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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på sitt arbete med estetiska 

uttrycksformer i sin svenskundervisning i årskurs ett. I undersökningen studeras om det går att 

urskilja om lärares ämnesbehörighet inom de estetiska ämnena påverkar deras motiveringar 

till sina ämnesdidaktiska val i svenskundervisningen. En viktig fråga i undersökningen är 

också hur lärare anser att estetiska uttrycksformer och arbetssätt kan gynna elevernas 

språkutveckling. Undersökningens tillvägagångssätt är därför en kvalitativ intervju där fokus 

ligger på fyra verksamma klasslärare och där intervjufrågorna behandlar företrädesvis deras 

syn på estetiken och dess relation till svenskämnet. Även frågor som berör lärarnas arbetssätt i 

vardagen i svenskämnet redovisas i uppsatsen.  

Bedömningsrelaterade och organisatoriska aspekter utgör också en grund av 

problematiserandet av estetikens status i detta examensarbete. Resultatet av undersökningen 

visar på att alla av de intervjuade lärarna ser en koppling mellan de estetiska uttrycksformerna 

och barnets språkutveckling. Dock framkommer det mönster i intervjuerna att enbart de lärare 

med ämnesbehörighet inom musik- och bildämnet kan berätta och förklara hur de estetiska 

uttrycksformerna kan stödja elevernas språkliga kunskaper i svenskämnet. Exempelvis nämns 

sång och rytm som hjälpmedel för att utveckla elevens verbala och muntliga förmåga. En 

försiktig slutsats av studien blir därför att klasslärare i årskurs ett uppfattar estetiken som 

viktigt i relation till svenskämnet, men att deras arbetssätt varierar beroende på lärarens 

ämnesbehörighet. Det estetiska arbetssättet värderas av alla informanter stort, men används 

enbart av de lärare med estetisk behörighet som ett stödjande hjälpmedel för elevens 

språkutveckling i årskurs ett. För utbildningsdepartementet är resultatet av denna uppsats 

viktigt då lärarutbildningen av framtidens nya f-3 lärare helt och hållet saknar 

ämneskunskaper för bild, musik och andra estetiska ämnen.  

 

Nyckelord: Estetik, vidgat språk, lärarutbildning, behörighet, språk, arbetssätt, 

språkutveckling och estetisk uttrycksform. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is examining teachers’ view of working with aesthetic expressions 

in their teaching of the Swedish subject in first grade. The study examines the possibility to 

distinguish whether teachers’ aesthetic subject competence affects their choices of didactics in 

their Swedish subject teaching. Another important question in the study is how teachers 

believe that aesthetic expressions and methods can support the learners’ linguistic 

development. Carried out as a qualitative interview, the study asked four working class 

teachers questions primarily regarding their view of aesthetics and its relation to the Swedish 

subject. This thesis also includes questions related to the methods the teachers use in their 

daily work with the Swedish subject.  

For the purpose of problematizing the status of aesthetics, assessment and organizational 

aspects also form a basis for the thesis. The outcome of the study indicates that all teachers 

interviewed recognize a connection between aesthetic expressions and children’s linguistic 

development. Yet, in the interviews, patterns appear that imply that only qualified music and 

art teachers are able to relate and account for how the aesthetic expressions can support the 

learners’ linguistic knowledge in the Swedish subject. Means for developing the learners’ 

verbal and oral ability mentioned here include singing and rhythms. A cautious conclusion 

from this would be that first grade class teachers consider aesthetics as important in relation to 

the Swedish subject, but their methods vary by their individual subject matter competence. 

The aesthetic methods are highly valued by all informants, however, only used as a 

supporting means for first grade learners’ linguistic development by teachers with aesthetic 

subject competence. Considering the education of the new future so called “f-3” teachers 

comprise no subject knowledge of art, music and other aesthetic subjects, the outcome of this 

study is particularly important for the Swedish Ministry of Training and Science.  

 

Keywords: Aesthetics, extended language, teachers training, competence, languages, 

methods, linguistic development and aesthetic expressions. 
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1. Inledning 

Under min skoltid på lågstadiet var drama, lek och musik det bästa som kunde hända mig 

under en skoldag. Varför just dessa stunder i skolan blev så roliga, var mycket på grund av att 

mina egna erfarenheter, fantasi och kreativitet här fick stå i centrum. Inga rätt eller fel med 

röd penna utifrån någon annans bedömning förekom. Vid de här tillfällena fick jag stå i 

centrum för mitt egna lärande. 

Lärare i ämnet svenska förväntas kunna undervisa elever i stavning, skrivning och läsning. 

Det har i lärarutbildningen och under praktikperioder ständigt diskuterats didaktiska val 

och strategier angående elevers läs- och skrivinlärning. Fokus i de tidiga skolåren har då 

till stor del legat på att tillgodose elevens utvecklingsprocess i läsning och skrivning. Det 

hörs däremot sällan diskussioner om att utveckla didaktiska strategier gällande de estetiska 

aspekterna på svenskämnet, dvs. drama, bild, musik och muntliga färdigheter som 

integreras i svenskämnet för att hjälpa elevens framtida språkutveckling. Därav blir syftet 

med min undersökning att studera hur lärare i årskurs ett integrerar estetiska 

uttrycksformer i svenskämnet. Dahlbäck visar på att många lärare idag arbetar med de 

estetiska ämnena som särskilda ämnesblock istället för att integrera det i den dagliga 

undervisningen i kärnämnena (Dahlbäck, 2017, s.49). Detta kan vara ett dilemma och är ett 

intressant ämne att undersöka och kommer därav bli en utgångspunkt för examensarbetet. 

Dahlbäck nämner även att elever behöver undervisning både i och om estetiska 

uttrycksformer för att kunna förstå och uppleva begreppets innebörd (2017, s.57). I 

kursplanen i svenskämnet för grundskolan anges det att [“Eleverna ska även stimuleras till 

att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”] (Skolverket, 2018, s.257). Lärare 

behöver didaktiska kunskaper om hur de estetiska uttrycksformerna kan användas och 

komma till uttryck i svenskundervisningen. Denna undersökning kan tänkas bli intressant 

då det uppkommit under min VFU hösten 2018 och vid läsning av forskning att estetiska 

uttrycksformer till viss del suddats ut i svenskämnet. 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i årskurs ett uppfattar, och på vilket sätt, 

integrerar estetiska uttrycksformer i svenskämnet samt hur de motiverar sina val i 

undervisningen. 

Frågeställningar 

 

• Uppfattar lärarna att det finns ett samband mellan de estetiska uttrycksformerna och 

elevernas språkutveckling? I så fall vilken? 

• Hur motiverar lärarnas sina val av arbetssätt? I vilken mån finns det en strävan efter 

integrering? 

• Bedöms de estetiska färdigheterna i svenskämnet av lärarna och i så fall på vilket sätt? 

• Går det att urskilja om lärarnas utbildning och kompetens har en tydlig påverkan på hur 

de estetiska uttrycksformerna används i undervisningen? 
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3. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 understryks lärarens och 

skolans uppdrag med stöd av olika styrdokument. I styrdokumenten beskrivs de olika 

ämnesblocken och dess centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. Läroplanen innehåller även 

en inledande del där personalen på skolans ansvarsområde presenteras, såsom rektor, lärare 

och elevhälsa. I läroplanens inledande del beskrivs skolans värdegrund och uppdrag och 

därefter följer de olika kursplanerna för respektive verksamhet och ämne. I läroplanen 

presenteras de estetiska uttrycksformerna på ett flertal ställen. De framkommer både i kapitlet 

om skolans värdegrund och uppdrag, samt i flera av ämnesblocken. För att ringa in ämnets 

syfte i denna uppsats tittar vi närmare på det stoff utifrån kursplanen i svenska och i 

läroplanens inledande del. I kapitlet om skolans uppdrag framhålls det att: 

Skapande och undersökande arbete med lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt 

under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet (Skolverket, 2018, s.7 & 

9).  

Ett vidgat synsätt på både lärandet och språket tydliggörs här av Skolverket och anser att 

läraren bör sträva efter ett vidgat perspektiv i sin undervisning. Estetiken som uttryckssätt ska 

enligt Skolverket genomsyra den dagliga undervisningen och ha inslag av de olika 

uttrycksformerna. Skolan ska därför arbeta mot att införskaffa variationsrika arbetssätt där ett 

större utbud av uttryckssätten används. Det vidgade kommunikativa synsättet nämns också 

som ett övergripande kunskapsmål i kapitlet om övergripande mål- och riktlinjer. Där 

Skolverket anger att eleven ”kan använda och ta del av många uttrycksformer såsom språk, 

bild, drama, musik och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” 

(Skolverket, 2018, s.12). Skolan bör därför arbeta mot ett variationsrikt lärande som 

stimulerar eleverna till att använda sig av olika uttryckssätt i alla ämnesblock. 

I kursplanen i svenska anger Skolverket att grundskolan också ska innehålla inslag av 

estetiska aspekter. Skolverket poängterar i ämnets syfte att ”Eleverna ska också stimuleras 
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till att uttrycka sig genom olika uttrycksformer  (Skolverket, 2018, s.257). Dock är de 

estetiska inslagen i ämnets centrala innehåll och kunskapskrav desto mindre. Det centrala 

innehåll som kan relateras är när berättande texter och sakprosatexter ska genomföras. 

Skolverket menar att undervisningen bör innehålla berättande texter och poetiska texter för 

barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, 

bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter (Skolverket, 2018, s.258). 

Undervisningens berättande delar ska innehålla några typer av estetiska inslag som kan liknas 

med Thavenius och Aulin-Gråhamns perspektiv av arbete med estetik som sinnlig kunskap. 

Då får eleven med hjälp av estetiken uppleva känslomässiga intryck utifrån sina erfarenheter 

(2003, s.131). De estetiska uttrycksformerna nämns dock nästintill inget alls i kunskapskravet 

för grundskolans lägre år. Det enda som kan liknas lite vid estetik är formuleringen där det 

står att: “Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sitt 

budskap”(Skolverket, 2018, s.263). 
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4. Forsknings- och teorigenomgång 
 

I följande avsnitt behandlas relevant forskning och teorier som berör ämnesområdet estetik. I 

den inledande delen av detta avsnitt kommer olika språkteorier, perspektiv och infallsvinklar 

av begreppet estetik att presenteras. Därefter definieras även begreppen estetisk verksamhet, 

multimodalitet, drama och språkutveckling. 

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Språket är beroende av sammanhang för att utvecklas och är enligt Vygotskij sammanslaget 

med individens tänkande (Vygotskij, 2001, s.129). Vygotskij menar att människans sinnen är 

sammankopplade och måste därför få tillfällen att samverka för att leda den språkliga 

utvecklingen framåt. Björk och Liberg förklarar detta metaforiskt genom att beskriva att 

människan skriver med ögat och läser och sjunger med det ”hörande örat”. Dessa sinnen 

måste få samverka för att de ska kunna samspela och förstärka varandra. Alla språkliga 

aktiviteter behöver därför få ingå i sammanhang där språket får någon form av betydelse 

(Björk och Liberg, s.15–16). De estetiska uttryckssätten blir därför en viktig ledstjärna för att 

driva de språk- och lästekniska färdigheterna framåt. Liberg och Björk anser också att 

språkliga aktiviteter stimulerar barnen till nyfikenhet och upptäckarglädje och blir därav en 

viktig del för att driva barnets motivation till sitt språkliga lärande framåt (Björk m.fl., s.76–

77). Barn föds enligt Liberg och Björk med en vilja och lust att få uttrycka sig på olika 

kommunikativa sätt (Björk m.fl., 2000, s.95). Om pedagogen lyckas fånga barnets intresse 

just där hen befinner sig, öppnar sig en upptäckarglädje hos barnet. Liberg och Björk anser 

detta vara en av inkörsportarna för elevens språkutveckling. 

När barnet får använda sig av olika upplevelser, berättande och uttrycksformer inom skriv- 

och språkprocesser sätts deras intresse och erfarenhet i fokus och skapar därav motivation. 

Dahlbäck understryker att ett kollektivt förhållningssätt hjälper eleverna att våga berätta och 

delge sina erfarenheter, upplevelser och känslor till varandra (Dahlbäck, 2017, s.21). Även 

Bergöö framställer att individen med hjälp av sitt språk, skapar och formar sin egna identitet 

tillsammans med omgivningen. Språket runt om hens omgivning är en viktig del av 

individens vardag och påverkar därmed livet (Bergöö, 2005, s.166). Håkansson anser att 

innehållsaspekten av barns språkutveckling är oerhört viktigt för att förbereda barnets 

ordförståelse. I de tidiga skolåren blir sammanhanget och interaktion viktiga aspekter för att 
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kunna skapa sammanhang för barnets språkutveckling (Håkansson, 2000, s.17, s.35). 

Interaktion innebär i ett Vygotskij-perspektiv att barnet vill sätta språkets betydelse i relation 

till ett sammanhang. Barnet behöver då få tillgång till olika möten med språkrika 

sammanhang som motiverar hen till att lära. Estetiska uttrycksformer och lek där sinnen sätts 

i relation till sitt egna verbala språk i samvaro med andra kan vara ett värdefullt lärtillfälle för 

barnet (Håkansson, 2000, s.17, s.35).  

4.2 Språkutvecklingen ur ett kognitivt perspektiv 

Vygotskij poängterar att tänkande bestämmer barnets sätt att lära och förstå sin omvärld. Ett 

annat synsätt på barnets inlärning av språket är Piagets teori, där han anser att barnet med 

hjälp av kognitiva funktioner utvecklar sitt egna språk (Gjems, 2011, s.34, s.37). Till skillnad 

från Vygotskij pekar Piaget på att barnets språkliga förmågor till viss del kan vara medfött 

och utvecklas med hjälp av inbyggda stadier hos människan. 

Förstadiet kallas för senmotoriska stadiet (1–2 år) och barnet använder då till stor del sina 

sinnen för att utveckla språket. Att lukta, känna och smaka på diverse föremål är ofta vanligt i 

detta stadie. Barnet pratar i monologliknande form istället för dialog. Samtal med andra 

jämnåriga är i detta stadie sällsynt och utvecklas längre fram (Håkansson, 2011, s.15). Det 

andra stadiet kallar Piaget för det föroperationella stadiet (2–7 år). I detta stadie av barnets 

språkliga utveckling börjar hen att intressera sig för att förstå ord och begrepp. Problematiska 

aspekter i detta stadie för barnet är att hen ofta har svårt att förstå andra än sig själv. ”Jag- 

perspektivet” är stort hos barnet och förutsätter ofta att pedagogen förklarar andra synvinklar 

för barnet utanför hens egna omvärld (Hattie, 2012, s. 61). Det tredje stadiet kallar Piaget för 

det konkreta operationernas stadium (7–12 år). Barnet börjar att kunna föra verbala och 

logiska resonemang. Intresse och motivation till att utforska ord och begrepp uppstår. Det 

fjärde stadiet kallas för det formella operationernas stadium (12-vuxen ålder). Människan kan 

i detta stadie tänka och uttrycka logiskt och verbalt korrekta resonemang. Samarbete, motorik 

och språk är i detta stadie oftast utvecklat hos människan. Både Hattie och Håkansson anser 

att Piagets teori har sin grund i, likt Vygotskij att barnet tar information från omvärlden och 

skapar därav språkrika erfarenheter. Piaget förklarar detta med hjälp av begreppet 

assimilation. Begreppet innefattar att barnet bearbetar information från sina erfarenheter. 
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Därefter anpassar barnet den nya kunskapen till sina egna gamla tankemönster. Detta kallas 

för ackommodation (Håkansson, 2000, s.14). 

Både Vygotskijs och Piagets teorier har sin bakgrund i att samspel mellan erfarenhet och 

sammanhang med andra barn har en positiv effekt på barnets språkutveckling. Teorierna 

relaterar bra till att kunna se estetik som en del av språkutvecklingen och som kan förstärka 

vårt sätt att se på språkinlärning (Hattie, 2012, s.61). 

4.3 Estetik 

När det gäller begreppet estetik förekommer det flera olika definitioner av dess innebörd. Det 

nämns ofta i vardagliga sammanhang som något fint, abstrakt och högtidligt (Aulin-Gråhamn 

och Thavenius, 2003, s.129). I skolans värld tolkas ofta begreppet estetik till sinnliga aspekter 

och kommer från grekiskan” ta aistheta” och betyder ”det sinnliga”. Denna definition är 

visserligen inte fel, men är endast en av ett flertal skilda definitioner av estetik. Thavenius 

visar i sin avhandling att ett estiskt förhållningssätt kan hjälpa människan att relatera till egna 

erfarenheter och kunskaper (Thavenius m.fl., 2003, s.129). Det estetiska kan till exempel 

användas som intryck, där erfarenheter av upplevelser tar form. Estetiken kan även användas 

som en uttrycks- och kommunikationsform där drama, bild och konstverk används för att 

uttrycka erfarenheter och kunskaper. Alla dessa aspekter och förhållningssätt innebär att 

estetiken kan ses som olika intresseväckande delar som tillsammans skapar en helhet 

(Thavenius, 2003, s.129). 

Enligt Thavenius finns det flera olika aspekter av begreppet estetik i skolsammanhang såsom 

estetik som sinnlig kunskap där estetiken framförallt handlar om elevens delaktighet av 

fysiska aktiviteter. Barnen får uppleva känslomässiga intryck som kan ge de viktiga insikter, 

kunskaper och erfarenheter med hjälp av sina sinnen. Med stöd av elevernas sinnliga 

kvalitetsaspekter kan hen enligt detta perspektiv införskaffa sig kunskap om det hen ser, hör 

och känner (Thavenius m.fl., 2003, s.131). Det andra synsättet som Thavenius betonar är att 

se estetik genom uttryck och intryck med hjälp av verkligheten som gestaltande form. Detta 

synsätt är också beroende av att använda sinnena som redskap för att förstå innebörden av 

begreppet. Synsättet innebär att barnen får arbeta med estetiken i gestaltande form som ger 

eleverna nya perspektiv, upplevelser och erfarenheter.  
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Betydelsen av perspektivet är att gestaltandet kan användas som ett gemensamt arbetssätt. 

Barnen får arbeta med en viss tematik av ett bestämt innehåll, vilket ger de möjlighet att få 

skapa kunskap med sina egna intryck och erfarenheter av ett gemensamt innehåll. Samtal och 

dialog uppstår då av det gemensamma innehållet som setts eller hörts, och skapar ett 

reflektionsutrymme för eleverna. Thavenius framställer detta som en betydelsefull aspekt för 

barn att lära sig i skolsammanhang (Thavenius m.fl., 2003, s.132). 

4.4 Estetisk verksamhet 

När estetiska uttrycksformer används i skolan förekommer det ofta i form av skapande 

verksamheter. Malmström förklarar att skapande verksamhet innebär att människan drivs 

framåt av sina egna funderingar, idéer, frågor och strävande svar. Då skapande verksamhet 

används i undervisningssammanhang är svaren aldrig givna utan måste istället skapas och 

utvecklas (Malmström, 2006, s.11). För att vi ska förstå hur skolan förhåller sig till estetiken, 

särskiljer Thavenius de olika synsätten med hjälp av att dela in de i större perspektiv. Han 

kallar dessa perspektiv för den modesta- och radikala estetiken. Den modesta eller svaga 

estetiken menar Saar på att det finns ett visst motstånd mot det lustfyllda lärandet i skolan. De 

kreativa respektive skapande faktorerna ses som ”lek” och som mindre lärorika tillfällen. 

Därav läggs ofta de estetiska aspekterna i skolan utanför den ordinarie 

undervisningssituationen. Estetiken uppfattas i detta perspektiv enligt Saar som att den inte 

har något större värde i sig, utan används mer som ett sätt av uppfostringsambition av lärarna 

(Saar, 2005, s.18). 

Thavenius anser att detta sätt att använda estetiken i skolan blir alltför anspråkslös i relation 

till innehållet i läroplanen och skolans egentliga uppdrag (Thavenius m.fl., 2003, s.216). Den 

modesta estetiken i skolan har ett litet intresse för människans egna skapande och ser det som 

ett mindre lärorikt tillfälle. Thavenius och Saars teori om den svaga estetiken kan relateras till 

Bamfords forskning gällande estetikens påverkan av barns lärande. Bamford är en 

internationellt känd forskare som undersöker effekterna av estetiskt och konstrika utbildningar 

i en internationell forskningsstudie. Hon poängterar att de estiska ämnena ofta tas utanför den 

ordinarie undervisningen för att bespara tid till den ”riktiga” undervisningen (Bamford, 2009, 

s.17 & 79). Bamfords teori bygger på att de estiska arbetssätten med konst, kreativitet och 

kultur är nyckeln till att skapa framgångsrika skolor med goda resultat. Bamford anser att den 

estetiska och kreativa undervisningen ofta leder till att eleverna får möjlighet till ett större 
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reflektionsutrymme av sitt lärande (Bamford, 2009, s.79). Detta leder i sin tur till att eleven 

lär sig att resonera kritiskt om sitt skapande och får därav ett reflekterande förhållningssätt. 

4.5 Multimodalitet 

Det multimodala meningsskapandet bygger på att de olika uttrycksformerna samspelar mellan 

varandra och bygger tillsammans upp en helhet av den språkliga inlärningen. Andersson 

beskriver att multimodalitet kan delas in i två områden, en multimodal respektive en 

semiotisk. Den semiotiska aspekten handlar om tecken och meningsskapande till skillnad från 

den multimodala som istället talar om olika uttrycksformer och material som är inblandade i 

meningsskapandet (Andersson, 2014, s.48). 

4.6 Drama 

Begreppet drama innehåller flera olika perspektiv och synvinklar beroende av den situation 

det tar form i. Huvudsyftet med drama är enligt Jacquet att alla deltagare intar en annan roll 

än det som sker i det verkliga livet (Jacquet, 2011, s.18). Drama som uttryckssätt skapar 

sammanhang av fantasi, och tolkning av det verkliga livet. Ofta skapas drama av många 

involverade personer som tillsammans kommunicerar och skapar med varandra. 

Dramapedagogiken förklaras enligt Sternudd som en typ av bro mellan individens egna 

kunskaper och hens erfarenhet (Sternudd, 2000, s.36). 

4.7 Språkutveckling 

Språkutvecklingen är den process som människan går igenom då hen lär sig uttrycka sig 

verbalt, och därefter sätter språket i ett visst sammanhang. Karolina Larsson poängterar att det 

kommunikativa samspelet där interaktion uppstår mellan barn är enormt viktigt för att 

individens språkutveckling ska nå framåt (Larsson, 2017, s.22). Enligt Håkansson stärks 

språkutvecklingen hos barnet med hjälp av samtal och dialog. Barnet behöver därav 

interaktion där utbyte sker mellan varandra för att motivationen och lusten till att utöva 

språket ska kunna utvecklas. När barnet börjar att intressera sig för att verbalt kunna härma 

ord och gester, enskilt och tillsammans med andra är det ett tecken på att språkutvecklingen 

har startat hos barnet. Det första tecknet på att ett barns språkutveckling tar form, är när barnet 

börjar använda jollret för att kunna uttrycka sig verbalt (Håkansson, 2000, s.17, s.20). 
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4.8 Vidgad syn på språkinlärningen 

Att använda sig av olika sätt för att kunna kommunicera är enligt Liberg grunden för all 

kommunikation. Dock råder det en viss tradition i språkundervisningen där stort fokus är på 

skriftspråkets funktion. Enligt Malmström behöver skolan ge mer tid till eleverna att få 

integrera andra uttryckssätt än skriftspråket med stöd av bild, konst, drama, musik och 

rörelser. Detta synsätt kan liknas med Godhes teori att ett mer vidgat synsätt av språkets 

funktion behöver tas in i skolans värld. De estetiska dimensionerna behöver ses som en del av 

språket och ge utrymme för eleverna att utrycka sig på olika sätt (Godhe, 2014, s.140). 

Malmström hävdar att lärare behöver hjälpa elever att finna strategier till att kunna uttrycka 

kommunikation med hjälp av olika uttrycksätt (Malmström, 2006, s.12–13). Detta kräver att 

lärare inte har en allt för snäv bild av språket som uttrycksätt, utan istället vidgar sitt 

perspektiv på språkinlärningen. Andersson poängterar att lärare behöver ge eleverna stora 

mängder strategier, material och metoder för att lära sig att kommunicera med olika 

uttryckssätt (Andersson, 2014, s.32–33). Saar påpekar också att många pedagoger som arbetar 

i skolan har en uppfattning av att konst handlar om subjektiva känslor och ser de som en 

separat del av undervisningen (Saar, 2005, s.100). Estetiken anses enligt Saar ge positiv effekt 

på elevers kreativitet och vilja till att våga skapa något. Framför allt nämns drama, musik och 

bild som framgångsrika uttryckssätt till att främja elevernas kreativa förmåga (Saar, 2005, 

s.82). Dessa framgångstrategier kan relateras till Larsson studie där hon redogör för hur 

musiken framför allt kan stödja läs- och skrivundervisningen i svenskämnet. Rim, fonem, 

stavelser, betoning av flerstaviga ord och förståelse av meningsindelning är bara några få av 

de delar som stärks i barnets språkutveckling när musicerandet används (Larsson, 2017, 

s.110). Den vidgade synen på språkinlärningen är framför allt viktig för att hålla barnets 

motivation till att lära sig skriva, läsa, sjunga, gestalta och skapa. Bergöö anser att eleverna i 

de tidiga skolåren bör få arbeta med uppgifter som syftar till att eleven utvecklar 

innehållsmässiga aspekter snarare än på de formella (Bergöö, 2005, s.167). För att 

språkutveckling ska nå framåt behöver barnets fantasi, glädje och motivation stimuleras och 

få betydelse. Bergöö poängterar att liv, språk och identitet samspelar mellan varandra och är 

beroende av varandra för att utveckla språkutvecklingen (Bergöö, 2005, s.166). Liknelser kan 

dras till Gibbons teori om att sammanhang och gemenskap är minst lika värdefulla 

framgångsfaktorer som de formella aspekterna för att utveckla språket (Gibbon, 2010, s.38). 
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4.9 Uttrycksformer för en vidgad skriv- och språkutveckling 

Människan är en social varelse som strävar efter att finna kommunikation i tillvaron. 

Meningsskapande och kommunikation kan enligt Liberg ske på olika sätt. Genom samtal, 

skrift, rörelse, bild, drama, film och musik är bara några få av exempel på olika uttrycksätt. 

Liberg anser att meningsskapandet av språket alltid är medierat, vilket betyder att språket 

utvecklas med hjälp av sammanhang av olika språkliga uttrycksformer (Liberg, 2007, s.8). 

Pedagoger behöver enligt Liberg undervisa med hjälp av ett mer vidgat språkbegrepp. 

Elevernas behöver till exempel få använda egna texter för att finna motivation till att skapa. 

Gibbon redogör även i sin teori att människan behöver få använda sina egna tankar, känslor 

och erfarenheter för att det ska bli lättare att kunna förstå omvärlden, och att kunna sätta den i 

ett större sammanhang (Gibbon, 2010, s.38).  

Meningsskapandet påverkar av våra sinnen som står i interaktion mellan varandra och våra 

upplevelser. Liberg menar att dessa två faktorer står i interaktion mellan varandra och 

påverkar människans intryck och upplevelser. Detta synsätt kallas för att ha ett multimodalt 

perspektiv på lärandet. Godhe redogöra i sin avhandling att elever tar till sig en skrivuppgift 

lättare om de tillåts att få ”friare” händer till att få skapa (Godhe, 2014, s.105). Eleverna 

fokuserar då mer på framställningen av uppgiften än varför den ska göras. Multimodala texter 

som exempel på uttrycksformer stärker elevernas språkutveckling enligt Godhe då fokus 

istället är på elevernas tankar, åsikter och idéer om hur det färdiga verket kan skapas. Det 

uppstår då en form av kommunikativ lärprocess istället, där lärandet sker i sammanhang och 

ger i sin tur en inre motivation hos eleven (Godhe, 2014, s.105). 
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4.10 Uttryckssätt i språk- och skrivutvecklingen gynnar språket  

Jacquet har i sin avhandling belyst att drama som uttrycksform kan stärka elevens 

kommunikativa förmåga (Jacquet, 2011, s.23). Genom att använda drama som uttryckssätt 

stimuleras deltagaren till att använda ett verbalt och gestaltande språk som hen inte annars 

skulle använda. I Jacquets studie visas det att barnen med hjälp av drama som konstform kan 

ges utrymme till interaktion. Barnens kreativitet, intresse och delaktighet möts och skapar en 

form av ”flow” i sammanhanget (Jacquet, 2011, s.18). Detta kan relateras till Liberg där hon 

menar att sinnen måste få samverka för att barnet ska få förstå sammanhanget och 

språkinlärningen (Liberg, 2007, s.15–16). Jacquet nämner även att det finns en viss 

förbindelse mellan skrivflyt och rollek (Jacquet, 2011, s.23). Teorin visar på att 

visualiserandet i dramatiseringen gör det lättare för eleverna att kunna använda sig av olika 

sinnesintryck i sina texter. Jacquets studie visar på att elever som får använda drama blir mer 

entusiastiska och får därav större skaparglädje till sitt egna skrivande. Hon menar också att 

dramatisering hjälper eleverna till att använda sig av sina sinnen i texterna och resulterar 

därför i ett större djup och rikt innehåll i deras skapta producerade texter (Jacquet, 2014, 

s.24). 

Karolina Dahlbäck anger också en teori om att skriftspråk och tecken innebär en typ av 

kommunikativ aspekt, men behöver kompletteras av andra uttryckssätt för att skriftspråket ska 

få betydelse för skribenten och mottagaren (Dahlbäck, 2017, s.22). De multimodala och 

estetiska aspekterna i svenskämnet blir då både enligt Dahlbäck och Jacquet viktiga faktorer 

för att driva elevens språkutveckling framåt. Alla aktiviteter i skolan som inbjuder till någon 

form av kreativt skapande, ger eleven enligt Saar möjlighet att finna sammanhang till sitt 

lärande. Detta resulterar till att elevens kunskapsinhämtning därav stärks (Saar, 2005, s.82). 

Undervisningen i många av dagens skolor inbjuder ofta till begränsade möjligheter gällande 

elevens aktivitet. Likt Saar pekar Larsson på att många lärare ofta intar ett allt för stort 

talutrymme i lärsituationer. Detta innebär att elevernas medfödda språkmotor och motivation 

till viss del kan bromsas (Larsson, 2017, s.23). En stor framgångsrikfaktor för att driva den 

språkliga utvecklingen framåt är att pedagogen ger eleven talutrymme och möjlighet till att få 

använda sitt egna språk. Elever som får tillfälle till att få återberätta handlingar i olika lär-

sammanhang får ofta större självförtroende av sitt egna språk. Larsson hävdar att barn som 
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ges talutrymme i undervisningssammanhang ofta får en större trygghet i sin lärmiljö och 

vågar då utforska språket desto mer ingående (Larsson, 2017, s.95). 

4.11 Organisatoriskt synsätt på uttrycksformer 

Skriftspråket som kommunikationsform har idag en större status i undervisningen i jämförelse 

med de andra kommunikativa uttryckssätten i svenskämnet. Dahlbäck anser likt Liberg och 

Jacquet att språksynen i svenskämnet bör vidgas. Lärare, rektorer och huvudmän i 

grundskolan värderar enligt Bamford och Dahlbäck de estetiska aspekterna högt, men i 

praktiken ser det annorlunda ut. En anledning till detta kan vara en okunskap om vad 

begreppet estetik egentligen har för innebörd. I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet finns det heller ingen förklararing eller tydlig definition av vad begreppet 

faktiskt innebär. Lindgren anser att skolan bör befria eleverna från den traditionella 

undervisningen och fostran och istället tillgodose eleverna med estetiska uttryckssätt för att få 

dem att känna sig motiverade och betydelsefulla (Lindgren, 2006, s.164). Pedagoger i skolan 

behöver då enligt hennes synsätt spegla en trygghet i att våga pröva sina vingar. De estetiska 

uttrycksformerna kan leda till att elevgruppen, läraren och eleven får kännedom om sig själv 

och varandra (Lindgren, 2006, s.166). Lindgren påpekar i sin avhandling att lärare som ofta 

”vågar att ta ut svängarna” med hjälp av olika uttrycksformer ibland bemöts av omgivningen 

som om de vore mindre kompetenta. Att läraren då exempelvis ”släpper kontrollen” över en 

bilduppgift kan upplevas av andra lärare som att läraren är en ”rörig pedagog”. Lindgren 

förklarar i sin teori att de så kallade ”röriga pedagogerna” istället bör ses som föredömen i 

arbetslagen, då deras fokus är på elevens lärprocess (Lindgren, 2006, s.166). 

Undervisningen i skolan bör inte enbart sträva efter en undervisnings- och kunskapsrelaterad 

funktion, utan istället bli en del av individens personlighet (Lindgren, 2006, s.166). Många 

lärare som verkar innanför skolans ramar har enligt Saar svårt att våga ”släppa kontrollen” 

över undervisningssituationer på grund av att pedagogen då känner sig meningslös i 

förhållande till elevens lärande. Det blir då en form av modest eller svag estetik som verkar 

innanför skolans ramar (Saar, 2005, s.104). 

Som exempel på en problematiserad aspekt kan den ”nya” lärarutbildningen ses som en 

påverkansfaktor av den bortfallna estetiken i skolan. Dahlbäck menar att den nya reformerade 
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utbildningen för lärare som trädde i kraft 2011 saknar de estiska ämnesblocken, vilket innebär 

att de nyutexaminerade klasslärarna inte får med sig något av de estiska ämnena i sin 

utbildning (Dahlbäck, 2017, s.17). Thavenius skulle kanske hävda att detta snarast kan ses 

som ett exempel på att samhället i stort har en modest syn på estetiken. Ämneskunskap som 

bild, musik och slöjd läggs nu istället in i fritidspedagogens roll och läggs också utanför den 

ordinarie lärarens undervisningssituation (Dahlbäck, 2017, s.17,18). Frågor som här kan 

väckas enligt Dahlbäck, Saar och Thavenius är då vad eleverna får för typ av synsätt av 

estetikens status om den enbart läggs utanför de ”vanliga” skolämnenas sammanhang? 

Andra problematiska aspekter blir då sådana som att musiken till exempel inte förväntas 

användas för att driva elevens språkutveckling framåt. Elevens språkutveckling påverkas 

enligt Larsson med hjälp av den rytmiska fonologin som finns inom musiken. Elevens 

fonologiska medvetenhet ökar då och stimulans och motivation till att leka med språkets 

betydelsefulla delar sätts då i ett motiverande sammanhang (Larsson, 2017, s.110). 

Exkluderas då musikämnet ifrån den ”vanliga” och ordinarie klassrumsundervisningen 

innebär det att en lustfylld del av språkutvecklingen plockas bort. Faktorer som motivation 

och stimulans i svenskämnet kan då försvinna. Larssons teori om musikens påverkan av 

elevens språkutveckling i svenskundervisningen, kan då bli problematisk om liknelse görs till 

Dahlbäck. Hennes beskrivning menar på att musikämnet och andra estetiska ämnen idag 

placeras som enskilda ämnesblock utan någon specifik anknytning till svenskämnet 

(Dahlbäck, 2017, s.17–18). Detta kan i dagens skolor ses som problematisk och svårt att få till 

i undervisningssammanhang. 

4.12 Att bedöma olika uttrycksformer 

Otydligheten av både de estetiska och multimodal aspekterna i läroplanen medför en viss 

osäkerhet vid lärarnas bedömning. Godhes avhandling visar på att lärare använder 

multimodala uttryckssätt i undervisningen, men att de inte bedöms. Såsom Saar hävdar finns 

det en viss oro hos pedagoger att ”våga” släppa kontrollen över barns kreativa lärande (Saar, 

2005, s.100). Detta kan relateras till att skriftspråkets funktion får en desto större status i 

svenskämnet då läraren här har kontrollen över elevens lärande och kan då lättare lotsa eleven 

mot det tänkta lärandemålet. Läraren har då redan i förväg bestämt vad det färdiga verket 

anses bli och läraren ger då eleven en form bekräftande återkoppling om texten anses vara 
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korrekt. I ett formativt perspektiv anses detta arbetssätt ge lite inflytande för elevens aktiva 

lärande utifrån sina egna erfarenheter. Enligt Hirsh har lärare i många skolor en oro över hur 

delaktighet och inflytande kan användas och bedömas i undervisningen (Hirsh, 2017, s.58–

59). Bedömning av elevers uttrycksformer och multimodala kontexter försvagas som en 

konsekvens av detta och anses då som mindre betydelsefulla. 

Thavenius teori om en form av ett modest synsätt på kommunikativa uttryckformer kan här 

ses som en aspekt av skolans agerande gentemot bedömningen. Det som anses vara 

betydelsefullt att bedöma blir ofta de traditionella skriftliga aspekterna utifrån svenskämnets 

kunskapskrav. En problematisk utgångspunkt är att uttrycksformer och de multimodala 

aspekterna inte tydliggörs som ett specifikt kunskapskrav i kursplanen i svenska. Det enda 

som anges i kunskapskravet och som kan relateras till ett multimodalt- och estetiskt 

uttryckssätt är denna formulering: ”Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven 

förtydliga och förstärka sitt budskap. (Skolverket, 2018, s.263). Estetiken i kunskapskravet 

ses här som svag och eleverna hänvisas enbart till att använda bilder som ett förstärkt 

uttryckssätt i sina texter. Godhe framhåller att elever ofta tappar motivation för att utföra 

aktiviteter inom skolan för sådant som ändå inte kommer att bedömas (Godhe, 2014, s.129–

130). Elever vill veta vad, hur och varför lärande tar form i undervisningssamhang och förstå 

varför den valda aktiviteten görs. Ett problematiskt dilemma av estetiken och det vidgade 

uttryckssättet i svenskundervisningen är att det inte tydligt definieras som ett enskilt 

kunskapskrav. 
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5. Metod 

I denna del presenteras undersökningens tillvägagångsätt och olika metodiska överväganden. 

5.1 Metodval 

För att kunna undersöka hur lärare uppfattar, bedömer och integrerar estetiska uttrycksformer 

i svenskämnet används kvalitativa intervjuer som metodval. Bell och Waters framhåller att en 

kvalitativ intervju ger undersökningen mer djup och bredd åt datainhämtningen när 

undersökningen avser mäta en viss uppfattning av något specifikt. Det tänkta svaret kan då 

leda till mer djupgående data som kan ge resultatet starkare reliabilitet utifrån mitt syfte (Bell 

& Waters, 2016, s.189). Min valda intervju är tänkt att användas för att undersökningen ska få 

ett större djup utifrån den valda respondenten, som i denna undersökning blir läraren i årskurs 

ett. Målet med intervjun är att höra verksamma lärares röster och berättelser av hur de 

estetiska uttrycksformerna integreras och bedöms i svenskundervisningen i årskurs ett. 

5.2 Intervjuteknik 

När min intervju genomförs bör jag enligt Bell och Walters ställa frågor som inte är ledande i 

förhållande till vad som avses mätas utifrån syftet (Bell m.fl.,2016, s.191). I intervjun används 

därför en intervjuguide för att datainhämtningen ska få en viss struktur. Patel och Davidsson  

kallar detta tillvägagångsätt för en semistrukturerad intervju (Patel & Davidsson, 2011,  s.83). 

Den kvalitativa intervjun består av mer ”öppna frågor” som innehåller en viss struktur för 

samtalet. Strukturen används också för att läraren ska känna tillit till mig som intervjuare. 

Med hjälp av intervjuguiden påvisas det att jag är förberedd och väl insatt i ämnet, vilket Bell 

och Waters understryker som viktiga aspekter för att få respondenten att våga ta plats i 

samtalet (Bell m.fl., 2016, s.192).  

Frågorna som ställs innehåller inga värderande eller ledande aspekter utan ska bygga på att 

läraren (respondenten) är i centrum för samtalet. För att min intervju ska få så bra 

datainhämtning som möjligt av lärarens svar behövs samtalet kännas meningsfullt för 

respondenten. Patel och Davidsson poängterar att det är viktigt att stödja respondenten i 

samtalet med hjälp av att avspegla trygghet och ett resonerande stöd för att lätt kunna fånga 

upp hens svar. Jag måste också hålla en mycket neutral position när intervjun tar form (Patel 
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m.fl., 2011, s.82). I den inledande fasen av samtalet kommer frågor om respondentens 

bakgrund, yrkeserfarenhet och utbildning att ställas för att inhämta lärarens 

bakgrundskunskap, men också för att ”värma upp” samtalet. Därefter används frågorna från 

intervjuguiden där respondenten får ytterligare utrymme att svara. Inspelning görs med hjälp 

av mobiltelefonen under intervjun för att validitet och reliabilitets värde ska bli tillräckligt 

tillförlitligt (Patel m.fl., 2011, s.104). Detta har självklart diskuterats innan med respondenten 

utifrån vetenskapsrådets etiska förordningar. Efter att intervjun ägt rum transkriberas 

inspelningen och utskrivning av samtalet görs av mig som intervjuare (Bell m.fl., 2016, 

s.197). 

5.3 Urval 

Urvalet sker efter pedagogens utbildning och kompetens. I jämförelser mellan en lärare, som 

saknar lärarlegitimation i exempelvis ämnet bild eller musik, i jämförelse med en lärare som 

har kompletterande studier inom de estetiska ämnena. Respondenterna kommer att vara fyra  

stycken verksamma lärare i årskurs ett. Lärarna som valts ut har olika lärarutbildningar, 

bakgrund och ålder. Motivering till varför lärare A används som ett urval i studien är för att hen 

har en gedigen erfarenhet inom läraryrket och har behöriga ämneskunskaper i bild och musik. 

Hen har också tidigare arbetat med elever i behov av särskilt stöd. Där av blir hen en viktig 

informant att ta med i denna studie av hur arbetet med estetiska uttrycksformerna kan stärka 

eller inte, de ”svaga” elevernas språkliga förmåga med stöd av estetiken. Lärare C har också 

tagits med i urvalet av informanter på grund av hens långa erfarenhet inom läraryrket, men 

också för att se hur hen upplever arbetet med estetiska arbetssätt på hens nya arbetetsplats som 

är en relativt nystartad skola. Hen har även likt lärare A behöriga kunskaper i bild och musik. 

Motiveringen till varför informant B och D används i undersökningen är för att se hur 

verksamma ”nya” lärare arbetar med de estetiska uttrycksformerna i svenskundervisningen.  

Spridning mellan respondenterna har också eftersträvats för att undersökningen ska kunna få en 

analys- och jämförbar datainhämtning. Kontakten med de intervjuade personerna har skett via 

mail och telefonsamtal där tid och rum har bestämts enligt respondentens samtycke till att delta. 

Bell och Waters anser att detta är mycket viktigt för att intervjun över huvud taget ska kunna 

genomföras enligt Vetenskapsrådets krav och förordningar (Bell m.fl., 2016, s.190–191). 

Information om min undersökning skickas därför ut via mail till respondenten i god tid för att 

hen ska kunna sätta sig in i studien enligt informationskravet (Patel m.fl., 2016, s.63).    
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5.4 Etiska överväganden 

När intervjuerna ska genomföras tas det först kontakt med fyra stycken lärare med olika 

bakgrund, utbildning och åldrar. För att respondenten ska informeras enligt 

informationskravet som Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram, beskrivs också 

undersökningens syfte. Samtyckesbrev tilldelas också enligt samtyckeskravet till läraren för 

att hen ska känna sig trygg med sitt deltagande. Trygghet och tillit är också mycket viktigt för 

att hen ska känna en vilja att dela med sig av sin yrkesmässiga erfarenhet. Vetenskapsrådet 

poängterar att alla uppgifter som samlas in av respondenten måste innehavas konfidentiellt. 

Ingen utomstående får då tillgång till mitt inspelade material från respondenten. Inspelningen 

som används under intervjun sparas varsamt enligt nyttjandekravet på ett skyddat ställe (USB-

minne) för att uppgifterna inte ska komma i ”fel händer”, utan enbart används till 

forskningens ändamål. Patel och Davidsson understryker också att resultatet av den färdiga 

studien bör ges till respondenten. Slutligen får därför läraren frågan om hen vill ta del av 

slutresultatet av undersökningen (Patel m.fl., 2011, s.63–64). 

5.5 Genomförande 

Innan intervjuerna hade jag tagit kontakt med respondenterna genom mail- och 

telefonkontakt. Jag bad också lärarna bestämma den fysiska miljön och den angivna tiden 

efter lärarens (respondentens) önskemål. Bell och Waters anser också att det är viktigt att ha 

en ”ramtid” för intervjuns längd för både mig och respondenten (läraren). Detta för att tiden 

inte ska bli outnyttjad eller knapp för bägge parter (Bell m.fl., 2016, s.207). Målet med 

intervjun är som det tidigare har nämnts, att införskaffa data om lärares uppfattningar av sin 

användning av estetiska uttrycksformer i svenskundervisningen i årskurs ett. Genomförandet 

kommer därav ske på olika skolor där lärarna arbetar. De fysiska rummen kommer därför att 

se olika ut och kan ibland omfattas av vissa störande ljudmoment då intervjun tar form på 

platser där barn och vuxna ständigt rör sig. Några av intervjuerna sker på kommunens 

studiedagar för att lärarna inte ska behöva känna sig pressade. 
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5.6 Reliabilitet och validitet 

För att analysera och presentera mitt resultat kommer ljudinspelningar att användas för att 

analysen och reliabiliteten (tillförlitligheten) av intervjun ska bli så stark som möjligt. Vid 

inspelningen stärks också mitt mål av att kunna göra en större innehållsanalys för att kunna 

identifiera svaren utifrån intervjuguiden. Respondenten tillfrågas först, enligt de etiska regler 

som finns av att bli inspelad (Bell, m.fl., 2016, s.196–197). Intervjun sammanställs sedan, 

efter noggranna anteckningar, av mina huvudfrågor. Innan den ”riktiga” intervjun skickas 

frågorna ut till respondenten för att hen ska få möjlighet att förbereda sig. Innan alla intervjuer 

tar form görs en pilotintervju för att reliabilitet även ska testas (Bell m.fl., 2016, s.192). Något 

som är viktig att poängtera i detta avsnitt är att respondenterna kan säga att de använder 

estetiska uttrycksformer i undervisningen, fast de i själva verket inte gör det fullt ut. 

Respondenten kan då möjligen anse sig ”vara bra” i sitt dagliga arbetet i undervisningen och 

kommer därav säkerligen inte till hundra procent svara sanning på alla frågor. Detta har jag 

med mig när sammanställningen av resultatet görs, och påverkar då undersökningens 

reliabilitets- och validitetsvärde. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras lärarnas svar utifrån mina intervjufrågor. Resultatet av varje 

respondent redovisas separat och knyts också till mina frågeställningar. 

6.1 Klasslärare A 

Lärare A har en lång, 32-årig yrkeserfarenhet som verksam lärare i både grundskolans tidiga 

år, men även inom mellanstadiet. Informanten har också tidigare arbetat som speciallärare och 

resurspedagog till elever i behov av särskilt stöd. Hon har även startat upp en specialskola för 

elever inom NPF-spektrat. Erfarenhet inom utlandsskolor har hen också tagit del av eftersom 

hon har arbetat på en skola i Afrika. Lärarutbildningen som ligger till grund för klasslärare A 

är en grundskollärarutbildning som startade på 80-talet där bild, musik och idrott också ingick 

som obligatoriska ämnen i kombination med de teoretiska ämnena. Lärare A poängterar också 

att hon har en gedigen och lång erfarenhet med elever i behov av särskilt stöd. När lärare A 

får frågan av mig angående om estetiska uttrycksformer bör användas för sig eller i 

integration med svenskan, svarar hon att det givetvis hör ihop. När hon besvarar frågan om 

vad estetiska uttrycksformer innebär för henne redogör hon för att det handlar om att eleverna 

skapar något som de själva har konstruerat och uttrycker sig med hjälp av det. Hon lyfter dock 

fram en intressant aspekt, vilken är att eleverna behöver ”lotsning” för att kunna lära sig att 

skapa. Pedagoger behöver enligt lärare A ge eleverna verktyg till att lära sig hantera estetiskt 

skapande. Hur man använder en sax nämner hon som ett exempel på något som behövs tränas 

in tidigt hos eleven. 

6.1.1. Syn på samband mellan de estetiska uttrycksformerna och 

språkutvecklingen 

Lärare A säger att det är självklart att det finns samband mellan barns språkutveckling och de 

estetiska uttrycksformerna. Hon betonar tydligt att sånger som uttryckssätt hjälper eleven till 

att tala, läsa, skriva och att ”våga uttrycka sig”. Hon framhäver också att melodier och sång 

enskilt och tillsammans kan skapa en motivation och självkänsla hos eleven. Lärare A 

beskriver i intervjun att de estetiska uttrycksformerna kan hjälpa eleven till att våga uttrycka 

sig och också få ett till uttryckssätt. Hon säger även att hon haft ansvar för elever med 

stavningssvårigheter där hon har använt sången som hjälpmedel för att kunna ”driva fram ” 
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rösten. Musiken, tecken, rytm och takt är enligt lärare A tydliga hjälpmedel för att eleven ska 

kunna sätta språket i ett sammanhang. Efter en längre fundering i intervjusamtalet säger hon; 

Sånger tycker jag med den texten som är i sångerna, ger eleverna den kunskapen som jag tycker att de 

ska få. Sedan blir det också i svenskämnet som innehåller delarna tala, läsa och skriva ett uttryckssätt till, 

att våga öppna munnen och uttrycka sig. Då blir det på ett sätt lättare för barnen då det verbala är 

förbestämt. 

6.1.2 Motivering av lärarens arbetssätt 

Lärare A anser sig använda estetiska uttrycksformer i svenskundervisningen, men skulle vilja 

använda mycket mer än vad hon får göra i praktiken. Den organisatoriska ledningen på skolan 

har enligt henne en svag syn på estetiken och hon betonar att mycket tid prioriteras på skriv- 

och läsinlärningen som enskilda förmågor. Lärare A har en stor vilja till att använda sig av 

estetiska uttrycksformer och visar mig med sina händer ihop med handklappning till att hon 

ibland använt sig av ”Queens” låt We will rock you när hon har arbetat med taktkänsla och 

språk förklarar hon. Hon ger exempel på att hon använder sig av bokstavsånger i kombination 

till veckans bokstav som en variant av en ”vanlig” uttrycksform som återkommer 

kontinuerligt varje vecka. Hon betonar också att bokstavsångerna i svenskan kan hjälpa barnet 

att koppla bokstaven till ett verbalt sammanhang. Drama i relation till något budskap som 

man vill nå fram till eleven i svenskämnet nämner lärare A att hon också någon gång ibland 

använder för att fånga eleverna. Enligt informanten förekommer ofta mycket bild i 

kombination till deras egna texter i både hennes egna uppgifter och i vissa läroböcker. Lärare 

A avslutar med att understryka att estetiska uttrycksformer utvecklar barnets inlärning mycket 

positivt.  

6.1.3 Val av lärarens bedömning 

Lärare A anser att skriftspråket och läsningen väger tyngre gällande bedömningen i 

svenskämnet i jämförelse med de estetiska aspekterna. Hon betonar också att lärarna på 

skolan är ombedda av rektorn att enbart fokusera på läs- och skrivförmågorna gällande 

bedömningen i årskurs ett på hennes skola. Detta nämner hon som ytterst tråkigt och hon hade 

önskat att ledningen hade gett ett mer vidgat synsätt gällande vilka ämnen som ska bedömas 

för eleverna. Bild och musik bedöms inte alls enligt henne under den första delen av årskurs 
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ett, utan fokus läggs enbart på att lära sig läsa, skriva och räkna. Meningar med fina bokstäver 

nämner hon som saker som ständigt bedöms i årskurs ett.  

Hon frågar mig också om vad som egentligen nämns i nya reviderade läroplanen och förklarar 

för mig att de inte har fått kännedom av rektorn om att den finns och hur de ska arbeta med 

den. 

6.1.4 Lärarens funderingar av arbetet med det estetiska aspekterna i skolan 

Lärare A anser att pedagoger idag integrerar estetiska uttrycksformer alldeles för lite i dagens 

skolor. Hon skulle vilja använda sig av det mycket mer i undervisningen än vad hon i själva 

verket gör anser hon. Lärare A säger dock att de estetiska uttrycksformerna förekommer mer i 

integrerat på lågstadiet än på mellanstadiet. Hon poängterar också att det krävs mycket mer 

jobb och tid för att få till en integration mellan estetiken och svenskämnet desto högre upp i 

stadierna man kommer.       

6.2 Klasslärare B 

Lärare B är 27 år gammal och har arbetat i skolans värld i tre år. Hon har tidigare arbetat både 

som klasslärare och haft tjänst i fritidshemmet med teknikansvar. Lärare B har utbildat sig 

inom den nya lärarutbildning som riktar sig till årskurs f-3 och har således ingen behörighet 

inom de estetiska ämnesblocken. Dock säger hon, att hon har fått en kurs på lärarutbildningen 

som hette ”svenska som estetiska uttryckssätt”. När hon får frågan av mig angående vad hon 

anser att de estetiska uttrycksformerna innebär nämner hon bild, dramatisering, dans, film och 

multimodala medier. Hon funderar en stund till och nämner följande 

Jag tänker typ också att estetiska uttrycksformer är lite multimodala medier där man kan använda I-

Movies till Ipads. Estetiska uttrycksformer kan egentligen vara ett väldigt brett begrepp där allt man kör 

med kroppen integreras. 

Hon filosoferar länge och kommer fram till att estetiska uttrycksformer innehåller mycket och 

hon skulle vilja arbeta mer med det. Lärare B knyter estetiken i svenskämnet mycket till 

multimodala aspekter och säger att hon skulle vilja ha tillgång till mer Ipads och andra 
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verktyg för att mer kunna arbeta in olika multimodala arbetssätt med eleverna. Hon säger 

också att hon gärna hade velat få mer tips och konkreta idéer om hur undervisning med estetik 

skulle kunna användas mer konkret i undervisningen än vad lärarutbildningen har erbjudit. 

6.2.1 Syn på samband mellan de estetiska uttrycksformerna och 

språkutvecklingen 

Lärare B nämner att hon ser en koppling mellan estetiska uttrycksformer och elevers 

språkutveckling. Hon relaterar direkt till ramsorna till UR:s serie Livet i bokstavslandet där 

hon tycker sig se att eleverna direkt dras till att sjunga med i sången. Alfabetisk 

automatisering kan därav stärkas säger hon. På frågan om hon anser sig se tendenser till vad 

för specifika delar och moment som tycks gynnas av språkutveckling svarar hon direkt med 

att relatera till att de arbetar med tecken som stöd. Dock har hon svårt att svara på vad för 

särskilda delar i språkutveckling som kan stärkas med hjälp av de estetiska uttryckssätten. 

Däremot nämner hon att det finns tydliga strategier för hur hon hjälper eleverna med svag 

språkutveckling, där hon bland annat använder tecken och speciella ljud som stöd. 

6.2.2 Motivering av val av arbetssätt: 

Lärare B nämner att hon använder sig av de estetiska uttrycksformerna i kombination med 

bokstavsarbete i svenskämnet. Bilduppgift kopplat till ”veckans bokstav” används ofta där 

hon ofta lägger in någon skapande aspekt så som till exempel pyssel av veckans djur. Hon 

säger också att hon lägger in filmer i svenskan för att eleverna ska få in den multimodala 

aspekten i undervisningen. Lärare B fortsätter med att tala om att de brukar titta på filmen 

bokstavshissen för att de ska lära sig att använda tecken som stöd. Hon anger också att hon 

brukar försöka integrera andra ämnesblock i svenskämnet för att hon ska få in fler ämnen i ett 

och samma område. Dock understryker hon att det ibland kan vara svårt att få till. Hon 

beskriver även att eleverna varje vecka får en sångtext som relaterar till veckans bokstav där 

eleverna får leta reda på bokstaven. Lärare B beskriver också att de efter det ofta får rita en 

bild till sången. 

Hon berättar att hon nu har boken Handbok för superhjältar vid högläsningen och då 

använder sig av bilder som förstärkt stöd till läsningen. Detta fångar barnen mycket stort och 
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lockar fram deras läsintresse. Lärare B säger också att hon brukar använda materialet fonomix 

för att eleverna med specifika språksvårigheter kan hjälpas med stöd av det. Tecken som stöd 

för alfabetet tycker lärare B ger eleverna mer förståelse för det som ska ”läras in”. 

6.2.3 Val av lärarens bedömning 

När jag frågar lärare B hur de estetiska aspekterna och stoff bedöms utifrån läroplanen i 

svenskan säger hon att läs- och skrivinlärning prioriteras i bedömningen i årskurs ett. Mycket 

fokus är på ”att sätta samman ljud och bokstav”. Lärare B säger också likt lärare A att hon har 

en viss osäkerhet inför vad som egentligen lyfts fram i den nya reviderade läroplanen. Hon 

säger dock att hon har sett den och satts sig in i den. Hon förklarar tydligt och ingående för 

mig att hon utgår ifrån ett bedömningsstöd när hon sätter omdömen på eleverna i svenskan. 

5.2.4 Lärarens funderingar av arbetet med det estetiska aspekterna i skolan 

Lärare B nämner likt lärare A att de estetiska uttrycksformerna integreras naturligt i 

undervisningen. Framförallt i årskurs ett, understryker hon. Hon poängterar också att ämnet 

bild till exempel ofta används som stöd i svenskämnet. Däremot säger hon att man alltid kan 

använda sig mer av det. När jag frågar henne om de i arbetslaget diskuterar 

bedömningsaspekter av elever i årskurs ett beskriver hon att det förekommer väldigt sällan. 

Lärare A har ett stort driv och vilja till att utveckla sin lärarroll och nämner att man alltid kan 

förbättra det kollegiala samarbetet med bedömning.   

6.4 Klasslärare C 

Lärare C är 61 år gammal och relativt nyanställd på en nystartad skola. Hon har en gedigen 

erfarenhet av att arbeta som klasslärare i årskurs ett. Läraren har tidigare arbetat på tre skolor i 

andra kommuner, och har lärarbehörighet i årskurs 1–7 med inriktning svenska, so, bild och 

musik. De estetiska uttrycksformerna som lärare C kopplar till estetik är sagor, bild, 

berättelser, klippa, klistra, måla och rita. Likt de andra informanterna förklarar hon att det 

handlar om att använda sin kreativitet för att skapa. 
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Lärare C förklarar för mig att de estetiska uttrycksformerna är mycket viktiga för att de yngre 

eleverna ska lära sig att skapa tillsammans. I de yngre skolåren är det viktigt enligt lärare C att 

eleverna får en mängd av variation av olika uttryckssätt för att de ska lära sig att både uttrycka 

sig, men också lära sig olika motoriska färdigheter. Så som till exempel klippa, limma och 

klistra. Hon understryker fler gånger att ett tillåtande klassrum behövs, där alla får möjlighet 

till att skapa. Hon visar mig på pennburken på bordet och säger: ”I detta klassrum går 

färgpennor varma! Elever måste få tillåtelse till att få skapa. Mycket bild, sång, rim och 

musik. Allt detta behövs”. 

Klasslärare C är mycket entusiastisk och positivt inställd till estetiken. Hon förklarar för mig 

att eleverna behöver få estetiska uttrycksformer i främst svenskundervisningen för att få 

tillfälle till att förmedla och skapa någonting som är personligt utifrån de själva. 

6.4.1 Syn på samband mellan de estetiska uttrycksformerna och 

språkutvecklingen 

Lärare C säger att det är självklart att det finns ett tydligt samband mellan de estetiska 

uttrycksformerna och elevernas språkutveckling. De estetiska effekterna bidrar till att 

eleverna får möjlighet till att våga pröva sitt språk. Likt lärare A nämner lärare C också att de 

estetiska uttrycksformerna ger eleven ett till språk att uttrycka sig på. Även att tala lyfts här 

fram av henne som en mycket betydelsefull aspekt för att barnets språkutveckling ska gå 

framåt. 

6.4.2 Motivering av lärarens arbetssätt 

När lärare C får frågan om vilka typer av estetiska arbetssätt som används i 

svenskundervisningen nämner hon att bokstavsarbetet ofta knyts samman med estetiken. 

Exempelvis brukar lärare C använda sig av Majas Alfabetsånger vid introduktionen av 

veckans bokstav, då klassen gemensamt sjunger sången kopplat till bokstaven. Likt både 

lärare A och B nämner hon att bokstavsinlärningen är starkt kopplad till de kreativa 

aktiviteterna i årskurs ett. Musiken, rimmen och ramsorna är mycket viktiga att kunna 

använda sig av då motivationen för inlärningen ska stärkas. Mandalas som exempel på 

konstform nämns också av lärare C som ett arbetssätt som ibland förekommer i 
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undervisningen. Geometriska figurer förekommer då i form av ett repeterande mönster som 

ska färgläggas av barnet till lugn musik som sedan klipps ut. Mandalas som arbetssätt 

använder sig lärare C av för att eleverna ska få använda sina motoriska färdigheter. 

Arbetssätten med de estetiska uttrycksformerna bör enligt lärare C ge eleven strategier till att 

våga uttrycka sig och stärka personens självförtroende. Arbetssätt som integrerar de estetiska 

uttrycksformerna leder ofta till att personen finner motivation till att skapa, vilket hon 

formulerar på följande vis: ”När jag använder de estetiska uttrycksformerna behöver jag 

aldrig tvinga eleverna till att jobba”. 

6.4.3 Val av lärarens bedömning 

De estetiska aspekterna i svenskundervisningen ser lärare C som självklart att ta hänsyn till 

vid bedömningen. Hon förklarar att lotsning och stöttning behövs för att hjälpa barnet att 

lyckas. Hon har god kännedom om det som nämns som estetiska aspekter i läroplanen och 

beskriver även att hon både använder det som står svenskämnet och bild- och musikämnet när 

avstämning av elevens kunskaper görs. När jag frågar lärare C om bedömningen görs 

kollegialt eller enskilt säger hon att bedömningen och undervisning mycket enskilt. Hon 

påpekar dock att detta beror på att hon är ensam klasslärare med en etta på skolan.   

6.4.4 Lärarens funderingar av arbetet med det estetiska aspekterna i 

skolan 

Lärare C säger likt lärare A att de estetiska uttrycksformerna kommer i skymundan från allt 

annat som ska prioriteras i skolan. Den nystartade skolan i kommunen har enligt lärare C ett 

arbetssätt som bygger på att eleverna tidigt ska få träna på de fonologiska delarna i sin läs- 

och skrivprocess med stöd av ASL som metod. Stor prioritering läggs då på att eleverna ska 

få lära sig att använda Ipads i svenskämnet för att de ska kunna träna på att sätta samman ljud 

och bokstav. Skolans arbetssätt bygger också på att eleverna ofta arbetar enligt EPA- 

modellen. Eleverna är också tilldelade olika ”hemvister” som ska fungerar som elevens 

klassrum och arbetslokal.  

Mycket fokus är enligt lärare C på digitalisering som form av arbetssätt gällande de läs- och 

skrivmässiga aspekterna på skolan. Enligt informanten ligger inlärningsmetoden ASL som 
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grund för skolans arbetssätt och introduceras redan i förskoleklass som läsmetod för 

svenskundervisningen. Lärare C förklarar att denna metod visserligen är bra, men att fokus 

hamnar snarare på det digitala verktyget och inte på det skapade verket. 

Det gamla estetiska uttryckssättet som att använda bild och musik i kombination med svenskämnet försvinner 

mer och mer och det blir hela tiden fokus på nya strategier och inlärningsmetoder. 

Lärare C betonar att Ipaden till exempel anses som ett större värdefullt 

dokumentationsverktyg i jämförelse med att istället kunna måla och skapa. De sinnliga 

aspekterna måste eleverna få lära sig att arbeta med, enligt lärare C, för att kunna skapa. En 

intressant aspekt som hon lyfter fram i samtalet är att hon beskriver att allt synligt och textat 

lärmaterial som sätts upp på skolans väggar är datautskrivet och inplastat. Lärare C betonar 

detta som ett svagt sätt att använda lärarens egna kreativa förmåga att skapa. Att texta för 

hand och att våga måla, teckna och att uttrycka sig själv som pedagog är viktigt, framhäver 

hon, för att visa för barnen så att de själva ska ”våga skapa”. De estetiska uttrycken får inte 

glömmas utan måste prioriteras i hög grad av pedagogen, understryker hon. 

6.5 Klasslärare D 

Klasslärare D är 31 år gammal och har arbetat som lärare i ungefär sex år. Hon är utbildad 

lärare för de tidiga åldrarna och har också behörighet i vissa enskilda ämnen upp till årskurs 

sju. Lärare C har ingen behörighet i de estetiska ämnena utan har enbart de ”vanliga” 

ämnesblocken i sin lärarlegitimation. Hon har däremot läst, likt lärare B, en enskild kurs,            

”Kreativitet i pedagogisk verksamhet” där hon till viss del fick insyn i estetiken i skolans 

verksamhet. När lärare D får frågan av mig hur hon definierar de estetiska uttrycksformerna, 

funderar hon länge och kommer fram till att begreppet innefattar bild, musik, drama och 

skapande; det som barnen gör med hela kroppen med hjälp av sina sinnen. Hon betonar att 

hon tycker att det är mycket viktigt för barnen att de får möjlighet till att uttrycka sig på olika 

sätt. 
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6.5.1 Syn på samband mellan de estetiska uttrycksformerna och 

språkutvecklingen 

När hon får frågan om hon ser något samband mellan elevers språkutveckling och de estetiska 

uttrycksformerna säger hon att det givetvis finns samband. Hon förklarar även att elevens 

förståelse för rim och stavelser till exempel kan stärkas med hjälp av en sång eller ramsa. Ofta 

lär sig barnen enligt henne till exempel att kunna automatisera ramsor med hjälp av sånger. 

Alfabetssången nämner lärare D som ett exempel på en viktig del i svenskundervisning i 

årskurs ett då elevens automatisering av alfabetet startar igång. 

6.5.2 Motivering av lärarens arbetssätt 

Lärare D nämner att hon använder sig mycket av musik, rytm, alfabetsånger, klappa stavelser, 

bokstavsljud och bild i kombination till svenskämnet. Hon förklarar också för mig att hon 

tillsammans med sina kollegor i arbetslaget ibland använder sig av dramatisering för att 

visualisera en berättelse eller saga. Lärare D berättar entusiastiskt och med stor inlevelse för 

mig om när hon tillsammans med sina kollegor gestaltade sagan ”Bockarna Bruse” för 

eleverna för att de skulle visualisera en saga.               

Vi läste först sagan om Bockarna bruse och sedan fick barnen återberätta Bockarna Bruse med hjälp av 

olika frekvens bilder. Detta gjorde vi för att visa eleverna på hur en berättarstruktur i sagoformat skulle 

kunna visualiseras för barnen. Där efter fick barnen i klassen sedan skriva deras tolkning av 

inledningen, problemet och avslutet av sagan. Med hjälp av detta arbetssättet fick vi in en form av 

estetisk uttrycksform.  

I årskurs blir det enligt informanten mycket av bildskapande aktiviteter som relaterar till 

veckans bokstav eller det temaområde som klassen gemensamt arbetar med enligt lärare D. 

Hon förklarar också att eleverna har fått en ”stjärnbok” där eleverna får träna på att skriva och 

måla extra fint. I årskurs ett är det mycket jobb med text och bokstav i relation till bilder 

poängterar hon tydligt för mig. Lärare D antyder att eleverna ofta är väldigt olika och 

beskriver att en del elever fångas desto mer av de estetiska uttrycksformerna än vissa andra. 

Elever lär sig på olika sätt och fångas där av på olika sätt av undervisningen. Hon resonerar 

och förklarar för mig att hon också tror att många lärare använder de estetiska 
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uttrycksformerna som en form av ”mellan-aktivitet” i undervisningen istället för att arbeta 

med det mer integrerat. 

Lärare D förklarar att hon ibland har använt olika material för att barnen ska få kunna bygga 

veckans bokstav med hjälp av sina sinnen. Till exempel nämner hon att eleverna har fått 

forma bokstäverna i sand för att de med hjälp av sin känsel ska få forma den valda bokstaven. 

Hon berättar även att eleverna varje vecka får använda mini-whiteboards för kunna träna sig 

på att forma veckans bokstav. Rörelsealfabetet i kombination med olika rörelser kopplat till 

bokstaven förekommer också i hennes svenskundervisning där eleverna tillsammans får träna 

på att forma. 

6.5.3 Val av lärarens bedömning 

I och med att de estetiska uttrycken inte nämns som enskilt kunskapskrav i svenskämnet 

bedömer inte lärare D det i svenskundervisningen. Däremot bedömer hon elevernas skapande 

i relation till bild och musikämnet när hon skriver bedömningen utifrån elevens estetiska 

skapande. Hon poängterar likt lärare A, B och C att mycket fokus i årskurs ett ligger på att 

lära sig läsa och skriva. Dock vill hon understryka att alla individer är olika och lär sig därav 

på olika sätt. 

6.5.4 Lärarens funderingar av arbetet med det estetiska aspekterna i skolan 

Lärare D tycker att det kommer mer uppgifter i läromedel som uppmanar lärare till att 

använda de estetiska och kreativa aspekterna mer i undervisningen än vad de gjorde förr. Hon 

nämner också att en orsak till att lärare arbetar mer ämnesblockvis är att lärarna måste rätta 

sig efter en timplan där ämnesblocken måste sättas ut. Hon berättar att hon ofta placerar in 

ämnena på schemat, men att hon ofta integrerar svenskan med bild- eller musikämnet. Hon 

lyfter inga aspekter av att skolledningen verkar ha en svag syn på det estetiska. 
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7. Analys 

Alla informanter som intervjuades var överens om att det finns ett samband mellan 

språkutvecklingen och de estetiska uttrycksformerna. Det som skiljer svaren från varandra är 

deras motiveringar till vilka specifika delar i barnets språkutveckling som stärks av de 

estetiska inslagen i undervisningen. I intervjuerna framgår det att lärarna integrerar någon 

form av estetisk uttrycksform i relation till svenskämnet. Alla informanter har beskrivit att 

bildämnet oftast integreras ihop med bokstavsarbete. Veckans bokstav är också något som 

alla beskriver som ett ständigt moment som eleverna får arbeta med. Lärarna integrerar då de 

estetiska uttrycksformerna med bokstavsarbetet. Dock skiljer sig informanternas motiveringar 

till deras val av hur de bedömer och arbetar med de estetiska uttrycksformerna i relation till 

svenskan som enskilt ämne. Det syns också ett mönster i intervjuerna beträffande lärarnas syn 

på de estetiska uttrycksformernas status. Klasslärare C förklarar att integrering av de estetiska 

uttrycksformerna i relation till svenskämnet till viss del har fått mindre utrymme i dagens 

skola i jämförelse med förr. Läraren lyfte fram i intervjun att skolledningen har en svag syn 

på de estetiska uttrycksformerna, vilket innebär att det estetiska ämnena inte får prioriteras i 

kombination med elevens lärande i integration med andra ämnesblock. Rektorerna på skolan 

betonar att delarna läsa och skriva som bedömningsaspekter i svenskämnet ska väga tyngre i 

bedömning av svenskämnet.  

Både Lärare A och C har beskrivit i intervjuerna att svenskämnets huvuddelar innehåller tala, 

läsa och skriva vilka utgör tre huvudspår i barnets språkutveckling. De har förklarat att 

svenskämnet även handlar om att kunna kommunicera verbalt. Ett mönster som går att 

urskilja i den insamlade datan kan vara att de mer ”erfarna” lärarna betonar en större saknad 

av att få använda de estetiska uttrycksformerna mer integrerat i svenskämnet än de yngre 

lärarna. Ett ytterligare förhållande som kan stärka denna tolkning är att A och C har 

behörighet i de estetiska ämnena, vilket kan påverka deras sätt att värdera det estetiska mer 

jämfört med lärare B och D. Min slutsats utifrån samtliga intervjuer är att lärare A och C har 

lättare att sätta ord på vilka specifika delar som utvecklar barnets språkutveckling med hjälp 

av de estetiska uttrycksformerna. Både lärare A och C redogör för att barnets tal och de 

verbala faktorerna kan hjälpa eleven till att uttrycka sig mer verbalt med hjälp av rytm och 

sång. 
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En analys av resultatet kan här vara att lärare A och C betonar fonologin mer i kombination 

med det verbala jämfört med lärare B och D. Lärare A nämner att elever som till exempel 

stammar behöver musiken för att kunna få ut ljud för att kunna få flyt i språket. En analys av 

informant A och C är att deras kunskaper om musik- och bildämnet mer integrerar deras 

motiveringar till vilka specifika delar som kan stärkas med stöd av estetiken. Talet lyfts fram 

av bägge parter som en tydlig specifik del i svenskämnet som kan förbättras med stöd av de 

estetiska uttrycksformerna. Ett mönster kan här utläsas där utbildning inom musik och bild 

stödjer lärares kunskaper om hur det estetiska kan bidra till förstärkning för elevernas 

kunskaper i svenskämnet. I intervjuerna med informant B och D beskriver de i större 

omfattning vad de anser sig använda för typer av arbetssätt i svenskundervisningen i 

jämförelse med lärare A och C. En tolkning av resultatet av intervjuerna med lärare B och D 

är att de har svårare att kunna sätt ord på vilka specifika delar som stärks i barnets 

språkutveckling med hjälp av de estetiska uttrycksformerna. Däremot har lärare B en bredare 

syn på estetiken än vad de övriga informanterna har. Klasslärare B är den enda läraren som 

lyfter fram de multimodala aspekterna när hon förklarar sitt synsätt gällande vad de estetiska 

uttrycksformerna kan innehålla. Lärare B har en vilja och strävan efter att arbeta mer 

multimodalt med ämnet svenska i relation till IKT-verktyg till exempel. 

En intressant aspekt här är att lärare B likt de övriga informanterna har en strävan mot 

integrering, men att hon istället väljer att använda begreppet multimodalitet vid sitt 

beskrivande av integrationen till ämnet svenska. En jämförelse mellan hennes analys av de 

estetiska uttrycksformerna och lärare C:s visar att de har stora skillnader i sina uppfattningar 

gällande hur arbetssätten i undervisningen ska utformas. Lärare C motiverar i intervjun att 

mycket fokus idag är på digitalisering och tar därav mycket fokus från det estetiska i skolan. 

Min analys utifrån dessa olika synsätt är att de nya lärarna som kommer ut i arbetslivet är mer 

förtrogna med digitaliseringsbegreppet i relation till svenskämnet och får därav ett mer 

multimodalt synsätt på estetiken i jämförelse med de lärare som har läst bild och musik i sin 

lärarutbildning. 

Dock får det inte förglömmas att informant D är den enda av de fyra lärarna som förklarar 

konkret och tydligt för mig i intervjun hur hon använder drama som uttryckssätt i 

svenskundervisningen. Hon förklarar att drama kan hjälpa eleverna till att visualisera en 

berättelse eller saga. Arbetssättet som hon beskriver bygger på att eleverna efteråt får använda 
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frekvent bilder för att beskriva handlingen. Likt lärare D lyfter också de övriga informanterna 

fram drama som arbetssätt, men saknar beskrivning av hur det sker i praktiken. Lärare D är 

även den informant som förklarar tydligt hur bedömningen av de estetiska uttrycksformerna 

sker i relation till svenskämnet. Hon förklarar att hon inte kan sätta ett specifikt omdöme på 

elevens estetiska kunskaper i relation till svenskämnet. Enbart bild- och textskapande sätter 

läraren omdöme i, eftersom det står som ett enskilt kunskapskrav. Dock säger hon att hänsyn 

ska tas till elevernas estetiska kunskaper vid bedömning av bild- och musikämnet. Till 

skillnad från informant A, B och C sätter lärare D bedömningen i bild och musik i årskurs ett. 

En ojämlikhet kan här synas av hur bedömning sker på olika skolor.  

När alla informanter har fått frågan av mig om vad estetiska uttrycksformer är beskriver alla 

först bildämnet i relation till estetiken. Min tolkning av denna insamlade data är att bild som 

arbetssätt är den arbetsmetod som lärarna integrerar mest i relation till svenskämnet. Som 

lärare D förklarar för mig kan en aspekt till detta vara att kunskapskravet i svenska enbart tar 

upp bild som den uttrycksform som ska bedömas i relation till elevernas texter. Detta kan då 

problematiseras då tala, läs och skriva tillsammans är gemensamma förmågor i svenskämnet 

som behöver samspela. Elever behöver då lära sig att både kommunicera och tala i relation till 

sin språkinlärning och behöver därav få plats i bedömningen. Analyserar jag informant A och 

B så hänvisar inte de till de estetiska aspekterna till bild- och musikämnet. Elevens verbala 

och estetiska utveckling utesluts då helt och hållet i bedömningen i årskurs ett. Lärare C och 

D förklarar att de tar hänsyn till det som står i kunskapskraven i svenska och de estetiska 

aspekter som inte går att ”klämma in” under ämnet svenska, utan läggs då istället in under 

ämnet bild eller musik. Dock är det ingen av mina intervjuade informanter som använder sig 

av stoff av svenskämnets syfte i kursplanen då bedömning av de estetiska uttrycksformerna 

görs. En tolkning här kan då bli att lärarna inte prioriterar de estetiska uttrycksformerna som 

de viktigaste aspekterna vid bedömning. Estetiken blir då en mer ”bredvid”-aktivitet utanför 

den ordinarie svensklektionen i ettan. 

Som det beskrivs i det inledande avsnittet syns det ett mönster i intervjuerna som innebär att 

alla informanter har en vilja till att integrera de estetiska uttrycksformerna. Alla av de 

verksamma lärarna som intervjuades har beskrivit relativt lika former av arbetssätt i sin 

undervisning av estetiska uttrycksformer. Samtliga lärare har presenterar att bokstavsarbetet 

oftast används i relation till en bilduppgift där eleverna får möjlighet till att få skapa en form 
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av bokstavspyssel. Dock skiljer sig lärarnas möjligheter till att kunna verklighetsförankra 

detta i praktiken då de olika skolorna till exempel har olika direktiv av skolledningen. Till 

exempel skiljer sig lärarnas sätt att hantera bedömningen. Även lärarnas olika sätt att förklara 

hur de estetiska uttryckssätten påverkar språkutvecklingen skiljer informanterna från 

varandra. Lärarna med bild- och musikbehörighet har lättare att förklara i detalj hur sången 

till exempel kan stärka elevens verbala kapacitet i språket. Lärare A och C har både 

behörighet inom de estetiska ämnena och har också en längre yrkeserfarenhet. Detta kan 

därför vara en faktor bakom att dessa informanter har lättare att sätta ord på vad som sker med 

den språkliga utvecklingen då estetiken används. 

Alla av de intervjuade informanterna har alla en vilja till att integrera olika uttrycksformer i 

sin svenskundervisning. Något som är intressant att fundera över är att alla lärarna uppfattar 

och ser bildämnet som starkt förknippat med estetiken. Samtliga intervjuade lärare börjar 

samtalen med att beskriva hur de arbetar med bilden i relation till svenskämnet. På något sätt 

känns det som att bildämnet har en starkare förankring till svenskämnet än de övriga estetiska 

uttrycksformerna. Utifrån analysen av hur lärare uppfattar estetiska uttrycksformer kan ett 

mönster här ses i intervjuerna där lärarna tycks uppfatta bildämnet som starkast förknippat till 

de estetiska uttrycksformerna. Kanske kan detta bero på Skolverkets formulerade läroplan där 

kunskapskravet enbart definieras för bild och text. 
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8. Resultatdiskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna och syftet att besvaras utifrån teori- och 

forskningsbakgrund. 

8.1 Samband mellan det estetiska och språkutvecklingen 

Utifrån intervjuerna av de fyra informanterna syntes det att alla av de ser en koppling mellan 

de estetiska uttrycksformerna och elevens språkutveckling. Det som däremot skiljer de från 

varandra är att det enbart är två av de fyra lärarna som faktiskt kan definiera tydligt för just 

vilka specifika delar i språkutvecklingen som stärks. Likt Saar och Dahlbäcks teorier syns det 

att vissa lärare har svårare att kunna se de estetiska uttrycksformerna som en del av 

undervisningssammanhanget i relation till barnets språkutveckling. Den verbala delen av 

barnets språkutveckling nämns enbart av lärare A och C där de också relaterar till den centrala 

förmågan tala i relation till svenskämnet. Dessa informanter är de lärarna som tydligast 

förklarar för mig att det bör finnas ett samspel mellan förmågorna läsa, skriva och tala för att 

barnet likt Vygotskij teori ska kunna få sammanhang mellan de olika sinnena (Vygotskij, 

2001, s.129). Likt Liberg och Björk är lärare A och B också de informanter som tydligast 

förklarar att det verbala uttryckssättet bör vara en del av barnets språkutveckling i årskurs ett. 

Det kommunikativa delarna i språket bör därav stödjas med hjälp av de estetiska 

uttrycksformerna som ett stödjande arbetssätt i barnets språkutveckling (Björk m.fl., 2000, 

s.95). 

Sången som stöd för elever med stamningssvårigheter lyftes fram i intervjun med lärare A. 

Hennes tankegångar kan relateras till Larssons teori där det rytmiska förklaras som en aspekt 

som kan förstärka barnets förståelse för språkets delar. Med stöd av att då använda det verbala 

och lekfyllda arbetssättet med sång och rytm kan barnet då lättare få en ökad fonologisk 

medvetenhet. Språket sätts då i ett motiverande sammanhang och ger eleven då lättare att 

kunna koppla de verbala till det fonologiska delarna i språket (Larsson, 2017, s.110). Sången 

som arbetssätt nämndes av alla informanterna som ett exempel på arbetssätt. Utifrån den 

tidigare analysen kan det då dras en slutsats att de flesta verksamma pedagoger i årskurs ett 

tillämpar sången som en form av arbetssätt. De flesta informanterna verkar då se att de 

språkliga aktiviteterna bidrar till att elevernas motivation och nyfikenhet stärks likt Liberg och 
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Björk diskuterat (2000, s.76–77). Dock har många av lärarna svårt att kunna förknippa de 

estetiska uttrycksformerna med detaljerade förklaringar i vad för specifika delar som stärks i 

barnets språkutveckling då någon form av estetisk uttrycksform används. Utifrån min 

undersökning framgår det att lärare uppfattar att det finns ett samband mellan språkutveckling 

och de estetiska uttrycksformerna. Däremot har lärare utan estetisk behörighet svårare att 

kunna definiera och förklara för vilka specifika delar som utvecklas i barnets språkutveckling 

med hjälp av de estetiska uttrycksformerna i jämförelse med de lärare som har behörighet av 

de estetiska ämnena. 

8.2 Samband mellan utbildning och användning av estetik 

Larssons teori om att de fonologiska aspekterna i barnets språkutveckling stärks med hjälp av 

sång och rytm urskiljs enbart av de informanter med behörighet av de estetiska ämnena 

(Larsson, 2017, s.110). En intressant aspekt som framgår av studien är att de lärare som har 

kompetens av de estetiska ämnena som i detta fall musik, beskriver de fonologiska och 

verbala aspekterna som specifika delar som stärks. Liknelser kan här göras till Bamford som 

betonar att elever behöver få undervisning av lärare med rika och stora kunskaper inom de 

estetiska ämnena. Saknar klassläraren då likt informant C och D dessa ämneskunskaper som 

exempelvis i musik blir det svårt för läraren att kunna överföra en integrerad musicerade 

undervisning i svenskämnet (Dahlbäck, 2017, s.55). Läraren behöver då få kännedom om att 

musiken exempelvis kan stärka barnets fonologiska medvetenhet med stöd av sång och rytm 

och kan därav stödja barnets verbala kapacitet (Larsson, 2011, s.110). För att pedagogen då 

ska kunna veta vad för specifika delar som ska stärkas i barnets språkutveckling bör 

pedagogen få kännedom om vad för estetisk arbetsform som kan knytas till respektive 

språkstudium för barnet (Dahlbäck, 2017, s.55–56).  

Utbildning inom de olika estetiska arbetssätten fanns förr inom lärarutbildningen som en 

obligatorisk del där bild och musik lärdes ut som olika arbetssätt för lågstadieläraren. I dagens 

lärarutbildning för de tidiga åldrarna kan man skönja ett mönster som består i att de estetiska 

uttrycksformerna istället hamnar i skymundan av mycket annat då de inte ens ingår som 

obligatoriska delar i utbildningen. Det vidgade synsättet att arbeta med språk riskerar då att 

bli allt för tunt. Det kan då relateras till Thavenius, Saars, och Bamfords tes att det estetiska 

värderas som mindre betydelsefullt i jämförelse med de andra ämnena och aktiviteterna som 

prioriteras i skolan. Som det ser ut nu kommer vi som nyutexaminerade ”F-3 lärare” likt 



 41 

informant B och D få svårt för att kunna sätta ord på hur och vad som faktiskt stärks i barnets 

språkutveckling med stöd av sång, bild och annat musicerande. De estetiska 

ämneskunskaperna värderas helt enkelt inte lika högt som de andra, och blir då ett bihang av 

allt annat som ska präglas i skolans värld (Saar, 2005, s.104). Relaterar man detta till 

Lindgrens teori om att knyta an kunskapen i skolan till individen och skapandet blir då den 

nya lärarutbildningen något tafatt då inget estetiskt ämnesblock finns med (Lindgren, 2006 

s.166).   

Utifrån detta långa resonemang kan en slutsats dras av att lärare med behörighet inom de 

estetiska ämnena har lättare för att förklara hur de estetiska uttrycksformerna kan integreras i 

svenskundervisningen och förklarar också tydligt för hur den språkliga utvecklingen kan 

stärkas med stöd av det estetiska. Likt informant A och C skulle vi som “nya blivande lärare” 

behöva större kunskaper om hur musiken kan användas som arbetssätt för att stärka barnets 

språk. Både med stöd av resultatet av intervjuerna såväl som i Dahlbäcks och Larssons teorier 

framgår det att lärare med behörighet inom de estetiska ämnesblocken, kan förklara sina 

arbetssätt mer ingående och specifikt än de övriga. Därav kan både min insamlade data 

sammantaget med teori och litteratur visa på att lärarens utbildning och kompetens av de 

estetiska ämnena till viss del kan påverka hur de estetiska ämnena används, förklaras och 

integreras av olika lärare.  

8.3 Bedömningen av det estetiska 

Likt Hirshs tidigare forskning framkom det av samtliga intervjuer att lärare idag har en 

osäkerhet av hur och om de estetiska uttrycksformerna ska bedömas i svenskundervisningen 

(Hirsh, 2017, s.58–59). Snarlikt Godhes diskussion framkom det bland annat av informant D 

att de estetiska uttrycksformerna inte ingår i det specifika kunskapskravet i svenska, och 

bedöms därav inte mer än då bild och text samspelar. Detta kan då ses som att lärarna enbart 

fokuserar på det som är specificerade kunskapskravet och bedömer endast det Skolverket 

formulering av de estetiska kan då likt Thavenius teori ses som en form av ett modest synsätt 

på det estetiska då det inte får integreras som en del av vårt språk. De vidgade sättet att se på 

språk kan då ses som svagt i bedömningssammanhang. I enlighet med resonemanget hos 

Godhe kan elevernas motivation och entusiasm för det estetiska i relation till svenskämnet då 

försvinna. Godhe menar att elever som får kännedom om att aktivitet av lektionen inte 

bedöms tappar sin motivation till att lära och utföra sin aktivitet av lektionen (Godhe, 2014, 
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s.130). En intressant aspekt som informant C lyfte fram i intervjun var att hon nämner att det 

estetiska uttrycksformerna integreras vid bedömningen av elevernas kunskaper i svenskämnet. 

Dock beskriver hon att bild- och musikämnets kursplaner som en del av bedömningen av det 

estetiska uttrycksformerna. En problematisk aspekt blir här att integrationen av de estetiska 

uttrycksformerna i relation till ämnet svenska inte sker fullt ut. 

Enligt de övriga informanterna används inte de estetiska uttrycksformerna som ett vidgat 

synsätt att se på språket i relation till bedömningen, utan läggs istället som särskilda delar i 

relation till ämnet bild och musik. Saars, Jacquets och Libergs teorier verkar utifrån 

informanterna svar stämma, då det kreativa lärandet i relation till språket uppmuntras mycket 

lite av lärarna vid bedömningstillfällen. Libergs och Björks tes om att vidga elevernas sätt att 

se på språket kan därav tänkas bli mycket smalt då Skolverket inte ens tar med det som stoff i 

kunskapskravet i svenskämnet (Björk m.fl., 2000, s.15–16). Detta verkar då helt uteslutas likt 

informant D svar då hon förklarar att det inte finns med som specifikt kunskapskrav och 

bedöms därav enbart då, bild och text samspelar. En modest syn på estetiken kan här tydas av 

Skolverket formulering i relation till kunskapskravet, där de estetiska uttrycksformerna till 

största dels ska bearbetas i former av “bredvid aktiviteter” och inte i relation till språket. Att 

använda estetiken som en uttrycks- och kommunikationsform blir därav svårt. Eleven får då 

också svårare att se estetiken som en helhet som samspelar med de övriga delarna av språket 

(Thavenius, 2003, s.129, s.216). 

Bild- och musikämnets kursplaner ses då inte av lärarna som en del av språket, utan mer som 

separata ämnen som ska arbetas för sig. Dock beskrivs det ändå i kursplanens syfte att: 

“Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 

(Skolverket, 2018, s.257). Här syns det att Skolverket på något sätt vill sträva efter ett vidgat 

synsätt på språket, dock då utan hänsyn till bedömning. Saars teori om att kontrollbehovet av 

oss vuxna runt om barnen ofta styr och överför vår egna tolkning av lärandet till barnet kan i 

denna formulering tydas. Att våga “släppa kontrollen” över barnens kreativa skapande anses 

därav ofta vara fel, då det blir svårare för pedagogen att förstå barnets tankebanor av sitt egna 

skapande (Saar, 2005, s.100). 

Pedagogen plockar då istället ofta “enskilda stoff” från kunskapskraven och bedömer eleven 

ut efter lärandemålet. Skriftspråket får därav större status i bedömningen då det är lättare för 
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pedagogen att kunna lotsa eleven till det “korrekta lärandemålet”. Alla informanter svarade 

olika på hur bedömningen av de estetiska aspekterna gjordes i relation till svenskämnet och 

kan därför relateras till Hirshs. Lärare idag har en oro över hur elevers kreativa och skapande i 

undervisningen ska kunna bedömas utifrån läroplanen (Hirsh, 2017, s.58–59). Barns 

inflytande och skapande i relation till de estetiska uttrycksformerna är svårt för läraren att 

kunna bedöma då det inte finns några riktigt tydliga riktlinjer i svenskämnet för hur och vad 

som räknas in till de estetiska uttrycksformerna. Svaret på frågeställningen angående om de 

estetiska färdigheterna i svenskämnet bedöms, kan efter denna diskussion besvaras med att 

lärare idag är osäkra på hur det ska bedömas. Några relaterar det till bild- och musikämnet 

och andra till bild och text. Det bedöms helt enkelt olika och av några inte alls i relation till 

ämnet svenska. 

8.4 Lärarnas arbetssätt och integrering 

Vid genomförandet av intervjuerna av informanterna framgick det tydligt att samtliga hade en 

vilja att integrera de estetiska uttrycksformerna i svenskundervisningen. Alla informanterna 

tog upp bokstavsarbetet som en viktig del av arbetet i årskurs ett där lärarna också vävde in 

någon form av aktivitet som ofta var i form av en bilduppgift. Många av de informanter som 

intervjuades påpekade också att de gärna skulle vilja arbeta mer med de estetiska 

uttrycksformerna än vad de fick ut från skolledningen. Stort fokus lades istället enligt 

informant A och B på de läs- och skrivmässiga faktorerna. Likt Lindgren verkar det som att 

många skolledare och huvudmän ofta har ett ämnes- och kunskapsrelaterat perspektiv på 

elevers lärande, där det vidgade synsättet av att se kunskap utifrån individens personlighet 

plockas bort (Lindgren, 2006, s.166). Aulin Gråhamn och Thavenius perspektiv på detta kan 

därav tolkas som ett modest perspektiv av skolan, då det inte ses som en del av elevens 

språkliga lärande. Att lägga in aktiviteter som bild och sång med pedagogens förbestämda 

“ide” av det färdiga verket kan utifrån informanternas beskrivningar av deras arbetsområden 

tolkas som ett modest förhållningssätt gentemot de estetiska uttrycksformerna (Thavenius, 

2003, s.13–14). 

Nästan alla informanter nämner att bild och text ofta förekommer som uppgift för eleverna, 

under deras svensklektioner i årskurs ett, eftersom det är det som bedöms. Detta förklarade 

även informant D som en problematisk aspekt vid planering av aktivitet, då lärarna är 

skyldiga att lägga ut det som ska bedömas och undervisas på schemat utifrån läroplan och 
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timplan. En ytterligare orsak till att lärare använder sig mycket av ämnesblocksundervisning 

beror säkerligen på Godhes teori. Hon menar att lärare ofta bedömer det som beskrivs som 

kunskapskrav och detta blir därav undervisningens innehåll (Godhe, 2014, s.105, s.130).  

Likt Dahlbäck blir det en problematisk aspekt här utifrån estetikens status då exempelvis 

bilduppgiften i relation till “veckans bokstav” enbart görs för “görandets skull”. Eleverna får 

här egentligen inga kunskaper om estetiken i relation till sig själva och sitt egna språk 

(Dahlbäck, 2017, s.54). Utifrån många av informanterna svar syntes det en tematisk 

undervisning i svenskämnet men att estetiken ofta blir ett “bihang” och utanför den ordinarie 

svensklektionen. 

Dock ansåg informant A att elevernas verbala och fonologiska kunskaper utvecklades med 

stöd av sång och kan därav ses som en del av elevens språkliga kunskaper. Alla av 

informanterna nämnde också att de använde sig av någon form av sång eller rim i relation till 

“veckans bokstav”. Två av informanterna förklarade även att detta gjordes för att den verbala 

kunskapen i barnets fonologiska del av språkutveckling då stärks, likt Larsson också tidigare 

påpekat (Larsson, 2017, s.110). Dessa estetiska uttrycksformer kan därav räknas in till det 

radikala synsättet på elevens lärande i förhållande till barnets språkliga kunskaper. Lärare C 

förklarade att hon varje vecka använder sig av Majas Alfabetsånger för att eleverna ska förstå 

att de estetiska aktiviteterna kan relatera till de skriv och läs-mässiga kunskaperna (Bergöö, 

2005, s.166). Sinnena behöver då likt Björk och Liberg helt enkelt få arbeta tillsammans för 

att barnet ska kunna förstå att liv, språk och identitet hör ihop (Björk m.fl., 2000, s.15–16). 

Språket är medierat och behöver därav likt både Liberg och Vygotskijs teori ett lärorikt 

sammanhang (Vygotskij, 2000, s.129).  

Informant D tog även upp att hon tillsammans med andra pedagoger i arbetslaget använde sig 

av drama som arbetssätt för att visualisera berättelser och sagor. Likt Jacquet förklarade hon 

att de använde dramapedagogiken som ett sätt för visualisera och stimulera barnets 

delaktighet och kreativitet (Jacquet, 2011, s.23). Det som här kan tänkas problematiseras är 

dock att pedagogerna visade dramatisering för barnen och inte tvärtom, vilket resulterar i att 

barnen då inte själva fick skapa sin egna tolkningar med sig själva som stöd för sitt lärande. 

Även här görs sig Saars teori påmind om pedagogens “kontrollbehov” som kan resultera i ett 

motstånd mot att lämna över skapandet till eleverna (Saar, 2005, s.104).   
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Informant B är den enda som använder sig av begreppet multimodalitet i relation till de 

estetiska uttrycksformerna. Hon beskriver att estetiken kan knytas samman med multimodala 

medier och förklarade då för mig att hon ibland “väver in” Ipads i undervisningen för att hon 

också ska få in det multimodala arbetssättet i svenskämnet. Dock förklarar hon att tidsbrist 

ofta finns och hennes undervisningstid prioriteras då på annat. Det verkar då som att eleverna 

inte får så stor frihet till att skapa “friare multimodala texter” med stöd av sina egna 

erfarenheter. Dock nämndes I-movies som förslag och kan därav till viss del kunna användas 

för att skapa multimodala texter med ljud, musik och text i relation till varandra. Likt 

Anderssons teori bör barn få skapa ”fritt” med stöd av olika multimodala medier och 

uttrycksformer där det multimodala fritt kan få samspela med stöd av estetiska uttrycksformer 

som exempelvis dans, musik och bild som stöd. Estetiska uttrycksformer behöver få ingå i 

motiverande sammanhang där deras vilja och lust till att skapa helt och hållet får användas 

(Godhe, 2014, s.129). 

Svaret på frågan hur lärarna motiverar sina arbetssätt med de estetiska uttrycksformerna blir 

resultatet av ovanstående resonemang till stor del mycket bokstavskännedom i relation till 

bildskapande. Några av informanterna har vävt in drama och sång och någon integrerar lite 

multimodala aspekter. Dock är det på sin plats att poängtera att integreringen av de estetiska 

uttrycksformerna ofta förekommer vi sidan av den ordinarie läs- och skrivundervisningen, likt 

Saars teori (Saar, 2005, s.100). Dock framgår det utifrån studien av informanterna att alla har 

en vilja och motivation till att integrerar de estetiska uttrycksformerna i svenskundervisning i 

årskurs ett och tyvärr styr skolledning, utbildning, timplan och skolverket hur de estetiska 

arbetssätten i svenskundervisningen ska prioriteras. Detta kan likt Dahlbäcks teori tänkas 

problematiseras då förmågorna skriva och läsa behöver kompletterande kunskaper då barnets 

verbala förmåga också behöver få betydelse för att språket ska få en mening (Dahlbäck, 2017, 

s.22). Liv, språk och identitet behöver helt enkelt få samspela med stöd av de estetiska 

uttrycksformerna för att barnets kommunikativa kunskaper i svenskundervisningen ska 

uppfylla förmågornas syfte såsom att kommunicera i tal och skrift.    
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9. Slutsats utifrån mitt syfte 

  

Slutsatsen av min undersökning är att samtliga lärare uppfattar de estetiska uttrycksformerna 

som betydelsefulla för elevens lärande i svenskundervisningen i årskurs ett. Alla informanter 

som intervjuades hade en tydlig strävan efter att integrera de estetiska arbetsformerna i sina 

språkrika aktiviteter. Det gick dock att urskilja en variation i deras motiveringar till deras 

valda undervisningsupplägg beträffande de estetiska uttrycksformerna. I analysen av 

intervjuerna går det emellertid att skönja ett mönster som består i att de lärare som har 

behörighet i estetiska ämnena såsom bild och musik har lättare för att motivera, och 

formulera, vad och varför de använder estetiska uttrycksformer i svenskämnet. 

  

De behöriga klasslärarna i bild och musik (informant A och C) förklarade tydligt för mig att 

de estetiska uttrycksformerna kan bidra till att eleverna får ett ytterligare ”språk” att uttrycka 

sig på i form av deras egna personliga skapande. Sången som hjälpmedel för att stärka elevens 

verbala och kommunikativa förmåga, likt Larssons och Dahlbäcks teorier, beskrivs också 

ingående av dessa informanter. Till skillnad från informant B och D som hade ett desto större 

fokus på olika de arbetsformerna än på de specifika som faktiskt kan stärkas med stöd av 

estetiken likt Saars perspektiv (Saar, 2005, s.100). Informant B och D hade en god vilja av att 

integrera estetiken, men saknade förmåga till att motivera för, vilka specifika förmågor i 

barnets språkliga utveckling som faktiskt kan stärkas med stöd av de estetiska 

uttrycksformerna.      

  

En försiktig slutsats skulle kunna här dras som att klasslärare med estetiska ämneskunskaper 

har desto lättare för att förstå hur de estetiska uttrycksformerna kan stärka elevens språkliga 

kunskaper i svenskämnet. Den skulle kunna stödjas av de forskningsresultat som Bamford  

och Liberg har presenterat att lärare idag till stor del har svårt att se det estetiska som en viktig 

kunskap för att kunna vidga elevernas sätt att se på språket. De behöriga lärarna med 

ämneskunskap inom bild och musik har likt Bamford och Liberg ett mer vidgat synsätt på 

språket och får därav av ett mer kunskapsrelaterat perspektiv på estetiken. Eleverna behöver 

då, liksom informants A:s svar visar på i föreliggande undersökning, få konstruera sin egna 

kunskap och uttrycka sig med hjälp av den för att utveckla sitt språk. Såsom Malmgren har 

påpekat kan estetiken i kombination med individens egna erfarenhet stödja elevens 

kommunikativa förmåga och stödjer därav språket (Malmgren, 2006, s.11). Larssons teori 
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angående hur musiken kan användas i svenskundervisningen kan här också bidra till att 

elevens verbala och fonologiska språkutveckling stärks (Larsson, 2017, s.110).  

 

Undersökningens resultat visar att det kan bli problematiskt om vi som “nya f-3 lärare” inte 

har tillräcklig estetisk-ämnesdidaktisk kompetens. Enligt Dahlbäck behöver lågstadielärare 

som undervisar i svenskämnet om hur musiken exempelvis kan integreras i svenskämnet för 

att stödja elevens verbala och fonologiska utveckling (Dahbäck, 2017, s.55). Läggs då detta 

istället utanför den vanliga undervisningssituationen får barnet desto svårare för att sätta 

musiken i ett språkligt sammanhang och får därav ingen språklig kunskap. Med utgångspunkt 

i Bamfords och Dahlbäcks forskning angående estetikens status i skolan, verkar det som om 

lärarutbildningen måste ge klasslärare kunskaper om och i genom estetiska uttrycksformer för 

att driva barnets språkutveckling framåt, och inte minst för att stödja barnets verbala förmåga 

(Larsson, 2017, s.110). I informanternas svar tydliggörs ett mönster att lärare utan 

ämnesbehörighet inom exempelvis bild och musik har svårare för att återberätta sambandet 

mellan språk och estetik. Exempelvis är det enbart lärare A och C som presenterar sång, 

musik och bild som delar av språket.    

 

Saars tankegångar om att de estetiska uttrycksformerna ofta läggs utanför det “vanliga 

klassrummet” stödjs av resultatet av föreliggande undersökning, då det framkommit att 

klasslärare inte får kunskaper av hur de ska undervisas (Saar, 2005, s.104). I sina svar anger 

informant A och C, som är behöriga i estetiska kunskaper, att de estetiska uttrycksformerna 

”tonas ner” mer och mer av skolledare. Detta kan då tyckas vara problematiskt då en erkänd 

läs- och skrivforskare som Liberg påpekar att pedagoger måste bli bättre på att använda 

språket mer variationsrikt med hjälp av olika språkliga aktiviteter (Liberg, 2007, s.8). 

Konstigt nog verkar det som varken lärarutbildning eller skolledare arbetar aktivt med främja 

ett vidgat synsätt på språket med stöd av de estetiska uttrycksformerna. Likt diskussionen hos 

Aulin- Gråhamn och Thavenius styr den modest estetiken en hel del av lärares vardagsarbete 

med svenskundervisningen. Även Dahlbäck påpekar att läroplanen och lärarutbildningen 

utgör en form av ämnesblockstradition som utan tvivel styr lärarnas arbetssätt med enskilda 

ämnen (Dahlbäck, 2017, s.49). 

  

Dock vill jag ändå säga att lärare idag gärna vill arbeta med estetiska uttrycksformer i relation 

till svenskämnet, men saknar till viss del kunskaper om hur de kan integreras mer naturligt i 

undervisningen. Problematiskt kan det också tänkas bli då det inte finns något konkret 
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kunskapskrav i läroplanen som stödjer de estetiska uttrycksformer. Detta medför också att det 

estetiska lätt bortses från i relation till språkutvecklingen då tidsbrist exempelvis råder i 

undervisningssituationerna (Saar, 2005, s.104). Frågan om de estetiska uttrycksformernas 

status är svår, då många värderar de estetiska ämnena högt, men i praktiken ändå lägger den åt 

sidan, då läsning och skrivning ska prioriteras. 

 

Min vision efter detta genomförda arbete är att de yrkesverksamma lärarna behöver poängtera 

att de estetiska uttrycksformerna måste värderas högre och få ta större plats i det “vanliga 

klassrummet” och inte enbart hänvisas till bild- och musiksalen. Svenskämnets förmågor som 

att skriva, läsa och tala hör ihop och måste få samspela för att väcka elevens motivation för 

sin egna språkliga utveckling. De estetiska uttrycksformerna integreras idag i viss 

utsträckning i svenskämnet i årskurs ett att döma av aktuell forskning och föreliggande 

undersökning, men de skulle behöva användas i mycket större utsträckning för att utveckla 

barnets språk. 

För att alla nya f-3 lärare ska få vidare estetiska kunskaper, skulle utbildningsdepartementet 

behöva ta upp frågan av att återigen införa de estetiska ämnena in i den obligatoriska 

utbildningen för grundskolelärare. Aulin-Gråhamn och Thavenius har diskuterat att den “nya” 

lärarutbildningen har ett modest eller svagt perspektiv på estetiken då det estetiska enbart ska 

ligga på fritidspedagogernas roll och inte på den ordinarie lärarens undervisning. Detta 

medför också att framtida f-3 lärare inte har några estetiska ämneskunskaper om hur musiken 

till exempel kan användas för att stärka elevens verbala kunskaper med stöd av instrument 

och sång (Larsson, 2017, s.110). Att enbart sträva efter separata ämneslektioner med bild, 

svenska och musik som separata ämnen för en elev i årskurs ett riskerar att bli ytterst rörigt 

och den kan bli svårt för barnet att finna trygghet och sammanhang (Bamford, 2009, s.17, 

s.79). Skulle läraren istället få större ämneskunskaper och “friare händer” till att skapa, skulle 

undervisningen av de estetiska uttrycksformerna kunna bli mer naturliga i relation till 

svenskämnet. 

Här skulle jag vilja undersöka mer om varför de estetiska ämnena togs bort från 

grundskollärarutbildningen då Bamford exempelvis tydligt beskriver i sin forskning att elever 

behöver utbildade lärare inom de estetiska ämnena, just för att vi tydligt ska förstå att det 

estetiska uttryckssättet hör ihop med språket (Bamford, 2009, s.79). Avslutningsvis hänvisar 

jag till lärare C:s påpekande om att barn som använder estetiska uttrycksformer behöver 

sällan känna sig pressade till att lära. 
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Brev till informanter    Bilaga 1

       

Hej! 

Tack för du deltar i min undersökning till examensarbetet. Mitt syfte är att undersöka hur 

lärare i årskurs ett uppfattar, och på vilket sätt, integrerar estetiska uttrycksformer i 

svenskämnet samt hur de motiverar sina val i undervisningen. I kursplanen i svenska utgår jag 

utifrån följande i ämnets syfte:  

 

Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och 

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

estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2018).  

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden (Skolverket, 2018).  
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Namn: ________________________  

Datum: ________________________  

Skola: ________________________  

Kommun: _____________________  

Kön: Man Kvinna  

Ålder: __________  

Utbildning/ lärosäte:  

___________________________________________________________________________  

Bakgrund: 

__________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Har du behörighet i något av de estetiska ämnena?  

Bild  Musik  Slöjd  Dans  Annat ämne  
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Intervjuguide                    Bilaga 2

       

1. Hur ser din bakgrund ut? Har du utbildat dig inom estetiska ämnen? Erbjudits kurser 

eller fortbildning inom ramen för anställningen?  

2. Vilka estetiska uttrycksformer använder du i svenskundervisningen?  

3. Hur arbetar du med dessa vid lärsituationer?  

4. Ser du någon koppling mellan estetiken i din undervisning och elevernas 

språkutveckling? Kan de fungera språkutvecklande/stöttande? På vilket sätt i så fall?  

5.Vad motiverar dig till att använda de här arbetssätten? Hur tänker du om dina didaktiska 

val?  

6. Påverkar, och i så fall hur, arbetet med elevernas språkutveckling? Försöker du integrera 

ämnena?  

7. Hur tänker du om bedömningen av estetiska uttryck i svenskundervisningen?  

Brukar du bedöma? I så fall hur?  

8. Vilka kunskapskrav eller centrala innehåll anser du relaterar bra till estetiska  

uttrycksformer?  

 

 

 


