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Abstract 
 
The aim of this composition is to enlighten the role and status of the artistic work forms in 
two compulsory schools in an average town in the western part of Sweden. I would also like 
to see to what degree the artistic work forms practises in the average school day. For this 
object, my method has become a questionnaire investigation where the educating staff from 
each school has answered questions connected to these four artistic work forms; art, drama, 
music and dance. The results is presented thru three categories; School, age and work 
category. A part that has been presented from the investigation is that the art form is the one 
that takes up most of the time and dance the one that takes least of the time. Furthermore can 
one see that the schools plans and prepare less then 30 minutes a week or no time at all and 
educate generally seen less then 60 minutes a week in artistic work forms. It also shows that 
the educators only have some or little use of the steering documents when they plan the 
lessons within the artistic work forms. 
 
Keyword: Artistic work forms, status, compulsory school and questionnaire investigation



Sammanfattning 
 
Med den här uppsatsen vill jag belysa estetikämnenas roll och status i två grundskolor i en 
medelstor västsvensk stad. Jag vill även se i vilken mån de estetiska arbetsformerna 
praktiseras i skolornas vardag och i vilken mån lärarna anser sig ha nytta av styrdokumenten i 
detta arbete. För det här syftet har min metod blivit en enkätundersökning där pedagoger från 
de båda skolorna har fått besvara frågor kopplade till följande fyra estetiska arbetsformer: bild 
och form, drama, musik och dans. Resultaten redovisas utifrån tre kategorier: skola, ålder och 
yrkesgrupp. Vad som bland annat framkommit i undersökningen är att bilden är den 
arbetsform som tar upp mest tid och dansen den arbetsform som tar upp minst tid. Vidare ser 
man att skolorna planerar och förbereder estetiska arbetsformer mindre än 30 minuter i 
veckan eller inte alls samt undervisar generellt sett mindre än 60 minuter i veckan i dessa 
arbetsformer. Dessutom framgår det att pedagogerna anser sig ha endast viss eller mycket 
liten nytta av central och lokala styrdokument när de skall planera lektioner inom de estetiska 
arbetsformerna.  
 
Nyckelord: Estetiska arbetsformer, status, grundskolan och enkätundersökning. 
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1 Bakgrund 
 
1.1 Tidigare kunskap 
 
När jag påbörjade mitt arbete var jag i slutskedet av min lärarutbildning mot grundskolans 
tidigare år. Jag hade läst inriktningen Estetiskt lärande som handlade om de olika estetiska 
ämnena i skolan och hur man arbetar med dessa. Dessutom har jag under min 
verksamhetsförlagda utbildning på fritidshem ofta fått tillfällen att arbeta med bild och form, 
drama och dans. Musik har jag inte själv fått arbeta med utan endast varit delaktig som 
åskådare vid sidan om kulturskolans utsända personal som hållit i lektionerna. Jag har även 
kommit i kontakt med estetiska arbetsformer under vikariat på olika skolor.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att belysa estetikämnenas roll och status i två grundskolor i en 
medelstor västsvensk stad och i vilken mån estetiska ämnen praktiseras i skolans vardag på 
dessa två skolor. 
 
1.3 Varför just estetik? 
 
Jag valde att undersöka estetikens roll och status i skolan bottnar dels i min inriktning i 
utbildningen och mina egna observationer och funderingar kring estetikens roll i skolan. Jag 
har funderat kring estetikens status i förhållande till andra ämnen och vem eller vilka som 
arbetar med estetiskarbetsformer i skolan. När jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning 
har jag mestadels varit på olika fritidshem. Fritidspedagogerna där jag varit har alltid arbetat 
med estetiska ämnen under sina ”praktiska arbetspass”. Schemalagd tid där eleverna får 
tillfälle att prova på olika skapande övningar, lekar, promenader eller vad nu fritidspedagogen 
har bestämt. Oftast har dessa fritidspedagoger haft hand om bilden i skolan under hela 
lektionstillfällen. Jag kan inte påstå att jag har sett en klasslärare ha en bildlektion med syfte 
att lära ut en teknik inom bildämnet utan de använder sig av välbeprövade tekniker som 
eleverna känner till. Vidare så är inte bilden i fokus utan den är ämnesintegrerad med t.ex. 
temaarbete, historia eller matematik. De lektioner som utvecklat bildkunskapen hos eleverna 
är ”fritids” praktiska arbetspass. Dessutom har jag upplevt det så att de även har hand om 
dramalektionerna och värderingsövningar. Musiken verkar dock inte hamna under samma 
fack. Jag har hört samtal i personalrummet och på raster att klasslärare har hand om musiken. 
Dansen har haft en obetydlig roll under de tidpunkter jag befunnit mig i barngrupp. Nu har det 
säkerligen funnits tillfällen jag inte varit medveten om att eleverna arbetat med dansen, men 
jag har sällan eller aldrig hört elever eller personal prata öppet om att de haft dans på 
schemalagd tid. Kanske har de utnyttjat gymnastiklektionerna under de tidpunkterna när jag 
inte varit på plats. I vilket fall har dessa funderingar lagt grunden till mitt arbete kring 
estetiken. Jag är nyfiken över hur det egentligen ligger till i skolan, vem som gör vad, vad 
som görs och vilken status estetiken i verkligheten har. Nu blir denna undersökning ett 
stickprov men förhoppningsvis kan den ge en liten inblick i skolans verklighet. 
 
Viktigt att ta upp är att när jag nämner ordet estetik i dess olika grammatiska former refererar 
jag till betydelsen estetik som arbetsform, dvs. bild, drama, dans eller musik. Ordet estetik 
omfattar betydligt mer än så, men jag har valt att arbeta med ordet i den här formen för att 
underlätta mitt arbete. 
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Dessutom nämns politiska styrdokument i litteratur delen, med detta menar jag dokument som 
är skrivna utifrån politiska beslut och utformade och granskade av skolverket. t.ex. Lpo-94, 
kursplaner och publikationer. 
 
Vad avser då det här arbetet att ge? Jo, att visa vilken roll och status estetiska arbetsformer har 
på de två undersökta skolorna. Det kan ge ett exempel på hur vi i skolan tolkar och arbetar 
med kursplaner och LpO-94 och förhoppningsvis ge oss ett underlag till en diskussion om 
vilken roll och status estetiska arbetsformer kan ha i skolan. En komplett undervisning utifrån 
våra styrdokument kräver, som jag förstår formuleringar och intentioner, att estetiska ämnen 
och uttrycksformer i skolan ges god status. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
2.1 Politiska styrdokument 
 
2.1.1 Varför estetik? 
 
Lpo-94 tar upp att: 
 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.1

 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas.2

 
Vidare tar Lpo-94 upp att skolan har till uppgift att låta eleverna känna på olika sorters uttryck 
för att uppleva känslor och stämningar och inhämta kunskap. Dans, rytmik, bild, drama, text 
och form är inslag som ska förekomma i skolans verksamhet. En viktig uppgift skolan har är 
att ge eleverna en överblick och sammanhang av saker och ting som de lär sig. Kunskap ter 
sig i olika former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och alla dessa samspelar 
med varandra. Då har skolan ett arbete framför sig att anpassa undervisningen så att varje elev 
kan lära utifrån sina förutsättningar och behov. Detta kan göras genom att ha en bredd på 
arbetsformerna och ge en balanserad och varierad undervisning både till form och innehåll. 
Dessutom har läraren till uppgift att ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och 
använda olika uttrycksmedel. Dessutom står det att de skall organisera undervisningen så att 
eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin 
förmåga.3

 
I skolverkets rapport nr 51 (1994) beskrivs det egna skapandet är ett vanligt uttryck inom 
estetiken, det omfattar utvecklande av fantasi, kreativitet och att ge utlopp för sina känslor. 
Att vara arg, glad eller ledsen är inte konstnärligt i sig, men att under kontrollerade former 
konstruera ett sinneligt eller känslomässigt intryck och förmedla den till omvärlden är 
konstnärligt.4

 
I skolverkets nationella kursplan gällande Bild, Idrott och hälsa samt Musik står det 
sammanfattningsvis att: 
 
Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att:  
Man skall motivera elever så att de blir medvetna om bilden som språk och ser 
användningsområden. Dessutom är det viktigt att eleven lär sig analysera bilder och utvecklar 
ett bildspråk som de kan kommunicera med. Vidare skall eleven även bli orienterad i 
bildkulturen och kända konstnärers verk.5

 

                                                 
1Lärarförbundet (2004). Lärarens handbok, skollag, läroplaner, yrkesetiska principer och FN:s barnkonvention. 
Solna: Tryckindustri information. sid. 11 
2 Ibid sid. 12 
3 Ibid 
4 Skolverkets rapport nr 51 (1994). Möte med dansen, som konstform i skolan. Västervik: Ekblads 
5http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId=
2087 2006-12-03 
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Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att: 
Eleven utvecklar sin fysiska, sociala och psykiska förmåga samt sin kroppsuppfattning. Detta 
skall ske både på ett individuellt plan och i samspel med andra individer. Vidare skall eleven 
motiveras att få ett eget intresse för fysisk aktivitet och förmågan att se skillnad på de olika 
aktiviteterna. Eleven skall även få möjlighet att ge utryck för fantasi och känslor genom dessa 
samt få prova på att leda och organisera. Dessutom skall de undervisas i leken, dansen och 
idrottens historia i olika kulturer.6

 
Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att: 
Eleven skall utvecklas i sin förmåga att spela, sjunga, förstå noter, samarbeta musiskt med 
andra och lära sig att lyssna medvetet på musik. Dessutom skall de förstå 
samarbetsmöjligheterna med andra gestaltningsformer, samt utveckla en förmåga att tolka 
musik och dess innehåll.7

 

                                                 
6http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=
2087 2006-12-03 
7http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3877&extraId=
2087 2006-12-03 
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2.2 Vetenskapliga texter 
 
2.2.1 Vad betyder ordet estetik och vad omfattas det av? 
 
Ordet estetik kommer från grekiskan och betyder ursprungligen ”den kunskap man får genom 
sinnena”. Ursprungligen var alltså estetik inte primärt knutet till konst och konstupplevelse 
utan till all förnimmelse. Estetisk kunskap var en motpol till den kunskap som förvärvas 
genom tanke och förnuft.8

 
När människan upplever teater, bilder, musik och andra estetiska uttryck ger det henne en 
sinnlig, fantasipräglande och känslomässig impuls. Det blir till en kunskap som vi inte kan 
finna i andra kunskapsformer som den religiösa, vetenskapliga eller den vardagliga 
vardagskunskapen. Den estetiska kunskap vi får ta del av lär oss om material, verktyg, 
verkningsmedel, arbetsarter och tekniker. Det centrala i estetiken är de expressiva 
upplevelserna. Det innebär att färger, linjer, människor, landskap, stadsmiljöer och melodier 
upplevs som både rationellt och känslo- och attitydmässigt.9

 
Att uppleva genom sinnena – att se, höra, känna, lukta och smaka – är viktigt för lärandet.10

 
2.2.2 Varför estetik? 
 
Att ägna sig åt kreativa aktiviteter innebär att konfronteras med de känslor vi har för saker 
och ting.11

 
Sundin (2003) anser att de estetiska anlagen är olika hos varje elev, men oavsett om man tror 
att de estetiska anlagen är medfödda eller inte så är lärandet viktigt för att kunna utveckla 
dem, öka vår förmåga att göra estetiska bedömningar och väcka elevernas skaparlust. 
Dessutom skriver han att han tror det finns en förbindelse mellan estetik och pedagogik. 
Denna förbindelse ses inte alltid som självklar eftersom intresset hos pedagoger är olika 
gällande estetiska frågor. Han menar vidare att pedagogen kan vara mer inriktad på en 
produkt och en estet mer inriktad på upplevelsen och för att få ut det mesta av lärandet bör det 
finnas en naturlig balans mellan form, innehåll och process.12

 
Som jag tolkar det delar Saar (2005), Sundins synsätt på en balans mellan det pedagogiska 
och det estetiska innehållet, men han lyfter fram vikten av att se vad eleverna får ut av 
integrering mellan ämnen. Om man använder sig av estetiska arbetsformer för att föra fram 
kunskaper ur ett annat ämne så ser han vikten av att se vad eleven tillgodogör sig i slutändan. 
Hjälper den estetiska arbetsformen till att föra fram ämnet eller blir den estetiska arbetsformen 
den som eleven relaterar till.13

 
Saar nämner i sin bok teorier från Lev Vygotskij där han sammanfattningsvis anser att:  
 
De erfarenheter individen gör i den sociala världen sker alltid med hjälp av tecken. De kan 
bestå av språk, bilder, formler, verktyg, gester, etcetera. Dessa tecken blir meningsfulla i det 
                                                 
8 Paulsen, Brit (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. sid. 9 
9 Ibid. sid. 67 
10 Ibid. sid. 81 
11 Barnes, Rob (1994). Lära barn skapa. Lund: Studentlitteratur. sid. 5 
12 Sundin, Bertil (2003). Estetik och pedagogik i dynamisk balans?, Stockholm: Mareld 
13 Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Universitetstryckeriet 
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sociala samspelet – människor strävar helt enkelt efter att göra sammanhanget så 
meningsfullt som möjligt genom sin förtrogenhet med tecknen. Vi tänker alltså med kulturens 
innebörder och tecken som tänkandets material. 14  
 
Saar tar även upp Lindqvists (2002) formulering: (om) barn använder ett särskilt sätt att 
minnas, kommer detta att påverka strukturen i hans medvetande15 Saar förklarar det så att 
beroende på hur man väljer att arbeta med ett problem, dvs. vilken metod man använder sig 
av ger olika resultat. T.ex. om man skall lösa ett tal med papper och penna så ger de vissa 
kunskaper medens om man väljer att använda räknestavar eller rytmik lekar så genererar det i 
andra kunskaper.16 Som jag tolkar det lär man sig att räkna på båda sätten men 
tillvägagångssättet i ”sinnet” blir annorlunda. Om man drar paralleller till Sundins teorier om 
medfödda eller inte medfödda estetiska förmåga på föregående sida så kan man se att oavsett 
vilken metod man väljer så passar den inte alla elever eftersom de är olika individer med olika 
förutsättningar.  
 
Brodin och Hylander skriver utifrån Daniel Sterns teorier om barns utveckling där de 
diskuterar om en spricka mellan barnets amodala helhetsupplevelser (Amodal perception, dvs. 
varseblivning som inte är bundet till något speciellt sinne.17) och det verbala språket, där det 
senare hindrade mycket av den amodala upplevelsen att förmedlas till omvärlden på ett 
fullständigt sätt. Många av de inre tankarna och känslorna förknippat med upplevelse kommer 
inte fram när vi använder oss av verbal (muntlig) kommunikation. Estetiska uttrycksmetoder 
är ett sätt att minska klyftan eftersom vi använder oss av fler sinnen som t.ex. syn, lukt och 
känsel. Detta för att ta in information från omvärlden.18

                                                 
14 Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Universitetstryckeriet sid.29 
15 Lindqvist, Gunilla (2002). Lek i skolan. Lund: studentlitteratur. sid. 40 
16 Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Universitetstryckeriet 
17 Sundin, Bertil (1995). Barns musikaliska utveckling. Stockholm: Liber utbildning sid. 50 
18 Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (1998). Att bli sig själv, Daniel Sterns teori i förskolans vardag. 
Stockholm: Liber 
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2.3 Beskrivning av aktuella arbetsformer 
 
2.3.1 Drama 
 
Ordet drama kommer från gammalgrekiskan från ordet Dra’o vars betydelse är att handla.19 
En annan liknande förklaring som kompletterar den första är att ordet drama även betyder 
skådespel.20 Dessutom kan man dela upp ordet i tre betydelser; teater, vardagsliv och 
pedagogik.21

 
Teater: I den här tolkningen är drama ett annat ord för pjäs som kan bygga på ett skriftligt 
verk t.ex. en bok eller novell. Om så är fallet kallas detta för en dramatisering.22

 
Vardagsliv: Drama i vardagslivet kan vara en händelse eller ett emotionellt tillfälle där 
känslor rörs upp. Personer kan t.ex. visa sina känslor på ett överdrivet sätt, ett presidentval där 
rösterna är jämna ända in till sista röstsedeln är räknad eller under en otrevlig situation mellan 
två eller flera alkoholpåverkade personer som börjar slåss utanför en nattkrog.23

 
Pedagogik: Drama är ett ämne inom skolan som används som en pedagogisk metod att plocka 
fram och utveckla leklust.24

 
Inom pedagogiken i drama finns det fyra olika perspektiv. Det konstpedagogiska perspektivet 
som går ut på att individen ska utveckla sin personlighet, kreativa uttrycksförmåga och sociala 
samarbetsförmåga med hjälp av agering i interaktion med andra. Förutom det här innebär 
även detta pedagogiska perspektiv att man tillsammans ska skapa en gemensam produkt – en 
föreställning. Det personlighetsutvecklande perspektivet ska utveckla en individs medvetenhet 
om vad den har tillgång till i sig själv och vad som händer mellan människor i olika sociala 
situationer. Detta för att man ska kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle och kunna 
förstå olika vardagssituationer. Sedan har vi det kritiskt frigörande perspektivet där 
utgångsläget ligger på att de fiktiva situationerna som ska bearbetas är verklighetstrogna och 
förankrade i de deltagandes erfarenheter. Sist men inte minst kommer det holistiska 
perspektivet där meningsfull kunskap ska skapas så att individen upplever problematiken på 
en subjektiv känslomässig nivå. Här ska inte deltagarnas erfarenheter tas upp, utan det är ett 
underliggande tema av ett problem.25

 
 
2.3.2 Bild och form 
 
För barn kan bildskapande vara ett medel varigenom de tolkar och assimilerar det som de 
upplevt.26

 

                                                 
19 Fredin, Kirsten & Hägglund, Kent (2004). Dramabok. Stockholm: Liber 
20 Sternudd, Mia Marie F (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska 
perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner. Stockholm: Elanders Gotab 
21 Fredin, Kirsten & Hägglund, Kent (2004). Dramabok. Stockholm: Liber 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Sternudd, Mia Marie F (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska 
perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner. Stockholm: Elanders Gotab 
26 Barnes, Rob (1994). Lära barn skapa. Lund. Studentlitteratur .sid. 5 
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Barnes (1994) menar att barn som arbetar med bild hittar på, fantiserar och analyserar lika 
mycket som de använder färger, skulpterar eller gör collage. Detta gör att de tränar upp sin 
visuella förmåga och blir mer visuellt bildade. De utvecklar sin kunskap att analysera och att 
ge en mer insiktsfull helhetsbild än de annars skulle kunna ha gjort. T.ex. blir inte träd en 
normal företeelse i deras vardag utan varje träd blir unikt utifrån barnets synsätt, med andra 
ord, barnet uppmärksammar det mer i detalj. Allt har estetiska kvaliteter som barnen blir 
medvetna om. Detta ger i slutändan en förmåga att se de mer detaljerade egenskaper och 
former som finns runt barnet, men även att bortse från sådant som är ytligt. Konsten kan 
hjälpa eleven att få en fördjupad eller vidgad perception.27

 
Genom att använda sig av bild i undervisningen går det att synliggöra det som för barnen kan 
vara en ofullständig inre syn. Bilden kan göra detta tydligare och det ger då en mening åt det 
som innan kan ha känts suddigt. Medan de finns de som menar att om man använder bilden 
som stöd i andra ämnen t.ex. som illustration till en text man skrivit i svenskan så förlorar 
bildämnet sin fantasifulla och expressiva sida.28 Dessutom händer det att när lärare får lite tid 
över under en lektion låter de barnen måla fritt. Vid dessa tillfällen arbetar inte barn aktivt 
med att utveckla sitt bildspråk. Konsekvensen blir den att de som är särskilt begåvade 
uppmuntras i sitt skapande medan de som inte utmärker sig får hålla på bäst de kan. 
Utvecklandet blir lidande och först i årskurs sju när de får en bildlärare får de chansen att 
utvecklas vidare, men då kan det vara för sent.29

 
 
2.3.3 Dans 
 
Nationalencyklopedin beskriver dans på följande sätt: 
 
Dans har definierats som rörelse till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och 
utförs i viss tid och visst rum.30  
 
Ericson (2000) beskriver utifrån sin lärarerfarenhet att när man har traditionell 
katederundervisning arbetar eleven under stora delar av dagen med skriv- och räkneövningar. 
Läraren börjar oftast med en muntlig instruktion innan de sätter igång med själva arbetet. 
Detta gör att de mest övar på finmotoriken mellan öga och hand. Dessutom får eleven auditiv 
(ljud) träning från den verbala (muntliga) instruktionen.  
Under dansen får eleverna möjlighet att se dansläraren ge dem instruktioner genom att visa 
med sin egen kropp eller med hjälp av andra deltagare i dansen. De får stöd visuellt (i det här 
fallet, att se exempel på rörelser) dessutom får de en auditiv (t.ex. muntlig genomgång eller 
musiken) och kinestetisk (kroppslig) träning. Det uppstår en multiperceptuell stimulering där 
flera sinnen är inblandade. Social träning ges även då man interagerar med varandra i dansen, 
oavsett ifall man dansar ringdanser, pardanser eller har en egen plats i rummet där man skall 
hålla sig i förhållande till de andra deltagarna. Dessutom påverkar det den motoriska, 
musikaliska utvecklingen positivt samt förmågan att kunna ta emot instruktioner.31

 

                                                 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Lööf Eriksson, Margareta (1987). Bildarbete bland barn, en bok om bildspråkets roll i inlärning och 
personlighetsutveckling i skola och förskola. Stockholm: Utbildningsförlaget 
30http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id%3d150528%26amp;i_word%3ddans  
31 Ericson, Gertrud (2000). Dans på schemat, beskrivning och bedömning i ett estetiskt ämne. Lund: 
Studentlitteratur 
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Dansen utvecklar kroppskontrollen vilket påverkar kroppens hållning och energiförbrukning. 
Om kontrollen över kroppen är god hittar man automatiskt lägen där axlar, armar och ben osv. 
är i bättre balans med varandra. Muskler motverkar varandra och finner lägen där musklerna 
kompletterar varandra. Detta sparar kroppen genom att minska på slitaget på muskler och 
leder. Kroppen förbrukar även mindre energi oavsett om man är aktiv eller befinner sig i 
viloläge eftersom man arbetar mer effektivt med musklerna.32

  
I dansen försöker eleverna härma danslärarens rörelsemönster eller improvisera fram egna 
rörelser vilket ger en kinestetisk träning. Dessutom arbetar man i en tredimensionell miljö på 
ett mer medvetet plan. Riktningar, avstånd och former tas ut och varje enskild individ 
utvecklar sin förmåga att samarbeta med andra inom samma avgränsade område utan att störa 
dem runt omkring. Dessutom arbetar man mycket med att hitta uttryck för inre känslor såsom 
t.ex. sorg, ilska eller glädje. Individen kommer i kontakt med sitt inre jag, men även med 
andras inre jag och har då möjlighet att utvecklas för att lättare kunna läsa av omgivningens 
uttryck.33

 
Enligt skolverkets rapport nr 51 lär dansen ut det kroppsliga, kinestetiska, musikaliska, 
rumsliga och det personlighetsmässiga. I dansen tränar man alla dessa olika kompetenser. 
Dansen lär även ut ett symbolspråk som är uppbyggt av färg, form, rymd, periodicitet, rörelse, 
styrka och klang. Elever som arbetar med dessa olika symboler i en gemensam struktur lär sig 
att välja ut, förena och jämföra olika element. Den kognitiva förmågan (tankeförmågan) 
arbetar med andra ord aktivt, personen blir mer medveten om såväl egna tankar och känslor i 
dansen som uttrycksform. 34  

 
 
2.3.4 Musik 
 
Enligt Sundin (1995) är musiken idag en del av vår miljö och existerar runt omkring oss 
precis på samma sätt som parker, fågelkvitter och bilar. I dagens samhälle utsätts vi för 
betydligt mycket mer musik än tidigare generationer och det mesta kommer ifrån högtalare 
som finns i t.ex. radio, tv och film. Med anledning av att musiken finns runt omkring oss hela 
tiden föreligger det en risk att man lär sig att inte lyssna och således är kanske den viktigaste 
uppgiften för pedagoger att lära eleven att lyssna mer aktivt. Dessutom påverkar media oss 
redan som unga och musiken för ut budskap som ofta motsäger varandra beroende på vilken 
kultur musiken kommer ifrån. Även här har vi vuxna en viktig roll att ”nysta upp” i det 
förvirrade budskapen och utveckla ett musikaliskt förhållningssätt hos eleven som 
kännetecknas av uppmärksamhet, aktivitet, intresse och känslighet för ljudvärlden.35

 
Musiken… 
ger inspiration 
löser spänningar 
lugnar 
skapar en skön stämning 
ökar välbefinnandet 
ökar koncentrationen 
underlättar tänkandet 
                                                 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Skolverkets rapport nr 51 (1994). Möte med dansen, som konstform i skolan. Västervik: Ekblads 
35 Sundin, Bertil (1995). Barns musikaliska utveckling. Stockholm: Liber utbildning 
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fokuserar tänkandet 
förbättrar konstruktivt tänkande 
ökar kreativiteten 
ger energi 
underlättar inlärning 
berikar vänskap 
fördjupar förhållanden36

 
Sundin (1995) tar upp Bjørkvolds teori som menar att barnens sånger har ett speciellt 
innehåll. Det uttrycker en gemensam språkkod som barn inom samma kultur har gemensamt. 
Denna kan innehålla känslor, information och kontaktsökande. Barnen kan känna samhörighet 
med andra barn. Sången kan bli en gemensam plattform där barnen kan kommunicera med 
varandra, men sången kan även utveckla kontakten med sin identitet.37

 
Språk- och sångrytmer och andra musikaliska element kan också underlätta språkutveckling 
och begreppsbildning.38

 
 
Litteratur sammanfattning 
 
Sundin (2003) anser att de estetiska anlagen är olika hos varje elev, men oavsett om man tror 
att de estetiska anlagen är medfödda eller inte så är lärandet viktigt för att kunna utveckla 
dem. Han menar vidare att pedagogen kan vara mer inriktad på en produkt och en estet mer 
inriktad på upplevelsen och för att få ut det mesta av lärandet bör det finnas en naturlig balans 
mellan form, innehåll och process.39 Saar (2005) håller med om att det bör finnas en balans 
men han undrar även om den estetiska arbetsformen hjälper till att föra fram ämnet eller blir 
den estetiska arbetsformen den som eleven relaterar till.40 Saar tar även upp Lindqvists (2002) 
formulering: (om) barn använder ett särskilt sätt att minnas, kommer detta att påverka 
strukturen i hans medvetande41 Saar förklarar det så att beroende på hur man väljer att arbeta 
med ett problem, dvs. vilken metod man använder sig av ger olika resultat. Som jag tolkar det 
kan man sig att räkna på olika tillvägagångssätt men tankemönstret i ”sinnet” blir annorlunda. 
 
Brodin och Hylander skriver utifrån Daniel Sterns teorier om barns utveckling där de 
diskuterar om en spricka mellan barnets amodala helhetsupplevelser. Estetiska 
uttrycksmetoder är ett sätt att minska klyftan eftersom vi använder oss av fler sinnen som t.ex. 
syn, lukt och känsel. Detta för att ta in information från omvärlden.42

 
Saar nämner även Vygotskijs teorier om att tecken är det sätt vi använder oss av när vi 
kommunicerar oavsett om det är med bilder, språk, gester m.m. 43  
 

                                                 
36 Gudmundsson, Christer (1997). Lär med musik. Falun: Scandbook. sid. 81 
37 Sundin, Bertil (1995). Barns musikaliska utveckling. Stockholm: Liber utbildning 
38 Ibid. sid. 44 
39 Sundin, Bertil (2003). Estetik och pedagogik i dynamisk balans?, Stockholm: Mareld 
40 Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Universitetstryckeriet 
41 Lindqvist, Gunilla (2002). Lek i skolan. Lund: studentlitteratur. sid. 40 
42 Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (1998). Att bli sig själv, Daniel Sterns teori i förskolans vardag. 
Stockholm: Liber 
43 Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Universitetstryckeriet sid.29 
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3 Frågeställning 
 
Med utgångspunkt i mitt syfte och med stöd i redovisad litteratur och egna erfarenheter 
formulerar jag följande frågeställning: 
 
I vilken utsträckning arbetar pedagoger med estetiska arbetsformer i skolans förskoleklass - år 
6? 
Vilken status har dessa arbetsformer hos samma pedagoger? 
Vilken betydelse har styrdokumenten för pedagogernas val av arbetsform? 
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4 Metod 
 
4.1 Val av metod  
 
Som undersökningsmetod använder jag mig av en enkätundersökning med frågor rörande 
estetiska arbetsformer. Jag väljer denna metod för att jag tror att det blir det smidigaste sättet 
att få fram attityden hos pedagogerna i respektive skola. Om jag i stället väljer en intervju når 
jag inte lika många, utan endast några få pedagoger från de båda skolorna. 
 
4.1.1 Instrument  
 
Mitt instrument blir alltså en enkät angående estetiska arbetsformer; bild och form, drama, 
musik och dans. De flesta frågor utformas så att det finns flera svarsalternativ att välja mellan. 
Vid enstaka frågor får personen som fyller i enkäten svara med egna ord. I slutet av enkäten 
får de fylla i uppgifter angående sig själva, men de får behålla sin anonymitet. De frågor jag 
väljer att använda till min enkät betraktar jag som relevanta för mitt syfte. Frågorna x.1, x.2 
och x.3 (Se bilaga 3) är för att undersöka i vilken utsträckning lärarna arbetar med estetiska 
arbetsformer i skolan. Dessa första frågor samt 5.1 till och med 5.4 utgör stommen för den 
andra undersökningen där jag vill veta vilken status de olika estetiska ämnena har. Sist har jag 
valt att använda mig av frågorna x.5.1 och x.5.2 för att se vilken betydelse styrdokumenten 
har för pedagogernas val av arbetsform. För att minska effekten av eventuell anpassning från 
respondenten har jag frågat vad de anser att de praktiskt gör med egna exempel i frågorna x.4. 
 
4.1.2 Urval 
 
Jag väljer att vända mig till förskollärare, fritidspedagoger, lärare upp till år 6 och annan 
undervisande pedagogisk personal vid två skolor. Med tanke på arbetets omfattning vill jag 
begränsa mig till två skolor. 
 
4.2 Etiska överväganden 
 
Jag kommer att vara mån om att inte kränka mina respondenter och att de skall känna sig väl 
till mods. Jag vill också garantera dem möjligheten att uttrycka sina erfarenheter och åsikter 
på ett anonymt sätt. 
  
4.3 Reliabilitet och validitet 
 
För att ha en god reliabilitet i arbetet ska alla få en likadan enkät och i möjligaste mån samma 
förutsättningar i mån av tid och förberedelser för att besvara enkäten. När det gäller 
validiteten har jag försökt att anpassa enkätfrågorna så att de stämmer väl med syfte och 
frågeställning. För att ytterligare stärka validiteten har jag valt att be respondenterna ge 
exempel på estetiska arbetsformer de praktiserar inom respektive delområde.   
 
4.4 Genomförande 
 
Först och främst tog jag kontakt med skolornas rektorer och frågade dem om det gick bra att 
genomföra min enkätundersökning hos dem. På ena skolan blev det klartecken och vi 
bestämde därefter när jag skulle bege mig dit. Under två arbetsplatsträffar fick jag tillfälle att 
närvara och förklara för pedagogerna vad enkäten var till för och besvara frågor om det var 
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något de funderade över medan de svarade på frågorna. Andra skolan jag hört av mig till sa 
nej i sista minuten då rektorn ansåg att skolans personal redan hade en alltför tung 
arbetsbörda. Jag fick då hjälp av min handledare för detta arbete att komma i kontakt med en 
skola som var villiga att hjälpa till. Här hade jag ingen möjlighet att närvara när enkäterna 
skulle besvaras. Jag placerade ut mina enkäter i alla pedagogers personliga postfack och lade 
ca: tjugo enkäter i en hållare med pennor och kuvert i lärarrummet för att alla skulle kunna 
göra sina enkäter och behålla sin anonymitet. Detta skedde på måndagens förmiddag och jag 
hämtade upp resultatet på fredag förmiddag senare samma vecka. 
 
4.4.1 Databearbetning 
 
De svar som kommer in skall jämföras mellan de båda skolorna. Steg två är att gå igenom vad 
de olika yrkesgrupperna har svarat och se om det finns några likheter och skillnader. Efter 
detta planerar jag att gå igenom samma sak med de olika åldersgrupperna. Dessutom kommer 
jag att jämföra de olika estetiska arbetsformerna gentemot varandra för att se om det 
föreligger någon inbördes rangordning. 
 
 

 14



5 Resultatbeskrivning 
 
Först vill jag säga att jag enbart fick in sammanlagt 22 svar vilket inte når upp till de 40 som 
rekommenderades för att kunna få ett resultat som är tillförlitligt för en enkätundersökning.  
Jag redovisar det resultat jag har utifrån dessa 22 enkäter och förhoppningsvis kan de ge en 
viss insyn i hur enkäten tolkades och vad den berättar om förekomsten av och status hos 
estetiska arbetsformer inom de två undersökta skolorna. 
 
I slutet av resultatbeskrivningen gör jag en sammanställning där arbetets frågeställningar 
besvaras.  
 
På fråga x.4 (x står för varje estetisk arbetsform t.ex. 1.2, 2.2, 3.2 osv.) där de tillfrågade fick 
svara med egna alternativ hur de integrerar en viss estetisk arbetsform hittade jag ingen större 
skillnad i svaren mellan yrkesroll, ålder eller skola. De alternativa svaren är en 
sammanställning av alla ifyllda enkäter och vissa individer har svarat på samma sätt fast med 
andra ord. Detta gör att det blir svårt att säga att en viss kategori svarade så som det står 
beskrivet. 
 
Jag namnger skolorna som skola A och skola B. På skola A svarade tio av uppskattningsvis 
trettio aktuella pedagoger. På skola B däremot svarade alla pedagoger som var i arbete vid 
tidpunkten när jag gjorde min undersökning. 
  
Vidare kommer jag att redovisa resultatet under respektive enkätfråga med hjälp av /-tecken 
som skiljer de båda skolornas svar åt. Till vänster om tecknet redovisas skola A:s och i den 
högra skola B. Dvs. 2/3 betyder att två pedagoger från skola A har valt att kryssa i detta 
alternativ och tre pedagoger från skola B har valt att kryssa i samma alternativ. 
 
För att se om resultaten skiljer sig åt mellan olika yrkesroller har jag valt att jämföra svaren 
från lärare och fritidspedagoger, där lärare hamnar på vänster sidan av /-tecknet och 
fritidspedagogerna på höger sida. Anledningen till att förskollärare lämnades utanför den 
fortsatta undersökningen är att jag endast fått in två svar från den yrkesgruppen och anser att 
det är alltför utpekande att redovisa dem. Vidare har jag plockat bort en svarsenkät då denna 
person klassificerat sig som både fritidspedagog och lärare. 
 
Åldersgrupperna redovisas på följande sätt: 0/5/1 avser att den första från vänster motsvarar 
åldersgruppen 30-39 år, andra från vänster (dvs. den i mitten) 40-49 år och tredje från vänster 
(den till höger) motsvarar 50-59 år. På grund av för få eller inga deltagare inom de andra 
åldersgrupperna har jag valt att utesluta dem. 
 
När det gäller jämförelser, dels mellan yrkesgrupper, dels mellan åldersgrupper visar sig 
resultaten vara obetydligt differentierade. Faktorer som kan ha påverkat detta är det låga 
deltagarantalet samt att alla fritidspedagoger kommer från samma skola. Jag bifogar 
detaljerad tabell och text information i bilaga 1 men sammanställer resultatet från dessa i 
slutet av redovisningen i textform. 
 
Jag har valt att placera tabellredovisningen gällande vad pedagogerna inom respektive 
estetiskt delområde praktiskt genomför i bilaga 2, eftersom syftet med frågan var en kontroll 
av frågorna angående använt planerings- och arbetstid. 
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5.1 Resultattabeller och sammanfattningar 
 
x.1 Hur mycket tid per vecka väljer du att använda till planering och förberedelser 
gällande bild och form, musik, drama och dans i dina undervisnings grupper? 
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
Bild 4/6  6/1  0/1   0/2  0/2  
Musik 4/5 1/1 1/0 0/0 1/6 
Drama 4/8 1/0 0/0 1/0 2/3 
Dans 2/3 0/0 0/0 0/0 5/9 
 
Totalt 14/22 8/2 1/1 1/2 8/20  
 
 
Bild 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 10 av 22 planerar och förbereder bild mindre än 30 
min i veckan tätt följd av 7 av 22 som ägnar 30 till 59 min i veckan till samma uppgift. 
 
Skola A: De flesta planerar och förbereder 30-59 minuter i veckan. 
Skola B: De flesta planerar och förbereder mindre än 30 minuter i veckan. 
 
Musik 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 9 av 19 väljer att planera mindre än 30 minuter  i 
veckan med musik.  
 
Skola A: De flesta planerar och förbereder mindre än 30 minuter per vecka.  
Skola B: Ingen tid alls eller mindre än 30 minuter per vecka att planera och förbereda. 
 
Drama 
Sammanlagt resultat från båda skolorna:12 av 19 väljer att arbeta mindre än 30 minuter i 
veckan med planering och förberedelser gällande drama.  
 
Skola A: De flesta planerar och förbereder mindre än 30 minuter per vecka. 
Skola B: De flesta planerar och förbereder mindre än 30 minuter per vecka. 
 
Dans 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: Här har 14 av 19 ingen planering alls gällande dans i 
sin undervisning. 
 
Skola A: De flesta valde ingen planering eller förberedelse. 
Skola B: De flesta valde ingen planering eller förberedelse. 
 
Sammanställning 
Man ser att majoriteten av alla svaren visar att personal på båda skolorna planerar mindre än 
30 minuter eller inte alls när det gäller estetiska arbetsformer. Skola A däremot lutar lite mer 
åt att arbeta med planering lite mer än skola B som istället följer den gemensamma statistiken 
för båda skolorna tillsammans. På skola A har en stor andel svarat 30-59 minuter per vecka. 
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Om man jämför ämnena är fler personer i större utsträckning inblandade i planering av 
bildämnet. Musik och drama hamnar ungefär på samma nivå, men inte i lika stor utsträckning 
som bild. Dansen däremot är endast ett fåtal inblandade i att planera.  
 
 
x.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med bild och form, 
musik, drama och dans? 
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
Bild 4/5 3/1 3/0 0/4 0/2 
Musik 4/2 1/3 0/0 1/0 0/7  
Drama 5/6 1/1 0/0 1/0 1/3  
Dans 1/1 1/0 0/0 0/0 5/10  
 
Totalt 14/14 6/5 3/0 2/4 6/22 
 
Bild 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 9 av 22 arbetar mindre än 60 minuter i veckan med 
att undervisa i bild och form. Resterande personal förutom 2 arbetar mer än 1 timme i veckan 
med att undervisa i bild och form, dvs. 11 personer. Sju av dessa arbetar mer än 3 timmar med 
samma ämne.  
 
Skola A: Jämnt fördelat mellan mindre än 60 minuter, 1-2 timmar och 3-4 timmar i veckan.  
Skola B: Mindre än 60 minuter eller mer än 4 timmar i veckan. 
 
 
Musik 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 7 av 18 väljer att inte alls undervisa i musik.  
 
Skola A: De flesta undervisar mindre än 60 minuter i veckan med musik.  
Skola B: De flesta undervisar inte i musik. 
 
Drama 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 11 av 18 undervisar mindre än 60 minuter i veckan 
med drama.  
 
Skola A: De flesta undervisar mindre än 60 minuter i veckan. 
Skola B: De flesta undervisar mindre än 60 minuter i veckan. 
 
Dans 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 15 av 18 undervisar inte i dans. 
 
Skola A: De flesta undervisar inte i dans. 
Skola B: De flesta undervisar inte i dans. 
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Sammanställning 
De flesta har svarat att de undervisar mindre än 60 minuter i veckan eller ingen tid alls.  
Bildämnet är det fler som arbetar med i större utsträckning än de andra. Musik och bild verkar 
hamna ungefär lika, men dans undervisar skolornas personal mindre i. 
 
På skola A är det däremot lite annorlunda fördelat då det även finns ganska mycket personal  
som valt de andra alternativen där de undervisar mer i veckan.  
Skola B visar tydligt att det bara är enstaka individer som undervisar mycket i estetiska 
ämnen. Dessutom är majoriteten inte involverad i undervisningen. 
 
 
x.3 Hur ofta integrerar du bild och form, musik, drama och dans med andra ämnen i 
lektionsundervisningen? 
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 alt. 6 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig 
Bild 3/2 3/4 2/0 2/3 0/3 0/0 
Musik 0/0 5/2 2/0 1/2 0/2 0/6  
Drama 0/0 2/1 2/2 1/2 1/3 1/3  
Dans 0/0 0/0 1/0 0/0 2/3 4/8 
  
 
Totalt 3/2 10/7 7/2 4/7 3/11 5/17 
 
Bild 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 7 av 22 väljer att integrera bild och form med andra 
ämnen några gånger i veckan. 
 
Skola A: Integrerar jämnt, men utspritt mellan minst några gånger i månaden upp till varje 
dag. Alla integrerar i olika utsträckning. 
Skola B: De flesta integrerar några gånger i veckan eller några gånger i månaden. Alla 
integrerar i olika utsträckning. 
 
Musik 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 7 av 20 integrerar några gånger i veckan, men 6 av 
20 integrerar aldrig musik med andra ämnen. 
 
Skola A: De flesta integrerar några gånger i veckan. Alla integrerar i olika utsträckning. 
Skola B: De flesta integrerar aldrig musik i annan undervisning. 
 
Drama 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: Här är resultatet över båda skolorna mycket jämt och 
det finns intresse att integrera drama i annan undervisning hos 13 av 17 tillfrågade, men i 
olika utsträckning. 
 
Skola A: Spridda svar över flera olika alternativ. 
Skola B: De flesta har svarat 1-3 gånger per termin eller aldrig. 
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Dans 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 12 av 18 har svarat att de aldrig integrerar dans med 
andra ämnen. 
 
Skola A: De flesta integrerar aldrig dans i annan undervisning. 
Skola B: De flesta integrerar aldrig dans i annan undervisning. 
 
Sammanställning 
Ser vi till båda skolorna integreras de estetiska arbetsformerna i majoritet aldrig. Skola A 
integrerar i majoritet några gånger i veckan medan de flesta i skola B aldrig integrerar. Skola 
A integrerar bild och form mest, följt av musik, drama och dans. Skola B integrerar bild och 
form mest följt av drama, musik och dans. 
 
 
x.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av bild, musik, 
drama och dansförmågan till nytta för dig då du planerar ett arbetspass med någon av 
dessa arbetsformer?  
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
Bild 1/2 6/7 3/3 0/0 
Musik 1/1 3/3 2/1 0/4   
Drama 0/0 2/2 6/6 0/3   
Dans 0/1 1/1 4/2 2/7   
 
Totalt 2/4 12/13 15/12 2/14 
 
Bild 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: Här har 13 av 22 svaranden viss nytta av kursplanens 
innehåll vid planering av estetiska arbetspass. 
 
Skola A: De flesta har viss nytta av kursplanen. 
Skola B: De flesta har viss nytta av kursplanen. 
 
Musik 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: Kursplanen är till viss nytta enligt 6 av 15. 
 
Skola A: De flesta har viss nytta eller mycket liten nytta av kursplanen. Alla har nytta av 
 kursplanen i någon form. 
Skola B: De flesta har ingen nytta eller viss nytta av kursplanen. 
 
Drama 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: Här svarar 12 av 19 att de har mycket liten nytta av 
kursplanen när de planerar arbetspass med drama.  
 
Skola A: De flesta har mycket liten nytta av kursplanen. 
Skola B: De flesta har mycket liten nytta av kursplanen. 
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Dans 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 9 av 18 anser att de inte har någon nytta av 
kursplanen vid planering av danslektioner. 
 
Skola A: De flesta har mycket liten nytta av kursplanen. 
Skola B: De flesta har ingen nytta av kursplanen. 
 
Sammanställning 
Totalt sett så har båda skolorna mycket liten nytta eller viss nytta av kursplanen när de 
planerar ett estetiskt arbetspass. Både skola A och B anser sig ha störst nytta av kursplanen 
när det gäller bild och form, sedan kommer musik, drama och dans i fallande ordning. 
  
 
x.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att 
integrera bild och form, musik, drama och dans med andra ämnen? 
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
Bild 1/0 5/6 4/5 0/1 
Musik 0/0 3/1 4/2 0/5   
Drama 0/0 1/0 7/7 0/4   
Dans 0/0 1/0 4/1 2/8   
 
Totalt 1/0 10/7 19/15 2/18 
 
Bild 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 11 av 22 anser att de har viss nytta av kursplanen vid 
planering. 9 av 22 anser istället att de har mycket liten nytta av integrering av  bild och form 
med andra ämnen. 
 
Skola A: De flesta har viss nytta eller mycket liten nytta av kursplanen vid integrering av bild 
 med andra ämnen. 
Skola B: De flesta har viss nytta eller mycket liten nytta av kursplanen vid integrering av bild  
 med andra ämnen. 
 
Musik 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: Här anser 6 av 15 att de haft mycket liten nytta av 
kursplanen när de integrerat musik med andra ämnen. 
 
Skola A: De flesta har mycket liten nytta eller viss nytta av kursplanen vid integrering av 
 musik. 
Skola B: De flesta har ingen nytta av kursplanen vid integrering av musik. 
 
Drama 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: När det gäller att integrera drama och använda 
kursplanen svarar 14 av 19 att de haft mycket liten nytta av den.  
 
Skola A: De flesta har haft mycket liten nytta av kursplanen vid integrering av drama. Alla 
 har haft nytta av kursplanen. 
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Skola B: De flesta har haft mycket liten nytta, men värt att nämna är att en mindre grupp 
 inte alls haft nytta av kursplanen vid integrering av drama.  
 
Dans 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 10 av 16 har inte haft någon nytta alls av kursplanen 
när de integrerat dans med andra ämnen. 
 
Skola A: De flesta har haft mycket liten nytta av kursplanen när de integrerat dans med andra 
 ämnen. 
Skola B: De flesta har inte haft någon användning av kursplanen vid integrering av dans i 
 andra ämnen. 
 
Sammanställning 
Här visar resultatet att båda skolorna har generellt sett en mycket liten användning av 
kursplanerna när de integrerar de olika estetisk arbetsformerna med andra ämnen. Skola A har 
mest nytta av kursplanen när de integrerar bild. Därefter kommer drama och  musik där de har 
ungefär samma nytta av båda. Minst nytta av kursplanen har de gällande dans som dessutom 
är den enda av de fyra ämnena där de svarat att de inte har någon användning alls av 
kursplanen vid integrering. Skola B har mest nytta av kursplanen gällande bild och form följt 
av drama, musik och dans i fallande ordning. 
 
 
Allmänna frågor 

 
5.1 Skulle du vilja ha mer eller mindre av estetiska arbetsformer i din undervisning? 
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 
□  Mer   □  mindre   □  det är bra som det är   
4/9 0/0 6/3 
 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: 13 av 22 vill ha mer estetiska arbetsformer i sin 
undervisning.  
 
Skola A: Anser i majoritet att det är bra som det är, men en mindre grupp skulle vilja ha mer 
 estetiska arbetsformer i sin undervisning. 
Skola B: Majoriteten anser att de skulle vilja ha mer estetiska arbetsformer i sin undervisning. 
 
 
5.2 Om du skulle vilja ha mer estetiska arbetsformer vad skulle du vilja arbeta mer 
med? 
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
2/5 4/5 4/7 3/4 
 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: Här ser man att 11 personer skulle vilja arbeta mer 
med drama som estetisk arbetsform, tätt följt av 9 som vill arbeta mer med bild och 7 personer 
på respektive dans och musik som estetisk arbetsform. 
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Skola A: Jämnt intresse att arbeta med olika arbetsformer över alla olika ämnen, men dansen 
 hamnar lite efter de andra ämnena. 
Skola B: Intresset att arbeta med drama som estetiskarbetsform är större än övriga 
 arbetsformer. Intresset för de andra är jämnt. 
 
 
5.3 Om du vill ha mindre estetiska arbetsformer i din undervisning vad skulle du vilja 
arbeta mindre med? 
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
0/0 0/0 0/0 1/0 
 
Sammanlagt resultat från båda skolorna: Överlag gäller på båda skolorna att det inte vill 
arbeta mindre med estetiska arbetsformer förutom en enstaka individ som vill arbeta mindre 
med musik. 
 
Skola A: Ingen vill arbeta mindre med estetiska arbetsformer. 
Skola B: En enstaka person vill arbeta mindre med musik. 
 
 
5.4 Vad anser du det finns för hinder för estetiska arbetsformer i skolan? 
 

Jämförelse mellan skola A / skola B 
□  egen utbildning för estetiska arbetsformer saknas ofta hos pedagogerna    4/6 
□  skolans resurser är otillräckliga    4/2 
□  planeringstiden räcker inte till    3/7 
□  intresse att arbeta med estetiska arbetsformer saknas hos pedagogerna    0/3 
□  det finns inga hinder 2/4 
 
Andra alternativ som framkommit genom enkätundersökningen: 
- Kraft, tid och samarbete är ett hinder. 
- Det finns inte tillräckligt med lokaler som passar ändamålet och grupperna är för stora. 
 
Båda skolorna: Svaren skiljer sig en aning mellan de båda skolorna och vi kan se att skola A 
 har svarat mer jämnt än skola B, fast på skola B har alla alternativ tagits upp.  
 
Skola A: På topp för hinder till de estetiska arbetsformerna ligger det att den egna 
 utbildningen för dessa ämnen saknas hos pedagogerna och att skolans resurser är 
 otillräckliga tätt följt av att planeringstiden inte räcker till. Det är 2 stycken som 
 anser att det inte finns några hinder och det är ingen som tycker att intresset saknas. 
Skola B: Majoriteten av de som har svarat är att 7 stycken anser att planeringstiden inte räcker 
 till. 6 personer säger att utbildningen för de estetiska arbetsformerna saknas. En 
 ganska jämn fördelning ser vi på att det inte finns några hinder och att intresset för 
 att arbeta med dessa ämnena saknas. 2 personer anser att skolans resurser inte räcker 
 till. 
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Kategoriseringsinformation 
 
6.1 Kön 6.2 Ålder 
 
alt.1 alt. 2 alt.1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 
□  Kvinna   □  Man □  18-29   □  30-39    □  40-49    □  50-59   □  60+ 
9/12 1/0 0/0 2/6 1/5 6/1 1/0 
 
21 av 22 personer som skrev enkäten var kvinnor och det fanns endast en manlig deltagare 
och han arbetade på skola A. Åldern varierade från 30 till 60+ där mellanalternativen var 
rikligt företrädda. På skola A var de flesta mellan 50 och 59. Medelåldern på skola B placerar 
sig någonstans mellan 30 till 49 där 11 av 12 personer kryssat i. 
 
6.3 Yrkeskategori 
 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  Fritidspedagog   □  Lärare   □  Förskollärare   □  Annan tjänst: 
0/6 8/5 1/1 1 
 
Enkäten fylldes i av 13 ½  lärare av sammanlagt 22 personer. Annan tjänst i det här fallet är 
en delad tjänst där personen ifråga både är fritidspedagog och lärare varav den halva tjänsten. 
På skola A är lärarna 8½ av sammanlagt 10 deltagare. Skola B har däremot ganska jämnt 
fördelat mellan lärare och fritidspedagoger 6 resp. 5. Om man ser till förskollärare så är de i 
kraftig minoritet på båda skolorna, en på vardera.  
 
 
6.4 Antal år i yrket 
 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5  alt. 6 alt. 7 
□  0-5   □  6-10   □  11-15   □  16-20   □  21-25   □  26-30   □  31+ 
0/1 2/4 0/2 1/2 1/1 3/1 4/1 
 
Man kan utläsa av den här undersökningen att 7 av 10 av lärarna på skola A har mer än 26 års 
arbetslivserfarenhet inom yrket. På skola B har 9 av 12 mindre eller lika med 20 år i yrket. 
 
6.6 Jag undervisar i: 
 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 alt. 6 alt. 7 
□  förskoleklass   □  skolår1   □  skolår2   □  skolår3   □  skolår4   □  skolår5  □  skolår6 
1/4 3/5 2/7 1/4 3/4 3/4 1/0 
 
Här kan man urskilja att de flesta undervisar i skolår 2 tätt följt av skolår 1 och skolår 4 och 5. 
Minst antal får skolår 6 med en pedagog. 
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5.1.1 Sammanställning 
 
I vilken utsträckning arbetar pedagoger med estetiska arbetsformer i skolans 
förskoleklass till år 6? 
 
Man ser att majoriteten på båda skolorna planerar och förbereder mindre än 30 minuter eller 
inte alls när det gäller estetiska arbetsformer. Även om man ser ur yrkeskategori- och 
ålderskategoriperspektiv får man samma resultat. Tittar man däremot på de enskilda skolorna 
ser man att skola A lutar lite mer åt att arbeta med planering än skola B.  
 
De flesta har svarat att de undervisar mindre än 60 minuter i veckan eller ingen tid alls i 
estetiska arbetsformer. Om man ser till yrkeskategori- eller ålderskategoriperspektivet så 
undervisar de flesta ingen tid alls eller mindre än 60 minuter per vecka. På skola A är det 
däremot lite annorlunda fördelat då det även finns ganska mycket personal  som valt de andra 
alternativen där de undervisar mer i veckan. Skola B visar tydligt att det bara är enstaka 
individer som undervisar mycket i estetiska ämnen. Dessutom är majoriteten inte involverad i 
undervisningen. 
 
Ser vi till båda skolorna integrerar de flesta aldrig estetiska arbetsformerna. Skola A integrerar 
i majoritet några gånger i veckan medan de flesta i skola B aldrig integrerar. De flesta lärare 
integrerar några gånger i veckan men fritidspedagogerna integrerar i majoritet aldrig. Jämför 
man åldrarna ser man en skillnad i integreringen. De som är mellan 30-39 integrerar i 
majoritet aldrig till skillnad från de i åldrarna 40-49 som i majoritet integrerar 1-3 gånger per 
termin och 50-59 en eller flera gånger per vecka.  
 
 
Vilken status har dessa arbetsformer hos samma pedagoger? 
 
Om man jämför ämnena på båda skolorna är fler personer i större utsträckning inblandade i 
planering och förberedelse av bildämnet. Musik och drama hamnar ungefär på samma nivå, 
men inte i lika stor utsträckning som bild. Dansen däremot är endast ett fåtal inblandade i att 
planera. Denna ordning gäller även om man ser ur ett yrkes- eller åldersperspektiv. 
 
När det kommer till undervisning i estetiska arbetsformer på båda skolorna och om man delar 
in det yrkesvis är det fler som har bild och form i större utsträckning än de andra ämnena. 
Musik och drama verkar hamna ungefär lika, men dans undervisar skolornas personal mindre 
i. Tolkar man resultatet ur ett åldersperspektiv kan man utläsa att alla åldersgrupper 
undervisar mest i bild och form men att 30-39 arbetar mer med drama än musik medan 40-49 
arbetar mer med musik än drama och 50-59 arbetar lika mycket med dessa båda arbetsformer. 
På sista plats kommer dansen som undervisningsform oavsett åldersgrupp. 
 
Båda skolorna tillsammans samt de olika åldersgrupper och yrkesgrupperna svarar lika. De 
integrerar bild och form mest följt av drama och musik på delad andraplats och minst 
integrerar de dans med andra ämnen. Skola A däremot integrerar bild och form mest, följt av 
musik, drama och dans. Skola B integrerar bild och form mest följt av drama, musik och dans. 
 
13 av 22 skulle vilja ha mer av estetiska arbetsformer i sin undervisning. Detta stämmer 
överens med de flesta på skola B men på skola A anser majoriteten att det är bra som det är. 
Lärare är av delade meningar där hälften vill ha mer och andra delen är nöjda som det är. 
Fritidspedagogerna däremot vill ha mer estetiska arbetsformer i sin undervisning. Oavsett 
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åldersgrupp så vill alla ha mer av de estetiska arbetsformerna i sin undervisning förutom 
åldern 50-59 som både vill ha mer och är nöjda som det är. 
 
Störst intresse är det att arbeta mer med drama sedan bild följt av dans och musik som estetisk 
arbetsform på delat intresse. Ser man till skola A så är det lika stort intresse inom alla 
områden förutom dansen som hamnar lite efter. Skola B vill arbeta mer med drama än de 
andra ämnena där intresset är ungefär lika. Lärarna vill arbeta mer med alla ämnen lika 
mycket till skillnad från fritidspedagogerna som skulle vilja undervisa mer inom drama än de 
övriga ämnena som hamnar lika. Oavsett ålder är svaren ganska lika och generellt sett vill de 
undervisa mer med alla ämnen lika mycket. Men de som är mellan 40-49 skulle hellre jobba 
mer med drama än med musik och dans. 
 
 
Vilken betydelse har styrdokumenten för pedagogernas val av arbetsform? 
 
Totalt sett så har båda skolorna mycket liten nytta eller viss nytta av kursplanen när de 
planerar ett estetiskt arbetspass. När pedagogerna på dessa två skolor integrerar estetiska 
arbetsformer visar resultatet att båda skolorna har generellt sett en mycket liten användning av 
kursplanerna. 
 
Både skola A och B anser sig ha störst nytta av kursplanen när det gäller bild och form, sedan 
kommer musik, drama och dans i fallande ordning.  
När de integrerar har skola A mest nytta av kursplanen när de integrerar bild. Därefter 
kommer drama och musik där de har ungefär samma nytta av båda. Minst nytta av kursplanen 
har de gällande dans som dessutom är den enda av de fyra ämnena där de svarat att de inte har 
någon användning alls av kursplanen vid integrering. Skola B har mest nytta av kursplanen 
gällande bild och form följt av drama, musik och dans i fallande ordning.  
 
Lärarna har mest nytta av kursplanen när det gäller bild och form där alla har användning av 
den i någon form. Ser man till svaren inom musik och drama finns det en viss skillnad. 
Musiken har färre lärare som har användning av kursplanen, men av dessa är det fler som har 
större nytta av den till skillnad från drama där det är större antal lärare som använder sig av 
kursplanen i mindre utsträckning. Kursplanen för dans har lärarna minst användning av. 
Fritidspedagogerna har även de mest nytta av kursplanen för bild och form och precis som 
lärarna använder sig de alla av den. De ser ganska jämnt ut gällande användning för 
kursplanen inom drama och musik. Dansen hamnar inte långt efter, men mindre användning 
för den sistnämnda finns det.  
Vid integrering har lärare har mest nytta av kursplanen gällande bild och form. Musik och 
drama är jämbördiga medens de har minst nytta av kursplanen gällande dans. 
Fritidspedagogerna svarade att de har mest användning av kursplanen gällande bild och form, 
följt av musik och drama som är jämbördiga och sist ingen nytta alls av kursplanen gällande 
dans.  
 
De mellan 30-39 har mest nytta av kursplanen gällande bild och form följt av drama, musik 
och dans i fallande ordning. 40-49 har mest nytta av kursplanen gällande bild och form tätt 
följt av musik, drama och dans i fallande ordning. Sista åldersgruppen 50-59 har mest nytta av 
kursplanen gällande bild och form sedan drama. Musik och dans är likvärdiga med små 
skillnader.  
När det kommer till integrering har pedagogerna i åldern 30-39 svarat att de har mest nytta av 
kursplanen när de skall integrera bild och form. Alla hade nytta av kursplanen i någon 
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utsträckning. Efter bild och form kom drama, musik och sist dans där de inte har någon 
användning av kursplanen vid integrering. Mellangruppen 40-49 svarade på ett sådant sätt att 
det inte finns en klar majoritet hos någon av ämnena, men en viss rangordning finns det där 
differenserna är mycket små. Ordningen är följande; bild och form, drama, musik och dans. 
Sista åldersgruppen 50-59 rangordnar bild och form högst följt av drama. Musik och dans 
hamnar på delad plats. 
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6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
På det stora hela har arbetet gått ganska bra när jag väl fick en inre bild över vad jag skulle 
skriva om och hur. Dessvärre var vägen lång till det målet och några gråa hårstrån har nog 
framodlats under processen. Ett stort bakslag blev det tyvärr när en av de ursprungliga två 
skolorna avböjde min begäran att komma dit och göra min enkätundersökning veckan innan 
jag skulle ut. I all hast fick jag med stor hjälp av min handledare hitta en ny skola där det 
fanns en pedagog som intresserar sig mycket för estetiska arbetsformer i skolan. Dessa hjälpte 
mig ordna så att jag kunde komma dit och utföra min undersökning trots att det var i sista 
minuten. Jag placerade ut mina enkäter i alla pedagogers personliga postfack och lade ca: 
tjugo enkäter i en hållare med pennor och kuvert för att alla skulle kunna göra sina enkäter 
och behålla sin anonymitet. Detta skedde på måndagens förmiddag och jag hämtade upp 
resultatet på fredag förmiddag senare samma vecka. Kanske var det på grund av att det var en 
hastig och lite påtvingad undersökning som enkätundersökningen på den skolan endast fick 
10 svar från ca: 30 verksamma pedagoger. Dessutom var informationen kring enkäten 
antagligen bristfällig och enkäten lite svårtolkad. Undersökningen på skola B däremot gick 
precis som planerat, inga komplikationer utöver en återkommande fråga där de undrade om de 
skulle svara trots att de inte arbetade med en viss estetisk arbetsform. Samma fråga hade 
kommit upp på skola A enligt den pedagog jag haft kontakt med. I övrigt fungerade det 
alldeles utmärkt på skola B och alla som vid enkättillfället var i arbete deltog i 
undersökningen. Skillnaden från skola A var att jag personligen var där och kunde svara på 
frågor när de skrev enkäten. Jag hade bokat tid med personalen via rektorn för detta i förhand 
eftersom det var en av de två ursprungliga skolor för undersökningen. Med facit i handen 
skulle jag vilja påstå att det är bättre att personligen medverka vid enkätundersökningar för att 
undvika missförstånd. Som händelserna utvecklade sig blev det inte möjligt. Dessutom kunde 
jag inte engagera tillräckligt många på skola A för att kunna få den mängd svar som vore 
önskvärt. Som jag skrev ovan beror det i stor utsträckning på oförutsedda händelser och 
tidsbrist. Vidare påverkar det faktum att alla de sex fritidspedagogerna kom från samma skola. 
Kanske ansåg inte de fritidspedagoger som jobbade på skola A att enkäten rörde dem, men i 
detta kan jag bara spekulera. Resultaten i jämförelsen mellan dels yrkesgrupper, dels 
åldersgrupper blir också mycket svårtolkade på grund av det låga antalet respondenter. Vad 
jag lärt mig av detta är att man är mycket beroende av en stor undersökningsgrupp när man 
gör en enkätundersökning för att kunna jämföra mellan de grupper man valt. 
 
 
6.1.1 Enkäten 
Om man skall se till bristerna i enkäten så är svarsalternativen till frågorna x.1 och x.2 lite 
olämpligt utformade. De har svarsalternativ som ligger utan inbördes ordning. Istället för att 
ha en dalande ordning från vänster eller höger som borde ha varit en standard i hela enkäten. 
De som arbetade på skola A där jag ej var närvarande när de fyllde i enkäten, har haft svårt att 
tolka den. Jag fick höra under besöket då jag hämtade svaren att de haft problem, eftersom de 
själva ansåg att de inte arbetade med vissa av de estetiska arbetsformerna då det fanns 
klasslärare till detta. En stor nackdel var då, som jag nämnt ovan att svarsalternativen låg 
oorganiserat. Istället för att svarsalternativ ”aldrig” låg som sista alternativ borde det ha legat 
först vilket skulle ha gett en tydligare helhetsbild över svaren. Dessvärre började 
svarsalternativen med ett lågt deltagande och ökade sedan för att avslutas med ”aldrig”. Lite 
förvirrande antagligen om man inte läser alla svaren. En mänsklig faktor som jag tror spelar in 
här är tidsbrist och intresse där man vill få en klar överblick på svaren fort och inte alltid tar 

 27



sig tid att läsa hela frågan varav man missar vissa delar och inte förstår helheten. Med detta 
vill jag absolut inte anklaga pedagogerna som besvarat enkäten. All heder till dem för deras 
delaktighet. 
  
Ett annat fel jag gjort i enkäten gäller formuleringen av ett svarsalternativ. I frågorna x.3 står 
det som svarsalternativ ”1-3 ggr/termin”. Om man ser till alla andra svarsalternativ anges de 
inte i siffror utan är tolkningsbara. ”Några gånger per termin” hade varit ett bättre alternativ. 
 
Svaren gällande vad pedagogerna praktiskt genomför var svåra att tolka och därför valde jag 
att inte använda mig av dessa. 
 
Att sammanställa enkäterna trodde jag skulle vara enkelt innan jag började, men 
bearbetningen var krångligare än förväntat. Det svåra låg i att sammanställa uppgifterna så att 
läsaren efter mig skulle kunna förstå mina resultat på ett tydligt sätt. Jag hoppas slutresultatet 
inte är alltför svårtolkat.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
I vilken utsträckning arbetar pedagoger med estetiska arbetsformer i skolans 
förskoleklass - år 6? 
 
Utifrån resultatet ser man att skolornas pedagoger lägger ner mindre än 30 minuter eller ingen 
tid alls i veckan på att planera och förbereda lektioner med estetiska arbetsformer. Man kan 
ställa sig frågan om detta beror på att de redan har färdiga mallar att utgå ifrån, där eleverna är 
bekanta med arbetssättet och man själv har använt sig av uppgifterna tidigare. Eller också har 
de inget större behov av att planera eller förbereda då de inte lägger större vikt vid att utveckla 
sina arbetsmetoder gällande de estetiska arbetsformerna då de har svårt att se dess värde i 
skolundervisningen. Det kan även vara så att de som arbetar med estetiska arbetsformer i 
skolan inte behöver mer tid för planering eller förberedelser.  
 
När det gäller undervisningstid arbetar skolorna med estetiska arbetsformer mindre än 60 
minuter i veckan eller ingen tid alls. Däremot framgår det att båda skolorna arbetar med 
estetiska arbetsformer av alla de slag men på skilda sätt. Skola A väljer att engagera många 
pedagoger i arbetet i olika utsträckning, men de flesta är inblandade i att arbeta med dessa 
arbetsformer. Skola B däremot har speciellt utvalda pedagoger som arbetar med estetiska 
arbetsformer mer ingående, dessutom är majoriteten av personalen inte involverad i 
undervisningen. Man kan ställa sig frågan vilken skola som arbetar mest med estetik, men jag 
skulle vilja tro att skola A, där fler är verksamma, ger eleverna fler tillfällen att komma i 
kontakt med estetiska arbetsformer. Därutöver tvivlar jag inte på att även de har speciella 
ämneslärare inom de estetiska arbetsformerna.  
 
Om man ser till integrering av estetiska arbetsformer kan man klart och tydlig se en skillnad 
mellan skolorna, yrkesgrupperna och de olika åldersgrupperna. Majoriteten av de 22 
pedagogerna integrerar inte alls. Detta stämmer in på skola B, men inte på skola A där de 
flesta integrerar några gånger i veckan. Återigen ser vi ett större intresse för estetiken i skola 
A jämfört med skola B. Lärarna ser på integrering på samma sätt som vid skola A medan 
fritidspedagogerna delar skola B:s synsätt. Detta kan ha mycket att göra med att inga 
fritidspedagoger fanns med bland de svarande från skola A utan endast kom från skola B. 
Åldersgrupperna visar ett annat mönster där de flesta inom åldern 30-39 inte integrerar alls 
och de mellan 40-49 integrerar 1-3 gånger per termin. De äldre inom skolorna, de mellan 50-
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59 integrerar några gånger i veckan. Det ger mig en bild av att de yngre lärarna inte har 
samma förmåga och säkerhet i sin yrkesroll eller intresse för att integrera estetiska 
arbetsformer. De äldre pedagogernas intresse är desto större för estetisk integrering. Hur detta 
kommer sig kan säkert ha många orsaker, men jag antar att det ligger mer än bara ord bakom 
uttrycket ”ett livslångt lärande”. Jag antar att man når olika nivåer i sitt kunnande och sedan 
hittar man nya intressen som man utvecklar tills man uppfyllt målen även där och sedan byter 
man intresseområde återigen osv. De personer som inte har ett stort intresse gällande estetiska 
arbetsformer eller andra arbetsformer i skolan från början av sin yrkeskarriär, kanske 
utvecklar en förståelse för behovet och snappar upp möjligheterna i olika arbetssätt under 
årens gång. Detta gör eventuellt att de vågar, vill och arbetar i större utsträckning med 
integrering enligt min föreställning. Men givetvis finns det konservativa pedagoger som har 
svårare att ta till sig ny kunskap och således utvecklas de långsammare. 
 
 
Vilken status har dessa arbetsformer hos samma pedagoger? 
 
Om man jämför utrymmet för arbetsformerna på de båda undersökta skolorna är fler personer 
i större utsträckning inblandade i planering och förberedelse av bildämnet. Musik och drama 
hamnar inbördes på ungefär på samma nivå, men inte i lika stor utsträckning som i bild. 
Endast ett fåtal anger däremot att de planerar dans. Denna ordning gäller även om man ser ur 
ett yrkes- eller åldersperspektiv. Ser man till vanliga ämneslektioner eller integrering av 
estetiska arbetsformer i andra ämnen eller andra ämnen i de estetiska arbetsformerna visar 
undersökningen ungefär samma sak. Bild och form är den av de estetiska arbetsformerna som 
pedagoger på skolorna A och B använder sig mest av. Drama och musik är ungefär likvärdiga 
och minst undervisningstid får dansen. Detta behöver inte innebära att dansen har mindre 
schemalagd tid, bara att det är ett mindre antal pedagoger som aktivt jobbar med den som 
estetisk arbetsform. Däremot tror jag att bild och form har mer tid i den skolundervisning som 
bedrivs än vad timplanen föreskriver. Det tror jag för att de flesta arbetar med bild och form 
både som enskilt ämne och integrerat med andra ämnen. Man ser att det är en klar majoritet 
som planerar, undervisar och integrerar bild inom varje uppdelning oavsett om det är mellan 
skolorna, yrkesgrupper eller åldersgrupper. Visst finns det de som arbetar mer med bild och 
form som ämneslärare, men nästan alla pedagoger är aktiva och arbetar med det på något sätt. 
Vilket borde göra att bild och form får mer tid än vad det står på schemat. Hur annars skulle 
alla hinna ha sin del av ”kakan”? 
 
LpO-94 tar upp att läraren skall motivera den enskilda individen så att den utnyttjar hela sin 
förmåga.44 Jag tror att det är lätt för en pedagog att använda sig av bild och form för att 
uppfylla detta genom att hitta på något som de tror att eleverna skulle uppskatta och bli 
inspirerade av då många elever gillar att måla och pyssla. Bildämnet blir som något som 
”piffar upp” den vanligare teoretiska lektionen. Ungefär som att äta pannkakor, men att dricka 
ett speciellt årgångsvin till för att göra det hela lite mer spektakulärt.  
 
Mer än hälften av pedagogerna skulle vilja ha mer av estetiska arbetsformer i sin undervisning 
och då helst drama sedan bild följt av dans och musik. Intressant att så många vill arbeta mer 
med bild och form med tanke på att de flesta arbetar mycket med det sedan tidigare. 
Anledningen till att fler vill arbeta med drama men inte gör det tror jag beror på bristen av 
fortbildningar inom detta ämne och brist på planeringstid. Detta är i och för sig generellt för 

                                                 
44Lärarförbundet (2004). Lärarens handbok, skollag, läroplaner, yrkesetiska principer och FN:s 
barnkonvention. Solna: Tryckindustri information 
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alla estetiska arbetsformer enligt enkätundersökningen, men jag tror att det stämmer in extra 
mycket på just drama baserat på mina egna erfarenheter inom skolan. Att fler vill lära sig mer 
om dans än musik kan bero på att vi matats med musik redan som foster i magen och anser att 
vi har en viss kompetens redan. Dansen däremot är något exotiskt för många, kanske inte 
privat, men som arbetsform. Tittar man närmare på de två olika skolorna ser man att skola B i 
stort sett har samma statistik som båda skolorna tillsammans men inte skola A som i större 
utsträckning är nöjd som det är. Vi har tidigare kunnat urskilja att skola A har fler som arbetar 
med estetiska arbetsformer än skola B. Detta tror jag gör att skola A känner sig ”mättad” i 
mängden estetiska arbetsformer då de redan arbetar i förhållandevis mycket med dessa 
gentemot skola B. Lärare är av delade meningar där hälften vill ha mer av alla ämnen ungefär 
likvärdigt och andra delen är nöjda som det är. Fritidspedagogerna däremot vill ha mer 
estetiska arbetsformer i sin undervisning och då främst drama. De resterande vill arbeta mer 
med ungefär lika mycket. Detta har antagligen mycket att göra med att inga fritidspedagoger 
fanns med bland de svarande från skola A utan endast kom från skola B. Oavsett åldersgrupp 
så vill alla ha mer av alla estetiska arbetsformerna i likvärdig utsträckning i sin undervisning 
förutom åldern 40-49 som hellre vill arbeta mer med drama än musik och dans. Värt att notera 
är att de i åldern 50-59 vill både ha mer och är nöjda som det är när det kommer till frågan om 
de vill ha mer estetiska arbetsformer i sin undervisning. Jag har svårt att utläsa något ur 
åldersgruppernas resultat. 
 
 
Vilken betydelse har styrdokumenten för pedagogernas val av arbetsform? 
 
Totalt sett har pedagogerna vid båda skolorna mycket liten nytta eller viss nytta av kursplanen 
när de planerar ett estetiskt arbetspass. När pedagogerna på dessa två skolor integrerar 
estetiska arbetsformer visar resultatet att båda skolorna har generellt sett en mycket liten 
användning av styrdokumenten. Intressant är att kursplanen och LpO-94 har sådan liten 
betydelse hos båda skolorna, eftersom undervisningen utgår från dessa riktlinjer. Men många 
av pedagogerna på dessa skolor hade några års arbetslivserfarenhet och med tanke på att man 
varje termin gör grov planering inom de ämnen man har och man inte så ofta gör stora 
ändringar i styrdokumenten får den som arbetar med dem en grundläggande översikt vad som 
skall vara med. Detta kan ligga till grund för det låga behovet. Men å andra sidan kan 
lektionerna planeras utifrån redan tidigare gjorda mallar t.ex. material som pedagogen 
planerat vid ett tidigare skede i karriären, lånat material från andra pedagoger eller idéer från 
böcker, tidskrifter eller Internetsidor. Vid integration däremot tror jag att det angivna låga 
behovet av styrdokument beror på att man inte tänker utifrån de estetiska arbetsformerna när 
man integrerar, utan mer koncentrerar sig på ämnet som ligger till grund vid integreringen. 
T.ex. historia, svenska, matematik eller naturorienterade ämnen. Saar (2005) skriver att han 
undrar om det är den estetiska arbetsformen som barnen relaterar till eller ämnet som ligger i 
grunden vid integreringen.45 Han nämner även Lindqvists (2002) teorier där han tror att 
beroende av vilken metod man använder så kommer eleven att lära sig olika tillvägagångssätt 
i sinnet men ändå lära sig de fakta pedagogen vill förmedla.46 I detta tror jag att det finns en 
hel del sanning då jag misstänker att pedagogen generellt tänker utifrån ämnet som ligger till 
grund vid integrering. Eleverna däremot tillgodogör sig informationen oavsett metod men de 
kommer att minnas det estetiska tillvägagångssättet lättare om det gjorde ett starkt intryck, 
positivt eller negativt. De estetiska arbetsformerna ger pedagogen ett uttrycksmedel som har 
möjlighet att nå fram till eleverna på ett annat sätt. Man kan t.ex. göra abstrakta matematiska 

                                                 
45Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Universitetstryckeriet 
46Lindqvist, Gunilla (2002). Lek i skolan. Lund: studentlitteratur. 
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problem konkreta vilket säkerligen kan underlätta vissa individers förståelse för hur de skall 
hantera problemlösningen i huvudet. Det spelar egentligen inte någon roll hur eleverna arbetar 
med informationen i huvudet bara de förstår hur det fungerar. Däremot bör pedagogen ha 
kunskap om olika tankesätt för att kunna vara flexibel och hjälpa eleverna förstå. 
 
Både skola A, B, lärare, fritidspedagoger och åldrarna 30-49 anser sig ha störst nytta av 
styrdokumenten när det gäller bild och form oavsett om undervisningen är integrerad eller i 
form av icke integrerad bildlektion. Därefter prioriteringsmässigt kommer musik och drama 
som anses ungefär likvärdiga. Minst nytta av styrdokumenten har de gällande dans som 
dessutom är den enda av de fyra ämnena där de svarat att de inte har någon användning alls av 
kursplanen vid integrering. Detta kan bero på att de inte har dans i sin undervisning och 
således inte behöver styrdokumenten alls. Man kan även av resultatet utläsa att det är färre 
pedagoger som svarat på enkätfrågorna gällande dans, vilket också kan tydas på samma sätt 
dvs. att de inte undervisar i ämnet. Åldersgruppen 50-59 delar generellt sett ovanstående 
indelning men med en liten skillnad när det gäller musik och dans har pedagogerna lika stor 
nytta av båda, men om man jämför med bild och form och drama så är behovet mindre. Men 
det är svårt att utläsa något av det resultatet. 
 
 
6.3 Litteraturdiskussion 
Såhär i efterhand är jag imponerad över skola A:s arbetssituation. Skolan arbetar mycket 
medvetet med estetiska arbetsformer. Jag fick ett intryck av att någon eller några på skolan 
flitigt arbetar med att aktivera ledningsgrupp och annan personal till att fortbilda, belysa eller 
engagera sig i de estetiska arbetsformerna. Om detta skriver Barnes (1994) att om eleverna 
arbetar med kreativa aktiviteter så konfronteras de med känslor vi har för saker och ting47, 
Paulsen (1996) skriver även hon att sinnesupplevelser är viktiga för lärandet48 och det verkar 
som om skolan sett möjligheterna med ett estetiskt arbetssätt som relaterar mycket till att 
tillgodogöra sig information via de olika sinnena. Dessutom arbetar skolas personal mycket 
med de olika estetiska arbetsformerna vilket enligt Sundin (2003) är bra för eleverna då dessa 
har olika medfödda estetiska anlag vilket gör att man måste se utifrån den enskilda individen 
för att kunna stimulera denna på bästa sätt.49 Även i LpO-94 finns det gott om stöd för deras 
arbetssätt, om man ser till det jag tagit upp under tidigare under politiska dokument. Även 
Brodin och Hylanders (1998) slutsatser utifrån Sterns teorier om den amodala 
helhetsupplevelse50 blir omsatt i praktiken då de estetiska arbetsformerna stimulerar fler 
sinnen. Men jag vill inte påstå att skola B är sämre, de har även de utifrån resultatet personal 
som arbetar flitigt men inte i samma utsträckning som på skola A gällande estetiska 
arbetsformer. Däremot har de ämneslärare som har hand om de specifika estetiska ämnena. 
Detta har även skola A men skola B förlitar sig mer på att de skall ge eleverna den 
undervisning skolans timplan anger. Min slutsats blir att båda skolorna arbetar aktivt med 
estetiska arbetsformer men med olika metoder. Personligen tror jag att skola A:s arbetssätt 
skulle passa mig bättre då jag tror att det är viktigt att många arbetar med estetiska 
arbetsformer för att kunna tillgodose elevernas behov av varierade undervisnings metoder för 
att de skall känna att skolan är spännande och något att se fram emot. Jag kan bara föreställa 
mig hur det skulle kännas att få höra via omvägar att lilla Pelle längtar till skolan för där 

                                                 
47Barnes, Rob (1994). Lära barn skapa. Lund. Studentlitteratur 
48Paulsen, Brit (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur 
49Sundin, Bertil (2003). Estetik och pedagogik i dynamisk balans?, Stockholm: Mareld 
50Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (1998). Att bli sig själv, Daniel Sterns teori i förskolans vardag. 
Stockholm: Liber 
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händer det så mycket roliga saker. Att få en motiverad elev måste vara ett enormt positivt steg 
till att kunna förmedla ut kunskap. Dessutom om man ser till Saars (2005) citat av Vyjgotskij 
där han sammanfattningsvis anser att:  
 
De erfarenheter individen gör i den sociala världen sker alltid med hjälp av tecken. De kan 
bestå av språk, bilder, formler, verktyg, gester, etcetera.51

 
Kan man även här se ett behov av att variera sin undervisning. Skolorna har lyckats enligt min 
undersökning att visa att de är medvetna om estetikens betydelse för motivation och inlärning. 
 
För att runda av lite skulle jag vilja omvärdera min tankegång gällande vem som gör vad i 
skolan. I min bakgrund trodde jag att fritidspedagoger arbetade mer med de estetiska ämnena 
än lärarna. Nu såhär i efterhand måste jag erkänna att jag hade fel i viss mån. När det gäller 
dans och musik så arbetar fritidspedagogerna generellt sett inte alls med dessa estetiska 
arbetsformer, men det gör lärarna om än i liten utsträckning. Drama har båda 
yrkeskategorierna i likvärdig utsträckning. När det kommer till bild så arbetar 
fritidspedagoger mycket mer med denna arbetsform än lärarna där de flesta är aktiva men i 
mindre utsträckning än fritidspedagogerna. Man kan säga att statusen hos bildämnet är 
mycket hög hos fritidspedagogerna och att de i stor utsträckning har hand om mycket av 
bildundervisningen. Lärarna är delaktiga men inte i samma utsträckning. Däremot har de båda 
en viktig roll i att ge eleverna lite av varje arbetsform. Vi behöver alla yrkesgruppernas 
engagemang för att skolan skall kunna motivera och stärka elevernas upptäckarlust och känna 
att skolan är en plats där man kan ha kul trots alla krav från samhället. 
 
6.4 Vidare forskning 
Jag är medveten om att detta arbete enbart gäller dessa två skolor och att det inte finns 
tillräckligt många svar för att kunna ge annat än dessa enstaka exempel på pedagogers val av 
arbetsformer. För vidare undersökningar skulle jag rekommendera att göra en liknande 
undersökning men att se till att tillräckligt med respondenter finns för att göra resultatet 
mindre slumpartat. Dessutom föreslår jag att den som undersöker närvarar vid ifyllnad av 
enkäten i den mån det är möjligt eller skapar en tydligare enkät som minimerar missförstånd. 
Vidare skulle det vara intressant att undersöka statusen hos de estetiska arbetsformerna och 
jämföra med statusen hos alla andra ämnen i skolan. Detta för att se om man menar allvar 
med de centrala styrdokumentens krav på de estetiska arbetsformernas värde. En större 
undersökning än bara två skolor är dessutom något jag själv hade velat göra men inte kunde i 
brist på tid. Kanske kan man göra en undersökning kommunvis eller rikstäckande. I vilket fall 
så finns det en hel del svar att hämta hos våra pedagoger ute i skolvärlden. 

                                                 
51 Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Universitetstryckeriet sid.29 

 32



Referenser 
 
Barnes, Rob (1994). Lära barn skapa. Lund. Studentlitteratur 
 
Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (1998). Att bli sig själv, Daniel Sterns teori i förskolans 
vardag. Stockholm: Liber 
 
Ericson, Gertrud (2000). Dans på schemat, beskrivning och bedömning i ett estetiskt ämne. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Fredin, Kirsten & Hägglund, Kent (2004). Dramabok. Stockholm: Liber 
 
Gudmundsson, Christer (1997). Lär med musik. Falun: Scandbook 
 
Lindqvist, Gunilla (2002). Lek i skolan. Lund: studentlitteratur. 
 
Lööf Eriksson, Margareta (1987). Bildarbete bland barn, en bok om bildspråkets roll i 
inlärning och personlighetsutveckling i skola och förskola. Stockholm: Utbildningsförlaget 
 
Paulsen, Brit (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur 
 
Saar, Tomas (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: 
Universitetstryckeriet 
 
Sternudd, Mia Marie F (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra 
dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner. Stockholm: Elanders 
Gotab 
 
Sundin, Bertil (1995). Barns musikaliska utveckling. Stockholm: Liber utbildning 
 
Sundin, Bertil (2003). Estetik och pedagogik i dynamisk balans?, Stockholm: Mareld 
 
Lärarförbundet (2004). Lärarens handbok, skollag, läroplaner, yrkesetiska principer och 
FN:s barnkonvention. Solna: Tryckindustri information 
 
Skolverkets rapport nr 51 (1994). Möte med dansen, som konstform i skolan. Västervik: 
Ekblads 
 
Skolverket. (Inrättad 2000-07) kursplanen musik. Hämtat 2006-12-03, från 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&i
d=3877&extraId=2087
 
Skolverket. (Inrättad 2000-07) kursplanen bild. Hämtat 2006-12-03, från 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&i
d=3869&extraId=2087
 
Skolverket. (Inrättad 2000-07) kursplanen idrott och hälsa. Hämtat 2006-12-03, från 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&i
d=3872&extraId=2087

 33

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3877&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3877&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087


Bilaga 1 
 
x.1 Hur mycket tid per vecka väljer du att använda till planering och förberedelser 
gällande bild och form, musik, drama och dans i dina undervisnings grupper? 

 
Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 

alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
Bi 9/1  4/1  0/1 0/2 0/1 
Mu 5/2 1/0 1/0 0/0 3/4  
Dr 7/3 0/0 0/0 1/0 3/2 
Da 4/1 0/0 0/0 0/0 6/5 
 
Totalt 25/7 5/1 1/1 1/2 12/12 
 
Bild 
Lärare: 9 av 13 planerar mindre än 30 minuter per vecka.  
Fritidspedagoger: Planerar i olika utsträckning beroende på vem av dem man frågar.
  
 
Musik 
Lärare: Planerar generellt sett mindre än 30 minuter i veckan med musik.  
Fritidspedagoger: Ägnar till största delen ingen tid alls till planering.  
 
Drama 
Lärarna: planerar mindre än 30 minuter i veckan. 
Fritidspedagoger: Lägger i majoritet inte ner någon tid alls på planering.  
 
Dans 
Lärare: Valt att inte spendera tid på att planera lektioner med dans, men det finns en liten 
mindre grupp som planerar mindre än 30 minuter i veckan. 
Fritidspedagoger: Valt att inte spendera tid på att planera lektioner med dans. 
 
Sammanställning 
Sammanfattningsvis för både lärare och fritidspedagoger gäller planeringstiden 30 minuter i 
veckan eller ingen tid alls till planering om vi tittar på alla ämnen. Bildämnet är det ämne det 
planeras mest i för båda yrkeskategorierna. Dans är det ämne man planerar minst i och musik 
och drama ligger ungefär lika i mitten. Även detta gäller båda yrkeskategorierna. 
 

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
Bi 4/2/3 3/1/3 0/1/0 1/0/1 0/2/0 
Mu 2/4/2 2/0/0 0/0/1 0/0/0 4/2/1
  
Dr 4/4/2 1/0/0 0/0/0 0/0/1 2/1/1 
Da 1/2/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 7/4/3 
 
Totalt 11/12/8 6/1/3 0/1/1 1/0/2 13/9/5 



 
Bild 
30-39: Mindre än 30 minuter i veckan eller 30-59 minuter i veckan. 
40-49: Spridda svar över flera olika alternativ. 
50-59: Mindre än 30 minuter i veckan eller 30-59 minuter i veckan.  
 
Musik 
30-39: De flesta planerar inte alls. 
40-49: Majoriteten planerar mindre än 30 minuter i veckan. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
Drama 
30-39: De flesta planerar mindre än 30 minuter i veckan eller ingen tid alls. 
40-49: De flesta planerar mindre än 30 minuter i veckan eller ingen tid alls. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
Dans 
30-39: Majoriteten använder ingen tid alls att planera.  
40-49: De flesta planerar inte alls, men en liten del av de svarande planerar mindre än 30 
 minuter i veckan med planering av dans. 
50-59: Majoriteten använder ingen tid alls att planera.  
 
Sammanställning 
I majoritet för alla åldersgrupper är planeringstiden 30minuter i veckan eller ingen tid alls. 
Dansen lägger alla åldrar minst planering på och bild och form är det ämne där man lägger ner 
mest planeringstid inom alla åldrar. 
 
 
x.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med bild och form, 
musik, drama och dans? 
 

Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
Bild 8/0 3/1 1/0 0/4 1/1  
Musik 4/1 1/1 0/0 1/0 3/4 
Drama 8/1 0/1 0/0 1/0 2/2 
Dans 2/0 1/0 0/0 0/0 7/5 
 
Totalt 22/2 5/3 1/0 2/4 13/12 
 
Bild 
Lärare: Undervisar generellt sett mindre än 60 minuter i veckan. 
Fritidspedagoger: Majoriteten undervisar mer än 4 timmar i veckan. 
 
Musik 
Lärare: Undervisar mindre än 60 minuter i veckan eller ingen tid alls. 
Fritidspedagoger: De flesta undervisar inte i musik. 
 
Drama 



Lärare: Undervisar generellt sett mindre än 60 minuter i veckan. 
Fritidspedagoger: Spridda resultat, men inte mer än 1-2 timmar i veckan. 
 
Dans 
Lärare: De flesta undervisar inte i dans med ett fåtal undantag. 
Fritidspedagoger: Dansundervisning förekommer inte hos fritidspedagoger. 
 
Sammanställning 
Båda yrkesgrupperna undervisar mest i bild och form. Dansen är den arbetsform det 
undervisas minst i. Där emellan hamnar drama och musik. 
  

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
Bild 3/2/3 1/1/2 1/1/1 2/1/1 1/1/0 
Musik 1/2/2 2/2/0 0/0/0 0/0/1 4/2/1 
Drama 3/2/2 2/0/0 0/1/0 0/0/1 2/1/1 
Dans 0/1/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 8/4/3 
 
Totalt 7/7/7 5/3/3 1/2/1 2/1/3 15/8/5 
 
Bild 
30-39: Mycket stor spridning på resultaten där alla utom en väljer att undervisa i bild och 
 form. 
40-49: Samma som 30-39. 
50-59: Nästan samma som 30-39 med skillnaden att alla undervisar i bild. 
 
Musik 
30-39: Undervisar generellt sett inte i musik. 
40-49: Jämnt fördelat mellan 1-2 timmar, mindre än 60 minuter till ingen tid alls i veckan. 
50-59: Utspritt över olika alternativ, men där de flesta undervisar 60 minuter eller mindre. 
 
Drama 
30-39: Jämnt fördelat där de flesta undervisar i ämnet, men då max 1- 2 timmar i veckan. 
40-49: Spridda svar över flera olika alternativ. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
Dans 
30-39: Undervisar inte i ämnet. 
40-49: Majoriteten undervisar inte i ämnet. 
50-59: Majoriteten undervisar inte i ämnet. 
 
Sammanställning 
Alla åldersgrupper undervisar mest i bild och form. 30-39 arbetar mer med drama medan 40-
49 arbetar mer med musik och 50-59 arbetar lika mycket med dessa båda arbetsformer. På 
sista plats kommer dansen som undervisningsform inom alla åldersgrupper. 
 
 
x.3 Hur ofta integrerar du bild och form, musik, drama och dans med andra ämnen i 
lektionsundervisningen? 



Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 alt. 6 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig 
Bild 1/2 5/1 2/0 4/1 1/2 0/0 
Musik 0/0 5/0 1/0 2/1 3/1 0/4 
Drama 0/0 2/0 4/0 2/1 1/2 2/2 
Dans 0/0 0/0 0/0 1/0 3/0 6/5 
 
Totalt 1/2 12/1 7/0 9/3 8/5 8/11 
 
Bild 
Lärare: Alla integrerar, men majoriteten några gånger i veckan. Det finns även många som 
integrerar några gånger i månaden. 
Fritidspedagoger: Spridda svar, men alla integrerar i olika utsträckning. 
 
Musik 
Lärare: De flesta integrerar några gånger i veckan, men även några som integrerar mer sällan. 
Dock ingen som inte integrerar musik av de som svarat. 
Fritidspedagoger: Aldrig eller mycket sällan integreras musik. 
 
Drama 
Lärare: Stor spridning på svaren, men de flesta integrerar 1 gång i veckan. 
Fritidspedagoger: Spridda svar, men integration sker som mest några gånger i månaden. Inte 
mer, oftast mer sällan eller aldrig. 
 
Dans 
Lärare: Integreras oftast aldrig, men några enstaka personer integrerar max några gånger per 
månad. 
Fritidspedagoger: Alla som svarat integrerar inte dans med andra ämnen. 
 
Sammanställning 
Inom båda yrkeskategorierna integrerar man bild och form mer än de andra estetiska 
arbetsformerna. Drama och musik är ungefärliga med varandra och dansen är mindre attraktiv 
att integrera. 
 

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 alt. 5 alt. 6 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig 
Bild 2/1/2 4/2/2 0/0/2 1/1/1 1/2/0 0/0/0 
Musik 0/0/0 2/2/2 0/1/1 2/0/1 1/1/0 3/2/1 
Drama 0/0/0 0/1/2 2/1/1 2/0/0 1/2/0 2/1/1 
Dans 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 1/3/1 6/3/2 
 
Totalt 2/1/2 6/5/6 2/2/5 5/1/2 4/8/1 11/6/4 
 
Bild 
30-39: Majoriteten integrerar några gånger i veckan,  men alla integrerar. 
40-49: Spridda svar över flera olika alternativ. Alla integrerar i olika utsträckning. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ. Alla integrerar i olika utsträckning. 
 



Musik 
30-39:  Spridda svar över flera olika alternativ. 
40-49:  Spridda svar över flera olika alternativ. 
50-59:  Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
Drama 
30-39:  Spridda svar över flera olika alternativ. 
40-49:  Spridda svar över flera olika alternativ. 
50-59:  Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
Dans 
30-39: De flesta integrerar inte dans. 
40-49: Vissa integrerar 1-3 gånger per termin, andra inte alls. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
Sammanställning 
På topp inom alla åldersgrupper är bild och form, följt av musik och drama som tar upp 
ungefär lika mycket tid och dansen kommer sist. Dvs ingen större skillnad åldersgrupperna 
emellan. 
 
 
x.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av bild, musik, 
drama och dansförmågan till nytta för dig då du planerar ett arbetspass med någon av 
dessa arbetsformer?  
 

Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
Bild 2/0 7/5 4/1 0/0 
Musik 1/1 4/0 3/1 3/1 
Drama 0/0 1/2 9/1 1/2  
Dans 0/0 1/1 5/0 4/4 
 
Totalt 3/1 13/8 21/3 8/7 
 
Bild 
Lärare: De flesta har viss nytta av kursplanen, men alla som svarat har nytta i olika 
utsträckning. 
Fritidspedagoger: De flesta har viss nytta av kursplanen, men alla som svarat har nytta i olika 
utsträckning. 
 
Musik 
Lärare: Spridda svar jämnt fördelade över flera olika alternativ, men de flesta har nytta i olika 
utsträckning av kursplanen.  
Fritidspedagoger: Spridda svar över flera olika alternativ 
 
Drama 
Lärare: Majoriteten svarar att de har mycket liten nytta av kursplanen. 
Fritidspedagoger: Spridda svar över flera olika alternativ 
 



Dans 
Lärare: De svarar att de har mycket liten eller ingen nytta alls av kursplanen. 
Fritidspedagoger: Har i majoritet ingen nytta alls av kursplanen. 
 
Sammanställning 
Lärarna har mest nytta av kursplanen när det gäller bild och form där alla har användning av 
den i någon form. Ser man till svaren inom musik och drama finns det en viss skillnad. 
Musiken har färre lärare som har användning av kursplanen, men av dessa är det fler som har 
större nytta av den till skillnad från drama där  det är större antal lärare som använder sig av 
kursplanen i mindre utsträckning. Kursplanen för dans har lärarna minst användning av. 
Fritidspedagogerna har även de mest nytta av kursplanen för bild och form och precis som 
lärarna använder sig de alla av den. De ser ganska jämnt ut gällande användning för 
kursplanen inom drama och musik. Dansen hamnar inte långt efter, men mindre användning 
för den sistnämnda finns det. 
 

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
alt. 1  alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
Bild 1/1/1 5/2/5 2/3/1 0/0/0 
Musik 0/1/1 3/1/1 0/2/1 4/0/0 
Drama 0/0/0 2/0/2 4/4/3 2/1/0 
Dans 0/1/0 1/0/1 1/2/2 6/2/1 
 
Totalt 1/3/2 11/3/9 7/11/7 12/3/1 
 
Bild 
30-39: Viss nytta av kursplanen, alla har nytta av kursplanen i någon form. 
40-49: Mycket liten nytta eller viss nytta av kursplanen, alla har nytta av kursplanen i någon 
 form. 
50-59: Viss nytta av kursplanen, alla har nytta av kursplanen i någon form. 
 
Musik 
30-39: Ingen nytta eller viss nytta av kursplanen. 
40-49: Spridda svar över flera olika alternativ, men alla har någon form av användning av 
 kursplanen. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ, men alla har någon form av användning av 
 kursplanen. 
 
Drama 
30-39: Generellt sett mycket liten nytta av kursplanen. 
40-49: Generellt sett mycket liten nytta av kursplanen. 
50-59: Mycket liten användning eller viss nytta av kursplanen, men alla har användning för 
 den. 
 
Dans 
30-39: De flesta har ingen nytta av kursplanen. 
40-49: Spridda svar över flera olika alternativ. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ 
 
Sammanställning 



De mellan 30-39 har mest nytta av kursplanen gällande bild och form följt av drama, musik 
och dans i fallande ordning. 40-49 har mest nytta av kursplanen gällande bild och form tätt 
följt av musik, drama och dans i fallande ordning. Sista åldersgruppen 50-59 har mest nytta av 
kursplanen gällande bild och form sedan drama. Musik och dans är jämna med små 
skillnader.  
 
 
x.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att 
integrera bild och form, musik, drama och dans med andra ämnen? 
 

Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
Bild 1/0 7/3 5/2 0/1 
Musik 0/0 1/2 9/1 1/2 
Drama 0/0 1/0 8/3 2/2 
Dans 0/0 1/0 4/0 4/4 
 
Totalt 1/0 10/5 26/6 7/9 
 
Bild 
Lärare: Viss nytta eller mycket liten nytta. Alla har nytta av kursplanen när de integrerar. 
Fritidspedagoger: Viss nytta eller mycket liten nytta av kursplanen. 
 
Musik 
Lärare: Majoriteten har mycket liten nytta av kursplanen. 
Fritidspedagoger: Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
Drama 
Lärare: Mycket liten nytta av kursplanen. 
Fritidspedagoger: Mycket liten nytta eller ingen nytta alls av kursplanen. 
 
Dans 
Lärare: Mycket liten nytta eller ingen nytta alls av kursplanen. 
Fritidspedagoger: Ingen har nytta av kursplanen. 
 
Sammanställning 
Lärare har mest nytta av kursplanen vid integrering av andra ämnen gällande bild och form. 
Musik och drama är jämbördiga medens de har minst nytta av kursplanen gällande dans. 
Fritidspedagogerna svarade att de har mest användning av kursplanen gällande bild och form, 
följt av musik och drama som är jämbördiga och sist ingen nytta alls av kursplanen gällande 
dans. 
 

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
Bild 0/0/1 4/1/5 4/4/1 0/1/0 
Musik 0/0/0 1/0/2 2/3/1 4/1/0   
Drama 0/0/0 0/0/1 5/4/4 3/1/0   
Dans 0/0/0 0/0/1 0/2/2 6/3/1   



 
Totalt 0/0/1 5/1/9 11/13/8 13/6/1 
 
Bild 
30-39: Viss nytta eller mycket liten nytta av kursplanen. Alla har haft användning av 
 kursplanen i någon form. 
40-49: Mycket liten nytta av kursplanen. 
50-59: Viss nytta av kursplanen i majoritet, men alla har haft användning av den. 
 
Musik 
30-39: Majoriteten har ingen nytta av kursplanen. 
40-49: Mycket liten eller ingen nytta av kursplanen. 
50-59: Viss nytta eller ingen nytta. 
 
Drama 
30-39: Mycket liten nytta eller ingen nytta av kursplanen. 
40-49: Mycket liten nytta av kursplanen. 
50-59: Mycket liten nytta, men alla har haft nytta av kursplanen. 
 
Dans 
30-39: Ingen har haft nytta av kursplanen. 
40-49: Mycket liten nytta eller ingen nytta av kursplanen. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
Sammanställning 
Pedagogerna i åldern 30-39 har mest nytta av kursplanen när de skall integrera bild och form. 
Alla svarade att de i olika utsträckning har användning av den. Drama är det ämnet där 
kursplanen kommer till mest användning efter bild och form följt av musik och sist dans där 
de inte alls har användning av kursplanen vid integrering. Mellangruppen 40-49 svarade på ett 
sådant sätt att det inte finns en klar majoritet hos någon av ämnena, men en viss rangordning 
finns det där differenserna är mycket små. Ordningen är följande; bild och form, drama, 
musik och dans. Sista åldersgruppen 50-59 rangordnar bild och form högst följt av  drama. 
Musik och dans hamnar på delad plats. 
 
 
5.1 Skulle du vilja ha mer eller mindre av estetiska arbetsformer i din undervisning? 
 

Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 
□  Mer   □  mindre   □  det är bra som det är   
6/5 0/0 7/1 
 
Lärare: Vill både ha mer och är nöjda som det är. 
Fritidspedagoger: Vill ha mer av estetiska arbetsformer i sin undervisning. 
 

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 
□  Mer   □  mindre   □  det är bra som det är   
5/5/3 0/0/0 3/1/4 
 



30-39: De flesta vill ha mer estetiska arbetsformer i sin undervisning, men en mindre grupp är 
 nöjd som det är. 
40-49: Vill ha mer estetiska arbetsformer i sin undervisning. 
50-59: Är både nöjd som det är och vill ha mer. 
 
5.2 Om du skulle vilja ha mer estetiska arbetsformer vad skulle du vilja arbeta mer 
med? 
 

Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
4/3 5/2 5/5 5/2 
 
Lärare: Spridda svar över flera olika alternativ. 
Fritidspedagoger: Fler vill arbeta mer med drama som estetisk arbetsform. 
 

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
3/2/2 3/3/3 4/4/3 2/2/3 
 
30-39: Spridda svar över flera olika alternativ. 
40-49: Spridda svar över flera olika alternativ, men där drama är det de helst skulle vilja 
 arbeta mer med som estetisk arbetsform. 
50-59: Spridda svar över flera olika alternativ. 
 
 
5.3 Om du vill ha mindre estetiska arbetsformer i din undervisning vad skulle du vilja 
arbeta mindre med? 
 

Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
0/0 0/0 0/0 1/0 
 
Lärare: En enstaka person vill arbeta mindre med musik.  
Fritidspedagoger: Ingen vill arbeta mindre med estetiska arbetsformer. 
 

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
alt. 1 alt. 2 alt. 3 alt. 4 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 
 
30-39: En enstaka person vill arbeta mindre med musik. 
40-49: Ingen vill arbeta mindre med estetiska arbetsformer. 
50-59: Ingen vill arbeta mindre med estetiska arbetsformer. 
 
 
5.4 Vad anser du det finns för hinder för estetiska arbetsformer i skolan? 



 
Jämförelse mellan lärare / fritidspedagoger 

□  egen utbildning för estetiska arbetsformer saknas ofta hos pedagogerna    6/4 
□  skolans resurser är otillräckliga    5/1 
□  planeringstiden räcker inte till    5/3 
□  intresse att arbeta med estetiska arbetsformer saknas hos pedagogerna    2/1 
□  det finns inga hinder 4/1 
 
Lärare: De flesta anser att egen utbildning hos pedagogen oftast saknas eller att skolans 
resurser eller planeringstiden inte räcker till. Därefter är det några som inte ser något hinder. 
Det som ses som minst bekymmer är intresset att arbeta med estetiska arbetsformer. 
Fritidspedagoger: De flesta tycker att egen utbildning saknas eller att planeringstiden inte 
räcker till. Övriga problem har inte uppmärksammats av många i undersökningen. 
 

Jämförelse mellan åldersgrupperna 30-39/40-49/50-59 
□  egen utbildning för estetiska arbetsformer saknas ofta hos pedagogerna    3/4/4 
□  skolans resurser är otillräckliga    3/0/3 
□  planeringstiden räcker inte till    4/5/1 
□  intresse att arbeta med estetiska arbetsformer saknas hos pedagogerna    2/1/0 
□  det finns inga hinder 2/2/1 
 
30-39: Denna åldersgrupp sprider ut sina åsikter ganska jämnt över svaren där 
 planeringstiden anses vara ett lite större hinder än övriga exempel. Överlag finns 
 det många hinder för estetiska arbetsformer. 
40-49: Störst hinder för estetiska arbetsformer är att planeringstiden inte räcker till och att 
 egen utbildning saknas. Ingen anser dock att skolans resurser är ett hinder. 
50-59: Egen utbildning och skolans resurser är det största hindret i denna åldersgrupp. Värt 
 att tillägga är att alla tror att det finns ett intresse att arbeta med estetiska arbetsformer 
 i skolan. 



Bilaga 2 
 
x.4 Om du integrerar bild och form, musik, drama och dans med andra ämnen vilka 
arbetsformer använder du då? 
 
Bild 
alt. 1 alt. 2 
□  illustration till en text   □  fri bild och form uppg. för eleven när ordinarie uppg. är utförd 
9/7 5/6 
 
Andra alternativ som framkommit under enkätundersökningen:  
- Att skapa något utifrån historia ämnet t.ex. bygga medeltida städer.  
- Bilduppgifter till musik där eleven målar det den upplever i musiken.  
- Illustrera en upplevelse från t.ex. en utflykt i skogen. 
 
Musik 
Svar som framkommit ur enkäten är följande:  
- Integrera med svenskan och skapa en musikal eller sånger. 
- Engelska sånger. 
- Musik till rörelse, lekar och dans. 
- Sjunger om ämnet t.ex. landskap eller land. 
- Alfabets sånger, rim och ramsor. 
- För att samla barnen till lugn under värdegrundsarbete. 
 
Drama 
Alt. 1 alt. 2 
□  gestaltning av en berättelse   □  beskrivning av en upplevelse etc.  
7/7  5/3 
 
Andra alternativ som framkommit under enkätundersökningen: 
- Svenska traditioner 
- Värdegrundsarbete 
- Trygghetsövningar med musikaliska inslag. 
- Dramatisera engelska dialoger. 
- Skapa och framföra dramatiseringar. 
 
Dans 
Svar som framkommit ur enkäten är följande:  
- Svenska folkdanser, europadanser, medeltida danser m.m. 
- Integrering mellan idrott/rörelse och dans. 
- Dans till ramsor som barnen gör själva. 
 



Bilaga 3 
 
Estetiska arbetsformer i skolan 
 
Bild och form 
1.1 Hur mycket tid per vecka väljer du att använda till planering och förberedelser gällande 
bild och form i dina undervisningsgrupper? 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
 
1.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med bild och form? 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
 
1.3 Hur ofta integrerar du bild och form med andra ämnen i lektionsundervisningen? 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig  
(Om du valt alternativet aldrig hoppa till fråga 1.5.1) 
 
1.4 Om du integrerar bild och form med andra ämnen vilka arbetsformer använder du då? 
(ange gärna fler alternativ än följande exempel nedan) 

□  illustration till en text   □  fri bild och form uppg. för eleven när ordinarie uppg. är utförd 
 
Andra alternativ: _____________________________________________________________
(Om du behöver mer plats att skriva använd gärna baksidan men numrera gärna i början t.ex. 1.4, 2.4, 3.4 osv…) 
 
1.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av bildförmåga till nytta 
för dig då du planerar ett arbetspass med bild och form?  
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
1.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att integrera 
bild och form med andra ämnen? (Om du valt alternativet aldrig på fråga 1.3 hoppa över till fråga 2.1) 

□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
Musik 
2.1 Hur mycket tid per vecka väljer du att använda till planering och förberedelser gällande 
musik i dina undervisningsgrupper? 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
 
2.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med musik? 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
 
2.3 Hur ofta integrerar du musik med andra ämnen i lektionsundervisningen? 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig  
(Om du valt alternativet aldrig hoppa till fråga 2.5.1) 
 
2.4 Om du integrerar musik med andra ämnen vilka arbetsformer använder du då? 
(ange gärna fler alternativ) 
 
Svar: ______________________________________________________________________



2.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av musikförmåga till 
nytta för dig då du planerar ett arbetspass med musik?  
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
2.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att integrera 
musik med andra ämnen? (Om du valt alternativet aldrig på fråga 2.3 hoppa över till fråga 3.1) 

□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
Drama 
3.1 Hur mycket tid väljer du att använda per vecka till planering och förberedelser gällande 
drama i din undervisning? 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
 
3.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med drama? 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
 
3.3 Hur ofta integrerar du drama med andra ämnen i lektionsundervisningen? 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig  
(Om du valt alternativet aldrig hoppa till fråga 3.5.1) 
 
3.4 Om du integrerar drama med andra ämnen vilka arbetsformer använder du då? 
(ange gärna fler alternativ än exemplen nedan) 

□  gestaltning av en berättelse   □  beskrivning en upplevelse etc.   
 
Andra alternativ: _____________________________________________________________
 
3.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av dramaförmåga till 
nytta för dig då du planerar ett arbetspass med drama?  
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
3.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att integrera 
drama med andra ämnen? (Om du valt alternativet aldrig på fråga 3.3 hoppa över till fråga 4.1) 

□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
Dans 
4.1 Hur mycket tid väljer du att använda till planering per vecka och förberedelser gällande 
dans i din undervisning? 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
 
4.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med dans? 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
 
4.3 Hur ofta integrerar du dans med andra ämnen i lektionsundervisningen? 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig  
(Om du valt alternativet aldrig hoppa till fråga 4.5.1) 
 
 
 



4.4 Om du integrerar dans med andra ämnen vilka arbetsformer använder du då? 
(ange gärna fler alternativ) 
 
Svar: ______________________________________________________________________
 
4.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av dansförmåga till 
nytta för dig då du planerar ett arbetspass med dans?  
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
4.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att integrera 
dans med andra ämnen? (Om du valt alternativet aldrig på fråga 4.3 hoppa över till fråga 5.1) 

□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
Allmänna frågor 
5.1 Skulle du vilja ha mer eller mindre av estetiska arbetsformer i din undervisning? 
□  Mer (hoppa över 5.3)   □  mindre (gå till 5.3)   □  det är bra som det är (hoppa till 5.4)  
 
5.2 Om du skulle vilja ha mer estetiska arbetsformer vad skulle du vilja arbeta mer med? 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
 
5.3 Om du vill ha mindre estetiska arbetsformer i din undervisning vad skulle du vilja arbeta 
mindre med? (ange gärna fler alternativ) 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
 
5.4 Vad anser du det finns för hinder för estetiska arbetsformer i skolan? 
□  egen utbildning för estetiska arbetsformer saknas ofta hos pedagogerna    
□  skolans resurser är otillräckliga    
□  planeringstiden räcker inte till    
□  intresse att arbeta med estetiska arbetsformer saknas hos pedagogerna    
□  det finns inga hinder 
 
Annat alternativ: _____________________________________________________________
 
Kategoriseringsinformation 
 
6.1 Kön 6.2 Ålder 
□  Kvinna   □  Man □  18-29   □  30-39    □  40-49    □  50-59   □  60+ 
 
6.3 Yrkeskategori 
□  Fritidspedagog   □  Lärare   □  Förskollärare   □  Annan tjänst: _____________________ 
 
6.4 Antal år i yrket 
□  0-5   □  6-10   □  11-15   □  16-20   □  21-25   □  26-30   □  31+ 
 
6.6 Jag undervisar i: 
□  förskoleklass   □  skolår1   □  skolår2   □  skolår3   □  skolår4   □  skolår5  □  skolår6 



Estetiska arbetsformer i skolan 
 
Bild och form 
1.1 Hur mycket tid per vecka väljer du att använda till planering och förberedelser gällande 
bild och form i dina undervisningsgrupper? 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
 
1.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med bild och form? 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
 
1.3 Hur ofta integrerar du bild och form med andra ämnen i lektionsundervisningen? 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig  
(Om du valt alternativet aldrig hoppa till fråga 1.5.1) 
 
1.4 Om du integrerar bild och form med andra ämnen vilka arbetsformer använder du då? 
(ange gärna fler alternativ än följande exempel nedan) 

□  illustration till en text   □  fri bild och form uppg. för eleven när ordinarie uppg. är utförd 
 
Andra alternativ: _____________________________________________________________
(Om du behöver mer plats att skriva använd gärna baksidan men numrera gärna i början t.ex. 1.4, 2.4, 3.4 osv…) 
 
1.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av bildförmåga till nytta 
för dig då du planerar ett arbetspass med bild och form?  
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
1.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att integrera 
bild och form med andra ämnen? (Om du valt alternativet aldrig på fråga 1.3 hoppa över till fråga 2.1) 

□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
Musik 
2.1 Hur mycket tid per vecka väljer du att använda till planering och förberedelser gällande 
musik i dina undervisningsgrupper? 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
 
2.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med musik? 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
 
2.3 Hur ofta integrerar du musik med andra ämnen i lektionsundervisningen? 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig  
(Om du valt alternativet aldrig hoppa till fråga 2.5.1) 
 
2.4 Om du integrerar musik med andra ämnen vilka arbetsformer använder du då? 
(ange gärna fler alternativ) 
 
Svar: ______________________________________________________________________
 



2.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av musikförmåga till 
nytta för dig då du planerar ett arbetspass med musik?  
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
2.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att integrera 
musik med andra ämnen? (Om du valt alternativet aldrig på fråga 2.3 hoppa över till fråga 3.1) 

□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
Drama 
3.1 Hur mycket tid väljer du att använda per vecka till planering och förberedelser gällande 
drama i din undervisning? 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
 
3.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med drama? 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
 
3.3 Hur ofta integrerar du drama med andra ämnen i lektionsundervisningen? 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig  
(Om du valt alternativet aldrig hoppa till fråga 3.5.1) 
 
3.4 Om du integrerar drama med andra ämnen vilka arbetsformer använder du då? 
(ange gärna fler alternativ än exemplen nedan) 

□  gestaltning av en berättelse   □  beskrivning en upplevelse etc.   
 
Andra alternativ: _____________________________________________________________
 
3.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av dramaförmåga till 
nytta för dig då du planerar ett arbetspass med drama?  
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
3.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att integrera 
drama med andra ämnen? (Om du valt alternativet aldrig på fråga 3.3 hoppa över till fråga 4.1) 

□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
Dans 
4.1 Hur mycket tid väljer du att använda till planering per vecka och förberedelser gällande 
dans i din undervisning? 
□  mindre än 30 min/v   □  30-59 min/v   □  1-2 tim/v   □  mer än 2 tim/v   □  ingen tid alls 
 
4.2 Hur mycket undervisningstid per vecka väljer du att arbeta med dans? 
□  mindre än 60 min/v   □  1-2 tim/v   □  3-4 tim/v   □  mer än 4 tim/v   □  ingen tid alls 
 
4.3 Hur ofta integrerar du dans med andra ämnen i lektionsundervisningen? 
□  varje dag   □  några ggr/V   □  1g/V   □  några ggr/m   □  1-3ggr/termin   □  aldrig  
(Om du valt alternativet aldrig hoppa till fråga 4.5.1) 
 
 
 



4.4 Om du integrerar dans med andra ämnen vilka arbetsformer använder du då? 
(ange gärna fler alternativ) 
 
Svar: ______________________________________________________________________
 
4.5.1 I vilken mån är kursplanens innehåll angående barns utveckling av dansförmåga till 
nytta för dig då du planerar ett arbetspass med dans?  
□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
4.5.2 I vilken mån har du haft motsvarande nytta av kursplanen när du planerat att integrera 
dans med andra ämnen? (Om du valt alternativet aldrig på fråga 4.3 hoppa över till fråga 5.1) 

□  stor nytta   □  viss nytta   □  mycket liten nytta   □  ingen nytta 
 
Allmänna frågor 
5.1 Skulle du vilja ha mer eller mindre av estetiska arbetsformer i din undervisning? 
□  Mer (hoppa över 5.3)   □  mindre (gå till 5.3)   □  det är bra som det är (hoppa till 5.4)  
 
5.2 Om du skulle vilja ha mer estetiska arbetsformer vad skulle du vilja arbeta mer med? 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
 
5.3 Om du vill ha mindre estetiska arbetsformer i din undervisning vad skulle du vilja arbeta 
mindre med? (ange gärna fler alternativ) 
□  dans   □  bild   □  drama   □  musik 
 
5.4 Vad anser du det finns för hinder för estetiska arbetsformer i skolan? 
□  egen utbildning för estetiska arbetsformer saknas ofta hos pedagogerna    
□  skolans resurser är otillräckliga    
□  planeringstiden räcker inte till    
□  intresse att arbeta med estetiska arbetsformer saknas hos pedagogerna    
□  det finns inga hinder 
 
Annat alternativ: _____________________________________________________________
 
Kategoriseringsinformation 
 
6.1 Kön 6.2 Ålder 
□  Kvinna   □  Man □  18-29   □  30-39    □  40-49    □  50-59   □  60+ 
 
6.3 Yrkeskategori 
□  Fritidspedagog   □  Lärare   □  Förskollärare   □  Annan tjänst: _____________________ 
 
6.4 Antal år i yrket 
□  0-5   □  6-10   □  11-15   □  16-20   □  21-25   □  26-30   □  31+ 
 
6.6 Jag undervisar i: 
□  förskoleklass   □  skolår1   □  skolår2   □  skolår3   □  skolår4   □  skolår5  □  skolår6 
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