finns det något friutrymme att utveckla? I frågan ryms svaret. Diskurserna 

är styrande och begränsande. De påverkar vårt sätt att tänka och handla. Om lärarstuderande 

ser estetiska lärprocesser som något roligt i positiv bemärkelse kommer de troligen vid något 

tillfälle att använda det i sitt kommande arbete. Om utfallet är gott kan det leda till fortsatt 

arbete med estetiska lärprocesser. Om de ser estetiska lärprocesser som något roligt i negativ 

bemärkelse, barnsligt och/eller flummigt kommer de troligen att undvika estetiska 

lärprocesser. Den eventuella dimension som estetiska lärprocesser kan tillföra kunskapandet 

och lärandet går därmed förlorad. De lärarstuderande som ser estetiska lärprocesser som 

holistiskt lärande kommer troligen att använda estetiska lärprocesser i sitt yrkesutövande. Här 

finns en möjlighet till friutrymme och utveckling. Här finns till exempel möjlighet till 

ämnesövergripande arbete, nya kreativa redovisningsformer och ett annat sätt att se på 

bedömning. Och här finns också en utvecklingspotential för den enskilda läraren och skolan. 

 

När höstterminen 2011 inleds ska lärares och elevers arbete i grundskolan utgå ifrån den nya 

samlade läroplanen, LGR 11. Skolans uppdrag är, enligt det första och andra kapitlet i LGR 

11, bland annat att verka för att ”skapande arbetet och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet”
95

, tilläggs görs dock att det är av särskild betydelse för elever i de yngre åldrarna. 

Läraren ska ”…sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika 

former… ge utrymme för elevers förmåga att skapa och använda olika uttrycksmedel… 

samverka med andra lärare i arbetet att nå utbildningsmålen… organisera arbetet så att eleven 

får möjlighet att arbeta ämnesövergripande”
96

. Som jag tolkar texten i den samlade läroplanen 

ska ämnesövergripande arbete vara en del av skolvardagen. I det arbetet ser jag estetiska 

lärprocesser som en viktig del. I den ämnesfilm för bildämnet som skolverket har producerat 

                                                             
93 Aulin-Gråham, Persson och Thavenius (2004) s. 67-69 
94 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) s. 67-69 
95 www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894 , kapitel 1 och 2, 2011-06-05 
96 www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894, kapitel 1 och 2, 2011-06-05 

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
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uttrycks att bildämnet relaterar till många ämnen och att bild därför lätt kan ingå i 

ämnesövergripande arbeten. Bild kan användas i arbetsprocesser eller för att visa förståelse 

inom andra ämnen. Men, det uttrycks också i filmen, att bild inte ska bli ett hjälpämne till de 

andra ämnena utan att bildämnet också har en ämnesspecifik kunskapsutveckling.
97

 Det som 

står i LGR 11 är det vi lärare i grundskolan har att följa. Hur ska lärarstuderande och blivande 

lärare som ser estetiska lärprocesser som något roligt i negativt hänseende eller som något 

barnsligt och flummigt förhålla sig till det? 

 

Skolan kommer att påverka de blivande lärarna, men lärarstuderandes syn kommer också att 

påverka skolan i framtiden. Därför är lärarutbildningen oerhört viktig i formandet av 

framtidens skola. Får studenterna med sig det som högskolan vill att de ska få med sig? Hur 

väl lyckas högskolan få studenterna att uppnå målen? Kanske kan det här finnas anledning att 

se över när under utbildningen kursen ska genomföras? Behöver studenterna en större 

kunskapsgrund att stå på för att tillgodogöra sig kursen Estetiska lärprocesser? Kanske 

behöver utbildning i estetiska lärprocesser utökas istället för, som Wiklund skriver, 

minskas?
98

 Kanske kan det också som Peter i en av fokusgrupperna säger ”…vara bra om det 

var mer av sånt här på högskolan…” ? Jag förstår att det inte är aktuellt eller ens önskvärt 

med estetiska lärprocesser i alla högskolekurser, men det traditionella arbetet i högskolan med 

föreläsningar, uppsatser och tentamen, säger något om hur kunskap erhålls. Om estetiska 

lärprocesser är ett hållbart sätt för lärande och något som lärarstuderande förväntas ha med sig 

och genomföra i skolan, borde kanske fler kurser på lärarprogrammet ha inslag av estetiska 

lärprocesser. Barn gör, som bekant, inte som vi säger utan som vi gör. Lärarstuderande gör 

kanske inte heller som vi säger, utan kanske som vi gör? 
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98 Wiklund (2009) s.91 
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Bilaga 

 

Inbjudan till fokusgruppssamtal  
 

Hej igen X
99

! 

Nu var det ett tag sedan vi sågs och jag hoppas att du har det bra på den 

nya kursen. Jag och Y
100

, den andra bildläraren på kursen Estetiska 

lärprocesser, läser Bildpedagogik C just nu. Vi ska skriva en uppsats 

tillsammans som vi har tänkt ska handla om estetiska lärprocesser.  

Vi är nyfikna på hur du som lärarstudent tänker om estetiska lärprocesser 

och deras användning. Vi vill bjuda in dig till ett öppet och 

förutsättningslöst samtal tillsammans med några av dina kursare.  

Vi kommer inleda med att alla i gruppen får måla en icke-föreställande 
bild av estetiska lärprocesser (på samma sätt som vi gjorde under er 

första kurs) som vi kan använda i samtalet.  

Vi kommer att spela in samtalet för att lättare minnas vad som blev sagt. 

Allt material kommer att anonymiseras, det kommer inte att framgå av 

uppsatsen vilka som deltagit i samtalet.  

Vi tänker att vårt möte kommer att ta 1 ½ - 2 timmar i anspråk. Vi 
kommer att vara i ateljén på Högskolan. Samtalet kommer att ske tidig 

kvällstid vecka 4-5 eller helgen däremellan om det passar dig/er bättre.  

Vi bjuder på fika under samtalet och som tack för din tid och medverkan 

vill vi gärna ge dig en biocheck. Vi skulle verkligen uppskatta om du 

ville medverka och hjälpa oss med vår undersökning! 

Vi vore tacksamma för ett så snabbt svar som möjligt oavsett om du kan 

vara med eller inte! Ge oss gärna förslag på lämpliga dagar och tider om 

du har möjlighet att medverka. Eventuellt hör vi också av oss på telefon 

någon gång i veckan. 

Med vänliga hälsningar Ingela (och Y) 

För frågor eller annat: Ingela Fernström, tel. 

 

                                                             
99 Namnet på studenten (studenterna) har ersatts med X 
100 Namnet har ersatts med Y 


