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Abstract  

In this examination paper I have made a study with the purpose of describing and 

understanding why teachers in pre- school and school think that they should use esthetics. 

I would also further like to know what they want the children to learn and develop 

through the use of esthetics and also how they think this should be done, which methods 

they think is best to reach there goals.           

As investigation method I have used a qualitative half structured research interview and I 

have interviewed four teachers with experiences in this field. 

  

Through the work with this examination paper (through the reading of books and my 

interviews) I have, among other things come to the conclusion that the didactic of 

esthetics to a great deal is about the children’s participation and influence in there own 

learning and social progress. The use of esthetics opens many doors for the children to 

see that there are many ways to learn and many different ways to get knowledge about 

things in life. In esthetic learning the most important thing is often the learning process 

itself. Through the use of theme works, which sprung from the children’s own ideas, the 

children get the opportunity to work with, stimulate and develop all their senses. If you 

read something in a book, it’s easy to forget it. Through the use of esthetics the children 

get knowledge that on the contrary stays within their whole body and will not easily be 

forgotten.      
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Sammanfattning 

I denna uppsats valde jag att göra en undersökning med syftet att beskriva och förstå 

varför lärare i förskolan och skolan anser att man ska jobba med estetik. Vidare ville jag 

också beskriva och förstå vad lärarna i förskolan och skolan anser att barnen ska lära sig 

och utveckla genom estetiken, och även hur detta bör gå till, dvs. vilka metoder de 

använder för att nå målen.   

Som undersökningsmetod använde jag mig av kvalitativ halvstrukturerad 

forskningsintervju och jag intervjuade fyra lärare med olika lång erfarenhet inom 

området.  

 

Genom arbetet med detta examensarbete (genom läsandet av litteratur och mina 

intervjuer) har jag bland annat kommit fram till att estetisk didaktik handlar om att barnen 

är delaktiga och får inflytande i sitt eget lärande och sociala utveckling. Estetiken öppnar 

många dörrar för barnen och de får lära sig att det finns flera olika sätt att lära och ta till 

sig kunskaper på. I estetiskt lärande är också ofta den lärande processen viktigare än 

målet, alltså på vilket sätt man får kunskaper. Genom temaarbeten som utgår ifrån 

barnens egna idéer ges barnen möjligheten att jobba med, stimulera och utveckla alla sina 

sinnen. När du läser någonting i en bok kan du läsa det och sedan glömma bort det. 

Estetiskt lärande ger däremot kunskaper som sitter kvar i hela kroppen och glöms inte 

lika lätt bort.  

  
Nyckelord: Estetik, didaktik, temaarbete, skapande, sinneskunskap
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Jag närmar mig nu slutet av utbildningen till lärare och det är många tankar och 

funderingar som väckts under den tid jag har studerat. Under mitt första år läste jag 10 

poängskursen Människans estetiska och kulturella uttryck och i min klass hade ungefär 

80 % också valt att gå inriktningen Estetiskt lärande (även jag). Efter de tio veckor som 

kursen pågått hade dock halva klassen bytt inriktning inför kommande läsår. 

Anledningen, om jag förstått det hela rätt, var att de ansåg att ”springa runt och leka” inte 

var det som lärarutbildningen skulle ge kunskap om. 

Läsåret 2005/2006 läste jag inriktningen Estetiskt lärande och då diskuterades ofta 

estetikens betydelse för den enskilde individen och dennes personliga och sociala 

utveckling. Under detta läsår var det många av mina bekanta på universitetet (både 

lärarstuderande och andra) som tyckte att vi bara lekte hela tiden och egentligen hade det 

ganska ”slappt” eftersom vi inte heller hade några salstentor. Det jag fastnade för då, och 

som ligger till grund för detta examensarbete är att jag som pedagog alltid måste ställa 

mig frågan varför jag gör det jag gör (mitt syfte), vad det är jag vill att barnen ska lära sig 

och hur jag på bästa sätt kan planera och genomföra verksamheten. Eftersom jag upplevt 

under utbildningens gång att andra uppfattar de estetiska aktiviteterna bara som lek och 

något att fördriva tiden med har dessa tre didaktiska frågor blivit ännu mer viktiga för 

mig.   

Brit Paulsen menar också hon att det som genomsyrar många tankar kring estetik är att 

man reducerar estetiska ämnen till terapeutiska ämnen, det vill säga, något man gör när 

man tar paus ifrån de andra ”seriösa” skolämnena (Paulsen, 1996).  

 

Att lära sig mer om estetiken och att sätta ord på det som den bidrar till för barnen och 

deras liv, gör enligt mig att estetiken i sig blir mer bekräftad, mer vetenskaplig och får 

högre status. Jag är intresserad av att se hur estetiken uppfattas av lärare ute på fältet och 

hur de jobbar med den. Jag vill även se i vilken utsträckning de estetiska arbetsformerna 

praktiseras i förskolan och skolan. Med detta examensarbete får kanske de som 

fortfarande tror att estetiken bara är lek, ett nytt sätt att se på estetiken. 
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1.2 Bakgrund  

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det tydligt att förskolans uppdrag bland annat är 

att lägga grunden för ett livslångt lärande. Lärare i förskolan ska också sträva efter att 

varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

… att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama  

 … att barnen upplever att det är roligt att lära sig nya saker 

… att barnen får stöd i sin sociala utveckling 

… att barnen får stöd i sin motoriska utveckling 

(Lpfö98 kap 2.2 om Utveckling och Lärande, sid. 30-31) 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94) står också att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 

som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans (kapitel 2.2 om Mål att uppnå i 

grundskolan, sid. 15). 

 

Min tolkning av det som står i de olika läroplanerna är att vi lärare(pedagoger) måste låta 

barnen få lära sig och ta till sig kunskaper med hjälp av alla sina sinnen. Det är vårt 

uppdrag som lärare att ge dem möjligheten att se att det går att lära på flera olika sätt, ge 

dem möjligheten att upptäcka att det finns många sätt att uttrycka sig på och detta genom 

estetiska uttrycksformer såsom bild, sång och musik, dans och drama. Alla barn är olika 

och behöver därför också olika sätt att lära sig på. Vi som lärare måste också finnas till 

som ett stöd i barnens sociala utveckling och genom olika estetiska aktiviteter gynnas 

denna i samspelet med andra människor (barn). Barnen ska uppleva att det är roligt att 

lära sig nya saker och att det vi lär ut i skolan känns relevant och något de kan relatera till 

sig själva. Det är också viktigt att vi lärare plockar fram varje barns goda sidor, 

uppmuntrar dem och ger dem god självkänsla och ett gott självförtroende. 
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1.3 Examensarbetets upplägg  

Detta examensarbete är egentligen en gren på det jag tidigare skrivit om på utbildningen. 

På första kursen jag läste (Människans Estetiska och Kulturella uttryck) skrev jag en essä 

med frågeställningen: Varför är estetik och kultur så viktiga ingredienser i lärandet? På 

inriktningen Estetiskt lärande skrev jag en essä med frågeställningen: Varför har 

människan behov av estetik? Nu skriver jag återigen om estetik men denna gång lägger 

jag ett något annorlunda fokus. Jag vill först ge en bild av människans intelligens med 

hjälp av Howard Gardner. Sedan kommer jag att försöka ge en bild av vad estetiken är, 

genom att förklara vad begreppet estetik betyder, säga något om människans behov av 

estetik och också berätta om fyra av de estetiska uttryck som jag mött under min egen 

utbildning. Efter detta kommer jag att redogöra för vad didaktik är och fördjupa mig i de 

didaktiska frågorna: Varför?, Vad? och Hur? Dessa tre frågor ligger, som jag nämnde 

ovan, till grund för detta examensarbete. Det är också min tanke att dessa tre frågor ska 

vara den röda tråd som genomsyrar hela arbetet. Efter detta vill jag sammanföra estetiken 

och didaktiken och förklara vad jag menar med Estetikens didaktik. När detta är gjort 

kommer vi fram till den undersökning jag gjort om nyss nämnda.  

 

 

1.4 Syfte 

I denna uppsats har jag valt att göra en undersökning med syftet att beskriva och förstå 

varför lärare i förskolan och skolan anser att man ska jobba med estetik. Vidare vill jag 

också beskriva och förstå vad lärarna i förskolan och skolan anser att barnen ska lära sig 

och utveckla genom estetiken, och även hur detta bör gå till, dvs vilka metoder de 

använder för att nå målen.   
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Howard Gardners sju intelligenser 

Jag kommer nu först att redogöra för en forskares syn på olika typer av intelligens.  

Professorn i pedagogik, Howard Gardner har gjort en uppdelning av människans olika 

förmågor och kallar dessa för människans sju intelligenser. Dessa sju intelligenser speglar 

människans personligheter och karaktärer.   

 

Lingvistisk (språklig) intelligens innebär att individen har stort ordförråd, god förmåga att 

tala, lätt för att uttrycka sig både i tal och text och har även lätt för att lära sig främmande 

språk.  

 

Logiskt- matematisk intelligens betyder att individen är duktig på matematik, tänker 

logiskt, har god planeringsförmåga och har känsla för logiska mönster och sammanhang.  

 

Spatial (rumslig) intelligens visar sig i att individen har ett väl utvecklat lokalsinne, lätt 

för att läsa av kartor och hitta vägen. Individen har också lätt för att föreställa sig 

abstrakta saker och uppskattar konst, mode och inredning (känsla för färg, linjer, mönster 

och form). 

 

Den kroppsligt- kinestetiska intelligensen innebär att individen gärna jobbar med sina 

händer, älskar att använda sin kropp i idrott, dans och fysiska utmaningar. Provar sig 

gärna fram för att lära sig nya saker. Individen kommer bättre ihåg saker som först 

provats med händerna. I denna intelligens ingår också speciella fysiska färdigheter som 

koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet. 

 

Musikalisk intelligens visar sig i att individen har ett intresse både av att lyssna på musik 

och att själv utöva den. En individ med hög musikalisk intelligens har också känsla för 

rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg hos ett musikstycke. 

 

Interpersonell (social) intelligens innebär att individen trivs allra bäst med andra 

människor. Är en god lyssnare, kan trösta och är lyhörd för andras problem. Vill arbeta 
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med andra människor, är bra på att leda och vägleda andra. Har stort tålamod i jämförelse 

med andra. Uppfattar förändringar i humör, vilket innebär känslighet för ansiktsuttryck, 

röstlägen och gester.  

 

Intrapersonell (reflekterande) intelligens betyder att individen mår bra att vara för sig 

själv och njuter av sitt eget sällskap. God förmåga att planera sin tid, förstår sina egna 

reaktioner och känslor, trivs med självständigt arbete. Vet i förväg vad som är bra eller 

dåligt för en själv. Är också mycket medveten om sina svaga och starka sidor. 

 
(www.http://hem.passagen.se/charlotte99/gardner.HTM) 
 

 

2.2 Estetik 

Efter detta kommer jag nu fortsätta litteraturgenomgången med att definiera vad ordet 

estetik betyder.  

Ordet estetik kommer från grekiskan och betyder ursprungligen ”den kunskap man får 

genom sinnena”.  Inom filosofin har ordet estetik dock använts för att beskriva läran om 

det sköna. Det sköna kan i sin tur vara det sköna i naturen eller det som människan själv 

har skapat, som till exempel konst och musik. En estetisk upplevelse är något som 

innebär att du helt går in i det som du gör, du är här och nu (Paulsen, 1996). Detta sker 

om du till exempel helt …”uppslukas av ett musikstycke som får dig att glömma allt 

annat för en stund eller när du hänförs av en målning” (Paulsen:1996,21). Evenshaug, 

Hallen (2001) menar också att det kanske mest utmärkande för en estetisk upplevelse är 

att den är ”en rörelse som går utöver jaget, en fördjupning i en värld som ligger utanför 

jaget och som gör att vi glömmer oss själva och går upp i något som vi upplever stort och 

berikande” (Evenshaug,Hallen:2001,337).  

För att åtknyta till ordet estetik och dess betydelse skulle man också kunna kalla estetik 

för sinneskunskap (Paulsen, 1996). Ju fler sinnen du får möjlighet att använda dig av när 

du ska lära dig en ny sak, eller fördjupa kunskap om något, desto mer lär du dig och desto 

bättre och större blir den kunskapen. Paulsen (1996) menar att när man talar om estetik i 

skolsammanhang berör man vanligtvis de estetiska uttrycken dans, musik, drama, bild 
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och rörelse. Dessa är estetiska just därför att du i dessa ämnen får möjligheten att använda 

och röra vid flera av dina olika sinnen (Paulsen, 1996). 

 

2.3 Människans behov av estetik  

Varför har då människan behov av estetik? Paulsen skriver om estetik i förskolan och 

menar att människan har ett grundläggande behov av estetik. Hon beskriver detta behov 

med hjälp av fyra olika förklaringar.  

Den första förklaringen är lekteorin som i första hand berör barnets fantiserande lek där 

de bygger upp världen och försöker förstå världen just genom leken. Leken är också 

oftast något som sker inom en social gemenskap mellan ett par eller flera barn. Det som 

är typiskt för leken och den estetiska aktiviteten är att den styrs av barnet själv. Leken är 

frivillig och tar tillvara på barnets spontanitet och utveckling av fantasi. Det finns heller 

ingen press i leken (Paulsen, 1996).  

Vygotskij (1995) skriver också att allt vi människor gör grundar sig på våra egna tidigare 

erfarenheter och upplevelser tillsammans med andra. Allt som omger oss (som skapats av 

människan) är en produkt av den mänskliga fantasin och det mänskliga skapandet som 

bygger på denna fantasi (Vygotskij, 1995). Genom att barn leker, upprepar och återskapar 

de alltså händelser de själva erfarit och upplevt. 

Den schweiziske psykologen Jean Piaget står precis som Vygotskij för en s.k. 

konstruktionistisk syn på barns inlärning och utveckling, det vill säga att barnen själva 

konstruerar sin egen kunskap. En skillnad mellan Piaget och Vygotskij är dock att Piaget 

ser barnens intellektuella utveckling som något barnen styr över själva utan påverkan av 

andra människor (alltså utan social gemenskap). Han delar bland annat in utvecklingen av 

barns tänkande i fyra huvudstadier. Det första stadiet är det sensori- motoriska stadiet 

som infaller när barnen är 0-2 år. Under detta stadium sker barnets inlärning via 

sinnesupplevelser och motorik. Det betyder att barnet inte kan föreställa sig något som de 

inte ser konkret framför sig. Barnets kunskap är kopplad till dess handlingar. Det löser 

uppgifter genom att se och göra och kan inte lösa problem bara med tankens hjälp. När 

barnet sedan går in i det preoperationella stadiet (2-7 år) börjar det kunna föreställa sig 

saker och ting, utvecklar ett system för inre representationer och barnet börjar leka 
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symboliskt. Det sistnämnda betyder att en träkloss tillexempel kan bli en bil, ett flygplan 

eller en häst. Från 4 års ålder är barnet starkt beroende av direkta upplevelser genom 

sinnena och det fäster uppmärksamhet på saker beroende på deras storlek och färg osv. 

Enligt Piaget kan barnet upplevas som mycket egocentriskt, ser sig självt som världens 

mittpunkt då det ser saker och ting utifrån sin egen förståelse.  

Under det konkret operationella stadiet utvecklar barnet en förmåga att tänka logiskt och 

ändamålsenligt. Barnet behöver jobba med konkreta uppgifter för att själv komma fram 

till lösningar på dem. Piaget menar att verklig kunskap (förståelse) konstrueras av barnet 

själv när det ställs inför konkreta uppgifter som de kan hantera på egen hand.    

Piaget har fått mycket kritik för dessa teorier och Evenshaug, Hallen (2001) tolkar Piaget 

att barnen på detta sätt ”uppfattas som isolerade vetenskapsmän som utforskar världen 

och på egen hand gör sina upptäckter” (Evenshaug:2001,136).  

 

För att återgå till Paulsen (1996) kallar hon sin andra förklaring till människans behov av 

estetik den motivhierarkiska teorin. Denna teori är ett uttryck för ett estetiskt behov eller 

motiv hos den enskilde individen. Paulsen nämner psykologen Maslow, som säger att alla 

människor, inklusive barn har ett grundläggande estetiskt behov. 

”Människans motiv ses som ett hierarkiskt ordnat system av motiv som omfattar 

fysiologiska behov (behov av föda, husrum och så vidare), behov av trygghet och social 

gemenskap, behov av erkännande och prestige och behov av självförverkligande 

(däribland behov av samlande livsfilosofi och estetisk aktivitet)” (Paulsen: 1996, 58).     

 

Den tredje förklaringen som Paulsen nämner är den psykodynamiska teorin. Denna teori 

utgår från barnens tidigare upplevelser, tankar, handlingar och känslor. Barn har behov att 

förstå och handskas med sina egna känslor och de behöver också lära sig att förstå andras 

känslor. 

Den sista förklaringen är den kulturhistoriska teorin. Vikt läggs på människan som 

skapande individ och dennes behov av att utforska världen genom estetiska 

uttrycksformer såsom dans, drama, bild och musik. Leken är som sagt viktig eftersom 

barnen tar in sin tolkning av verkligheten i den. 
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Det finns många fler teorier och förklaringar kring varför människan har ett behov av 

estetik. Den norske professorn Jon Roar Björkvold (2005) menar tillexempel att barnet 

har ett behov av ljud, rytm och rörelse redan i fosterstadiet och att detta är av avgörande 

fysisk och psykisk betydelse för människan. Redan i fosterstadiet påverkas barnet av att 

deras föräldrar pratar och sjunger för det. Björkvold skriver också han om vikten av barns 

lek, under de tidiga åren som utvecklar barnets identitet och bidrar till att de växer i sin 

vardag och även ”upplever en ny och större dimension av struktur och sammanhang” 

(Björkvold:2005,33). Han menar också att: ”I leken använder och vidareutvecklar barnet 

sina sinnen på gränsen mellan verklighet och fantasi och i förskolans skapande och 

frodiga barnkultur, som ju är både lokal och universell, utvecklas den helt och fullt” 

(Björkvold:2005,50).  

 

2.4 Fyra estetiska aktiviteter 

Efter denna redogörelse för vad estetik är och ett antal teorier kring varför människan har 

ett behov estetik, vill jag nu gå vidare genom att ge en bild av fyra estetiska uttryck som 

jag själv kommit i kontakt med under utbildningen. 

 

2.4.1 Dans 

Bjertoft (2004) beskriver dansen som något som en möjlighet för alla. Hon reflekterar 

kring egen erfarenhet av dans och detta i relation till pedagogrollen, alltså vad pedagogen 

kan göra för att ge sina elever trygghet i sig själva genom dans. Bjertoft förklarar dans 

med hjälp av något hon kallar dansens byggstenar.  

Kroppen är det yttre, den sida av individen som den visar upp för andra. Med kroppen 

signaleras, via kroppsspråket hur vi för tillfället mår. Genom att dansa får barnen lära 

känna sina egna kroppar. Bjertoft menar att alla människor behöver få möjligheten att 

upptäcka vad de kan använda sin egen kropp till och utmana det ovana i den. För detta 

krävs att individen är trygg i sig själv och tillsammans med andra och detta bidrar till den 

personliga utvecklingen.  
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Rummet är det utrymme som vi har till förfogande för våra rörelser (till exempel ett 

klassrum). Rörelse är ofta begränsat på grund av rummet man befinner sig i men det 

gäller att låta rörelsen tala mer än rummet. Det gäller att med dansen utforska rummets 

möjligheter med både höga och låga, vida och små rörelser. 

Tid är något som förknippas med klockan men det kan också vara musikalisk tid såsom 

olika tempon och rytmer. Som pedagog är det viktigt att låta barnen hitta sina egna 

kroppars tempo.  

Kraft handlar i dans om utifall en rörelse är stark eller svag etc och även här har musiken, 

den musikaliska dynamiken och tiden en viktig roll.  

Den sista byggstenen är relation. Då handlar det om vilken relation individen har till dem 

som hon/han dansar med. Bjertoft anser att dans utvecklar hos individen en förmåga att 

uttrycka sina egna känslor genom kroppen, men också att se och förstå andra individers 

känslouttryck (Bjertoft, 2004).   

  
Sammanfattning 

Jag tolkar Bjertoft på det sättet att dans svarar mot människans/barnets behov av att hitta, 

förstå och uttrycka sina egna känslor. Genom dans får barnen också möjlighet att se och 

bearbeta sina känslor. De utvecklar sin egen fantasi genom att de går in i sig själva och 

lär sig något om sig själva. Barnen får också en ökad medvetenhet om sin kropp egen och 

sina egna rörelser. Bjertoft menar också att det är viktigt ta vara på barnens behov av att 

finna samband mellan sig själva och de andra barnen i gruppen. Den sortens dans hon 

beskriver är inte färdiga danser såsom bugg eller vals utan pedagogiskt dans där 

processen oftast är målet i sig.  

  
 

2.4.2 Drama  

Vad menas egentligen med drama? Drama används idag i många sammanhang och därför 

vill jag först med hjälp av Hägglund och Fredin (1993) reda ut detta.  

Enligt Hägglund och Fredin är drama ett är ord ett som förekommer inom åtminstone tre 

områden. Inom teater är drama ett annat ord för pjäs, i vardagslivet pratar man om ett 

drama, en våldsam händelse, (eller kanske om en dramatisk fotbollsmatch) och inom 
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pedagogik är drama en verksamhet inom förskola, fritidshem och fritidsverksamhet. Som 

ämne i grundskolan och gymnasiet, har drama många olika namn: Skapande dramatik, 

dramatiskt skapande, dramatik, pedagogiskt drama osv. Ett viktigt syfte med just 

pedagogiskt drama är tillexempel att plocka fram och utveckla både barnens och din egen 

leklust. Leken har stor betydelse för barnens liv och utveckling (Hägglund & Fredin, 

1993). Denna sorts dramapedagogik har inte som mål att sätta upp en pjäs eller teater 

utan det viktigaste är processen. Det utvecklande arbetet som sker på vägen fram är alltså 

målet i sig. 

Sternudd (2000) belyser pedagogiskt drama ur tre olika perspektiv som ger läsaren en 

bredare bild av ämnet i sig och som dessutom kan ses lite som byggstenar för drama. I det 

konstpedagogiska perspektivet låter man eleverna i en första fas träna sin egen fantasi, sitt 

kroppsuttryck, koncentration, tal, gestaltning och samarbete. Sedan, i olika övningar låter 

man eleverna improvisera, dramatisera, träna på olika karaktärer och rolltagande (för 

äldre elever/barn i skolan kan också manusarbete, scenografi samt ljud, ljus och bild 

ingå). Sternudd menar att när individen upplever världen utifrån en annan karaktär blir 

dennes självförtroende större, frihetskänslan ökar och identiteten stärks. 

Det personlighetsutvecklande perspektivet innebär att den enskilde individen undersöker 

sig själv och känner därigenom delaktighet i sociala situationer. Detta leder till att 

barngruppen man jobbar med också utvecklas eftersom kommunikationen mellan 

deltagarna förbättras. 

Det tredje perspektivet kallas det kritiskt frigörande perspektivet. Detta förklarar hur 

barnet skaffar sig erfarenhet genom upplevelser. Är du med om något och upplevt en viss 

sak på riktigt har du lättare att ta det till dig och göra något eget av det. När du däremot 

läser något i en bok, får du bara begrepp som du inte kan knyta till något verkligt upplevt. 

I läroplanerna står det också något om förtrogenhetskunskap, det vill säga att lära genom 

upplevelser och erfarenhet. 

Det fjärde och sista perspektiv som Sternudd nämner är det holistiskt lärande 

perspektivet. Detta innebär mer ämneskunskap för pedagogen. Drama är, sett ur detta 

perspektiv något du som pedagog kan plocka in i vanliga teoretiska ämnen som till 

exempel matematik och svenska och att gränsen mellan dessa ämnen suddas bort. 
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Sammanfattning 

Sternudd menar alltså att drama precis som dans är något som tar tillvara på barnens 

behov att utforska sina egna känslor och att gå in i sig själva. Jag tolkar Sternudd att hon 

menar att barn har ett behov av att uttrycka känslor men också att förstå olika sorters 

känslor och bearbeta dem. I drama utvecklas också barnens förmåga att se detta 

sammanhang då man spelar teater, eller gör olika övningar, som byggs utifrån egna 

upplevelser, något barnen känner igen sig i. Drama går alltså, enligt Sternudd hand i hand 

med barnens fria lek eftersom också den styrs utifrån barnen själva. Barnen kan då 

lättare, och mer naturligt få ett sammanhang mellan sig själva och världen de lever i. Jag 

vill åter trycka på att drama i förskolan och skolan har processen som mål. Man siktar 

inte alltid mot målet att spela upp en pjäs utan det är det utvecklande arbetet och själva 

processen som är viktigast. Man måste skilja på drama och teater eftersom teater är en 

föreställning och drama är processen. 

 

 

2.4.3 Bild  

Nu har vi kommit fram till det estetiska uttrycket bild. Det finns enligt mig mycket 

litteratur kring ämnet bild. Vygotskij (2003) menar tillexempel att fantasin är något som 

händer inom oss och som vi bearbetar utifrån något vi själva upplevt i verkligheten. 

Leken är viktig eftersom den kreativitet som finns i den ökar fantasin. Vygotskij talar 

också om barnets skapande krafter som ger barnet möjlighet att uttrycka vad det 

engageras av. Barnets tecknande och ritande är ett visuellt bevis på denna skapande kraft. 

När det gäller just bildtecknandet har enligt Vygotskij alla barn speciella förutsättningar 

när det gäller tecknande. Barnet lär sig mer och mer om sin omgivning och ritar alltså 

mer och mer realistiskt. Barnet ritar ur minnet vad det känner till om ett föremål. Detta är 

enligt Vygotskij ett tecken på hur barnet uppfattar världen. Ju äldre barnet blir desto mer 

medvetet blir det och ritar vad det ser, inte bara vad det vet. Han ville betona vikten av att 

odla skapandet i skolåldern (Vygotskij:2003). 
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Evenshaug & Hallen (2001) vill även de mena att barnens bilder och teckningar speglar 

olika aspekter av deras utveckling. Det finns ett samband mellan barns kognitiva 

funktioner och deras teckningar. Det har gjorts en rad olika tester för att även se om det 

finns ett samband med barnens intellektuella utveckling. Barns ritande börjar med ett 

klotterstadium som påbörjas så fort de kan hålla i en penna och detta liknar mest en slags 

funktionslek. Barnet njuter av rörelserna och effekterna av det som det gör. Efter detta 

stadium börjar barnet rita mer kontrollerat och det tänker nu mer på produkten än 

rörelserna. Det börjar se en koppling mellan sig själva och omgivningen och de börjar ge 

sina teckningar namn. Vid det här laget beskriver barnet i regel först efter att teckningen 

är klar vad den föreställer, men så småningom börjar barnet i stället bestämma i förväg 

vad det ska rita och resonerar med sig själv under tiden (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Barnes (1994) anser att ”kärnan i bra bildundervisning är att stärka den kreativitet som 

redan finns hos alla barn” (Barnes:1994,171). Det är viktigt att vi lärare ser och 

uppmuntrar barnens kreativitet och får dem att känna att de kan måla och att de skapar 

något. Barnen måste få pröva på olika tekniker som tillexempel vattenfärg, kladdkritor, 

akryl, göra tryck, arbeta med lera eller att rita med kolpenna och det kan barnen göra om 

vi lärare styr in dem på aktiviteter med olika valmöjligheter (Barnes:1994). 

  

Sammanfattning 

Evenshaug, Hallen menar alltså att tecknandet och skapandet är viktigt för barnens 

utveckling. Barnes menar också att det gäller att låta barnen prova på och lära sig olika 

tekniker och inte i första hand utbilda och skapa nya konstnärer. Det gäller att ge barnen 

verktygen för att få utlopp för sin fantasi och få grepp om sin egen verklighet och 

tolkning av den. Vygotskij talar om barnens skapande kraft och att man måste börja tidigt 

i skolan med att utveckla barnens skapande. 
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2.4.4 Musik  

Uddholm har skrivit boken ”Pedagogen och den musikaliska människan” (2003). Boken 

fungerar som en handbok för den lärare som vill ta in mer musik i sin undervisning. 

Uddholm redogör inte bokstavligen för vad pedagoger bör lära ut till barnen utan han 

talar snarare om sådant som det är bra för en pedagog att känna till om musiken och hur 

den kan användas i pedagogiska sammanhang. Det som är viktigt att veta är att vi har alla 

olika sätt att se på musik, men något som är gemensamt är att vi känner en samhörighet 

och gemenskap med andra människor genom musiken. Uddholm menar att det är viktigt 

att känna pulsen och att musik är en ständig rörelse (ett flöde). I detta sammanhang är 

också hörseln viktig och att musiken handlar om känslor, vi lyssnar, tar in och tolkar. 

Uddholm berättar också om musikaliska traditioner, om att människan genom musik får 

en vidare förståelse för världen den lever i och ser sig själv ur större perspektiv. Musiken 

är tätt förknippad med dansens olika tempon och känslouttryck (Uddholm, 2003). 

Uddholm menar också att vi kan använda musiken mer eller mindre spontant i hela 

skolverksamheten. Vid konflikter mellan barnen kan en musikstund eller sagostund skapa 

ro, förståelse och gemenskap. Än mer spontant kan musikanvändandet bli om man 

sjunger med barnen i vardagssituationer som till exempel promenadsånger, måltidsånger 

eller musik för att samla ihop gruppen inför samlingar. ”Genom att använda musik vid en 

speciell situation skapas en tradition, som både kan vara trevlig och underlätta arbetet” 

(Uddholm:1993, 72).  

 
Sammanfattning  

Uddholm anser att de saker som pedagogerna bör känna till om musik, det bör också 

barnen få kunskap om och förstå. Musiken tar tillvara på barnens behov av att förstå och 

tolka världen. Det är viktigt att barn får en förståelse för att de finns olika sätt att se på 

musik och olika inställning till den. Musiken påverkar också barnets personliga 

utveckling och barnets val av musikstil, senare i livet, kan till exempel ha mycket att göra 

med attityd till samhället.  
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Musiken är också tätt förknippad med den kultur man lever i. Uddholm menar också att 

barnens behov av gemenskap och trygghet blir en tydlig del i musiken genom 

musiksamlingar osv. Att man också kan använda musiken spontant gör att barnens vardag 

blir roligare och underlättar även arbetet för lärarna. 
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3 Litteraturgenomgång – fortsättning  
Efter att jag nu med hjälp utav olika teorier och författare berättat om estetiken kommer 

jag gå vidare med att beskriva vad didaktik är. 

 

3.1 Didaktik 

Det finns många olika uppfattningar om vad undervisning innebär både i praktiken och på 

forskningens område och när man tänker på undervisning blir det naturligt att prata om 

didaktik. Ordet didaktik kommer från grekiskans verb didaskein, som betyder undervisa, 

lära ut eller analysera. Enkelt förklarat kan man säga att didaktiken handlar om 

undervisningens vad och hur frågor (Sundqvist, 1995). Didaktikbegreppet har enligt 

Hanken och Johansen (1998) använts i pedagogiska sammanhang sedan 1600- talet och i 

många olika länder med olika pedagogiska traditioner. Det är därför inte så underligt att 

begreppet fått olika betydelser. Det speglas inte minst i de olika uppfattningar om vilka 

områden didaktiken ska finnas i. Inom vissa didaktiska traditioner menas till exempel att 

målet med undervisningen och innehållet i den är det centrala, snarare än det metodiska, 

alltså hur läraren går tillväga.  

 

Sundqvist (1995) hänvisar till Kroksmark som menar att didaktiken är ett 

kunskapsområde som till stor del handlar om den enskilde läraren och dennes kompetens.  

Arfwedson, Arfwedson (2000) menar att när läraren förbereder en lektion eller samling 

funderar den över didaktiska problem. För att undervisningen ska bli genomförbar måste 

läraren tänka ut vad den ska ta upp, varför och hur strukturen skall göras (vilken metod). 

Pedagogik är någonting som ligger didaktiken mycket nära och en fråga som många 

ställer sig är vad skillnaden egentligen är mellan pedagogik och didaktik. Didaktiken kan 

ses som kärnan i pedagogiken, den ger pedagogiken en identitet och didaktiska 

problemställningar är därför per definition också pedagogiska problemställningar 

(Hanken, Johansen, 1998).  

Frågorna vad, hur och varför sammanfattar enligt Arfwedson & Arfwedson (2000) 

didaktikens kunskapsintresse men de menar dock att dessa är oerhört översiktliga och 

föder nästan omedelbart en rad följdfrågor. Vad kan i vetenskapliga sammanhang sägas 

sammanfatta problemen och forskningen kring krav och principer för valet av 
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skolinnehåll (alltså vad läraren vill att barnen ska lära sig). Varför leder oss till 

samhällsnivå med kritik av filosofiska och ideologiska grundantaganden av 

legitimitetsanspråk (om det man lär ut är rätt), av traditioner och samhällsbehov. Hur 

bottnar i ett försök att göra undervisningen så bra och effektiv som möjligt (Arfwedson & 

Arfwedson, 2000). 

Forskningen kring frågorna vad och varför hämtar oftast sitt stöd från olika 

samhällsvetenskaper såsom sociologi, statskunskap, historia och socialpsykologi. Hur 

undervisningsinnehållet ska förmedlas får sitt stöd ifrån psykologisk- pedagogisk teori. 

Arfwedson & Arfwedson (2000) ger ett förslag till definition av didaktik: 

”Den didaktiska analysen behandlar frågor om skolans innehåll och undervisningen om 

detta innehåll – och alla de faktorer, som påverkat och format, och som fortlöpande 

påverkar och formar, såväl innehållet som undervisningen, och därmed påverkar 

villkoren för elever och lärare” (Arfwedson:2000,27). 

 

Vad än läraren väljer att ta upp med sina elever och oavsett hur denne väljer att förmedla 

kunskapen så styrs lärarens val också av ramar. Läraren måste ta hänsyn flera faktorer 

såsom till exempel läroplanen och mål för verksamheten och även anpassa sin 

undervisning till barns olika behov och inlärningsstilar. Bara en sådan sak som att hitta en 

bra nivå på undervisningen kan också vara svårt. Vissa elever blir snabbt klara och 

behöver stimulans i form av andra uppgifter för att inte tröttna.  

Det vi lär ut i skolan är alltså till stor del styrt av samhällets behov och struktur. Skolan 

styrs av regler, uppställda av människor (i det förflutna och i nuet) och skapade för att ta 

hänsyn till samhällsbehov av olika slag (i det förflutna, i nuet och till och med i 

framtiden). Reglerna ändras också när samhällsbehoven och människans behov ändras. 

Skolan blir som det samhälle den existerar i och den har allt sedan den kom till hela tiden 

fyllt en rad samhälleliga funktioner. Nya läroplaner speglar alltid nya samhällsbehov 

(Arfwedson & Arfwedson, 2000). 

Skolan är, liksom tillexempel rättsväsendet eller socialvården också en institution som 

samvarierar med sitt samhälle. ”Skolan är en sådan ”man-made”, historiskt-kulturellt 

förankrad institution, formad och omformad av historien, speglande sitt samhälles 
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förflutna, dess aktuella situation och dess framtidsförhoppningar” (Arfwedson, 

Arfwedson:2001,33). 

 

3. 2 Estetikens didaktik  

Nu har jag försökt ge en bild av vad didaktik är, men vad innebär då estetikens didaktik? 

Under denna rubrik vill jag beskriva vad detta egentligen betyder. Enkelt förklarat kan 

man säga att det handlar om didaktikens tre huvudfrågor, varför, vad och hur men ur ett 

estetiskt perspektiv.  

Thomas Saar är lektor i pedagogik vid Karlstads Universitet och för ett par år sedan 

närvarade jag på en av hans föreläsningar (2005-09-29). Saar föreläste då om estetik i 

förskola och skola. En fråga som han då ställde till sig själv och till oss som lyssnade var; 

”Hur får man igång ett estetiskt lärande hos eleverna?” Saar menade att det finns något i 

skolan som kallas kunskapspraktik. Det innebär saker vi gör för att få en viss typ utav 

kunskap. En annan sak Saar tryckte på var träningslogiken som betyder att skolan lär oss 

ett visst sätt att vara, skolan tränar oss i ett sätt att vara och se på saker. Han menade att 

skolan ofta glömmer bort att det finns andra sätt att se på saker och andra sätt att vara. 

Estetiska aktiviteter bör inte heller skiljas från till exempel matte och svenska. Estetiken 

används men Saar anser att lärarna glömmer bort vad den utvecklar hos barnen. Lärare 

måste vara medvetna om detta och visa barnen det. All kunskap är enligt Saar estetisk 

och har en estetisk grund, men som tyvärr oftast tas bort och blir en slags träningslogik. 

Medan skolan är en sanning är estetiken däremot flertydighet. Saar hade under 

föreläsningen tre utgångspunkter och dessa var:  

• Det existerar inte några åtskilda kunskapsformer i sig 

• Emellertid skapas olika kunskapspraktiker  

• Dessa materialiserar sig och inramar det pedagogiska sammanhanget och får 

därmed konsekvenser för vad och hur man lär sig. 

 

Saar (2005-09-29) menar alltså att estetiska aktiviteter ger barn möjligheten att lära sig på 

olika sätt och med alla sina sinnen. Utifrån det jag tidigare skrivit om Paulsen (1996) 

måste barnens olika behov av estetik tas till vara.  
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Jag hittade även en skrift över val av examensarbeten från Umeå universitet där man 

skriver om estetiska läroprocesser och de estetiska ämnenas didaktik. Skribenten menar 

att forskningen om estetik och didaktik ofta lägger sitt fokus på undersökningar om de 

estetiska aktiviteterna och läroprocessernas roll i skolan idag. Vidare anser skribenten att 

i det samhälle som vi lever i idag så spelar kultur och kreativitet en allt större roll. Vi 

lever också i ett mångkulturellt samhälle där möten mellan kulturer också bidrar till 

kreativitet. Skribenten anser att ”de estetiska ämnenas didaktik och estetiska 

läroprocesser lägger fokus vid undersökande arbete och skapandeprocesser kombinerade 

med presentationer och uppföljande reflektioner.”   

Estetisk didaktik består av en fas då man planerar och förbereder, en fas då man 

genomför det man planerat och sedan en sista fas då man utvärderar och reflekterar över 

hur resultatet blev. Med estetisk didaktik menar skribenten även att ett förhållningssätt 

utvecklas hos lärarna där eleverna får inflytande och medverkar i kunskapsprocessen. 

Lärandet som sker är mångsidigt, flexibelt och understöder kreativitet. Vi lär oss saker på 

olika sätt. I allt arbete med estetik dyker hela tiden frågorna upp ”hur vi skall beskriva 

verkligheten, vad vi beskriver och varför. Men att skapa är inte endast att beskriva 

verkligheten utan också att omforma den”. De estetiska läroprocesserna ställer krav på 

hur man utvecklar sina tankar och känslor. De estetiska ämnena som dans, drama, bild 

och musik har en social form men också en utmanande kunskapssyn.     

(http://www.educ.umu.se/studieinformation/22_est_didaktik.html) 

 

 

3.3 Preciserad frågeställning 

Utifrån de teorier jag läst och nu redogjort för kom jag fram till följande frågeställning: 

 

 Hur uppfattar lärare i förskola och skola estetikens didaktik?   
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4 Undersökningen 

4.1 Metod 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av kvalitativ forskningsintervju som 

undersökningsmetod och närmare bestämt halvstrukturerad intervju. Kvale (1997) menar 

att en halvstrukturerad forskningsintervju är varken ett öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär. Meningen med denna typ av intervju är att försöka beskriva 

och förstå meningen i centrala teman i den intervjuades livsvärld. Två personer talar helt 

enkelt om ett ämne som är av intresse för dem båda och det är viktigt att den intervjuade 

upplever samtalet som något positivt. Jag hade en förhoppning om att få till en 

”diskussion” och ett samspel mellan mig och de intervjuade. Kvale (1997) menar att 

denna typ utav mellanmäskliga situation innebär att intervjuaren och den intervjuade 

reagerar på varandra och även påverkar varandra ömsesidigt.  

Kvale säger också att ordet metod ursprungligen betydde vägen till målet, så valet av 

metod är alltså en avgörande faktor för hur man når målet med undersökningen man utför 

(Kvale, 1997).  

Utifrån min preciserade frågeställning byggde jag min undersökning på följande 

intervjufrågor: 

• Vilka är dina argument till varför man ska använda sig utav estetik i 
undervisningen? 

• Vad anser du att barnen ska få lära sig, utveckla genom estetiken? 
• Hur går du tillväga, dvs. vilka metoder är bäst med tanke på det du säger att 

de ska lära sig och utveckla?  
 

   

4.2 Urval 

För att få svar på mina tre didaktiska frågor valde jag att intervjua fyra lärare. Kvale säger 

att en vanlig fråga är hur många personer man behöver intervjua. Svaret på den frågan är 

att ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” 

(Kvale:1997,97). Antalet personer beror alltså på undersöknings syfte och jag ansåg att 

fyra lärare skulle räcka. Benämningen på samtliga lärare är begynnelsebokstaven i deras 

namn. 
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Lärare N är 55 år, utbildad lågstadielärare och tog sin examen 1972. Förutom några 

kortare perioder på högskola har hon sedan examen jobbat som klasslärare. Lärare A är 

48 år, förskollärare och tog sin examen 1980 efter fem terminer på högskola. Hon 

jobbade som förskollärare fram till 1987 och blev därefter egen företagare. Sedan 1993 

har hon åter jobbat i förskolan. Lärare B är 48 år och tog även hon sin examen som 

förskollärare 1980. Hon gick en tvåårig utbildning på högskola och har sedan dess jobbat 

inom verksamheten. Lärare C är 42 år och tog sin examen som 1-5 lärare 1999.  

 

Lärare A och B jobbar på samma avdelning på en förskola i en mellansvensk stad och jag 

valde dessa två eftersom jag känner till dem sedan tidigare. Jag vet också att de relativt 

nyligen börjat jobba utifrån Reggio Emilias filosofi.  

Lärare och N och C jobbar även de på samma skola men i en annan mellanstor svensk 

stad och inspireras bland annat av Bifrost som metod. Lärare N och C kände jag inte till 

sedan tidigare men ett besök från skolan på universitetet under mitt första utbildningsår 

väckte mitt intresse för deras arbetssätt.  

 

Det jag själv vet om Reggio Emilia är att man vill visa barnen på olika tekniker i till 

exempel bild och att man låter material ligga framme så att barnen ska se vad som finns 

och inspireras till skapande aktiviteter. Man kan till exempel lägga kritor, pennor och 

målarfärg i genomskinliga burkar för att barnen ska se dem och bli intresserade. 

Temaarbete är också stor del inom denna filosofi och man försöker ta vara på och spinna 

vidare på barnens egna idéer och förslag. 

Om Bifrostmetoden vet jag att det i Danmark finns en skola som heter Bifrostskolan och 

det är deras sätt att jobba med barn som inspirerat lärare N, C och deras respektive 

arbetslag. Metoden går ut på att barnen får lära sig genom lek samtidigt som de lär sig att 

ta ansvar för deras eget arbete. Barnen är åldersblandade och lär sig att samarbeta trots, 

eller tack vare detta. De får själva planera och utvärdera det som de gör i skolan. På 

skolan där N och C jobbar har de arbetat utifrån Bifrost sedan 11 år tillbaka vilket gör att 

de båda lärarna har mycket god erfarenhet av den pedagogiken.  
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Jag ansåg att de båda skolornas olika estetiska arbetsmetoder samt att de jobbar med barn 

från två till nio års ålder skulle ge lite bredare förståelse och kunskap om hur estetiken 

används, varför de anser att man ska använda den och vad de anser att barnen ska lära 

sig. 

 

4.3 Planeringsarbete 

När det gäller intervjuerna så tog jag först personligen kontakt med alla fyra lärare via 

telefon. Jag presenterade mig själv och berättade lite kort om mitt examensarbete och 

syftet med intervjun. Jag frågade även samtliga om de ville ställa upp och det ville dem 

alla fyra. I och med att ingen tvekade till att delta i undersökningen upplevde inte jag att 

frågan om frivillighet behövde tas upp. Samtliga lärare fick instruktionen att frågorna 

skulle mailas ett dygn före intervjutillfället. Frågorna jag skickade var: 

 

Vilka är dina argument till varför man ska använda sig utav estetik i undervisningen? 

Vad anser du att barnen ska få lära sig, utveckla genom estetiken? 

Hur går du tillväga, dvs. vilka metoder är bäst med tanke på det du säger att de ska lära 

sig och utveckla?  

 

Samtliga intervjupersoner skulle få tid till att tänka igenom frågorna och förbereda sig 

själva. I mailet förklarade jag återigen syftet med intervjun och även att jag på grund av 

inspelningen (på en lånad digitalkamera) ville att de skulle svara på mina frågor så 

konkret som möjligt. Ingen av de fyra hade någonting emot att jag spelade in intervjun, 

men jag gjorde det ändå tydligt att deras identiteter inte skulle avslöjas utan bara deras 

tankar och svar. 

 

4.4 Genomförande 

Under den första intervjun med lärare N satt vi snett mitt emot varandra vid ett bord i ett 

för tillfället tomt klassrum. Vi kunde prata ostört då barnen var borta på simning 



 

 22 
 
 

 

(intervjun tog ca: 30min). När jag skulle intervjua lärare A satt vi i ett ganska litet rum i 

en soffa och barnens lek hördes genom väggarna, både utifrån gården och inne från 

avdelningarna. Detta sistnämnda var dock inget som störde koncentrationen. Vi satt snett 

mitt emot varandra och hade digitalkameran (min ”bandspelare”) i mellan oss på ett bord 

(intervjun tog ca:15 min). Jag och lärare B satt i gräset ute på en skolgård samtidigt som 

några av barnen hade rast. Deras lek var inget som störde oss men mycket av barnens ljud 

kom in på inspelningen av intervjun och påverkade hur jag sedan hörde vad som spelats 

in (intervjun tog ca: 15min). Lärare C och jag satt i ett tomt klassrum och snett mitt emot 

varandra och kunde prata ostört (intervjun tog ca: 25min). 

Jag inledde samtliga intervjuer med att återigen redogöra för syftet med intervjun. Jag 

frågade också samtliga lärare om de ville ta del av den färdiga rapporten (alltså hela 

arbetet) när den sedan var färdigt, det vill de alla fyra. Jag förklarade även att jag spelar in 

på band för min egen skull för att kunna lyssna bättre osv. För att det inte skulle bli några 

frågetecken under själva samtalet läste jag åter upp mina frågor precis innan inspelningen 

påbörjades. Samtliga lärare hade skrivit ner punkter och sammanfattat vad de skulle säga 

vilket uppfyllde min önskan om så konkreta svar som möjligt. Under samtliga intervjuer 

var atmosfären lugn, trevlig och varken de intervjuade eller jag själv upplevde någon 

press.   

Sedan, efter att bandspelaren stängts av berättade jag mer ingående vad jag skrivit om och 

vilket syfte jag har med examensarbetet som helhet. Efter att jag spelat in mina intervjuer 

började arbetet med att skriva ut allt som sagts. I de bilagor som finns längst bak i detta 

arbete har jag försökt ta bort dialektala ord, hostningar, hummande, pauser och skratt. 

Vissa meningar har korrigerats en aning för att de ska bli lättare att läsa. På inspelningen 

av samtliga intervjuer har intervjupersonen någon gång påbörjat en mening, sedan ”klippt 

av” den och därefter pratat vidare. Däri ligger också korrigeringen som gjorts. 
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4.5 Etiska överväganden 

En intervjuundersökning är ett moraliskt företag och därför måste man enligt Kvale 

(1997) känna till ett antal etiska riktlinjer. Några av dem har jag redan nämnt men jag 

repeterar dem nu igen. Den första riktlinjen är informerat samtycke som innebär att man i 

förarbetet informerar de tänkta intervjupersonerna om undersökningssyftet och syftet med 

intervjun. Då är det också viktigt att undersökningspersonerna får veta att det är frivilligt 

att ställa upp och att de kan dra sig ur när de vill. När jag frågade samtliga 

intervjupersoner om de ville delta i undersökningen var det ingen utav dem som tvekade 

till att ställa upp. Därför blev det inte heller i mitt fall aktuellt att ta upp frivilligheten. I 

vissa undersökningar, som till exempel i min egen, kan det vara med fördel att inte 

avslöja hela syftet med undersökningen eftersom det kan sätta press på de intervjuade och 

även påverka deras svar.  Den andra etiska riktlinjen är konfidentialitet som betyder att 

jag försäkrar intervjupersonerna om att deras identiteter inte kommer att avslöjas, bara 

deras tankar, erfarenheter och svar. ”Att skydda undersökningspersonernas privatliv 

genom att förändra namn och identifierande drag är ett viktigt inslag vid redovisning av 

intervjuer”(Kvale:1997,109). Det gäller också att tänka på vilka konsekvenser 

undersökningen får för dem som deltar i den (Kvale:1997). När jag till exempel talade om 

att jag kommer spela in på band så förklarade jag att det var för min egen skull, för att jag 

bättre skulle kunna fokusera på vad som sägs under intervjun, och att jag sedan skulle 

använda det inspelade enbart för att jag skulle kunna skriva ut intervjuerna som bilagor i 

examensarbetet.  

 

  

4.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Metoden (kvalitativ, halvstrukturerad forskningsintervju) upplevdes som relativt god med 

tanke på syftet med undersökningen. Det jag upplevde som svårt var dock att jag är ovan 

vid att intervjua andra människor. Jag upplevde det som svårt att inte kommentera och 

själv börja diskutera med intervjupersonerna under samtalet. Ibland var det svårt att 

sammanfatta i huvudet vad som sagts och föra samtalet framåt. Eftersom jag även gick in 

med mina förkunskaper om estetik och även hade mitt syfte klart i bakhuvud kunde det 
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hända att jag styrde samtalets riktning en aning. Att jag är personligt bekant med två av 

intervjupersonerna kan också påverkat mitt sätt att intervjua dem. De vet båda två om att 

jag gått inriktningen Estetiskt lärande och att jag är väl insatt i estetiken och estetiskt 

arbete. Tyckte jag tillexempel att det pratades för lite om det estetiska ämnet musik så 

ställde jag frågan om den läraren jobbade med musik, och i så fall på vilket sätt.     

 

Mitt urval av intervjupersoner var tämligen litet och kan inte ge en allmängiltig bild av 

hur estetiken uppfattas av lärare i förskola och skola. Jag ansåg dock att jag med dessa 

fyra lärare kunde ge två personliga perspektiv från den ena skolan och sedan ytterliggare 

två från den andra. Det gav mig också möjligheten att jämföra två lärarnas svar inbördes 

och även jämföra skolornas svar med varandra. Jag är trots allt en nybörjare i 

forskarsammanhang och fick en bättre intervjuteknik för varje intervju och jag lärde mig 

av mina misstag.  Jag bör kanske tillägga att jag vid alla intervjuer mot slutet frågade om 

det var något mer de ville säga och som de ville få sagt. Ett par av intervjupersonerna 

sammanfattade vad de sagt medan andra sade sådant som inte var direkt knutna till 

frågorna men ändå är av betydelse för undersökningen. 
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5 Resultat 

 

Varför ska man använda sig av estetik i undervisningen? 

Lärare N kan inte tänka sig en undervisning utan estetiskt lärande. Allting i skolans arbete 

går ut på att individen ska ta reda på så mycket som möjligt om sig själv och världen 

utanför och då måste man arbeta med de estetiska uttrycken. Hon menar att barnen måste 

få möjlighet att använda alla sina språk och sätt att uttrycka sig på och att skolan annars 

är väldigt mycket inriktad på skrivspråk, tanke och varseblivning. En annan orsak är 

personlig utveckling och hon hänvisar till läroplanen och kursplanerna. Hon menar också 

att estetiken är ett verktyg för att uttrycka det som man har fått intryck av som till 

exempel tankar, känslor och idéer. Vidare anser hon att ”du ser inte allt vad du är som 

människa, du ser bara en liten del och du måste arbeta med de andra delarna också”.   

 

Lärare A menar att det finns många anledningar till varför man ska använda sig att estetik 

i undervisningen, inte minst för att det är roligt, trevligt och lustfyllt. Hon tror att allt 

skapande är bra för övrig inlärning, att man som exempel lyssnar på musik meddans man 

lär sig något annat. Hon anser också att möjligheten att hitta och utveckla sina skapande 

sidor också gynnar all inlärning, att uttrycka sina sinnen och helt enkelt att få prova sig 

fram. Att för förståelse för och träna sin kropp genom dans, drama och målning är också 

viktigt. Estetiken är lustfylld för att alla barn säkert kan hitta någon kreativ sida hos sig 

själv, något man tycker om och sedan vill utveckla. Det finns ju de barn som har svårt att 

uttrycka sig själva med ord och som gärna hamnar i negativa cirklar. Dessa barn får hjälp 

genom att använda sin egen kreativitet. Hon trycker också på att estetiska aktiviteter kan 

hjälpa barnen att hitta en form för att slappna av eller för att må bra. När det är stressigt i 

skolan så har barnen något som de verkligen kommer till sin rätta i, något som de tycker 

är roligt och kan slappna av i. A menar även att barnens självkänsla och självförtroende 

stärks om man gör och skapar något med sin egen kropp. De flesta barn blir mycket stolta 

över sig själva när de gjort en tekning de är nöjda med eller om de har lärt sig en ny sång 

osv.    
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Lärare B säger att det är vårt uppdrag som lärare att använda estetik i undervisningen och 

att det handlar om att utveckla lärandet för barnen och eleverna. B anser att det är viktigt 

att ge barnen möjligheten att jobba utifrån alla sinnen. Barnen behöver arbeta med att 

utveckla sin fantasi och använda sina sinnen i denna fantasi. Att uppmuntra barnen 

utifrån deras egen fantasi och att man som lärare stärker deras identiteter är också viktigt. 

B anser att alla estetiska utryck som till exempel drama, musik och bild är viktiga för 

barnen och att deras verksamhet på förskolan bygger på användning av estetiska uttryck 

som en del av lärandet. 

 
När lärare C tänker på varför då tänker hon på att det inte bara finns ett sätt att lära på. 

Som människa måste man få många sätta uttrycka sig på och hon ser det som sin uppgift 

att ge barnen den möjligheten. Många barn har behov av att lära in med hela kroppen och 

för henne är det därför mycket viktigt att barnen får alla sinnen stimulerade. C menar 

också att saker man lär sig behöver sitta i kroppen och ”i detta stillasittande samhälle så 

behöver vi få mer fart på dom småknattarna eller ungdomarna ännu mer.” Idag sitter 

också många barn framför datorn och som förälder orkar du kanske inte dra dem 

gränserna och få igång barnen, menar C. 

 
 
Vad ska barnen lära sig och utveckla genom estetiken? 

Lärare N menar att estetiken är en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas som 

människor över huvud taget. Om det ska vara roligt att gå i skolan och att barnen ska 

känna lust och glädje måste man arbeta med konstnärliga uttryck. Barnen ska lära sig att 

lita på sig själva och sina egna känslor, lära sig till exempel hantverket bild och olika 

tekniker för att uttrycka sig själva genom det. Hon menar att de på skolan har ett slags 

lärlingsskap. De små barnen i förskoleklassen kan inte så många tekniker inom bild så de 

får lära sig genom att titta på hur andra gör. När det gäller det estetiska ämnet drama 

anser hon att barnen lär sig och får kunskaper på ett fördjupat sätt. ”Du kan skriva ner 

det, läsa upp det och glömma bort det, men om du har skrivit det som ett litet skådespel 

så sitter det (kunskapen min anm.) väldigt djupt”. När barnen spelar upp en pjäs så lär de 

sig också något om livet eftersom de ser världen utifrån någon annans situation. Barnen 
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lär sig att uppträda inför varandra, samarbeta, skriva manus och planera. I skogen lär sig 

barnen också att samarbeta när de sågar ner och bygger kojor tillsammans. I byggandet av 

kojor lär sig barnen hur saker och ting hänger ihop och fungerar. N menar också att 

barnen jobbar med den kunskap som i läroplanen kallas förtrogenhetskunskap. Hon 

menar också att när barnen byggt färdigt sin koja så börjar de leka att de är olika 

personer. Barnen lär sig genom att föreställa sig vara någon annan. Språket utvecklas och 

leken är det första stadiet till att förstå att man kan vara någon annan.  

 

Lärare A anser att barnen ska få prova på och lära sig många olika ”bitar” som 

tillexempel sjunga, spela, dansa och röra sig till musik. De ska få prova på drama eller 

spela upp teater. I bild och form ska de få möjligheten lära sig många olika tekniker och 

pröva sig fram. De ska få möjligheten att hitta och utveckla sin egen fantasi. A tror också 

att om barnen jobbat mycket med sina sinnen och kreativitet så har de lättare för att lära 

sig läsa, skriva och räkna matte. Estetik och estetiska aktiviteter är viktig för all vidare 

inlärning i livet. Hon tycker inte att de ska lära barnen något speciellt utan att inspirera 

barnen till skapande. A menar att de inte längre ger barnen färdiga lösningar utan att man 

diskuterar med barnen hur man kan göra för att lösa problemen.  

   
Lärare B menar att barnen utvecklar mycket genom estetiken. Förutom utvecklingen och 

stimuleringen av den egna fantasin får barnen genom estetiken också bättre 

självförtroende, rumsuppfattning utvecklas och sinnena och deras eget lärande gynnas. 

Med rumsuppfattning tänker B på att barnen lär sig att hantera rummet de befinner sig i, 

lär sig att se sin egen bild i rummet och får därigenom även en bättre kroppsuppfattning. I 

dans får barnen också lära sig mer om sina egna kroppar, de lär sig att våga dansa inför 

andra och släppa loss. Vidare menar B att de lär barnen hitta olika sätt för att ta vara på 

sin egen kropp. Barnen kan hitta något som de känner är avslappnade just för dem, något 

de tycker är roligt och mår bra av att göra. Det kan vara avslappnande att måla, det kan 

vara avslappnande att gå i skogen eller att sjunga i kör.  

 
Lärare C hänvisar till de saker som hon nyss nämnde om att jobba med och utveckla 

många sinnen, att inte sitta still på en stol och skriva eller att bara lyssna. Hon menar att 

det var mycket stillasittande när hon själv gick i skolan och att den dialog som finns i 
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skolan idag, inte fanns då. C har ett stort intresse i hur barn tänker och resonerar. Vill hon 

att barnen ska berätta hur de tänker ber hon dem inte att bara skriva ner sina tankar utan 

hon låter barnen berätta eller kanske visa med hela kroppen hur de tänker. 

C vill också att barnen lär sig att diskutera och föra en dialog. De får till exempel inte en 

matteläxa där de ska räkna sida upp och sida ner utan hon ger dem en ”kluring” eller en 

”utmaning.” Under den aktuella vecka då jag gjorde min intervju med henne skulle 

barnen mäta hur lång tid det tog att bädda sängen varje dag och sedan räkna ut hur lång 

tid det tog sammanslaget på en hel vecka. Utmaningarna barnen får har inte alltid ett rätt 

eller fel ”men just att fundera över och diskutera kring `hur kan det vara?` och `är det 

rimligt?`osv”.  

   
 
Hur går du tillväga, dvs. vilka metoder är bäst med tanke på det du säger att de ska 

lära sig och utveckla?  

På skolan där lärare N jobbar har de alltid temaarbete. Allt som de gör utgår ifrån barnens 

egna idéer och förslag. Är det någonting barnen får intresse för och vill lära sig mer om, 

då går lärarna på kurs och lär sig först själva för att sedan kunna lära barnen. ”Det är när 

vi gör med våra händer som kunskapen kommer till oss också”. I varje temaarbete har de 

sedan tre verkstäder som barnen får välja mellan att jobba i. Dessa är Bygg & Måla, Läs 

& Skriv och Natur & Kultur. Just nu jobbar hela arbetslaget på 70 barn från F-3 med 

temat Pelle Svanslös. Allt de gör utgår som sagt ifrån barnens förslag så nu bygger de 

saker ute, de lagar mat, leker lekar från förr, de gör intervjuer, forskar, skriver sagor och 

berättelser, spelar teater och skriver en tidning som heter ”kattposten”. I Bygg & Måla så 

jobbar de bland annat med att bygga leksaker ifrån mormors tid. Lärarna styrde arbetet 

mycket mer i början, vad barnen skulle skapa och hur de skulle skapa, men barnen har 

enligt N under årens gång lärt sig så många tekniker att de nu kan välja själva. I Natur & 

Kultur har de tillgång till en skog där de får såga i träd och bygga kojor osv. De har också 

bildanalys i varje tema och det tycker barnen är väldigt roligt. 

 N och hennes arbetslag har en ”käpphäst” och det är att det är bra att det finns en 

mångfald av idéer och att barnen har så många egna förslag att ta av. En annan 

”käpphäst” är det N kallar för processen före produkten. Detta innebär till exempel att en 
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bild inte längre är något dekorativt att visa upp för andra. En bild kan snarare vara 

utgångspunkt för annat skapande arbete i någon av verkstäderna.             

 

Lärare A jobbar utifrån och inspireras av Reggio Emilias filosofi. A menar att hon 

serverar barnen ett smörgåsbord med olika tekniker och material och att barnen får prova 

sig fram. A jobbar också med temaarbete och dessa teman utgår antingen från någonting 

barnen själva fått intresse för eller något som lärarna styr in dem på. I de teman som de 

jobbar med försöker de få med alla estetiska ämnen som en naturlig del. Hon menar att 

barn även är intresserade av olika saker. Några barn tycker kanske bäst om musik och 

några annat tycker bäst om målning och då måste man som lärare ta till vara på deras 

önskemål. Användningen av de estetiska ämnena är också något som sker ganska så 

spontant. Musiken är mycket spontan när barnen själva sätter på musik och dansar till den 

eller när de spelar på sina trummor.  De har också gymnastikbetonade verksamheter i 

lekhallen där barnen får prova olika redskap. Tillsammans med barnen gör A 

hinderbanor, leker lekar där barnen får röra sig mycket. De spelar också innebandy och 

ibland låter de barnen bara röra sig till musik. ”Lyssna, röra på sig och känna hur det 

känns, eller bara slappna av”. De är också ofta ute i skogen med barnen och då får 

barnen möjlighet att inspireras av material i naturen. Ett barn hittar kanske en pinne som 

det skulle vilja bygga något av eller ta med hem. Barnens fantasi stimuleras i och med 

detta.   

   

Lärare B inspireras också hon av Reggio Emilia och tror att det bästa sättet att arbeta med 

estetik är en planering tillsammans med barnen. Varje temaarbete har vissa mål som ska 

följas och uppnås. B utgår från dessa mål, försöker fånga upp barnens egna tankar och 

leder in dem på estetiska aktiviteter. Som lärare kan du enligt B ge barnen verktyg och 

tillfällen där de får prova sig fram med dessa. Material ska finnas framme så att barnen 

känner att det är tillåtet just att prova sig fram.  

De temaarbeten som B har börjar i det flesta fall med någon slags uppstart från lärarna. 

Om de vill att barnen ska få intresse för en saga så blir den utgångspunkten för temat. De 

jobbar också med teman som utgår helt ifrån barnens idéer. B säger att Reggio Emilia är 

ett förhållningssätt som innebär att man som lärare lyssnar in barnen och inte ger dem ett 
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visst lärande i förväg. Det är också viktigt att man låter barnen komma på många 

lösningar själva. Läraren fungerar som ett stöd för barnen och frågar ”- men hur tror du 

man kan göra det?, Hur blir det då tror du?” B diskuterar barnens förslag tillsammans 

med barnen. Det är lärarens förhållningssätt också att göra så att barnen upplever att det 

är roligt att lära genom de estetiska ämnena och att du som lärare ser lärandet i det 

estetiska.  

B talar även hon om skogen där det finns en mängd material som man kan skapa saker 

med. Lärarna på avdelningen plockar tillsammans med barnen in mycket från skogen. B 

anser också att man i skogen kan lära barnen mer om matematik. ”Är du i skogen så kan 

du räkna kottar och visa barnen att `titta på den stubben, hur många grenar är det på 

den?` Barnen kommer och visar saker som pinnar och myror, vi pratar om olika 

storlekar och former på saker i skogen. Vi kan också prata om hur många barn det är 

som går till skogen och hur många vuxna vi är. När vi äter frukten och delar den så kan 

vi prata om hur många äppelbitar vi delat ett äpple i.”  

 

Lärare C jobbar mycket praktiskt och med mycket dialog. Dans och rörelse är någonting 

som ligger henne varmt om hjärtat. Hon tycker som sagt att det är viktigt att barnen får 

göra saker med kroppen. De har idrott och där kommer dans och rörelse in som en 

naturlig del. ”Dans i skolan handlar för många om att lära sig dansa bugg eller vals men 

det handlar ju också om att uttrycka saker med kroppen till musik…” De har även musik 

med musikskolan en gång i veckan.  

C:s arbetslag arbetar också med temaarbete där barnen får välja mellan verkstäderna Läs 

& Skriv, Bygg & Måla och Natur & Kultur. Genom dessa verkstäder får barnen välja hur 

de vill visa vad de lärt sig.  

De jobbar med bild också och då försöker C inte styra barnen så mycket. Ibland försöker 

hon lära barnen vad de får använda. Hon är lite allergisk mot ordet inte och undviker det 

så långt det går. I bland målar de även till musik. 

Förskoleklassen de har nu går till skogen en gång i veckan och då får barnen lära sig att 

leka i den miljön. De utvecklar återigen detta med dialogen, att de i sampel och 

kommunikation med andra lär sig saker. I skogen kan lärarna även påverka vilka barnen 

leker med och vem som får bestämma. Ett barn som alltid bestämmer annars får kanske 
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finna sig i att ett barn som aldrig får bestämma gör det just idag. Detta leder till ett bättre 

klimat och sammanhållning i klassen. 

 

Förutom detta ville lärare C tillägga att lärare borde föra en dialog också med varandra 

för att diskutera vad som egentligen står i läroplanen. C menar att det är ett stort problem 

för barnen att de inte får möjligheten att jobba med estetiken på samma sätt när de 

kommer till högstadiet. Estetikens mening glöms bort och den används inte på rätt sätt. 

På gymnasiet blir det ännu värre eftersom man endast tittar på och bedömer skriftliga 

prov. C anser att man måste se på vilket sätt varje elev lär sig bäst på. På skolan där C 

jobbar arbetar man med att uppmuntra barnen på olika sätt, bland annat genom att ge dem 

olika sätt att lära. När barnen kommer till högstadiet så passar det sig inte längre. C anser 

slutligen att ”jag tror att vi kommer få härliga människor i framtiden, om vi ser vad 

estetiken bidrar till och inte bara tittar på det teoretiska”.      
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Min metod (kvalitativ, halvstrukturerad forskningsintervju) gav, enligt mig, möjlighet för 

intervjupersonerna att tala relativt fritt kring frågorna. Om min metod hade varit mer 

strukturerad hade jag kanske inte fått den bredd på svaren som jag nu fick. Jag har dock 

lärt mig att det inte är så lätt att göra intervjuer. Att frågorna upplevdes som kluriga för en 

del av lärarna är också någonting att ta lärdom av. Är man djupt inne i ett visst ”tänk” och 

ser klart framför sig vad till exempel estetikens didaktik är, kan man lätt glömma bort hur 

andra förstår eller tolkar detta. Att metoden var halvstrukturerad gjorde att 

intervjupersonerna kunde lägga in sin egen tolkning och förståelse i svaren på mina 

frågor. Kvale (1997) menar som jag nämnde tidigare att denna typ utav mellanmänskliga 

situation innebär att intervjuaren och den intervjuade reagerar på varandra och även 

påverkar varandra ömsesidigt. Intervjun blir ett samtal om ett gemensamt intresse. 

 

Urvalet var, som jag nämnde tidigare, relativt litet och kan inte ge en allmängiltig bild av 

hur lärare i förskola och skola uppfattar estetikens didaktik. Jag anser ändå att dessa fyra 

intervjupersoner kunde ge mig den information jag ville åt. När jag skickade ut mailet till 

den förste intervjupersonen (lärare N) glömde jag dock att tala om vad jag menade med 

estetik i undervisningen, dvs. alla estetiska ämnen. Detta gjorde att lärare N inledningsvis 

pratade mycket om bild och form. Men detta visade sig också vara också det estetiska 

uttryck som N brann mest för. Att lärare A och B jobbade på samma förskoleavdelning 

gjorde att de i många fall redogjorde för samma saker, fast med sina respektive ord och 

förhållningssätt. Lärare C var ville också trycka på dialogen och läsandet av läroplanen, 

vilket enligt mig gav extra tyngd åt intervjun.  

I planeringsarbetet ville jag få samtliga intervjupersoner att känna sig trygga och 

motiverade. Nu i efterhand ser jag att svaren från de intervjuade i många fall är lika 

beroende på de alla har samma inställning till estetiken, fast med olika lång erfarenhet. 

Detta kände jag till innan och även det att ingen av de intervjuade har något emot 

estetiken, vilket är mycket bra, det är också ett resultat. 



 

 33 
 
 

 

6.2 Resultat diskussion 

I detta sista avsnitt vill jag nu försöka sammanfatta mitt examensarbete, dra ihop säcken, 

reda ut eventuella frågetecken, reflektera över min preciserade frågeställning och således 

även mina intervjufrågor. Reflektera vill jag göra bland annat genom att jämföra och se 

ifall det finns någon koppling mellan de svar jag fick i mina intervjuer och de teorier jag 

tagit upp ur litteraturen. För att inte förvirra läsaren kommer min preciserade 

frågeställning här igen: 

 

Hur uppfattar lärare i förskolan och skolan estetikens didaktik?  

 

Med hjälp av olika teorier och ett antal böcker har jag försökt ge en bredare bild av vad 

estetik är. Jag har försökt säga någonting om människans behov av estetik och sedan 

också redogjort för några estetiska uttryck som vi möter i skolsammanhang. Jag har 

därefter velat beskriva vad didaktik är och fördjupat mig i de tre didaktiska frågorna 

varför, vad och hur. Som ett slags sammanförande av detta har jag även försökt beskriva 

vad estetikens didaktik är. Den röda tråd som jag velat skulle gå genom hela 

examensarbetet är de tre didaktiska frågorna. Jag har försökt genomsyra 

litteraturgenomgången med denna röda tråd. Dessa frågor formade min preciserade 

frågeställning och färgade även mina intervjufrågor.    

 

Det visar sig både i de teorier jag nämnt och i de intervjuer jag gjort att estetiken har en 

mycket stor betydelse för barnens utveckling, både intellektuellt och socialt. Genom 

arbetet med detta examensarbete och undersökningen som hör till har jag hittat flertalet 

kopplingar mellan mina intervjusvar och litteraturen (teorierna).  

Alla lärarna nämner någonting om läroplanen och hänvisar till den. B anser till exempel 

att det är vårt uppdrag som lärare att ge våra barn möjligheten att lära med alla sinnen, 

väcka deras fantasi och uppmuntra barnen i deras fantasi. N menar att arbetet med 

”estetiska ämnen är en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas som människor 

över huvudtaget”(lärare N) och att barnen måste arbete med alla sina sinnen och alla sina 

språk. A talar om estetiken som något den enskilde individen kan slappna av i och 

någonting som individen känner som lustfyllt. Att få använda sig av och jobba med sin 
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egen kreativitet är även bra för all inlärning, menar hon. ”Att man tillexempel kan lyssna 

på musik under tiden man lär sig något annat och det finns det ju belägg för, att många 

lär sig bättre på det sättet” (lärare A). C anser att lärare borde diskutera med varandra 

vad som står i de olika läroplanerna. För henne är det mycket tydligt att estetiken ska vara 

ett viktigt verktyg i all undervisning (även i teoretiska ämnen) och detta genom hela 

skoltiden. Saar (2005-09-29) menar ju att skolan lär oss ett sätt lära och ett sätt att se på 

saker. Saar anser också att estetikens mening glöms bort och blir någon slags 

träningslogik. Jag ser det som om de lärare jag har intervjuat stämmer in i detta genom att 

säga att alla barn ska få möjligheten att lära på olika sätt, olika sätt att vara, pröva sig 

fram och uppmuntras av lärarna (2005-09-29). ”Det står ju inte i läroplanen att man bara 

ska göra skriftliga arbeten men den är ju tolkningsbar. Jag anser att det borde finnas en 

större dialog över hela skolgången, från förskoleklass och upp till och med gymnasiet? 

Som det ser ut idag så är det inte så”(lärare C). 

 Sternudd (2000) skriver om ett kritiskt frigörande perspektiv på drama då barnen skaffar 

sig erfarenhet genom upplevelser och detta är även någonting som lärare N pratade om 

dvs. den såkallade förtrogenhetskunskapen, lära genom att göra. Paulsen (1996) och 

Sternudd (2000) m.fl. skriver om vikten av barns lek (bland annat lekteorin) där barnen 

utforskar världen och försöker förstå världen genom leken. Detta är också något alla 

lärarna i undersökningen tycker är viktigt. För mig är leken en social verksamhet och i 

kommunikation och samarbete med andra lär vi oss om livet. Barn har som vi vet också 

behov av att förstå och bearbeta sina egna och andra individers känslor (Paulsen 1996). 

Jag ser att framförallt i dans och drama tas detta behov till vara. När man dansar ser man 

andra individers kroppsspråk och känslouttryck, och när man i teater spelar en karaktär 

utvecklas förståelse för dennes situation. ”Leken är ju första stadiet till det, att man kan 

förstå att jag kan vara någon annan” (lärare N).   

 

Frågorna varför, vad och hur är enligt mig tätt sammanhållna och det är inte helt lätt att 

prata om det ena utan att glida in på det andra. Jag har kommit fram till att estetisk 

didaktik handlar om att barnen är medaktörer och får inflytande i sin egen 

kunskapsutveckling och i läroprocessen. Lärarna i undersökningen jobbar alla på olika 

sätt med temaarbeten där man utgår från barnens idéer, där man diskuterar lösningar på 
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problem med barnen och där barnens egen kreativitet stimuleras och utvecklas. I ämnet 

bild menar till exempel lärare A och B att de visar barnen en mängd olika material för att 

de ska inspireras till skapande. De plockar in material från skogen osv. Barnes (1994) 

menar också att det är viktigt att uppmuntra barnen och tala om för dem att de kan måla 

och de skapar något. Det gäller att leda in barnen på aktiviteter med olika valmöjligheter 

(Barnes 1994).   

Jag tror att barnen genom detta också får lära sig genom att kommunicera och samarbeta 

med varandra.   

Jag anser också, precis som Bjertoft (2004) att en viktig del i den estetiska didaktiken 

(eller pedagogiken) är att processen oftast går före målet. Det är något som även Sternudd 

(2000) m.fl. trycker på. Målet kan vara att sätta upp en pjäs i drama, att visa upp en dans 

eller att göra en konstutställning där man visar vad barnen lärt sig. Lärare N menar också 

att bilden inte längre behöver något dekorativt utan kan användas som utgångspunkt för 

annat arbete i någon av verkstäderna. Processen är alltså enligt mig det skapande och 

stimulerade arbetet på vägen fram mot målet där barnen utvecklar sin fantasi och får 

möjlighet att arbeta med alla sina sinnen. 

 

Jag inledde litteraturgenomgången med att säga något om Howard Gardners sju 

intelligenser och det är min starka tro att estetik och estetiskt arbete i skolan bidrar till att 

dessa intelligenser kan utvecklas och även stimuleras. Det är också så att man oftast 

känner igen sig i någon av dessa intelligenser och har kanske delar av flera. Vissa barn är 

mer musikaliskt intelligenta och andra barn mer kroppsligt intelligenta och behöver 

använda sig utav sin kropp för att uttrycka sig. 

   

Jag anser också att de estetiska ämnena öppnar dörrar för barnen att lära på olika sätt, 

tänka, reflektera och utvärdera vad de själva skapar och lär sig. Det finns de barn som har 

behov av att visa vad de lärt sig med hela kroppen eller kanske genom att sjunga en sång. 

Att bara skriva ner vad man tänker och känner kan för vissa barn vara mycket svårt rent 

motoriskt, menar lärare C. Hon pratar även om problematiken kring att barnen inte får 

fortsätta med det estetiska lärandet på högstadiet och ännu mindre på gymnasiet. Saar 

(2005-09-29) menar att estetiken används men att dess mening glöms bort. Med tanke på 
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just detta är det kanske inte konstigt att många uppfattar estetiska aktiviteter som lek. De 

som har denna uppfattning ser kanske dessa praktiska aktiviteter som något som hör 

barndomen till och inte som någonting att ”förgylla” sitt vuxna liv med.   

För att dra ihop säcken ytterligare känner jag nu att jag fått en bild av hur lärare ute i 

verksamheten uppfattar estetiken och dens didaktik. Jag förstår nu vilka argument de fyra 

lärare jag intervjuat har till varför man ska använda sig av estetik i undervisningen, vad 

de vill att barnen ska lära sig och utveckla genom den men också hur de planerar sin 

verksamhet för att nå målen. Det är min förhoppning att allt fler lärare har denna 

uppfattning om estetikens didaktik. Detta examensarbete är något jag kan ta med mig ut i 

arbetslivet när jag nu snart tar min lärarexamen. Om jag någon gång, mot all förmodan 

skulle glömma betydelsen av estetiskt lärande kan jag läsa detta för inspiration. 

 

6.3 Slutsats 

Jag har kommit fram till den slutsatsen att estetiken betyder mycket för den enskilde 

individen och dennes utveckling. Jag har under utbildningens gång och under skrivandet 

av detta arbete, blivit ännu mer medveten om estetikens roll i lärandet, i skolan och i 

samhället. Estetiken är inte bara lek utan det finns en i hög grad medveten pedagogisk 

tanke bakom varje praktisk, sinnlig och estetisk aktivitet.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Utifall jag hade haft längre tid på mig för detta examensarbete skulle det vara mycket 

intressant att fortsätta forska kring estetikens didaktik. Det är dock enligt mig svårt att 

komma fram till något nytt och/eller revolutionerande inom detta område. Det är i hög 

grad lättare att dra slutsatser och bekräfta. Jag tycker att det skulle vara intressant som 

fortsatt forskning att se hur de lärare jag intervjuat jobbar rent praktiskt med estetiken, 

temaarbeten och verkstäder etc. Nu tvivlar jag inte det minsta på dessa lärares kompetens 

eftersom jag uppfattar dem alla fyra som mycket medvetna om estetikens didaktik, men 

det är en sak att säga och en annan sak att göra.  
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Bilagor: Estetikens didaktik 

Efter att jag spelat in mina intervjuer på en lånad digitalkamera började arbetet med att skriva 
ut allt som sagts. I de texter som följer har jag försökt ta bort dialektala ord, hostningar, 
hummande, pauser och skratt. Vissa meningar har jag korrigerat en aning för att det de ska bli 
lättare att läsa. På inspelningen av samtliga intervjuer har intervjupersonen någon gång 
påbörjat en mening, sedan ”klippt av” den och därefter pratat vidare. Däri ligger också 
korrigeringen. 
 
 
Lärare N (Lågstadielärare) 
 
J: Vilka är dina argument till att man ska använda sig av estetik i undervisningen, alltså 
varför? 
 
N: Jag tycker nästan att du skulle kunna ställa en motfråga för jag kan inte tänka mig en 
undervisning utan… estetiskt lärande för att allt i skolan går ut på att ta reda på så mycket 
som möjligt om dig själv och om världen utanför och då måste man arbeta med de estetiska 
uttrycken. Det finns ingen gräns mellan det och annat arbete så det… Ja jag kan ju utveckla 
varför frågan mer men så är det... 
 
J: Gör det. 
 
N: Varför vi gör det i vårt arbetslag!? Ja vi tycker att man ska använda alla språk och att 
skolan är väldigt mycket inriktad på skrivspråk, tanke, varseblivning och att man ska använda 
alla sina språk och alla sina sinnen. Man måste också arbeta med känsla och intuition om du 
tänker på Jung, och hans tankar om att ”du ser inte allt vad du är som människa, du ser bara 
en liten del och du måste arbete med de andra delarna också”. Det är en orsak. En annan orsak 
är personlig utveckling, det står i läroplanen, kursplanerna att bild också är en väg till 
personlig utveckling.  
 
J: Okej, vi kan ju alltid återgå till någon av frågorna sedan efter hand men… 
 
N:  Ja men jag måste väl också säga att det är ett verktyg för att uttrycka det som man har fått 
intryck utav, tankar och känslor och idéer. Fast det kan vi ju komma in på mera Vad vi gör 
och Hur vi gör, men som sagt: det är ju ett viktigt verktyg. 
 
J: Vad anser du att barnen ska få lära sig, utveckla genom estetiken? 
 
N:  Ja det är litegrann det vi pratade om förut. Vad dom ska utveckla? Alltså estetiken är ju en 
förutsättning för att dom ska kunna utvecklas som människor överhuvudtaget. Om det ska 
vara roligt i skolan och att de ska känna lust och glädje så måste man arbeta med konstnärliga 
uttryck. Och vad de ska lära sig?: De ska lära sig att lita på sig själva och sina egna känslor, 
de ska lära sig naturligtvis hantverket bild, alltså olika sätt att ge uttryck för grundläggande 
tekniker ska dom också lära sig så att dom har en bank att ta utav när de vill uttrycka 
någonting, eller visa någonting eller förmedla någonting, så vet dom olika konstnärliga sätt. 
 
J: Är ett fritt arbete inom givna ramar? 
 
N: Ja vi jobbar ju så här, om vi går in på Hur vi gör så jobbar vi så här i vårat arbetslag att vi 
försöker ge barnen så många olika verktyg som möjligt och när man börjar ny hos oss i 



förskoleklassen så kan man ju inte så många verktyg. Man vet ju inte hur man målar akvarell 
och akryl, jobba med lera, ståltråd och gips och papper Marche allt vad det finns. Men så 
småningom så lär man sig och då… Vi ser det som ett lärlingskap. Man kommer in i vårat 
arbetslag och man tittar hur de andra gör och man lär sig. När man blir större så har man 
många, olika uttryck. Man vet själv att:” – Åh nu har jag forskat om katter och nu vill jag 
gestalta det här som jag har lärt mig på nåt konstnärligt sätt. Ska jag göra en katt i trä? Eller 
ska jag sy en katt? Eller ska jag göra i papper Marche eller ska jag…Vad är det jag vill visa? 
Vill jag visa hur katten rör sig, eller visa hur len den är? Då känner man till många sätt att 
uttrycka sig. 
 
J: Men när det gäller andra estetiska uttryck som… musik!? 
 
N: Ja det är ju helt självklart också, men jag riktade in mig på bild nu när vi pratar. Men vi ser 
det så att man ska ha de här möjligheterna att utvecklas precis i alla estetiska uttryck. Dans är 
vi lite dåliga på men det har vi som mål att vi vill ha in också. Så nu ska jobba vi med 
afrikansk dans här ett tag. Naturligtvis tycker vi om de andra uttrycken också som musiken 
och, vi har byggt musikinstrument och nu håller vi på med trummor och så, dans och…inte 
minst. Vi jobbar med datorn som uttryck. 
 
J: På vilket sätt är datorn ett estetiskt uttryck? 
   
N: Ja den kan också vara i det estetiska därför att många barn nu gör bildspel, dom vill visa 
hur det var på mormors tid (ett tema vi har just nu). Det är ett bra sätt att man kan gå ut på 
nätet och leta bilder på hur folk var klädda. På det sättet fördjupar man kunskaper när man 
jämför med hur jag är klädd i dag och hur var mormor var klädd. Då är IKT ett väldigt bra 
redskap. Och sen kan man visa sina kamrater som ett konstnärligt uttryck som ett bildspel 
som alla tittar på. 
 
J: Drama? 
 
N: Ja det jobbar vi också med förstås. Det tänkte jag inte ens på… 
 
J: Då var det väl bra att jag sa något..? 
 
N: Ja! Jag tänkte bara på bild med estetik men så är det ju inte naturligtvis. 
Ja där kan man alltid välja att jobba med i verkstadsarbetet. Som nu är det många som har valt 
att visa upp i pjäser hur det var på mormors tid.  
 
J: Vad anser du att barnen lär sig då? Bara för att återknyta till min fråga… 
 
N: Det du har gjort glömmer du inte lika lätt. Du har det i din kropp när du visat det för dina 
kamrater. Du kan skriva det och läsa upp det och glömma bort det men om du har skrivit det 
som ett litet skådespel så sitter det väldigt djupt. Vi började det här temat (om Pelle Svanslös 
nu) med att vi spelade upp en teater för barnen. Vi spelade alltså upp den scenen när Pelle 
kommer till Birgitta och Olle i bilen. Det här tycker ju ungarna är underbart att se oss spela 
teater, att man bjuder på sig själv. Vi improviserar väldigt och har bara ramarna. Barnen 
återkommer ju till det här. Och vad lär dom sig? Ja om dom spelar upp en pjäs om Måns, Bill 
och Bull eller Pelle Svanslös så lär dom ju sig något om livet. Så är det att vara Måns och så 
är det att vara Bill och Bull som bara säger efter.  



Jag använder ju det här sedan i rollspel i klassen. Då är det inte Måns, Bill och Bull utan då är 
det du och jag och du är den som är dum och jag är den som är snäll och sedan byter vi. Så 
dom lär sig ju allt!  Dom lär sig att uppträda inför andra, att skriva manus (det är svenska). Ja 
dom lär sig jättemånga saker, också att samarbeta och planera. Drama använder vi ofta att 
barnen kan välja själva, välja den formen, särskilt de små som gör det. Förskoleklassen 
speciellt och där har du ju inget skrivet manus utan det är drama i lekens form och där får vi 
ibland fråga –är det slut nu…För barnen leker vidare och hittar på nya saker meddans de 
spelar upp. Men så gör ju inte treorna. De har kanske ett manus och en ide som slutar med att 
det är Måns som sitter där i slutändan med lång näsa.  
 
 
J: Rörelse har vi haft på utbildningen som ett ämne, ganska likt idrott? Det är ju också en del 
av estetik… 
 
N: Men vad jag får lära mig… Ja vi är ju mycket ute. Vi har ju en verkstad som heter Natur 
och Kultur och där tycker vi att barnen får rörelse på ett naturligt sätt. Dels så går dom ju upp 
till skogen och det är mycket pust och stånk och stön i början och turas om att dra skrindan 
och det är tungt och man blir ju faktiskt svettig: Hemska tider! Sen så är det mycket rörelse i 
lekens form. 
 
J: Vad lär de sig då? 
 
N: Det kan jag hålla föredrag om i några timmar! Men precis som med allt annat så lär dom 
sig samarbete, när man ska såga ner och bygga en koja tillsammans och släpa stockar och 
planera. Man lär sig ju hur saker och ting hänger ihop och fungerar. Just nu har vi ett mål där 
man ska konstruera någonting och det kan man göra i Bygg och Måla och det kan man göra i 
naturen. Du har alltså en ide med dig ut om hur du ska kunna konstruera en sak ute genom att 
binda ihop, såga och surra. Vi har en sån storskog där vi får såga och binda ihop och surra och 
så. Vi får alltså göra mer än vad man brukar få göra när man går ut så (hoppar och skutta och 
klättrar). Vad lär du dig när du klättrar i träd? Du lär dig vilka grenar som håller, du lär dig att 
beräkna. Du jobbar med den kunskap som står i läroplanen som förtrogenhetskunskap. Du kan 
faktiskt inte lära dig genom att läsa en bok vilka grenar som håller, det kan du bara lära dig 
ute, när du klättrar. Vad lär dom sig mer? Alltså det för ju så långt att utveckla vad barn lär sig 
genom lek för när de har byggt  det här kojorna är byggda som börjar de ju föreställa sig att de 
är olika personer, eller hur? Om leken handlar om stenåldern, om vi kanske styrt upp det så, 
då lär dom sig i lekens form hur man levde på stenåldern. Jagade och släpade hem bytet och 
eldade och lagade mat och så. Det är ju faktakunskap som vi kanske har läst om i skolan som 
dom på så sätt fördjupar, ute, när dom leker och rör sig. Dom lär sig att föreställa sig och det 
är ju en väldigt viktig kunskap att ha, alltså jag menar att jag är någon annan, som vi pratade 
om i dramat. Det är ju, om du tänker på Vygotskij, så lära dom sig ju mycket att en bokstav 
har ett ljud och dom här små tecknen dom kan tillsammans bli nånting som kan ge mig en 
upplevelse, eller hur!? Jag kanske gråter när jag läser någonting, bara av förståelse för små 
tecken. Leken är ju första stadiet till det, att man kan förstå att jag kan vara någon annan, för 
språket utvecklas 
 
J: Man bygger sina upplevelser på tidigare erfarenheter?    
 
N:  Ja, det gör man också! Alltså så hänger ju hela livet ihop och för barnen… Vi säger ju att 
barn lär genom lek, men dom gör det när dom är ute och där kommer rörelsen in. Det är 
liksom inte så att nu ska vi röra oss allihopa, på samma sätt, likadant. När vi går till skogen så 



kanske vi leker en lek som är strukturerad och lärarledd, man lär sig andra saker men rörelsen 
kommer in också. Nu leker vi lekar från femtiotalet. Vi ska vara ute och göra bollskola, hoppa 
rep, hoppa hage, eftersom vi läser om hur det var på mormors tid, när jag var liten. Rörelsen 
är alltså precis som det konstnärliga uttrycket, den är ju också hela tiden närvarande. Du kan 
välja om du arbetar hos oss att utveckla den delen av dig lite mer. Du kan välja att vara i 
Naturverkstan hela terminen därför att du har behov av det här sättet. Eller du kan välja att 
vara i Bygg och måla hela terminen därför att du vill ge uttryck på det sättet, vad du lärt dig. 
 
J: Så du menar är att man sig någonting mer ordenligt i stället för att springa hit och dit? 
 
N: Ja, du kan gå in på djupet. För det är en av förutsättningarna för lärande som vi har.. Vi har 
ju några saker som vi tycker är avgörande för, och inte bara vi tycker, vi vet både genom vår 
erfarenhet och genom forskning vad som avgörande för hur barnen lär sig eller inte och det är 
tiden. Att det är meningsfullt det som barnen håller på med för dig, det är ju en annan sak, det 
vet du ju själv. 
Man ska inte hindra barnen och tiden är väldigt viktig. Det har växt fram för när vi började 
med att jobba i verkstäder för elva år i var vi mer inne i det här att: Hur lång tid kommer det 
här att ta för oss? Ska du inte göra färdigt nu?, Men är du inte klar snart?. Men det är våra 
barn som avgör när en katt är klar, när en pjäs eller teater klar, eller när en koja är klar. 
 
   
J: Ja för att nu återgå till frågorna, så att alla hinner besvaras: Hur går du tillväga, dvs vilka 
metoder är bäst med tanke på det du säger att de ska lära sig och utveckla?  
 
N: Och då tänker ju inte du på konkreta metoder, som Hur går ni tillväga när vi arbetar med 
lera? När det gäller grundläggande tekniker så har vi kurser med barnen och då bryter vi vårt 
verkstadsarbete och då har ”kursus” inom Bifrost. Kan vi inte den tekniken som vi vill arbeta 
med för att vi tycker att det verkar vara en bra teknik för det vi håller på med, då fortbildar vi 
oss. Då begär vi själva en kurs och det har vi gjort med stavdockor, med lera och med figurer i 
ståltråd och gips. Då åker vi till skapande verkstad och lär oss själva inom arbetslaget. Det är 
när vi gör med våra händer som kunskapen kommer till oss också. Sen så lär vi barnen och då 
har vi basgrupper. Jag har åtta barn i min basgrupp ifrån förskoleklass till tredje klass så 
jobbar i tillsammans och lär oss faktiskt hur man gör. Jag har deras bilddidaktik och det gick 
upp ett ljus för mig när Arno Sarnack sa att ” det är inte förbjudet att lära barn saker”. När jag 
gick på lärarhögskolan skulle man lära barn skapa fritt och inte styra och så där va. Nu känner 
jag att det var så bra det där han sa för att vi måste så småningom lära oss det här sakerna, 
perspektivritning och hur man skuggar och proportionerna i ansiktet och kroppen. Det finns 
en stor kunskap i hur man gör och då har vi kurser med våra barn.    
 
J: Ni lär er alltså först själva det som antingen barnen snappat upp att de skulle vilja göra 
eller det som ni själva känner att ni vill lära er?  
 
N: Allt vi gör bygger på barnens förslag. Om barnen har föreslagit att vi skulle jobba med 
dockor inom ett visst arbetsområde, att det skulle passa bra. och så tänker vi att det skulle vara 
kul, och vi inte vet hur man gör, då åker vi till Åke på Lärande verkstad och lär oss och sen 
har vi kurs med barnen och lär dom hur man gör. Sedan kan dom använda det här uttrycket 
sen. När vi har kurs så kanske alla barnen gör en docka men när dom sedan väljer verkstad så 
kanske det inte är säkert att man vill arbete med att göra en docka, men de kan göra det för de 
har lärt sig tekniken.    
 



J: Vilka olika verkstäder har ni? 
 
N: Vi har Natur & Kultur, Bygg & Måla och Läs & Skriv, de tre har vi alltid. De här kurserna 
går ut på att ge barnen redskapen som de behöver. Det kan också vara kurser i sagans struktur, 
det kan vara kurser i hur man arbetar med nål och träd (hur knyter man egentligen en knut så 
inte tråden går igenom nålen?). Det kan vara grundläggande i träslöjd. Lära känna verktygen 
och hur man spikar och skruvar och borrar för att man sedan ska kunna använda sig av det här 
när man arbetar i den verkstan. Då har jag ett projekt som jag vill göra, då har jag någonting 
som jag vill lära mig. 
 
J: Du sa att ni i musiken håller på med trummor? 
 
N: Inte just nu. De spelar afrikanska trummor men det är med musikskolan, så vi gör inte det 
nu. Men i dom teman som det passar så försöker vi väva in musik också, men inte alls i den 
utsträckning som vi skulle vilja för musikskolan har ju liksom sitt.  
 
J: Har ni flera teman som pågår samtidigt?  
 
N: Nej vi har ett! Hela vårat arbetslag med 70 barn från F-3 jobbar med temat Pelle Svanslös i 
år och allt som vi gör bygger ju på barnens förslag. Det som vi gör nu ser du på väggen där: 
Vi bygger saker ute, vi lagar mat, vi leker lekar från förr (ute i Natur och Kultur), vi gör 
intervjuer, vi forskar, skriver sagor och berättelser, spelar teater och jobbar med en tidning 
som heter Kattposten. I Bygg och Måla så jobbar vi med leksaker ifrån mormors tid, 
uppfinner, väver och längst ner så har vi skrivit ”skapa något du forskat om”. Man kanske vill 
göra sin mormor när hon ligger i grönsakslandet, eller kanske göra sin morfar när han sitter 
och röker pipa. De får gör lite som de vill men inom de här gränserna. Från början så styrde vi 
ju mycket mer. Vi styrde vilken teknik de skulle använda men nu har ju våra barn efter alla de 
här åren fått så många sätt att uttrycka sig så vi styr inte det. Vi kan ha en rubrik som vi i förra 
temat hade om ”träd”.   
 
J: Hur länge har ni arbetat med Bifrost? 
 
N: Jag tror att det är elva år, vi har tappat räkningen lite. 
 
J: Har du något mer att tillägga som du kanske glömt på Varför, vad eller hur- frågan? De 
smälter ihop märker jag. 
 
N: Ja, det är jättesvårt att prata om det ena utan att glida in på det andra. Det är några 
käpphästar vi har och det är att vi tycker att det är att det finns en mångfald av idéer, att alla 
barnens idéer tas tillvara. Om du tänker på hur man lär sig, att man kan ju se på två sätt. 
Antingen tycker man att det är jobbigt att alla tycker så olika eller så tycker man att det är bra 
att det finns så många olika idéer att ta utav. Sen har vi också en käpphäst som vi kallar 
processen före produkten. Bilden, om man tänker på den, är inte längre något dekorativt för 
oss på det sättet vi hade förut när man kunde komma in i klassrummet och se tjugofem 
teckningar på träd. Vi målade då oftast för att dekorera eller visa upp, kanske illustrera något 
annat vi lärt oss. Men så jobbar vi inte längre. Utan det kan lika gärna vara att bilden är 
utgångspunkt för ett annat arbete. Jag kanske bygger någonting eller målar någonting som jag 
sedan utvecklar i Läs och Skriv- verkstan. 
   
J: Vilken fråga placerar vi detta under? 



 
N: Det är en Hur-fråga tycker jag. Jag tänker på Vad som målen och Varför som 
bakomliggande, alltså syftet med överhuvudtaget och Hur är metodiken, Hur gör vi 
egentligen!? Så tänker jag. Alltså det här är ju hela skolan och egentligen hela livet då den här 
didaktiska triangeln Varför, Vad och Hur och det är ju de frågorna som du ställer till mig. Hur 
vi gör, alltså att vi ser processen före produkten, det betyder att det är barnet som bestämmer 
uttrycket. Jag kan ju tycka att – ”det vore mycket snyggare om du gjorde så här, men det styr 
inte jag”. Utan där finns jag med som handledare och försöker lyssna på barnets idéer, och det 
är ju en Hur-fråga. Det är kanske en Varför-fråga, varför vi jobbar med bild, men vi tycker att 
det är viktigt att barnen får de här inre bilderna som motvikt mot allt som finns i yttre bilder. 
Om du tänker på det här med samspelet mellan det inre och det yttre och det är väldigt mycket 
i bilder som tränger sig på barn idag i bilder, filmer, Internet och TV-spel. Där vill vi vara en 
motvikt och genom att träna barnen och skapa de här inre bilderna, genom att jobba med 
sagor som dom målar och genom att i läser mycket högt, genom att dom alltid skissar och det 
är på Hur, kanske på Vad!?, och att de alltid har en ide som dom utgår ifrån. Den står i 
planeringsboken och sen gör dom en skiss och sen utvärderar dom och sen dokumenterar dom 
hur det blev. Om du då jämför hela processen från skissen från den, leksaken från förr (visar 
en bild för mig på en röd bil och visar sedan den färdiga bilen i trä). Jämför leksaken från förr 
i tiden då och – ”Hur blev det? Blev det som jag tänkt?”  
Men vart var jag nu med de inre bilderna. Bild och skapande kommer jag lätt in på märker 
jag.  
Bildanalys jobbar vi också med, om du ska ha på Vad, det gör vi i varje tema. Vi väljer 
konstbilder som analyserar tillsammans med barnen och det är väldigt roligt. Vi gör det 
tillsammans i basgrupperna att vi utgår från kända konstverk som vi analyserar. Sen brukar vi 
besöka en bildutställning varje år, minst en och sen gör vi själva en stor bildutställning när 
temat är slut för att visa det vi har lärt oss. Då är inte bara bild förstås utan också andra uttryck 
som teater, massage, bildspel. Massagesagor jobbar vi också med. Massage är ett annat språk, 
om vi tänker på att alla de här språken som vi människor har, kroppen och att vidröra någon 
annan, det taktila sinnet. 
             
 J: Jag tänkte att vi skulle runda av lite nu med tanke på att tiden går. Jag tycker att jag fått 
reda på mycket kring Hur ni jobbar, med Vad inom estetiken och också Varför ni jobbar som 
ni gör. Tack så mycket! 
  
 
 
Lärare A (Förskolelärare) 
 
 
J: Vilka är dina argument till att man ska använda sig av estetik i undervisningen, alltså 
varför? 
 
A: Ja det finns ju många anledningar. Inte minst för att det är roligt, trevligt och lustfyllt. Det 
tycker jag är en anledning, god som någon. Sen tror jag att allt skapande är bra för övrig 
inlärning, att man tillexempel kan lyssna på musik under tiden man lär sig något annat och det 
finns det ju belägg för, att många lär sig bättre på det sättet. Också att utveckla sina skapande 
sidor tror jag gynnar all inlärning, att uttrycka sina sinnen, prova och att helt enkelt få 
utveckla alla sidor som man har.    



Få förståelse för och träna sin kropp kanske genom rörelse naturligtvis, dans och drama och 
även i tillexempel målning är också viktigt. Du tränar och kroppen får ge uttryck för vad man 
känner osv. 
 
J: På vilket sätt är estetiken lustfylld? 
 
A: Den är ju bara det! Jag tror att det finns väldigt mycket lust och glädje i alla sorts skapande 
och att alla barn säkert kan hitta någon kreativ sida som man kan utveckla och som man 
tycker om. De flesta barn tycker om någon form av kreativitet, kanske sådana som har svårt 
att utrycka sig själva i ord och som gärna hamnar i negativa cirklar. De kan bli hjälpa av att 
använda sig av sin egen kreativitet (liten paus). 
 
J: Som sa tidigare så kan vi alltid komma tillbaka till någon fråga allt eftersom. Du kommer 
kanske på något mer under tiden… 
 
A: Jag kom på ett par saker till nu som jag vill nämna på den första frågan och det är just att 
hitta en form för att kanske slappna av eller för att må bra, som jag tror att man kan ha nytta 
av som äldre och sen som vuxen. När det är jättestressigt i skolan så har man en bit, kanske 
målning eller kan musik då man verkligen känner att man tycker det är jätteroligt, man 
kommer till sin rätt och man lär sig att man kan koppla av och slappna av i sådana aktiviteter.   
Jag tror också att det är väldigt bra för självkänslan och självförtroendet. 
 
J: På vilket sätt menar du att estetiken är bra för till exempel självkänslan? 
 
A: Att man känner att man gör någonting, att man med sin kropp skapar något med sina 
händer eller med hela sin kropp. Eller när man sjunger och känner att ”det är jag som sjunger 
och det är jag som ger uttryck för någonting”. De allra flesta känner sig väldigt stolta och 
glada när de gjort en målning som de är nöjda med eller när det en spelat en teater, det tycker 
dom är jätteroligt, att man vågar ta plats och vågar prata, eller kanske lärt sig en ny sång. Det 
betyder jättemycket för självkänslan och självförtroendet. 
 
J: Vad anser du att barnen ska få lära sig och utveckla genom estetiken? 
 
A: Jag tycker dom ska få prova väldigt många olika bitar som tillexempel sjunga, spela, dansa 
och röra sig till musik, ja rörelse överhuvudtaget. De ska få prova på drama eller spela upp 
teater, om vi kallar det så. Att också få prova på olika tekniker i målning och ritning som olika 
typer av färger, olika papper och lera. Jag tycker liksom inte att vi ska lära dem något speciellt 
utan att de ska få prova. Vi kan presentera både tekniker och material och inspirera, också 
genom att ta in naturmaterial som pinnar, stenar och allt sånt där. Vi serverar dom ett 
smörgåsbord så dom kan välja bland och vi kan också ge dom lite tips på vad de kan använda 
men ändå ge dem chansen att använda sin egen fantasi och kreativitet. Att fantasin tränas är 
förstås också en stor bit i det här. 
 
J: Hur går du tillväga, dvs vilka metoder är bäst med tanke på det du säger att de ska lära sig 
och utveckla?  
 
A: Men just det här att försöka presentera olika bitar. Sjunga med barnen, spela instrument, 
använda trummor, dansa och lyssna på musik. Sen det här inom målning att ha framme olika 
färger, byta ut material och visa nya material för barnen. 
 



J: Jobbar ni med temaarbete och i så fall på vilket sätt? 
 
A: Ja det gör vi. Vi har ju ett tema och försöker få in många bitar i det och även skapande 
bitar. Eftersom vi försöker jobba lite Reggio Emilia inspirerat så har vi gått mycket ifrån det 
här att servera färdiga lösningar. Förr sa man kanske till barnen att ”nu barn idag ska vi göra 
ljusstakar” och sedan gjorde alla barnen precis likadana ljusstakar. Nu gör vi lite mer så att vi 
presenterar material eller pratar med barnen och försöker snappa upp barnens egna idéer och 
förslag. Ett barn vill kanske göra en helikopter och då diskuterar vi hur vi skulle kunna göra 
den, använda oss av de material som vi har osv. Vi försöker jobba mer så. Vi är ju verkligen 
inte där just nu men vi försöker sträva åt det hållet. 
 
J: Har ni ett tema varje år, eller styr barnen när det är dags att byta tema? 
 
A: Vi har jobbat lite olika. De senaste åren har vi försökt att ha teman men det har kanske inte 
blivit så stora teman och inte krävt så mycket arbete. Jag önskar att vi kunde jobba mycket 
mer aktivt med det tema som vi har. Vi har ju försökt ha ett tema för hela vår del av förskolan 
som är tre avdelningar, men det har då varit svårt att få ihop. Det är ju väldigt roligt om man 
kan snappa upp något från barnen och göra det till ett tema, något som barnen är intresserade 
av för tillfället, och då kan det kanske inte bli så stora teman utan ett tema för kortare period 
eller så länge som det är intressant. Då kan man ju inte planera det så exakt i förväg utan man 
får ju se hur det utvecklar sig. 
 
        
J: Har ni teman speciellt inriktat mot ett estetiskt ämne som tillexempel; tema musik? 
 
A: Det är inbakat. Vi försöker få in olika bitar i temat. Barn är ju intresserade av olika saker. 
Någon tycker det är roligast med musik och någon annan kanske tycker det är roligast med 
målning. 
 
J: Då undrar jag om du har något du vill tillägga, om det är något som du glömt på någon av 
frågorna Varför, vad och hur som du skulle vilja nämna här!?  
 
A: Ja men jag tror ju som jag sa att självkänslan och självförtroendet påverkas mycket av att 
jobba med estetik, det är jag fast övertygad om. Sen det här att det underlättar alla annan 
inlärning. Jag tror att om man har jobbat mycket med sina sinnen och kreativitet så har man 
lättare att lära sig läsa och skriva och räkna matte. Det är viktigt för all vidare inlärning i livet. 
Sen har jag en sak till och det är att vi vill ju också visa på hur mycket det finns i naturen. Vi 
tar ju in mycket naturmaterial, som barnen är med och plockar in. När vi sedan är ute i 
naturen med barnen hittar de själva saker som de vill skapa något av. Jag tror att det är lätt att 
väcka barnens intresse och väcka deras ögon för det här. Visar man på några gånger att ”titta 
vad fin, den kan vi göra något med” så ser barnen det själva sen. Det tycker jag är en viktig 
bit, eller en viktig roll för oss att vi öppnar upp deras ögon och att dom lär sig att se vad de 
kan göra av saker i naturen, visa barnen och inspirera dom till sånt. Överallt finns det saker 
som vi kan göra något av. 
 
J: Du nämnde något om dans förut. Hur och i vilka samband använder ni dans? 
 
A: Ja det är ju mycket spontant egentligen när barnen sätter på musik och dansar till eller när 
vi spelar på våra trummor. Sen har vi också haft en väldigt bra elev som har gjort roliga saker 
med barnen där dom har fått dansa. Det är ju både i rörelse och musiken.  



 
J: Hur arbetar ni med rörelse över huvudtaget? 
 
A: Ja det är ju lite gymnastik betonat i mellan åt i alla fall. Barnen får prova olika material och 
redskap. Vi gör hinderbanor, leker lekar där man rör sig mycket, spelar innebandy och ibland 
låter vi barnen också bara röra på kroppen till musik. Lyssna, röra på sig och känna hur det 
känns, eller slappna av. Kort sagt; att hitta ett uttryck för sig själv. 
 
J: Nu har inte jag så mycket mer att säga, så om det inte är någonting du kommer på, att du 
glömt kan vi kanske runda av så smått. Tack så mycket för all information.   
 
  
 
 
Lärare B (Förskolelärare) 
 
J: Vilka är dina argument till att man ska använda sig av estetik i förskolan, alltså varför? 
 
B: För det första så är det ett av våra uppdrag utifrån läroplanen att använda sig av estetik och 
sen så är det för att utveckla lärandet. Som människa behöver så behöver du arbeta med alla 
sinnen. 
 
J: Hur menar du då? 
 
B: Jag menar att det är viktigt att jobba utifrån våra sinnen. Det är ju så idag att barnen 
behöver få arbeta med fantasi, de behöver se, utveckla och använda sina sinnen i i fantasin. 
Detta får barnen om de målar mycket och om de får pröva olika material. Du som lärare 
kanske visar på olika material i skogen. Att uppmuntra barnen utifrån deras egen fantasi och 
att du stärker dom är också viktigt. Därigenom utvecklar dom självförtroende och självtillit 
genom att använda sinnena i de estetiska ämnena. 
 
J: Vilka estetiska ämnen pratar du främst om då? 
 
B: Ja, då pratar jag om alla estetiska ämnen som drama, musik, bild… Det är liksom 
jätteviktigt idag, eftersom vi vet att när barnen kommer till skolan så prioriteras inte estetiken 
så mycket. Vår verksamhet bygger ju mycket på av användande av det i lärandet. 
 
J: Jobbar ni med teman? 
 
B: Ja det gör vi och så använder vi de här ämnena i temat. Sen är det ju också så att vi måste 
lyssna på barnen också. Är du i skogen och barnen kommer med idéer om att det här kan vara 
någonting, då gäller det att du är med och spinner vidare på det och att barnen får gå hela 
vägen. Kanske ta med saken hem, bygga, måla och att man som lärare då lyssnar och tar in 
vad barnen har för idéer och inte ger dem färdiga direktiv.      
       
J: Som jag har sagt på tidigare intervjuer kan vi alltid återkomma till någon fråga längre 
fram. Så nu går jag in på min nästa fråga till dig. Vad anser du att barnen ska utveckla och 
lära sig genom estetiken? 
 
 



B: Jag tror att de utvecklar massor! De utvecklar självförtroende, de utvecklar 
rumsuppfattning, deras sinnen utvecklas och deras eget lärande. De utvecklar jättemycket! 
 
J: Kan du förtydliga vad du menar med rumsuppfattning? 
 
B: Om du tillexempel har rörelse så lär sig barnen att hantera rummet, dom lär sig att förstå 
sin egen bild i rummet, hur stor du är i rummet när du rör dig osv. De lär också känna sin egen 
kropp genom att pröva och testa. Sedan ingår ju kroppsuppfattning i det här också.  
 
 
J: Hur går du tillväga, dvs vilka metoder är bäst med tanke på det du säger att de ska lära 
sig?  
 
B: Jag tror att det handlar om en planering tillsammans med barnen. Om vi arbetar med ett 
tema så har vi vissa mål som vi ska följa och uppnå. Vi utgår från dessa mål och försöker 
fånga upp barnens egna tankar i det och leder in dem på tillexempel bild och leder in dem på 
rörelse. Vi har ju tillexempel Röris varje morgon och då får barnen tillfälle att vara med och 
röra på sig i grupp. De barn som inte vill vara med behöver inte känna sig tvingade till det, det 
får vi respektera. Skogen tycker jag också är ett utmärkt tillfälle att lära sig massor på. Du ger 
barnen verktyg och miljöer så att dom får tillfällena att pröva sig fram. Om de går ut i skogen 
så kommer det fram en massa fantasi och lekar. De bygger kojor, dom tar med sig grejer hem 
och då har dom miljön till att prova detta i. Det gäller att ge dem nya material i bilden som de 
får pröva. Materialen ska finnas framme så att barnen också ska känna att det är tillåtet att 
pröva och att dom är trygga med olika material, att du som lärare och vuxen ger barnen 
tillfälle att också dramatisera. Du som vuxen ska ha ett förhållningssätt som gör att barnen 
upplever det positivt att pröva de här estetiska ämnena och att du som vuxen ser lärandet i de 
här ämnena helt enkelt. Mycket att de vanliga kärnämnena som matte kommer ju också in i 
det här, i dom här ämnena och jag tror att du lär dig bättre genom att få jobba med alla dina 
sinnen. 
 
 
J: På vilket sätt kommer matten in? 
 
B: Är du i skogen så kan du räkna kottar och visa barnen att ”titta på den stubben, hur många 
grenar är det på den?” Barnen kommer och visar saker som pinnar och myror, vi pratar om 
olika storlekar och former på saker i skogen. Vi kan också prata om hur många barn det är 
som går till skogen och hur många vuxna vi är. När vi äter frukten och delar den så kan vi 
prata om hur många äppelbitar vi delat ett äpple i.  
 
 
J: Du sade förut att ni jobbar med temaarbete. Vad inspireras ni av då? 
 
B: Ja, just nu inspireras vi av Reggio Emilia tänket, gör vi, men vi kanske styr upp temat på 
det sättet att vi först vill väcka barnens intresse för en saga eller så, alltså någon slags uppstart. 
Utifrån den uppstarten hoppas vi att barnens intresse snappas upp. Sen jobbar vi också med 
teman, helt utifrån barnen idéer. Dessa är inte alltid så långa men dom snappar vi upp på. 
Reggio Emilia är för oss ett förhållningssätt. Det här att lyssna in barnen och inte ge dem ett 
visst lärande i förväg utan istället låta barnen komma på mycket lösningar själva. Vi är mer 
som ett stöd för barnen och frågar dom sånt som ”men hur tror du man kan göra det?” osv. 
Till exempel när vi skulle göra gardiner till Kittelina Bombas hus så diskuterade vi med 



barnen hur man skulle kunna göra dem. Vi frågade barnen hur man gjorde gardiner och då sa 
dom att vi måste mäta, och hur gör vi det!?! Vi bestämde inte åt barnen utan vi pratade om 
hur vi skulle kunna göra gardinerna utifrån deras egna idéer. Dom fortsatte att mäta och 
klippa och det var jätteroligt för då kom ju matten in igen också. Det är många ämnen som 
kommer in i estetiken. 
 
J: Finns det något mer som du vill tillägga på någon av mina frågor?                   
 
B: Jo det här med tema. Just nu har vi ju haft ett stort tema och sen blir det små teman i det 
här stora. Det hänger lite på vad barnen själva kommer in på, om det är något som de själva 
tycker är roligt och hur vi har det förhållningssättet att finnas där och uppmuntra. 
 
J: Är dans något som ni också har och använder er utav? 
 
B: Ja vi har haft lite magdans med pengabälten och det har varit jätteintressant för det är 
jättenyttigt att röra på sig. Sedan är det också det här för barnen att våga dansa inför andra och 
släppa loss och lära känna sin kropp. Barnen vågar pröva mer och mer och det är viktigt för 
inlärningen. 
 
J: Är det nu något som du, så att säga vill berätta utöver det här, kanske något specifikt kring 
något av de estetiska ämnena?  
 
B: Jag tror att det är väldigt viktigt idag också att vi lär barnen hitta olika sätt att ta vara på sin 
kropp. Du kan hitta något som du känner är avslappnande för mig, det här tycker jag är roligt, 
det här mår jag bra av att göra, det här vill jag göra. Om vi ger barnen möjlighet att prova på 
olika sätt för att ta vara på sig själva så tror jag att det kan vara en vinst i framtiden för dom. 
Har barnen fått pröva så kanske dom vågar prova nåt sånt här igen sedan när de blir vuxna för 
att känna att man koppla av när man är stressad och behöver lite relaxing. 
 
J: Du menar att det kan vara avkopplande att dansa och röra på sig? 
 
B: Ja! Det kan vara avkopplande att måla, det kan vara avkopplande att gå i skogen eller det 
kan vara avkopplande att sjunga i kör. Har du till exempel varit med på Röris och vågat stå i 
lekhallen och haft rörelse tillsammans med andra så är det ju inte så himla farligt att gå på ett 
Friskis och Svettis pass till exempel, för det har du ju fått testa och det var ju riktigt kul. Så 
jag tror att det har en vinst också inför framtiden och för det ganska tuffa samhälle vi lever i 
idag att vi ger dem lite alternativ… 
 
J: Om du inte har mer att tillägga så tror jag att jag fått det jag behöver. Tack så mycket!       
 
 
 
Lärare C (1-7 lärare) 
 
 
J: Vilka är dina argument till att man ska använda sig utav estetik i undervisningen, alltså 
varför? 
 
C: När jag tänker på varför då tänker jag att det inte bara finns ett sätt att lära in på. Man 
måste få många sätt att uttrycka sig på och som jag ser det är min uppgift att ge barnen den 



möjligheten. Att bara sitta och läsa och skriva är inte det enda sättet för mig, för det är så 
många barn som har det jättesvårt motoriskt för det, och kanske bara för att plita ner bokstäver 
och siffror. Många har ett behov av att lära in med hela kroppen och jag är nog själv sådan så 
det är därför jag tänker extra mycket på just det. För mig är det viktigt att barnen får alla sina 
sinnen stimulerade. Estetiken berikar också väldigt mycket och saker och ting man lär sig 
behöver sitta i kroppen, då sitter det bättre för många av dem. I detta stillasittande samhälle så 
behöver vi får mer fart på dem här småknattarna eller ungdomarna ännu mer.  
  
J: Vad anser du att barnen ska lära sig och utveckla genom estetiken? 
 
C: Ja det är ungefär det som jag pratat om att barnen måste få jobba med att utveckla många 
sinnen, att inte bara sitta still på en stol och skriva eller att bara lyssna. Så var det när jag var 
liten och ännu mer i tidigare generationer. Då var det mycket så, då fanns inte den dialog som 
man har idag. Vi jobbar väldigt olika nu och barnen är mycket mer delaktiga idag och för mig 
är det jätteviktigt att få alla sinnen med. Jag har ett jättestort intresse i barns tänk och hur dom 
funderar. Frågar jag barnen hur de tänker så ber jag dem inte bara att skriva ner det, för det 
kan vara jättesvårt för en del. De barnen kan behöva berätta det eller visa det med hela 
kroppen och det är också ett sätt att utveckla sina sinnen. 
 
J: Du menar att lärandet berikas av att barnen får använda alla sina sinnen? 
 
C: Absolut! För mig är det lärande att använda alla sinnen, för att annars blir man tom på det. 
Vad är det för barn vi vill ha? Vad vill vi ha för ungdomar idag? Jag tänker på det här med 
stillasittandet igen, att idag sitter många barn framför datorn och som förälder orkar man 
kanske inte sätta dem gränserna eller orkar få igång barnen. Föräldrarna är ju också tröttna 
och slitna. Vi lever i ett snabbt samhälle men en snabb input hela tiden. 
 
 
J: Du menar alltså att barnen ska lära sig ett annat sätt att se på sin vardag och sitt liv? 
 
C: Ja och jag ser det som min uppgift att kunna ge dem andra saker och då brottas jag nog 
mycket med dom om det här med dialogen. Om man tittar på de läxor dom får av mig så är 
det också för att jag vill ha en dialog. De får tillexempel inte en läxa i matteboken för att 
räkna sida upp och sida ner utan dom får en ”kluring” eller en utmaning och det är helt för att 
jag tänker att dom ska ha en dialog hemma. Har dom inte någon dialog hemma så tvingar jag 
dom till det, dom måste diskutera med varandra hemma. Det finns inte alltid ett rätt eller fel, 
det finns många öppna utsagor också, men just att fundera över ”hur kan det vara” och ”är det 
rimligt eller inte”. Om de har ett uppdrag som de ska göra, då blir det också att man får till en 
annan dialog.  
 
 
J: Som tillexempel? 
 
C: Som till exempel så har vi en uppgift denna vecka att ”du ska bädda sängen varje dag, du 
ska ta tid på hur lång tid det tar att bädda sängen varje dag och sedan lägger du ihop alla de 
här tiderna och hur blir det sen efter en hel vecka!? Vad är omdömet av dom som bor hemma? 
Hur tycker dom att du skött ditt uppdrag?” Sedan kan uppdraget vara att ”gå och handla fem 
saker i affären och fundera på vad de kostar var och en eller sammanlagt”. Ett annat exempel 
är att vi hade en gympasal ungefär lika stor som den vi har på vår skola. Frågan vi ställde oss 
då var hur gympasalen ser ut osv.   



 
J: Om jag tolkar dig rätt så handlar det alltså om att överföra det som står skrivet i 
matteboken till sig själv och sin egen verklighet? 
 
C: Ja, eller verklighet?! Alltså! Hur är det rimligt att det ser ut, vad fungerar i verkligheten? 
Vad finns i gympasalen till exempel? En av mina elever tyckte att det skulle finnas en kiosk 
där, men det finns inga rätt eller fel, det var hans önskan. Vi hade en bondgård också med en 
miljon elefanter. Det kan finnas om man vill att det ska finnas, det finns inget som säger att 
det inte kan göra det. Det återkommer ju till det här med att använda sin fantasi och utveckla 
den. Det är jätteviktigt att man får fantisera, att man får tycka saker och ting. Diskutera om det 
är rimligt eller varför det inte är rimligt kan vi också göra men…    
 
J: Då är vi lite in på ”varför” frågan igen!? 
 
C: Ja, varför kan vi ha det eller varför kan vi inte ha det? Det går ju tillbaka till det här hur 
barnen tänker. Om jag inte frågar barnen hur eller vad de tänker kring saker så ger ju inte det 
barnen någonting. Jag kan ju strunta i av vad barnen tänker och bara fortsätta med det som jag 
bestämt och planerat och det som jag har gjort, men för mig är det jätteviktigt att lyssna på 
barnen.  
 
J: Hur går du tillväga då, alltså vilken metod/metoder är bäst med tanke på det du säger att 
barnen ska lära sig och utveckla? 
 
C: Jag jobbar mycket praktiskt, mycket dialog, mycket rörelse och mycket det här att göra 
saker med kroppen och att få uppleva saker och ting. Jag tycker att det är väldigt viktigt och 
det är ju därför vi rör på oss varje dag, på idrotten är det ju också rörelse. Vi har också dans i 
skolan med KPS (Kristinehamns Praktiska Skola) eftersom jag känner dom som har hand om 
det. De har en danslinje, utbildar danslärare och dom gör sin praktik här hos oss i ettan och i 
förskoleklassen. Dans i skolan handlar för många om att lära sig dansa bugg eller vals men det 
handlar ju också om rörelse och att uttrycka saker med kroppen till musik eller utan musik, till 
att hitta en puls. Så dans är inte bara skoldans utan det är ju rörelse i största allmänhet. 
Musiklek kan man kalla det eftersom du rör dig till musik. Om vi tillexempel har ett tema så 
kan vi med hjälp av trummor och dans vara i en i värld någon annanstans. 
 
 
J: Använder du alla estetiska uttryck lika mycket eller finns det något som du specialiserar dig 
på? 
 
C: Dans och rörelse är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat. I verkstadsarbetet så har 
ju barnen sen möjligheten att välja hur de vill visa vad de lärt sig. En del väljer att skriva och 
rita, en del vill bara rita, en del vill skapa något i olika material, en del vill bygga något i 
skogen. Vi har samma verkstäder som lärare N pratade om alltså, Bygg & Måla, Läs & Skriv 
och Natur & Kultur. Förskoleklassen vi har nu går till skogen varje vecka och då lär sig 
barnen också i den miljön att leka, att ha lektid på schemat. Det kommer tillbaka till det här 
med dialogen, att i dialog och i kommunikation med andra människor så lär man sig saker. 
Alltså i samspelet med andra. Ibland så styr vi upp barnens lek, vilka de ska leka med och ger 
dem olika uppgifter och det kan se väldigt olika ut. För en del barn vet man behöver 
konfronteras med varandra och en del barn behöver vara med några andra. Vi vet att en del 
barn hänger upp sig på varandra och ibland behöver man leka med någon som man kanske 
inte trodde att man kunde leka bra med, men som hittar något gemensamt med. Det är ju min 



uppgift som pedagog att se till att dom här barnen hittar varandra i den ”här” leken eller när 
dom gör det ”här.”             
 
 
J: Så leken i skogen blir ett sätt att positivt påverka gemenskapen i klassen? 
 
C: Precis! För det är det som vi hela tiden kommer tillbaka till att se möjligheterna och 
positiva egenskaper i varandra. Vissa barn får vissa stämplar att vara på ett visst sätt. ”- Den 
är på det sättet, eller den är på det här sättet, eller den kan inte det där, eller den kan det här”. 
Vi försöker alltid ta fram varje barns positiva sidor och det kan vi göra genom att styra upp 
leken. Vi kan bestämma att ”idag får Lisa bestämma vad vi ska leka, för det får hon aldrig 
göra, och det får Pelle finna sig i för han bestämmer alltid annars.”   
 
 
J: Upplever du då att barnens positiva sidor kommer fram i alla estetiska ämnen? 
 
C: Ja, av erfarenhet vet jag det. När min förra klass slutade här på skolan så märkte jag 
skillnaden på den gruppen. Det här var ju tack vare att vi vågade gå in och brottas lite med 
dom i deras tänk om relationer till kompisar och det kom gruppen till godo. Jag är övertygad 
om att de får med sig något som de har användning av för i hela livet sen. 
 
 
J: Jobbar ni med musik på fler sätt än som en del i dansen? På vilket sätt i så fall? 
 
C: Vi har musik med musikskolan som kommer hit en gång i veckan. Sen så har vi ju 
rörelsesånger och ramsor med musik. Just nu har vi haft en period när ungarna älskat 
Melodifestivalen och då har inte jag varit sen att hänga på. Så när vi skulle gå ut på rast så vill 
de hellre vara inne i stället och spela melodifestivalen. Så vi har gjort det här inne och haft ett 
väldigt röj här och det tycker dom är jättekul. Att lära barn om olika sorters musik är också 
viktigt, och det kan man ju lura in dom på. 
 
 
J: Hur menar du då?  
 
C: När jag läste på lärarprogrammet så hade jag och en tjej dans en hel dag. Vi skulle ha 
någon slags rörelse och idrott med gruppen och då hade vi dans en hel dag. Det slutade med 
att vi dansade schottis till Offspring och det var ganska kul. Då fick vi med alla och några av 
grabbarna där på utbildningen som aldrig dansat schottis i hela sitt liv fick helt plötsligt ihop 
både armar och ben. Då gäller det att ge barnen möjligheten att smaka på olika saker, men det 
beror ju på hur vi lägger fram det. Det beror också på vilken attityd jag har till musik, så vi 
lyssnar på mycket olika sorters musik. 
 
 
J: Har du någonting som du vill tillägga nu som du kommer på att du skulle vilja säga? 
  
C: Ja vi jobbar ju med bild och form också. Det är ju ett sätt att uttrycka sig, genom bild och 
då försöker jag att inte styra barnen så mycket. Det är ju mycket så att man först ska rita med 
blyetchpenna och så ska man fylla i och då är det turspennor. Ibland så försöker jag lära dom 
vad dom får använda. Att ”- idag ska vi använda vattenfärger” och då är det ändå något barn 
som ändå frågar om det får använda blyetchpenna och då får jag tala om en gång till vad de 



ska använda just idag. Jag är lite allergisk mot ordet ”inte” nämligen och det tar ett tag för 
dom att lära sig det. Det är också ett sätt att uttrycka att lära sig att få använda färger och lära 
sig att använda sig av hela papperet också. Barn älskar ju att rita men måla och rita får vara 
olika saker så att dom får lära sig att använda pappret och se vad som händer när man blandar 
färgerna. Vi målar ju till musik ibland också. 
 
J: Är det något estetiskt ämne som du ser som extra viktigt för barnens utveckling? 
 
C: Det är jättesvårt att säga för det är så många av dom där bitarna i det här…Men rörelse och 
rörelse till musik. 
 
J: Låt mig fråga så här då i stället: På vilket sätt tror du att estetiken har nytta för barnen 
även i framtiden? 
 
C: Om estetiken tas till vara, på det sättet som jag tänker och som jag har jobbat med barnen. 
Eller att man gör barnen så pass starka så att de kan säga att ”jag vill jobba så här, jag lär mig 
bäst så här” .  Av erfarenhet så vet jag att på mellanstadiet, då kan dom kanske få jobba med 
estetiken och uttrycka sig så här. På högstadiet däremot, då är det ”locket på” och då ska man 
jobba så som man alltid gjort. Sen på gymnasiet blir det ännu mer så att man bara tittar på och 
bedömer skriftliga prov.  
 
J: Menar du då att estetiken glöms bort? 
 
C: Ja man använder den inte på det sättet. Man måste titta på hur Lisa lär sig. Lisa behöver 
kanske visa vad hon lärt sig om till exempel Grekland på ett muntligt sätt och med sin kropp. I 
stället får hon bara skriva blindkartor och måste bara sitta ner och skriva. Då känner jag att 
man tappat hennes behov, hennes behov av att utvecklas så som hon lärt sig. Då kommer 
barnet i kläm för vi har ju jobbat här på skolan på det sättet att uppmuntra barnen på olika sätt, 
ge dem olika sätt att lära, och när de kommer till högstadiet så passar sig inte det längre utan 
Lisa får sitta still och skriva ner en massa svar.    
 
J: Du menar alltså att estetiken behövs genom hela skolgången? 
 
C: Absolut! Jag tycker att alla behöver börja läsa läroplanen ordentligt för i läroplanen står det 
att vi ska ge våra barn och ungdomar möjligheten att använda sig av och uttrycka sig genom 
alla estetiska uttrycksformer, alltså genom dans, genom rörelse, genom dialog, genom 
kommunikation och genom musik. Det står ju inte i läroplanen att man bara ska göra skriftliga 
arbeten men den är ju tolkningsbar. Jag anser att det borde finnas en större dialog över hela 
skolgången, från förskoleklass och upp till och med gymnasiet? Som det ser ut idag så är det 
inte så. 
 
J: Du säger något om dialog. Menar du då samspelet mellan lärare och elever och även 
mellan eleverna? 
 
C: Nej jag menar också det att vi lärare måste föra en dialog med varandra. Vi måste föra en 
dialog och diskutera med varandra om vad det egentligen står i läroplanen, för vi tolkar den så 
olika. För mig står det väldigt tydligt vad vi vill ha för barn, vad vi ska lära dom och hur vi 
ska lära dom att uttrycka sig, men dom läser inte läroplanen på samma sätt på högstadiet och 
gymnasiet. Lärarna där har glömt bort alla de här estetiska uttrycksformerna och allt fokus 
läggs på skriftliga redovisningar osv.     



 
 
J: På utbildningen brukar vi prata om såkallad ”tyst kunskap”, alltså det här att det inte 
alltid är så lätt att mäta vad estetiken bidrar till för barnen. Det är svårt att sätta ord på vad 
den bidrar med. 
 
C: Ja och då är det ännu viktigare att vi som pedagoger lär oss se vad den bidrar med och 
bedömer det, annars kommer vi att krossa barn och ungdomar, för det är också en jätteviktig 
kunskap. Jag tror att vi kommer få härliga människor i framtiden, om vi ser vad estetiken 
bidrar med och inte bara tittar på det teoretiska. Glada och härliga människor är ju vad vi vill 
ha! 
 
J: Okej! Det lät som en fin avslutning på intervjun det där med glada och härliga människor. 
Så om inte du har något mer som du skulle vilja säga, så tackar jag för mig.     
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