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Abstract 
This work is about the four artistic subjects theater, music, dance and art, and how teachers can use them 
as tools in the Swedish education. The aim is to identify the role that the artistic subjects may have in 
school, their pros and cons, as well as the teachers' attitude towards them. The work is divided into two 
parts, the theoretical part focuses on research, and practice part is based on a quantitative survey with 274 
questionnaires, as well as a qualitative survey with three interviews, where all the informants are active 
teacher at the minimum ages. What emerged from the study is that it doesn’t differ much between research 
and reality, or in other words the theory and practice, when it comes to the artistic subjects as tools in 
regular education. The artistic subjects can be time consuming, but if a teacher takes the time they can help 
both teachers and students in their development. It has also been shown that many of the active teachers do 
not fully understand what the artistic subjects contains, but when they get concrete example is the vast 
majority of them in favor of using the artistic subjects as tools in their teaching. 
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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om de fyra estetiska ämnena teater, musik, dans och bild, och hur man som lärare kan 
använda sig av dem som verktyg i svenskundervisningen.  Syftet med arbetet är att kartlägga vilken roll de 
estetiska ämnena kan ha i skolan, deras för och nackdelar, samt lärarnas inställning till dem. Arbetet är 
indelat i två delar där teoridelen fokuserar på forskning, och praktikdelen är baserad på en kvantitativ 
undersökning med 274 enkäter, samt en kvalitativ undersökning med tre intervjuer, där alla informanter är 
verksamma lärare på grundskolans lägsta åldrar. Vad som framkommit av undersökningen är att det inte 
skiljer sig mycket mellan forskning och verklighet, eller med andra ord teori och praktik, när det gäller de 
estetiska ämnena som verktyg i den ordinarie undervisningen. De estetiska ämnena kan vara tidskrävande, 
men om man som lärare tar sig tiden kan de hjälpa både lärare och elev i sin utveckling.  Det har även visats 
sig att många av de verksamma lärarna inte har full förståelse för vad de estetiska ämnena innebär, men när 
de får konkreta exempel är en stor majoritet av dem positivt inställda till att använda de estetiska ämnena 
som verktyg i sin undervisning.   
 
Nyckelord 
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1. Inledning 
 

Att man som lärare bör använda sig av de estetiska ämnena förstår man om man läser läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11). Där kan man läsa att eleven, i skolan, ska 
få uppleva, pröva och utveckla olika uttrycksformer för kunskaper. Därför ska teater, dans, musik och bild 
vara ingredienser i skolans arbete och de estetiska aspekterna ska uppmärksammas. För att eleven ska få 
harmoni i sin utveckling och sin utbildning, ska hen få möjligheter att prova, utforska och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2015:10). 
I kapitlet svenska, i LGR11, står det att eleven ska stimuleras till att uttrycka sig genom estetiska 
uttrycksformer. Hen ska kunna skapa texter där ord och bild samspelar, samt arbeta med berättande texter 
i form av rim, ramsor, sånger, dramatik, lyrik m.m. Eleven ska även med hjälp av estetiska uttryck kunna 
arbeta med en text, och på så sätt förstärka och göra budskapet i texten mer levande (Skolverket, 2015:223, 
224 & 228). 
Att man ska arbete med de estetiska ämnena i skolan framkommer tydligt i läroplanen, och eftersom jag 
själv trivs med att arbeta estetiskt är detta något jag valt att fördjupa mig i, genom detta arbete. Jag anser 
att de estetiska ämnena kan göra undervisningen till något uppskattat av både lärare och elever, samt att 
enligt min erfarenhet kan de estetiska ämnena hjälpa till att göra utövaren mer trygg i sig själv. Därför valde 
jag att skriva mitt examensarbete om hur man kan använda de estetiska ämnena som ett verktyg i den 
ordinarie undervisningen. En bidragande faktor till mitt val var även att jag i framtiden vill arbeta genom 
att integrera de estetiska ämnena i min undervisning. Som skolan ser ut idag finns det många olika typer av 
lärare. Alla lär ut på det sätt de själva anser passar just hen och hens klass. Men tanken att röra på sig även 
under lektionstid, samt att tänka utanför ramarna och låta eleven prova något nytt, växer sig större och 
större dag för dag. Idag kan man även se spår av detta i läromedlen, som exempelvis att eleven ska gestalta 
ett kapitel ur läseboken genom en pjäs. Därför anser jag att de estetiska ämnena är viktiga för lärare att 
fördjupa sig i och att de borde få större del i lärarutbildningen.  
  

Under min utbildning kom jag i kontakt med en studie gjord av Måhlberg (2004) vilken motiverat mitt val 
av ämne i examensarbetet. I sin studie säger hon att livet inte alltid är underhållande, utan vardagen kan 
vara fylld av påfrestningar och ofrånkomliga krav, men det ska inte en elev behöva lära sig när hen är i 
skolan. Om en elev utför sitt arbete på ett sätt hen anser är tråkigt, är risken stor att hen inte lär sig något av 
det, utan att informationen enbart flimrar förbi och blir en del av ett bortglömt minne. Det är därför viktigt 
för läraren att försöka göra undervisningen rolig. Ju roligare en elev har, ju mer kommer hen att lära sig 
under tiden (Måhlberg, 2004:148). Enligt min erfarenhet kan de estetiska ämnena vara den faktor som kan 
göra undervisningen rolig.  
 

Detta arbete kommer att fokusera på hur lärare i grundskolans lägsta åldrar, kan använda de estetiska 
ämnena som verktyg i sin ordinarie undervisning i ämnet svenska. De estetiska ämnena arbetet kommer ta 
upp är teater, musik, dans och bild.  Lange (2003) förklarar att det är skillnad på teater och drama. Han 
säger att det egentligen är samma sak, men teater är drama inför en publik (Lange, 2003:5). I detta arbete 
kommer ordet teater att användas på det sätt Lange beskriver drama. Anledningen till detta val är för att 
elever på grundskolans lägsta åldrar har lättare att ta till sig ordet teater, och inte nödvändigtvis ser att de 
måste ha en publik för detta.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken roll de estetiska ämnena har och kan ha, i den ordinarie 
undervisningen i grundskolan, och vilken syn lärare har på att använda dem som ett verktyg i sin 
undervisning. Kan dessa ämnen vara det som gör att eleven tycker att det är roligt att lära sig, eller kanske 
till och med lär sig något utan att veta om att hen faktiskt gör det? 
 

De estetiska ämnena finns med i läroplanen, men det står inget om hur, eller i vilket sammanhang de ska 
användas. Därför är tanken med detta arbete att kunna sprida lite ljus över just hur de kan användas samt 
vilka fördelar, respektive nackdelarna det finns med att använda sig av dem. Som hjälpmedel för att få 
klarhet i detta, används några olika frågeställningar som kommer besvaras under arbetes gång: 

 Vad säger forskning/den teoretiska delen om att arbeta med de estetiska ämnena som verktyg i 
grundskolans lägsta åldrar? 

 Hur ser lärare på att använda de estetiska ämnena som verktyg i sin undervisning? 
 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta med de estetiska ämnena som 

verktyg? 
 Skiljer sig informationen, om hur det är att arbeta med de estetiska ämnena, i teori och praktik? 
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3. Teori och tidigare forskning 
          3:1 Estetiska lärprocesser  
Wiklund (2009) har gjort en studie om estetiska lärprocesser. De estetiska lärprocesserna är ett arbetssätt i 
skolan. Att arbeta med estetiska lärprocesser kan främja kunskapsutvecklingen hos en elev, genom att hen 
får knyta samman analyser, erfarenheter, kunskaper, känslor och upplevelser till en helhet. När man arbetar 
med estetiska lärprocesser används alla delar i språkutvecklingen, det vill säga talspråk, skriftspråk och de 
estetiska språken. Först och främst innebär den estetiska lärprocessen att man ska ha ett öppet 
förhållningssätt till kunskap, och genom detta vara mottaglig för åtskilliga olika individers tolkningar av 
verkligheten. Denna kunskapssyn utgår från att all kunskap skapas i människan, och tillsammans med andra 
människor. Självklart finns det ren fakta, men som samhället ser ut idag, krävs att man gör en kritisk analys 
och bedömning av dessa fakta. Man kan tolka teorier utifrån sina erfarenheter och sitt omdöme. Därför är 
det, i skolan, lärarens uppgift att utföra undervisningen på ett sådant sätt att eleven får tillfälle att kunna 
fördjupa sig, en möjlighet att kunna pröva, samt att få tid till att skapa. Den estetiska lärprocessen låter 
eleven skapa med sin kunskap (Wiklund, 2009:21-22). Jag tycker att Wiklund (2009) tar upp många 
fördelar med att använda sig av estetiska lärprocesser. Min tolkning av det hon säger är att de estetiska 
ämnena kan hjälpa undervisningen.   
  
          3:2 Vygotskij och Deweys teorier om de estetiska ämnena  
Kroksmark (2011) förklarar om olika pedagoger och deras åsikter. Han säger att Vygotskij anser att lärare 
måste använda sig av annat än enbart imitationsreflexen. En elev kommer inte lära sig något genom att 
enbart sitta och härma sin lärare, exempelvis genom upprepningar. För att läraren ska fånga elevens intresse 
måste läraren föregå med gott exempel, och okonventionella tillvägagångsätt kan ibland fungera bättre än 
vad regelboken och traditionen säger att man ska göra. Genom detta blir den kreativa och skapande 
karaktären av den pedagogiska processen synlig. Människans liv består av ett oavbrutet skapande. Man kan 
säga att livet är ett långt estetiskt arbete. Skapandet kommer inte ur strävan att tillfredsställa enskilda små 
behov, utan varje känsla och varje handling kommer bli en del av skapandet. Alla dagliga upplevelser, små 
som stora, kommer att lämna ett spår i ditt skapande och genomsyra livet, så att livet förvandlas till ett 
estetiskt skapande arbete (Kroksmark, 2011:446, 466  & 469). Kroksmark (2011) pratar även om Dewey. 
Eftersom Dewey var både filosof och pedagog, blev dessa ämnen sammanfogade i hans pedagogik. Dewey 
är nog mest känd för sitt uttryck learning by doing, med vilket han menade att eleven skulle få erfarenheter 
av det hen skulle lära sig. Detta skulle ske kontrollerat, exempelvis genom experiment men även genom 
traditionell undervisning, som att för att eleven ska lära sig skriva behöver hen få erfarenhet att skriva  
(Kroksmark, 2011:372 & 375). Dewey (1997) anser att skolans huvudsakliga syfte är att förbereda eleven 
inför framtiden, för det ansvar som kommer att komma, samt för att hen ska lyckas i livet. Detta sker 
framförallt genom information man kan hitta i de läromedel som finns i skolan. Läraren är sedan det redskap 
som förmedlar informationen till eleven. Man kan se läroplanen som en överföring av information uppifrån, 
som utgår från en vuxen standard. Detta innebär att gapet mellan elevens erfarenhet och läroplanen kan 
vara så stor att läroplanen kan vara svår att ta till sig. Därför är det viktigt för en bra lärare att använda sig 
av konsten att minska detta gap och hjälpa eleven att få den erfarenhet hen behöver (Dewey, 1997:18-19). 
Man kan se likheter i pedagogernas tankar. Enligt Kroksmark (2011) anser Vygotskij att en elev inte lär sig 
genom att enbart upprepa, och Dewey (1997) säger att en elev lär sig genom att använda sig av sina 
erfarenheter, samt att skapa nya erfarenheter. Vygotskij säger, genom Kroksmark (2011), även att 
skapandet och upplevelser sätter prägel på individens liv. Detta går att jämföra med Deweys (1997) tankar 
om hur erfarenheterna påverkar. 
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Om man då ser till dessa pedagoger, är det ingen av dem som direkt säger att de estetiska ämnena kan hjälpa 
eller stjälpa. Däremot är min tolkning att det estetiska vara just ett sådant okonventionellt tillvägagångsätt 
Vygotskij pratar om, genom Kroksmark (2011), och ett sätt att hjälpa eleven skapa erfarenheter.  Däremot 
kan man, genom att titta på Deweys (1997) tankar, se sådant som går att tolka som möjliga negativa följder 
av de estetiska ämnena som verktyg. Dewey lyfter att eleven behöver erfarenhet för att lära sig, men att 
detta ibland måste vara just att få träna på att skriva, för att kunna skriva. Dewey ger alltså ett bevis på att 
de estetiska ämnena inte kan ersätta den ordinarie undervisningen. Däremot kan man starkt sätta Dewey 
tankar i förbindelse med det Wiklund (2009) säger om de estetiska lärprocesserna med. Detta p.g.a. det 
faktum att de estetiska lärprocesserna går ut på att använda sig av sina erfarenheter när man tolkar 
verkligheten, samt att varje elev får skapa sin egen kunskap, vilket innebär elevens erfarenheter. Det är vad 
Dewey (1997) pratar om, vilket innebär att min tolkning av Deweys tankar kan vara att de estetiska ämnena 
fungerar bra som verktyg i den ordinarie undervisningen, så länge de får stanna vid att vara verktyg och 
inte fungera som en ersättning av majoriteten av elevens lärotillfällen. 
 

          3:3 De estetiska ämnena som verktyg i skolan  
Jag har haft svårt att hitta relevant forskning om de estetiska ämnena som verktyg i skolan. Den forskning 
som finns är mer inriktad på dessa ämnen som egna ämnen och inte som ett redskap. I synnerhet när det 
gäller bild och musik. En hypotes till att det är just dessa ämnen, är att eftersom de redan är ordinarie ämnen 
på grundskolan görs det mindre forskning om dem än de andra.  

 

3:3:1 Teater  
Lange (2003) säger i sin forskning, att redan när de första skolorna kom lärde sig eleven genom att gestalta, 
samt inhämta kunskap genom att se på skådespel. Därför bör teatern vara ett självklart komplement till den 
ordinarie undervisningen. En elevs kunskapsinlärning stimuleras genom att låta hen delta i teaterprojekt. 
Den tysta eleven ges möjlighet att prata, och kan på det sättet göra stora framsteg, både i skolan och på 
fritiden. Även den elev som alltid räcker upp handen och kan alla svar, kommer få ta del av undervisningen 
på en annan nivå, eftersom ingen har gjort exakt denna övning i exakt den gruppkonstellationen. Detta 
innebär att just då är alla nybörjare (Lange, 2003:113). Detta ser jag som en stor fördel med att använda 
teatern som redskap i undervisningen. Genom teatern hamnar alla elever, samt läraren, på samma nivå 
vilket kan leda till att lusten att lära ökar.  
 

 3:3:1:1 Varför ska man använda teater i undervisningen? 
Lange (2003) belyser en viktig anledning till att teatern behövs i skolan. Genom hur samhället ser ut idag, 
med ett högt tempo och fixering vid datorer, säger han att det skapas ett behov hos elever att få leka. Att 
leka med sina elever blir aldrig barnsligt om man förklarar syftet med leken. Genom leken skapar eleven 
en trygghet både i sig själva och i gruppen. Därför är teatern enligt Lange väldigt användbar i skolan. 
Genom att skapa trygghet genom teater och lek kan denna trygghet genomsyra atmosfären och underlätta 
för eleven i övrig undervisning (Lange, 2003:12). Som lärare, i grundskolans lägsta åldrar, glömmer man 
ibland bort att eleverna faktiskt är barn, och därför har ett behov och en vilja att leka. Lange (2003) säger 
att genom teatern får eleven en möjlighet att ta in leken i undervisningen, och via detta skapas kanske en 
inlärningslust. Detta tycker jag är en intressant tanke, särskilt om man lägger till att teatern även ger en 
möjlighet för eleven att ta in kunskap utan att fokusera på att lära sig. Detta är en stor fördel när det gäller 
teatern som verktyg i undervisningen, eftersom teatern även kan ge eleven de erfarenheter Dewey (1997) 
förespråkar, vilket enligt forskarna kan leda till en ökad inlärning.    
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Järleby (2005) anser att lära ut på det traditionella sättet skulle kunna beskrivas som att läraren ger eleven 
en färdigutformad bild. I den kunskapsbilden ger man eleven en redan uttänkt information, som hen sedan 
inte förväntas varken reflektera över eller opponera sig emot. Om läraren istället använder sig av ett kreativt 
lärande kan det låta eleven själv utforska och beskriva informationen med hjälp av sina sinnen, samt 
kommunikation med läraren och sina klasskamrater. Genom teatern kan eleven se informationen som 
ständigt förnybar och möjlig att utvecklas, förstärkas och byggas på gång på gång, genom att aktivt 
observera, uppleva och skapa. Samma sak kan gälla sättet att se på eleven. Enligt den sedvanliga 
utlärningen, kan man se eleven som ett tomt kärl, som det är undervisningens uppgift att fylla med 
färdigformulerad kunskap. Detta leder ofta till att den elev som kommer ihåg mest vid ett visst tillfälle, som 
exempelvis ett läxförhör, belönas och anses duktig. I teatern går det inte enbart ut på att lära eleven den 
information hen kan behöva, utan grunden i ett sådant lärande är inte att upprepa eller imitera vad andra 
kommit fram till, utan att observera, upptäcka och formulera sin egenkunskap. Men ett sådant lärande 
fungerar inte ensamt, utan behöver kombineras med det traditionella. Eleven behöver få möjligheten att 
fundera, reflektera, läsa texter och arbeta traditionellt, för att sedan kunna prova sina kunskaper och 
funderingar i teatern tillsammans med andra. Detta innebär att den traditionella undervisningen borde gå 
hand i hand med teatern (Järleby, 2005:39 & 43). Språk är kommunikation, och enligt Lange (2003) ger 
teatern eleven möjlighet att kommunicera, oavsett vilket språk de pratar. Genom teatern använder man inte 
enbart det talade språket, utan även med gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk m.m. Genom att använda 
teatern på lektionerna kan man aktivera språket och göra det mer levande, vilket kan locka eleven att 
uppskatta språkundervisning. Teatern är ett bra komplement, men kan inte fungera som en ersättning när 
det gäller arbetet med t.ex. nya ord och grammatik. Men för att uppnå bästa resultat i undervisningen 
behöver eleverna kunna arbeta kreativt tillsammans och känna sig trygga i klassen och som individer. 
Förutom att stimulera språkstudier, är detta syftet med att använda sig av teater i undervisningen. Genom 
att även använda sig av improvisationsteater i undervisningen ger man eleven möjlighet att bearbeta sin 
verklighet (Lange, 2003:5). Enligt min erfarenhet är det lärares önskan och förhoppning att eleven ska lära 
för livet. Men som Järleby (2005) säger fungerar inte detta alltid genom s.k. korvstoppsinlärning, vilket 
innebär att lära sig så mycket som möjligt inför en specifik situation. Men eftersom den formen av inlärning 
är en del av skolans vardag, kan man ändå  kombinera det med en möjlighet att få gestalta kunskapen på en 
scen. Enligt dessa forskare skulle det ge eleven en djupare kunskap samt en möjlighet att förstå hur hen kan 
hämta mer kunskap i olika situationer i framtiden. Detta tolkar jag som att teatern är en möjlighet för eleven 
att skapa en trygghet i sig själv och i klassen, och att teatern blir en tillgång i den ordinarie undervisningen.  
 
 3:3:1:2 Hur kan man använda teater i skolan? 
Man kan inte läsa något om hur man ska använda sig av teatern i den ordinarie undervisningen, men Lange 
(2003) tar upp ett konkret exempel i sin forskning. Han säger att en improvisation går ut på att deltagarna 
inte får klara direktiv, eller manus, utan själva fantiserar fram vad som händer. Om man använder sig av 
improvisationsövningar i undervisningen ger det en stor möjlighet till eleven att använda sina 
språkkunskaper, samt utöka sitt ordförråd. Genom att lyssna till de andra, och genom deras skådespel förstå 
innebörden av orden, ökar elevens förståelse för orden. Detta ökar markant om läraren är med och 
improviserar. Improvisationen kan även vara ett bra verktyg för att undersöka text, och på så sätt analysera 
och förstå dess innebörd (Lange, 2003:45-46). Jag anser att improvisation är ett bra exempel på hur teatern 
kan hjälpa undervisningen. Men det viktiga är att inte lägga vikt på att det är en improvisationsövning, utan 
att tänka på vad Lange (2003) säger att en improvisation är. Eftersom beskrivningen är att det är en övning 
med fantasin i fokus, anser jag att man kan säga att det är vilken övning som helst i skolan, eftersom man 
aldrig ger eleven ett färdigt manus på hur hen ska agera eller säga. Genom improvisationsövningar kan 
elevens kunskap öka på ett sätt som den inte gör genom att läsa en text. Att dessutom blanda in fantasin, 
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och på så sätt leken, i det hela gör att eleven förhoppningsvis tycker att det är roligt att lära sig, eller kanske 
inte ens märker att hen lär sig något.  
Lange (2003) anser även att läsning och böcker kan vara en inbjudan till dramatisering. Han säger att nästan 
alla böcker bjuder in till att bli omarbetade för teatern. Om en elev får möjlighet att gestalta delar ur en 
bok, ges hen möjlighet att fördjupa sig i boken. Särskilt gäller detta yngre elever, vilka ännu inte har 
språkkunskapen för att göra en djupare litteraturanalys. När man läser skapar man en inre bild av de miljöer 
och personer som dyker upp i boken. Genom en gestaltning ger man eleven möjlighet att förverkliga denna 
inre bild, samt att skapa en förståelse för att andra inte har samma bild. Genom detta kan elevens intresse 
för läsning öka (Lange, 2003:72). Läsning är en stor del av skolans vardag. Eleven läser olika typer av 
böcker men får, enligt min erfarenhet, tyvärr sällan möjlighet att fördjupa sig i vad hen har läst. Därför är 
Langes (2003) exempel med teaterövning till texten väldigt intressant. Han säger att en gestaltning av en 
skönlitterär text kan öka elevens intresse för vidare läsning. Men eftersom han säger att nästan alla böcker 
bjuder in till  dramatiseringar anser jag att även faktatexter går att gestalta och låta eleven visa upp vad hen 
har lärt sig om ämnet.  
 
 3:3:1:3  Vilka är för- och nackdelarna med teater i undervisningen? 
I sin forskning tar Byréus (2010) upp något som enligt mig är en av de största fördelarna med teatern. Han 
säger att det idag i skolan finns en del elever som är vana vid att stå och titta på när andra leker, istället för 
att vara med själv. Men när läraren använder teater och lekar, där alla är med, börjar den eleven att få 
positiva erfarenheter av att ha fått vara med de andra. Ingen kan ta ifrån dig dina erfarenheter. Även om 
eleven sedan inte får, vill eller vågar vara med de andra på rasten, kommer teaterövningen ge eleven 
erfarenhet av att få vara med. Detta ger både den enskilde eleven och gruppen som helhet, erfarenheter av 
att ha samarbetat och löst problem tillsammans, samtidigt som den tränar bl.a. kommunikation och hänsyn. 
På detta sätt kommer erfarenheten förhoppningsvis till sist att överta, och eleven som brukade titta på 
befinner sig plötsligt mitt i leken, även utanför klassrummets trygga väggar (Byréus, 2010:56). 
 

En nackdel med teater i undervisningen kan, enligt Byréus (2010) vara att det är samma elever som är 
aktiva, eller att vissa aldrig är det. Därför är det viktigt som lärare att försöka stoppa de ivriga lite så att de 
andra får möjlighet att komma fram. Läraren måste även vara noga med att skapa en trygg stämning och en 
tolerant  miljö i sitt klassrum, när hen använder sig av teater. Genom att göra det kommer eleverna 
automatisk vara delaktiga i lektionen, även om de känner sig osäkra på att själva gå upp på scenen. En elev 
kan vara lika aktiv när hen sitter kvar vid bänken, om det tillåts av omgivningen (Byréus, 2010:122-133). 
Även Lange (2003) är inne på samma spår när han säger att det som lärare gäller att vara lyhörd. I vissa 
grupper fungerar inte en del teaterövningar, i de flesta blir det inte som man tänkt sig och i vissa fungerar 
det inte alls. Stämningen i gruppen eller blandningen av olika elever påverkar enormt. Därför kan man 
aldrig skylla på eleverna om det inte fungerar, utan då är det läraren som behöver fundera på hur hen kan 
ändra inriktning på sin undervisning (Lange, 2003:106). Något varje lärare kämpar med är att hinna göra 
allt, på den korta tid hen har att göra det på. Både Byréus (2010) och Lange (2003) tar upp att en lärare 
måste vara beredd att lägga ner tid på arbetet, om man vill ta in teatern i undervisningen. Av den orsaken 
att inget blir exakt likadant två gånger, när man arbetar med teater, måste läraren alltid vara lyhörd och 
anpassa sig efter situationen. Detta kan innebära att det blir tidskrävande, och det kan ses som en nackdel 
med teatern som verktyg i undervisningen.  
 

En av de största fördelarna med att använda teater i undervisningen är att det ger eleven en möjlighet att 
lära känna sig själv. I sin forskning lyfter Järleby (2005) att det inom teater ges utrymme för att testa sidor 
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av sig själv man kanske annars håller dolda. Man får även chansen att fundera över sina egna åsikter och 
tankar, samt ta reda på hur man själv kan reagera i en situation. Teatern ger möjlighet till att förstå hur man 
kan uppträda i olika situationer, med olika människor, samt hur man kan vara och agera i olika 
sammanhang. I vilka situationer är vissa beteenden acceptabla men i andra situationer är samma beteende 
inte acceptabelt. Eleven kan genom teatern, få ta del av sina egna reflektioner om hur man ska bete sig, 
samtidigt som hen får en förståelse för hur andra upplever samma saker. Detta är en bra grund för eleven 
som en personlig individ, i alla sammanhang, och kan ge styrkor inför framtiden. Dessutom kan det skapa 
en trygghet i eleven, som inte bara är positivt för individen, utan även kan underlätta skolgången. En trygg 
elev kan delta i undervisningen annorlunda jämfört med en osäker elev. Exempel på detta är att en trygg 
elev kan våga ställa frågor om hen inte förstår, känna att det inte gör något att svara/göra fel, att våga delta 
i övningar och aktiviteter m.m. (Järleby, 2005:46-48). 
 

3:3:1:4 Sammanfattning – teater 
Dessa forskare har mycket gemensamt. Exempelvis förespråkar de alla teatern som en del av skolans arbete, 
men dock att den inte får ta över utan enbart ska vara ett redskap och ett komplement till den ordinarie 
undervisningen. Teatern har sina nackdelar genom att vara en tidskrävande osäkerhetsfaktor p.g.a. att man 
aldrig kan veta hur övningen ska gå just den dagen. Allt beror på stämningen i gruppen, samt en risk att 
vissa blir mer entusiastiska än andra. Men trots dessa nackdelar kan teatern vara en bra hjälp för läraren, 
genom att skapa en trygghet och bra sammanhållning i klassen, samt att på olika sätt öka elevens lust att 
lära. Detta innebär att, enligt dessa forskare, fördelarna väger över nackdelarna.  
 

3:3:2 Musik   
Forskning pekar på att förmågan att kunna tolka och uttrycka sig med hjälp av musik är medfött hos alla. 
Detta innebär att musikaliska förmågor och kreativitet inte bara finns hos ett fåtal talangfulla utan hos alla, 
vilket innebär att alla kan arbeta med musik (Hofvander Trulsson & Houmann, 2015:15). Argument jag 
ofta stöter på, är att läraren eller eleverna inte är musikaliska. Men enligt Hofvander Trulsson och Houmann 
(2015) kan alla lärare och elever använda sig av musiken om de bara vågar. De menar att det inte är 
musikaliteten utan viljan och rädslan som styr musikens plats i undervisningen, vilket är en intressant tanke.  
 

3:3:2:1 Hur kan man använda musiken i undervisningen? 
Hofvander Trulsson och Houmann (2015) har forskat om hur musiken kan hjälpa undervisningen. De säger 
att musiken kan fungera som ett hjälpmedel när man ska lära sig nya ord eller ett nytt språk. Genom att 
exempelvis arbeta med sång, kan musiken bli ett verktyg i undervisningen. Musiken kan bygga en bro 
mellan kulturskillnader och alla kan mötas på lika villkor. Vissa elever kan tycka att språket är jobbigt, 
särskilt om det finns klasskamrater som är mer avancerade, vilket kan leda till att en eventuell brytning eller 
ett bristande ordförråd kan skapa en inre press. Men musiken kan medverka till att skapa en snabb 
förbättring av uttalet. De ord som kan kännas svåra att uttala i tal, kan bli lättare genom sång (Hofvander 
Trulsson & Houmann, 2015:43-44). I grundskolans lägsta åldrar är det mesta nytt för eleven. Detta gäller 
även språket, oavsett om man kommer från ett annat land, pratar en annan dialekt eller om man pratar som 
majoriteten av populationen i sin skolkommun. Hofvander Trulsson och Houmann (2015) tar upp att det 
kan vara svårt med nya ord och hur de ska uttalas, men säger att genom musiken kan man underlätta för 
eleven att höra hur ordet ska uttalas, exempelvis genom sång. I sången kan ett fel uttalat ord vara svårt att 
anpassas till den korrekta melodin, medan det rätt uttalade ordet flyter med i tonerna utan problematik.  
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När jag är ute på skolor kan man se att många lärare använder sig rytm, exempelvis genom att klappa händer 
i ords olika stavelser, eller genom vers och lyrik. Detta görs eftersom det kan underlätta inlärningen för 
eleven genom exempelvis ett tydligare minne, eller att eleven lättare kan höra och förstå orden jämfört med 
om orden skulle vara lösryckta. Man kan även låta eleven läsa en dikt till musik, för att på så sätt hjälpa 
eleven att hitta flödet och rytmen i sitt läsande. Alerby och Elídóttirs (2008) har forskat om musikens 
användning i skolan och de säger att man kan lätt glömma att musik inte enbart behöver betyda spela ett 
instrument eller att sjunga. En väldigt viktig del av musik i undervisningen är att arbeta med rytm. Långt 
innan man kunde skriva använde man sig av rytmen som en teknik för att stödja minnet. Rytmen har olika 
tekniker som exempelvis olika former av ljudlikheter, upprepningar och motsatser. Detta innebär att rytmen 
kan vara ett hjälpmedel för att träna sitt minne och sin tankeförmåga, och genom det underlätta inlärningen 
för eleven.  Man kan arbeta med rytmen bl.a. genom att eleven får läsa verser, dikter, ramsor eller rappa 
(Alerby & Elídóttir, 2008:65-66). 
 

Musiken går att använda på olika sätt i skolan, enligt Grocke & Wigram (2007). Dels kan man använda den 
i bakgrunden som avslappning, eller för att hjälpa eleven att koncentrera sig. Men som lärare kan man även 
använda sig av så kallade musikminnen. Hjärnan kopplar samman saker med musik, vilket innebär att om 
du hör en låt vid ett speciellt tillfälle kommer du troligtvis minnas det tillfället varje gång du hör låten. På 
detta sätt kan man arbeta med eleven, exempelvis genom att lägga in det hen ska lära sig i en melodi och 
låta eleven lära sig genom att sjunga. Men något som är viktigt när man arbetar med musik i skolan är att 
vara noga med vilken musik man använder. Viss typ av musik, är till för att enbart roa och sprida glädje. 
Detta är inget fel med, men det skulle inte fungera som bakgrundsmusik i ett klassrum. Fel musikval kan 
leda till att läraren tappar ett undervisningstillfälle (Grocke & Wigram, 2007:173-191). De flesta har nog 
ett minne kopplad till musik, ett minne som återkommer och blir påmint varje gång man hör just den 
musiken. Därför kan detta vara en bra metod att använda sig av i skolan. Däremot krävs det tid av läraren 
för att hitta rätt musik eller anpassa musiken till klassen och lektionen. Som sagt tidigare lever lärare ofta 
under tidspress, och  de flesta lärare använder sin fritid till lektionsplaneringar. Detta gör att det kan ses 
som en nackdel att arbeta på detta sätt. Men om man tittar på vad dessa forskare säger, och tar sig tiden att 
hitta rätt musik kan det inte bara vara en fördel för elevens inlärning, utan kan även öka på 
underhållningsfaktorn av lektionen vilket i sig kan bidra till elevens lust att lära.  
 

3:3:2:2  För- och nackdelar med musik i undervisningen? 
Det finns många fördelar att arbeta med musik. Hofvander Trulsson och Houmann (2015) säger att dessa 
fördelar kan vara olika för elev och lärare. För eleven är fördelen att det kan utveckla hens arbetslust. En 
elev som arbetar med musik utvecklar sin nyfikenhet och förmågan att skapa, och därtill även bygger upp 
en självständighet. Musiken gör även att läraren och eleven gemensamt får uppleva ett annorlunda sätt att 
lära och arbeta ihop, vilket kan öka självförtroendet, kompetensen och kreativiteten hos dem båda. I lärarens 
fall bidrar detta med insikter som kan förbättra och stödja hens yrkesmässiga utveckling. Musiken kan även 
bidra till att elevens och lärarens samhörighet stärks, p.g.a att de arbetar ihop på ett sätt de inte skulle gjort 
annars (Hofvander Trulsson & Houmann, 2015:18). En annan fördel med att använda musik i klassrummet 
är att den, enligt Grocke & Wigram (2007), kan lindra spänningar och stress hos eleven. De säger att man 
exempelvis kan ha en avslappningsövning med musik för att ge eleven en paus, vilket ofta leder till ökad 
koncentrationsförmåga. Musiken är även bra för att introducera eleven till kreativt tänkande och fantasi, 
vilket kan vara en fördel framöver i den ordinarie undervisningen (Grocke & Wigram, 2007:81-84). 
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Hofvander Trulsson och Houmanns (2015) forskning visar att elever oftast tycker att det är roligt med 
musik, oavsett om de själva utövar, eller om de är publik och lyssnar. Olika typer av musiklekar och 
sånglekarna är en del av den muntliga traditionen, och sker ofta spontant exempelvis på raster. Elever 
använder sig av musik för att främja sitt känslomässiga och sociala välbefinnande. På det sättet blir musiken 
något som både underhåller dem och hjälper dem att förstå sig själva och omvärlden, ensamma eller 
tillsammans med andra. Därför är det väldigt viktigt att styrka elevernas rätt till musik i grundskolans 
läroplan, och verkligen se till att musiken inkluderas i den dagliga verksamheten. Musik, och de andra 
estetiska ämnena, är viktigt eftersom eleven ofta finner en stor upprymdhet i att delta, vilket gör att den 
lyckan smittar av sig till övriga ämnen. Musiken tar sig in i eleven på en mängd olika sätt. Den förbättrar 
och utökar i hög grad elevens förståelse av sig själv och sin värld. Musiken har kraften att kunna lyfta en 
elev ur det alldagliga och att förhöja nästan alla upplevelser (Hofvander Trulsson & Houmann, 2015:13-
15). Angelo (2014) är inne på liknande tankar när han säger att arbeta med musik i skolan bidrar till trivsel, 
glädje och gemenskap. Han säger även att musiken kan hjälpa eleven och vara ett verktyg när man arbetar 
med språkinlärning eller social kompetens. Även arbete med känslor och upplevelser kan underlättas med 
musik, eftersom eleven ibland kan ha svårt att uttrycka det i ord. Musiken är ofta en enklare uttrycksform 
än vad talet är (Angelo, 2014:124).  
 
Det kan även finnas nackdelar med att arbeta med musik i skolan, enligt Angelo (2014). Han klargör att 
musiken kräver motivation från eleven och läraren, och betonar att om man tvingar eleven att vara med 
resulterar inte i ett bra inlärningstillfälle. Om eleven istället får vara med utan att behöva delta, kommer 
hen med största säkerhet att hitta den inre motivationen som krävs, och sedan delta i musikövningen. För 
vissa elever kommer motivationen efter en kort stund, för andra kan det ta flera lektioner innan de till sist 
vill vara med och delta i undervisningen. Ibland kan ett bra alternativ vara att ta in något eleven kan lägga 
sina känslor på. Om eleven inte vill delta är det oftast av rädsla för att göra bort sig, men om denna spänning 
dämpas genom att t.ex. ge eleven ett enkelt instrument, kan eleven delta på sina villkor och behöver inte 
känna pressen att prestera. I detta fall blir instrumentet något mellan eleven och själva deltagandet, som en 
barriär eleven kan gömma sig bakom, och lägga sin rädsla på. Men allt beror på hur läraren lägger upp det, 
vilket innebär att det kräver flexibilitet från läraren  (Angelo, 2014:124-125). 
 

3:3:2:3 Varför ska man arbeta med musik i undervisningen? 
Musiken kan ses som en betydelsefull kraft som arbetar inne i själen och formar en person till den hen blir. 
Angelo (2014) beskriver musiken som något som hjälper människan att klara sig genom livet, att 
kommunicera, att hantera problem, att finna glädje och att känna mening i tillvaron. Därför fungerar det 
bra att sätta samman musik med utbildning. Genom att ta med glädjen från musiken in på lektionen, kan 
denna glädje sprida sig till det man undervisar. Musiken är även ett bra verktyg till att hjälpa minnet, och 
kan hjälpa eleven att komma ihåg det hen ska lära sig. Förutom detta har musiken i skolan ett högt 
nyttovärde när det gäller språkstimulering och socialt samspel. Musik och andra estetiska ämnen, kan bidra 
till att eleven blir duktigare på att läsa och skriva, får mindre frånvaro i skolan och trivs bättre. Samtidigt 
används musikarbetet för att stärka elevens utveckling när det gäller motorik, språk, samarbetsförmåga, 
förmåga att vänta på sin tur m.m. Forskare visar att man i Sverige har bra erfarenheter av att använda musik 
i arbetet med språkstimulering för elever, både de som har svenska som modersmål, men även elever som 
har svenska som sitt andraspråk (Angelo, 2014:130-135). 
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3:3:2:4 Sammanfattning – musik 
Forskarna inom ämnet musik lyfter främst upp fördelarna med musiken i undervisningen, och inte många 
nackdelar. Fördelarna med musik är bl.a. att den kan öka arbetslusten, underlätta inlärningen, göra 
undervisningen mer lustfylld, bidra till att stärka gemenskapen och mycket annat. Trots detta finns det även 
nackdelar. Den största nackdelen är att musiken kan vara tidskrävande för läraren, eftersom det i många 
fall kan behövas läggas extra tid till att anpassa musiken så att det passar den specifika elevgruppen. Sedan 
är det så med musiken, som med de andra estetiska ämnena, att det alltid kommer att finnas vissa som 
uppskattar den mer än andra. Detta kan innebära att det kan finnas elever som känner sig negativt inställda 
till musiken, eller som vill vara med men inte vågar visa det utåt. För att dessa elever ska fångas upp krävs 
ytterligare tid från läraren, för att individanpassa så att alla hittar den gemensamma känslan i lektionen. 
Men om läraren är beredd att lägga ner tid på musiken, kan den ge mycket tillbaka.   
 

3:3:3 Dans  
Det finns olika former av språk, både verbala och icke-verbala. Bland de icke-verbala språken finns bl.a. 
dansen. Detta innebär att dansen är en slags text som går att läsa. Man läser mönstren och tolkar dem, vilket 
gör att dansen är ett språk, en text och ett nät som man kan se bilder genom. Man kan se rörelser i bilder 
och vi kan skapa bilder av det vi läser, vilket innebär att vi rör oss i ett multimodalt landskap. Forskning 
fastslår att man behöver olika språkliga uttrycksformer, och hur betydelsefullt det är att få utveckla 
kompetens inom olika förnimmelseförmågor (Wiklund 2009:30-31). 
 

3:3:3:1 Varför ska man använda dans i undervisningen? 
Samhället blir mer distanstagande till rörelse, och elevens vardag blir mer inriktat på stillasittande 
aktiviteter. Denna brist på rörelse påverkar eleven negativt i många olika aspekter. Exempelvis kan den 
påverka elevens motorik. En bristande motorik leder till koncentrations-svårigheter, p.g.a. att det mesta av 
koncentrationen går åt till att styra kroppen och få den agera som hen vill. Men brist på rörelse kan även 
leda till ett ojämnt humör och svårigheter att sitta still längre perioder. Även perceptionen och elevens 
förmåga att med hjälp av sina sinnen uppfatta och identifiera, blir lidande vid rörelsebrist. Konsekvenser 
av detta kan bl.a. vara att eleven har svårt att se samband mellan en bild och text, men även att eleven har 
svårigheter att förstå och ta till sig instruktioner. Detta är några av de viktigaste argument till varför rörelse 
och dans är så viktiga i skolan. Inte enbart på gymnastiklektionerna utan även att integreras i den ordinarie 
undervisningen (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993:4-13). För mig är det en skrämmande tanke på hur 
lite barn rör på sig idag. Med tanke på bristen på rörelse i vardagen, borde det vara en självklarhet att 
försöka få in mer rörelse i undervisningen. Alla de negativa aspekterna Sandborgh-Holmdahl och Stening 
(1993) säger kan komma från att inte röra sig tillräckligt, kan lätt motverkas enbart genom att lägga till 
några dansövningar i undervisningen. Det ensamt, anser jag, borde vara ett tillräckligt starkt argument för 
att använda sig av dans som ett verktyg i undervisningen.  
 

3:3:3:2 Hur kan man använda dansen i undervisningen? 
Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) tar upp konkreta exempel på hur dansen kan integreras i 
undervisningen. De säger att dansen kan användas för att skapa förståelse för ord eleven annars kanske kan 
ha svårt att greppa. Genom att själv få agera ett ord kan eleven lättare förstå ordet. Dansen kan även hjälpa 
till att skapa djupare förståelse för ord, t.ex. mjuk och hård. Med dansen som verktyg kan eleven förstå att 
hård inte enbart behöver vara en sten, eller mjuk vara ett objekt som bomull, utan att det även kan vara ett 
sätt att röra sig och att vara. Dansen är även ett bra verktyg till att skapa en förståelse för prepositioner som 
t.ex. över, under, igenom m.m. Om eleven själv får vara med och gestalta orden blir de mer lättbegripliga 
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än att bara prata om dem (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005:24-26). Men Sandborgh-Holmdahl och 
Stening (1993) säger att det viktiga när man använder dans i undervisningen är att komma ihåg att dans kan 
vara enkla rörelser. De säger att man exempelvis kan träna bokstäver genom dans. Eleven kan själv gestalta 
bokstäverna genom att läraren ropar ut en bokstav och eleven får röra sig som bokstaven, genom rummet. 
Läraren kan istället ropa ut att eleven ska röra sig som något som börjar på en viss bokstav, för att eleven 
ska få en förståelse för bokstavsljuden. Läraren kan även lägga upp bokstäver på golvet som eleven får 
dansa i, för att lära känna bokstavens utseende (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993:52). Ännu en gång 
tar forskarna upp det viktiga i att inte göra det för komplicerat, utan att anpassa nivån efter gruppen. För att 
eleven ska ta till sig dansen bör man inte fokusera på dansandet, utan att göra det till en lek. Om man t.ex. 
arbetar med ordförståelse i svenskundervisningen ska dansens mål vara att skapa en förståelse för orden 
man arbetar med, och inte hur man ska dansa. Detta tror jag kan leda till att eleven att inte bara lär sig det 
hen skulle lära sig, utan även tycka att inlärningsmetoden är underhållande.  
 

3:3:3:3 För- och nackdelar med att använda dans i undervisningen? 
Många gånger kan det komma förväntningar utifrån, på uppvisningar eller föreställningar. Dans som 
förberedelse inför en uppvisning går ut på att lära sig koreografi och minnas rätt steg i rätt ordning, och det 
är inte den uppgiften dansen ska ha i skolan. Det viktiga med dansen i skolan är att den får betonas av glädje 
och gemenskap. Att eleven får motion, och en möjlighet till rörelse utanför gymnastiken, är bara en positiv 
bieffekt (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005:15). Det Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) säger, är viktigt 
att ta till sig om man arbetar med dans i sin undervisning. Som sagt tidigare ska inte dansen vara 
komplicerad, och många har troligtvis en felaktig bild av att arbeta med dans. Något som kan bli negativt 
är missuppfattningar och förväntningar, både utifrån och från elever, om man pratar om att dansa. 
Vårdnadshavare kan få en felaktig uppfattning om att de ska kunna få ta del av elevernas arbete genom en 
uppvisning av något slag. För eleverna kan missuppfattningen bestå av deras förväntningar på komplicerad 
koreografi, eller bestämda rörelser de måste följa. Därför behöver man som lärare tänka på det Sjöstedt 
Edelholm och Wigert  (2005) säger och faktiskt ta sig tid att förklara, för både vårdnadshavare och elever, 
vad som är tanken med arbetet, samt vad som förväntas av eleven. Det är viktigt att sudda ut de felaktiga 
uppfattningar som kan finnas, för att kunna göra ett bra arbete. Detta kan göra att läraren slipper spendera 
tid på att räta ut eventuella frågetecken i efterhand till tänkbart besvikna vårdnadshavare, som förväntat sig 
något annat.   
 

Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) visar genom sin forskning att elever ibland kan känna sig stela och 
ha svårt att hitta motivation och vilja till dans och att röra på sig. I sådana fall säger de att det kan vara bra 
att använda sig av rekvisita. Genom att ge eleven rekvisita får hen en möjlighet att gömma sig bakom något, 
som  kan underlätta för eleven. När eleven sedan känner sig redo kommer hen kunna delta i dansen utan 
hjälp från rekvisitan (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005:21-24). Ännu en gång kan man konstatera att en 
nackdel för lärare, som vill arbeta med dansen som ett verktyg i sin undervisning, är att det kan vara 
tidskrävande. Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) har en bra lösning för att få med även de omotiverade 
eller ängsliga eleverna. Men för att kunna använda sig av rekvisita kan det kräva ytterligare planering och 
tid. Eftersom planeringstiden är begränsad, kan det leda till att man väljer bort dansen i undervisningen, 
eftersom det kan innebära ytterligare tid på att först planera en okonventionell lektion, och sedan även 
eventuellt köpa in, tillverka, eller hitta passande rekvisita.   
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Att dansen är positiv eftersom det ger eleven en möjlighet att få  den rörlighet hen behöver, har vi redan 
varit inne på. Men Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) säger även att dans ger eleven verktyg att förstå 
sitt kroppsspråk, samt inse och uppskatta sina egna förutsättningar. Dansen består av både direkt och 
indirekt förmedling av kunskap. Elever lär sig mycket genom att härma, och genom dansen får eleven en 
möjlighet till detta. De kan själva få härma, vilket leder till en indirekt förmedling av kunskap eftersom de 
använder sina erfarenheter och lärdomar, och då hämtar information inifrån. Elever kan även härma läraren, 
vilket istället leder till direkt förmedling av kunskap, eftersom de hämtar informationen utifrån. Det viktiga 
när man arbetar med direkt förmedling är att läraren inte blir auktoritär, eftersom det riskerar att hämma 
elevens eget skapande, och i sin tur inlärningsglädje och motivation (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005:25-
26).  Som lärare är det viktigt att tänka på det Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) säger, och inte göra 
dansen till något avancerat, eller lägga vikt vid själva utförandet. Det är bättre att leka fram det och låta 
eleven arbeta med sitt kroppsspråk, för att utifrån sina egna förutsättningar härma genom dans. Det är då 
man kan skapa en inlärningsglädje som exempelvis kommer från en omedvetenhet att eleven lär sig. 
Forskarna pratar om att genom den indirekta förmedlingen av kunskap kan eleven använda sig av kunskaper 
hen kanske inte visste att hen hade. Detta går att ansluta med det Lange (2003) tidigare sa om att gestalta, 
eftersom man även i dansen gestaltar genom att härma sin inre bild. När man då tänker på det Sjöstedt 
Edelholm och Wigert (2005) säger kan det innebära att eleven får en djupare förståelse, samtidigt som 
läraren finns till hands för att kunna hjälpa till, och justera eventuella missuppfattningar. Men det väsentliga 
är att läraren, delvis, släpper kontrollen över eleverna och låter dem utforska själva. Om läraren blir för 
auktoritär kan det skapa press hos eleven och leda till att läraren inte enbart utplånar möjligheten till indirekt 
lärande, utan kan även skapa påfrestning hos eleven, vilket kan leda till att dansen blir ovälkommen och ett 
orosmoment istället för en möjlighet till lekfull glädje vid inlärning.  
  

Ytterligare en fördel med rörelse och dans är att den enligt Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993),  kan 
öka självförtroendet hos en elev, vilket i sin tur kan förbättra förutsättningarna för exempelvis läs och 
skrivinlärning. Grundtryggheten till läraren står i fokus i detta arbete, och det är viktigt att läraren hjälper 
till att skapa en trygg miljö. Genom att eleven får göra enklare danser och rörelser, i en positiv och 
accepterande miljö, skapar eleven en trygghet i sig själv vilket kan bidra till en realistisk, accepterande och 
positiv bild av sig själv. Elevens uppfattning om sin egen kropp och kroppens möjligheter skapar en bättre 
självkänsla. En dålig självkänsla kan bidra till inlärningssvårigheter, hämningar i personlighetsutvecklingen 
samt känslomässiga konflikter på insidan (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993:10-11). Återigen kommer 
vi tillbaka till lärarens tidsbrist. Det kräver arbete, vilja och tid för en lärare att använda dans i 
undervisningen. Men eftersom man som lärare ständigt arbetar med att skapa en trygg miljö i klassrummet, 
och en trygghet i relationen mellan lärare och elev, underlättar det, enligt Sandborgh-Holmdahl & Stening 
(1993), i arbetet med dansen. Detta innebär att även om det är tidskrävande ger det positiva effekter av att 
ta sig den tiden. Om dansen kan sprida trygghet, inte enbart från läraren ut i klassrummet, utan även till 
eleven själv, borde det vara en självklarhet att ta in dansen i undervisningen. En elev som känner sig trygg 
med sig själv och i skolan kommer prestera bättre och uträtta mer än en elev som känner sig otrygg.  
 

3:3:3:4 Sammanfattning – dans 
I forskning om dans lyfts det fram många positiva effekter och fördelaktiga argument till att använda dansen 
som verktyg i undervisningen. Ändå är inte dansen frekvent återkommande i skolan. Man kan ställa sig 
frågan hur det kommer sig, och om man ser till vad dessa forskare tagit upp kan man upptäcka möjliga svar 
till detta. En stor anledning är att många ofta har en missuppfattning av vad dansen egentligen är, och ser 
framför sig svåra koreograferade rörelsemönster, istället för den kravfria och lekfulla rörelsen till musik 
som dansen kan vara. Många lärare använder sig troligtvis redan av dans utan att egentligen veta om det, 
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genom t.ex. lekar eller sånger med enkla rörelser. En annan anledning till dansbristen i skolan beror 
troligtvis på tidsbristen hos läraren, eftersom det kräver tid och energi att planera lektioner där dansen är en 
del. Men om man ser de positiva effekter dansen kan föra med sig, både när det gäller hälso- och 
inlärningsaspekter, borde dansen få en större plats i undervisningen än vad den har idag.  
 

           3:3:4 Bild  
Av de estetiska ämnena är bilden den som är mest integrerad i den ordinarie undervisningen. Detta gäller 
framförallt på grundskolans tidiga åldrar. Skapande med bilder, att måla, teckna, eller skapande med hjälp 
av olika material är något som frekvent används på grundskolans lägsta åldrar (Asplund Carlsson et.al, 
2011:18-19). 
 

3:3:4:1 Varför ska man använda bild i undervisningen? 
Människan har använt målarkonst som en uttrycksform, och ett sätt att vidarebefordra kunskap, långt 
tillbaka i historian. Exempel på detta är grottmålningar. Därför är det viktigt att låta elever ta del av 
målartraditionen och integrera bilden i de ordinarie ämnena (Forsman & Piironen, 2014:9-10).  
 

Bamford (2009) visar i sin forskning att genom att använda bild i den ordinarie undervisningen, kan det 
leda till ökad koncentration och en högre intellektuell kapacitet. Detta beror dels på att eleven oftast 
fokuserar på sin uppgift när hen målar, och detta fokus kan sedan följa med in i andra ämnen. Även det 
faktum att hjärnan aktiveras genom både konsekvent tänkande och kreativitet samtidigt, kan hjälpa eleven 
att koncentrera sig, samt skapar en bra grund till att ta in kunskap (Bamford, 2009:138). Många nonchalerar 
tanken på hur mycket koncentration det kräver att måla en bild. Men som Bamford (2009) säger så aktiverar 
man hela hjärnan och kombinerar logiken med kreativiteten när man målar. Om detta innebär att eleven 
kan ta med sig detta fokus in i andra ämnen, borde det vara en självklarhet att integrera bilden i den ordinarie 
undervisningen.  
 

Det är inte enbart elevens fokus som enligt Bamford (2009) är ett argument till att man bör integrera bild i 
undervisningen. Han säger även att teckna och måla kan spegla själen. För en elev är det viktigt att få 
använda bild i skolan, för att kunna utvecklas som person. Genom att låta eleven få en frihet att uttrycka 
sig, t.ex.. genom att måla eller teckna, kan eleven utveckla sina känslor och tankar. När en elev målar skapar 
hen en inre mental bild, som hen sedan får ner på pappret. Detta kan hjälpa eleven att utveckla ett logiskt 
tänkande för att kunna se att det på pappret inte är identisk med det i huvudet, och förstå anledningen till 
detta. Samtidigt kan målandet ge eleven en frihetskänsla, eftersom hens egen fantasi får styra (Bamford, 
2009:34). Wiklund är inne på samma spår i sin forskning då hon säger att genom att använda sig av bild, 
som ett verktyg i undervisningen, kan man hjälpa eleven att lära sig mer om sig själv. Samtidigt kan t.ex. 
målande kan vara ett redskap för att träna på att sortera och välja ut. Om en elev får i uppgift att måla en 
bild till något, kommer eleven omedvetet sortera de intryck och information hen fått. Efter sorteringen 
kommer hen att välja det som anses lämpligast för att representera det hen vill få fram, och måla det. I en 
klass kommer ingen bild att vara den andra lik. Även om vissa valt samma motiv, kommer eleverna att 
porträttera motivet olika, utifrån dem själva. Detta ger läraren en möjlighet till diskussion om hur det 
kommer sig att bilderna blir olika, vilket kan leda till lärdom för eleven om sig själv, som kan svara på 
varför hen valde att måla på just detta sätt (Wiklund, 2009:66). Även Forsman och Piironen (2014) kommer 
fram till liknande slutsatser i sin forskning då de säger att den egna identiteten formas och utvecklas genom 
hela livet. I grundskolans lägsta åldrar börjar eleven att bilda sig en egen uppfattning om sig själv, och detta 
påverkar elevens självförtroende och jaguppfattning. Detta går att arbeta med, och stötta, genom 
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bildundervisningen. En ung elev vill helst undvika att skriva, och därför är måleri och fotografering bra 
alternativ. Genom att ge en elev en uppgift där hen ska måla eller fota något utifrån sin egen tanke eller 
åsikt, hjälper man eleven att forma sitt eget jag och att våga stå för sina åsikter. Detta kan vara enkla saker 
som en favorit frukt, något som hen anser representerar en årstid, hens m.m. Huvudsaken är att eleven får 
vara sig själv, och tillåts att avvika från mängden. Som lärare gäller det att ibland ge eleven fria tyglar, i 
bilden. För en elev börjar reflektera över sitt eget tänkesätt, genom att motivera sina egna val (Forsman & 
Piironen, 2014:25-26). Både Bamford (2009), Wiklund (2009) och Forsman och Piironen (2014) tar upp 
liknande anledningar till varför man borde använda sig mer av bild i undervisningen. De säger att genom 
bildundervisning kan en elev utvecklas som person och hitta sin egen självkänsla, sitt självförtroende, sitt 
intellekt, koncentration, fokus och sin kreativitet. Som lärare missar man ofta de små detaljerna som kan 
ha stor betydelse för eleven. Bara en sådan enkel sak som att en elev väljer att måla något i en viss färg 
medan klasskamraten väljer en annan, kan vara ett steg i elevens utveckling och självkännedom, eftersom 
eleven gör ett aktivt val för just den färgen. Forskarna säger att bilden öppnar upp för många av dessa 
möjligheter som dessa forskare visar är viktiga för elevens, både personliga och intellektuella, utveckling. 
 

3:3:4:2 Hur kan man använda bild i undervisningen? 
Det finns många enkla med effektiva övningar man kan använda för att integrera ämnet bild i 
undervisningen. Forsman och Piironen (2014) säger att genom ämnet bild kan eleven utveckla sin fantasi 
och kreativitet. Detta är något som sedan kan påverka positivt i andra ämnen. De ger ett konkret exempel 
och säger att genom att exempelvis låta eleven måla en bild till en text hen har skrivit, fördjupar eleven sig 
i texten. Hen väljer det hen tycker är den mest väsentliga delen och visar upp den ur ett annat perspektiv. 
På detta sätt gör man texten mer levande och eleven kan inspireras till att fortsätta skriva (Forsman & 
Piironen, 2014:125-129). Denna övning kan enligt Forsman och Piironen (2014) hjälpa eleven att hitta 
motivation till att skriva. Sådant bör uppmuntras, särskilt för elever på grundskolans lägsta åldrar, där enligt 
min erfarenhet motivationen när det gäller skrivning tyvärr ofta är bristande. Därför är detta inte enbart ett 
bra sätt att visa hur man kan använda bild som verktyg i undervisningen, utan även ett argument till varför 
man bör göra det. Forsman och Piironen (2014) fortsätter även med att säga att genom att använda sig av 
bildämnet, i andra ämnen, kan man få hjälp till en fördjupad inlärning hos eleven. Ett sådant exempel är 
om man arbetar med faktatext. Efter att ha läst texten låter man eleven fundera över hur hen skulle illustrera 
det man läst. Eleven får fundera över vad som är det väsentliga i faktatexten, och vilken känsla eller detalj 
från informationen hen vill plocka fram i sin målning. När bilden är klar får eleven berätta om sin bild och 
hur hen tänkt. På detta sätt blir det en fördjupad kunskap om faktatexten, dels genom det egna arbetet med 
den egna bilden, men även för klasskamraterna när eleven berättar om den del av informationen hen valde 
att arbeta med (Forsman & Piironen, 2014:17). 
 

3:3:4:3 För- och nackdelarna med att använda bild i undervisningen 
Enligt Bamfords (2009) forskning är det många lärare som undviker att använda sig av bild i den ordinarie 
undervisningen, eftersom de själva känner sig osäkra på ämnet. En lärare som anser att hen inte kan måla, 
vill gärna undvika att låta sina elever måla. Detsamma kan gälla elever. Om en elev känner att hen inte kan 
måla, skyndar hen gärna genom uppgiften och anstränger sig inte för att göra ett bra jobb. Fokus ligger mer 
på att bli klar istället för att göra uppgiften utförligt (Bamford, 2009:76). Osäkerheten i ämnet bild är något 
många känner igen sig i, men det viktiga som lärare är att inte låta den känslan gå ut över sina elever. En 
tanke är att ett alternativ istället för att undvika att måla, är att läraren förklarar att hen inte känner sig så 
bra på det, men att hen gör det ändå och gör sitt bästa. På det sättet kan den känslan sprida sig till eleven, 
som genom det kan känna en lättnad över att läraren inte heller känner sig säker. Den lättnaden kan kanske 
göra att eleven inte längre hastar sig genom bilduppgifterna utan upplever en säkerhet i att det duger genom 
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att göra sitt bästa. Även Forsman och Piironen (2014) tar upp osäkerheten i sin forskning då de säger att 
om en elev inte är bra på bild beror oftast på osäkerhet och inte obegåvning. För yngre elever är det enklare 
att teckna uttrycksfullt och fantasifullt. Hen är mer fri i sina formuleringar, eftersom hen inte vet så mycket 
om omvärlden, som de äldre gör. Men med mer kunskap kommer större självkritik, och efter några år i 
skolan vill eleven ofta lära sig teckna på rätt sätt. Läraren bör då uppmuntra eleven och låta hen utforska 
och avbilda sin omgivning. Då tränas iakttagelseförmågan. Men det är viktigt att hålla kreativiteten levande, 
och ge eleven tillfälle till experiment, fantasi och problemlösningar (Forsman & Piironen, 2014:112). En 
lärare är bara människa och emellanåt kan det vara enkelt att döma en elev för snabbt, beroende på 
fördomar. Om en elev kan upplevas stökig, eller inte vill göra uppgifter kan det, för ofta, bli att lärare 
uppmanar istället för uppmuntrar. Om man ser till det Forsman och Piironen (2014) säger borde man som 
lärare istället ta sig tid och försöka hitta den underliggande anledningen till att eleven beter sig som hen 
gör. Ibland kan det vara så att eleven helt enkelt inte vill, men i vissa fall kan det kanske vara så att eleven 
enbart känner sig osäker och att uppmuntran kan hjälpa.  
 

Något som, enligt Bamford (2009), kan vara en nackdel är att vissa klassrum kan ha en fysisk begränsning 
för att kunna utföra större konstprojekt, och därför drar sig läraren för att använda bild i undervisningen. 
De flesta elever får ofta måla bilder, men p.g.a. brist på tid stannar det oftast där och man arbetar inte vidare 
med bilderna. Förutom detta måste läraren även balansera riktlinjerna från läroplanen med verkligheten. 
Detta gör att bild ofta inte används så mycket, som den skulle kunna göra  (Bamford, 2009:74). Återigen 
dyker tidsdilemmat upp, med hur mycket tid som ska läggas på vad. Denna tidsbrist kombinerat med 
innehållet i läroplanen kan göra att många lärare väljer att hålla sig till det traditionella, och undvika 
utsvävningar. Om det sedan läggs till att det kan vara begränsningar i klassrummet eller en bristande budget, 
är det kanske inte konstigt om läraren inte integrerar bilden i undervisningen.  
 

Forsman och Piironen (2014) har i sin forskning upptäckt att vårdnadshavare kan komma med klagomål 
över att elevens bilder blir onyanserade när hen börjat skolan, trots att de varit kreativa tidigare. De förklarar 
att eleven har börjat ett nytt skede i utvecklingen, och blir mer medveten om verkligheten omkring sig. En 
följd av detta är att eleven gärna målar mer verklighetstroget och försöker efterlikna den reella bild eleven 
har av sitt motiv. Det är då viktigt att läraren stöttar en elev som inte blir nöjd med sitt resultat, och påpekar 
att det viktiga är att man gör sitt bästa (Forsman & Piironen, 2014:41). Krav och förfrågningar från 
vårdnadshavare, har vi tidigare sett är något som kan vara vanligt när det gäller de estetiska ämnena. Det 
viktiga då, som lärare, är att ha en öppen dialog med vårdnadshavaren för att förklara och förtydliga vad 
eleven gör och varför. Återigen är det även viktigt att ta sig tid och resonera med sin elev om detta och att 
förklara att det viktigaste är att man alltid gör sitt bästa.  

 

3:3:4:4 Sammanfattning – bild 
Bildforskarna tar upp liknande fördelar med bilden som verktyg i den ordinarie undervisningen. Många 
lärare använder sig troligtvis av bilden i undervisningen idag, utan att egentligen vara medvetna om att det 
är det de gör. På grundskolans lägsta åldrar är det lättare för eleverna att teckna än att skriva, vilket innebär 
att det blir ett logiskt tillvägagångsätt. Däremot gör tidsbristen att många lärare inte går djupare in i bilden, 
på det sätt som dessa forskare förespråkar. För att hjälpa elevens utveckling krävs att läraren tar sig tid och 
låter eleven få experimentera med sitt tecknade, målande och fotografering. Denna extra tid kan hjälpa 
eleverna på sin väg att bli självständiga och mer självsäkra individer. 
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           3:3:5 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 
De olika forskarna i tidigare kapitel, har forskat i skilda ämnen med kommit fram till liknande resultat. 
Detta innebär att även om de fyra ämnena skiljer sig i åt, har de liknande positiva följder. Även de för och 
nackdelar som forskarna tar upp, i de olika ämnena var för sig, överensstämmer till stor grad med varandra.  
   

3:3:5:1 Dagens samhälle  
Forskarna tar upp en oro för de negativa konsekvenserna det mer stillasittande samhället kan ha på eleven. 
Lärare uppmanas att ta in digitala verktyg i skolan, men detta innebär att ibland förbises det faktum att 
eleverna fortfarande är barn, med ett rörelse- och lekbehov. Forskarna anser att leken kan hjälpa eleven 
skapa en säkerhet både i sig själv och i gruppen, och genom att använda de estetiska ämnena i 
undervisningen kan man ta in leken, och ändå göra det till ett lärtillfälle. Genom att skapa trygghet, t.ex. 
via lek och rörelse, kan ett lugn genomsyra atmosfären och underlätta för eleven i övrig undervisning. 
Forskarna påpekar även att rörelsebrist påverkar eleven negativt, genom att t.ex. inverkan på elevens 
motorik, ojämnt humör, svårigheter att sitta still och koncentrera sig. Dessa forskare visar att genom att 
använda sig av de estetiska ämnena, kan läraren hjälpa eleven att få möjlighet till den lek hen behöver, 
samtidigt som rörelsebehovet stimuleras utan att den ordinarie undervisningen blir lidande.   
 

3:3:5:2 Utvecklande för intellekt och själ 
Något som återkommer i forskning i alla de estetiska ämnena, är elevens utveckling både intellektuellt och 
själsligt. De estetiska ämnena påverkar eleven positivt, inte bara när det gäller inlärningen vid det specifika 
tillfället, utan även i den fortsatta undervisningen i övriga ämnen. Förutom detta bidrar de estetiska ämnena 
till elevens egna personliga utveckling, eftersom det ger eleven möjlighet att lära känna sig själv. Forskarna 
lyfter fram att de estetiska ämnena ger eleven verktyg för att fundera över sina egna åsikter och tankar, 
exempelvis genom teaterns improvisationer eller bildens arbete med textbearbetning.   
 

I tidigare kapitel tar flera av forskarna upp hur de estetiska ämnena kan påverka elevens arbetslust och 
nyfikenhet. Genom de estetiska ämnena kan eleven skapa en lust att lära. Denna lust och nyfikenhet kan 
sedan vidare bidra till att elevens självförtroende, kompetensen och kreativiteten utvecklas och ökar. En 
dålig självkänsla kan bidra till inlärningssvårigheter och hämningar i personlighetsutvecklingen. Men en 
elev som får ta del av de estetiska ämnena i sin undervisning lär sig mer om sitt kroppsspråk, vilket kan 
leda till en bättre självkänsla samt mer utvecklad motorik. Även minnet och koncentrationen kan stärkas 
vilket i sin tur leder till en elev som får lättare att lära samt en djupare inlärning.  
 

3:3:5:3 Nackdelar med de estetiska ämnena som verktyg i undervisningen 
Något som blivit synligt genom forskningen, är att det är väldigt tidskrävande att integrera de estetiska 
ämnena i undervisningen. Det kräver att läraren tar sig tid att planera och ibland skapa eget material, vilket 
ofta leder till att de estetiska ämnena undviks. Istället väljer läraren gärna att arbeta på det traditionella sätt 
där det finns mer information, material och färdiga lektionsplaneringar att hämta. Dessutom tar forskarna 
upp att den fysiska begränsningen i klassrummet, samt lärarens förhållningskrav till läroplanen, är faktorer 
som gör att de estetiska ämnena undviks. När det inte står tydliga direktiv i läroplanen, att läraren ska lära 
ut estetiskt, kan det vara enklare att ta den lätta vägen med traditionell undervisning, och inte lägga in för 
många egna tolkningar i läroplanen. 
 

Forskarna lyfter även fram osäkerhet som en nackdel. De estetiska ämnena kräver trygghet i klassrummet, 
och till läraren, men om läraren inte själv känner denna trygghet kommer eleven kunna känna av detta, och 
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uppleva en osäkerhet inför ämnet. Men eleven kan även vara osäker i sig själv och de estetiska ämnena. 
Om eleven inte vill delta är det ofta av rädsla för att skämma ut sig. Denna osäkerhet kan eskalera om det 
finns elever som alltid är aktiva, eller vill ta stor plats, eftersom den osäkra eleven då mister sin 
självsäkerhet. Detta fordrar av läraren att hen själv vågar använda sig av de estetiska ämnena och visa sina 
elever att det är ok att göra fel, men det är även viktigt för läraren att se till att alla får ta lika stor plats.  
 

3:3:5:4 Rekvisita 
Flera av forskarna tar upp att osäkra elever hjälpas av rekvisita när de arbetar med de estetiska ämnena. 
Forskarna menar att detta beror på att rekvisitan kan bli något att lägga över sina känslor på, något mellan 
eleven och själva deltagandet och en barriär att gömma sig bakom. Genom rekvisitan kan eleven delta på 
sina villkor utan att känna press att prestera. Den osäkerhet en elev kan känna inför en estetisk lektion, kan 
enligt dessa forskare undvikas eller åtminstone underlättas genom att ta in rekvisita och när eleven sedan 
känner sig redo kommer hen att delta i undervisningen utan hjälp från rekvisitan.  
 

3:3:5:5 Skillnader i de olika ämnena  
Även om forskarna skildrar övervägande likheter i de olika estetiska ämnena, finns det vissa saker som 
skiljer dem åt. Exempelvis är att både teater, musik och dans ämnen man ofta gör gemensamt, medan bild 
är mer självständigt arbete. Detta återspeglas i att bildforskarna säger att bilden kan hjälpa eleven att bli 
självständig och stå för sina åsikter, genom övningar som att exempelvis måla en bild med färg. Eleven 
väljer sina egna färger och genom träning kommer eleven att välja de färger hen tycker om, och inte enbart 
måla med samma färger som klasskamraterna gör.  
 

Även om forskarna tar upp elevens personliga utveckling i alla de estetiska ämnena, finns det olikheter. 
Teaterforskarna säger att teatern kan hjälpa eleven att undersöka sina åsikter och tankar. Eleven kan få ta 
del av sina egna reflektioner om hur man ska bete sig, samtidigt som hen får en förståelse för hur andra 
upplever samma sak. Anledningen till detta är för att eleven kan ta på sig en roll, och denna roll kan göra 
att eleven känner sig mer trygg  med sådant hen inte skulle gjort annars. Att ha en roll att gömma sig bakom 
kan hjälpa eleven att ställa sig på en scen och prata inför sina klasskamrater. Denna trygghet kan sedan följa 
med eleven genom resten av livet, eftersom det alltid kommer tillfällen då man måste prata inför andra.  
 

Forskarna inom ämnet musik fokuserar mer på språkinlärning än vad någon av de andra forskarna gör. De 
menar att musiken hjälper elever att lära sig språk och ord t.ex. genom att sjunga, för att lättare lära sig 
betoningar och uttal, eller att arbeta med rytm genom att exempelvis klappa händerna vid varje stavelse i 
ett ord, för att lättare lära sig ordens uppbyggnad.  
 

När det gäller ämnet dans ställer forskarna främst i centrum hur rörelsen och dansen kan hjälpa eleven att 
lära känna sin kropp, samt de positiva följderna dansen har för elevens hälsa och koncentration. 
Dansforskarna påvisar att rörelse behövs mer i undervisningen eftersom bristen på rörelse kan påverka 
elevens motorik, vilket kan leda till koncentrationssvårigheter, ojämna sinnesstämningar och svårigheter 
att sitta still längre perioder. Genom att lägga till dans i undervisningen tillfredsställer man elevens 
rörelsebehov, vilket kan bistå till elevens inlärning, men i synnerhet ha en positiv inverkan på elevens hälsa. 
En elev som mår bra kommer genomföra skolarbetet bättre, än om eleven inte mår bra.  
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3:3:5:6 Positivt överväger negativt 
Sammanfattningsvis säger dessa forskare att även om det finns negativa aspekter med att arbeta med de 
estetiska ämnena, som verktyg i den ordinarie undervisningen, så väger de positiva aspekterna mer. Detta 
innebär att den teoretiska delen säger att de estetiska ämnena i vissa fall kan stjälpa undervisningen. Men i 
majoriteten av fallen kommer de estetiska ämnena inte enbart hjälpa undervisningen, utan även vara ett 
verktyg för eleven själv att utvecklas som elev, och växa som individ.  
 

4. Metod 
           4:1 Validitet och reliabilitet  
När man gör en undersökning är det viktigt att undersökaren tänker på reliabiliteten samt validiteten.  
Bryman (2011) förklarar att reliabilitet innebär hur tillförlitlig undersökningen är. En undersökning där 
resultatet skulle blir detsamma, eller relativt likartat, om undersökningen skulle genomföras igen, eller på 
annan plats, är en reliabel undersökning. Bryman (2011) upplyser även om att validitet innebär att 
undersökningen ska ha mätt det den haft för avsikt att mäta (Bryman 2011:49-50).  
 

           4:2 Metodval  
I den egna undersökningen valde jag att använda mig av både kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer. 
Anledningen till valet av både intervjuer och enkäter är för att  jag ville nå ut till en så bred grupp som 
möjligt, samtidigt som jag var intresserad av att få möjlighet till djupgående svar. Enkäterna hjälper till att 
nå ut till ett större antal och intervjuerna ger möjlighet till ingående svar, och för att få veta vad verksamma 
lärare verkligen tycker om de estetiska ämnena, behövs ett samtal med möjlighet till följdfrågor, något som 
en enkät inte ger möjlighet till. 
 

4:2:1 Kvantitativ metod 
 

Johansson och Svedner (2006) beskriver enkäter som en undersökningsform som ger ytliga svar, men bred 
information. De säger att om undersökaren väljer att använda enkäter, är det viktigt att lägga tid på 
svarsalternativen. Många informanter avslutar enkäten i ett tidigt skede om det är många öppna frågor, där 
informanten själv ska skriva sina svar. Det är även viktigt att göra enkäten kort, för att få så utförliga svar 
som möjligt. En informant som svarar på en enkät tenderar att tappa intresset om den är för lång, och svarar 
därför utan eftertanke eller avslutar enkäten utan att slutföra den. För att enkätsvaren ska vara reliabla är 
det viktigt med en god spridning och inte mindre än 200-300 svar (Johansson & Svedner 2006:23-31). 
 

Trost (2012) går mer in på hur man ska strukturera en enkät för att resultatet ska vara reliabel och ha 
validitet. Han förklarar att det finns två olika former av frågor man kan använda i en enkät, dessa är 
strukturerade och icke-strukturerade frågor. Skillnaden mellan dem är om frågorna är försedda med fasta 
svarsalternativ eller inte. Det mest fördelaktiga är att använda sig av strukturerade frågor med fasta 
svarsalternativ, eftersom icke-strukturerade frågor, även kallade öppna frågor, kräver mer av informanten. 
En negativ aspekt med öppna frågor är att de är baserade på informanten och hens synsätt och beteende. 
Om informanten är osäker på vad hen anser, kan det innebära att hen inte skriver något alls. Därför är det 
bästa sättet att få en reliabel undersökning att använda sig av strukturerade frågor, men att ha något frivilligt 
svarsalternativ med en icke-strukturerad fråga, för att göra en fördjupning i ämnet. En bra variant av 
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svarsalternativ är att använda sig av tabellariska frågor. Dessa frågor är uppbyggda exempelvis med en 
skala där informanten får placera sitt svar i skalan hen anser att det passar. Det kan även vara ett bra 
alternativ att ha ett jämnt antal svarsmöjligheter, eftersom forskning visar att om en informant känner sig 
osäker på svaret, eller inte läst frågan ordentligt, placerar hen sig i mitten. Om man använder ett jämt antal 
svarsalternativ innebär att inget alternativ är precis i mitten, utan de lutar mer åt något håll, vilket innebär 
att informanten måste ta ställning i frågan (Trost, 2012:72-86). 
 

När man tittar på vad dessa forskare säger om enkäter och en kvantitativ undersökning, visar det att man 
kan få fram en bred information från informanter och ger möjlighet till att ta reda på många olika åsikter. 
Därför tycker jag att det passar att göra en enkätundersökning i detta arbete, eftersom det ger en mer 
ingående möjlighet till att besvara frågeställningen till hur lärare ser på de estetiska ämnena.  
 

4:2:2 Kvalitativ metod  
 

När det gäller intervjuer säger Johansson och Svedner (2006) att en intervju ger djupgående svar, men smal 
information (Johansson & Svedner 2006:34). Brinkmann och Kvale (2014) förklarar att en kvalitativ 
forskning som regel består av intervjuer och hermeneutiska undersökningar.  Det innebär att undersökaren 
försöker förstå världen utifrån informantens synvinkel. Forskningsintervjun grundas i vardagslivets samtal 
och är en professionell konversation, där kunskapen konstrueras i samspelet mellan undersökaren och 
informanten. En intervju är ett utbyte av åsikter mellan individer som resonerar om ett tema (Brinkmann & 
Kvale, 2014:19). Johansson och Svedner (2006) fortsätter sedan genom att förklara att det finns två olika 
former av intervjuer, strukturerad och semistrukturerad. En strukturerad intervju innebär att undersökaren 
har ett antal fasta frågor som informanten får svara på, i vissa fall frågor med fasta svarsalternativ. Denna 
intervjuform kan bli tämligen rigid, och ger inte informanten stor frihet i sina svar. En risk med en 
strukturerad intervju är att den kan bli mer som en muntlig enkät, med korta och inte djupa svar. I en 
semistrukturerad intervju har man avsevärt mer fritt formulerade frågor. Denna form av intervju bjuder in 
till ett öppet samtal mellan undersökare och informant. Frågeområdet är redan bestämt sedan innan, men 
intervjufrågorna kan variera mellan olika informanter. Detta ger informanten en frihet att formulera sig och 
göra de djupdykningar i ämnet hen anser vara relevant. Syftet med denna intervjuform är att få så 
uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner 2006:34-35). För att göra en intervju avslappnad och 
professionell på ett vardagligt sätt föreslår Scherp (2012) att man använder sig av en föreställningskarta, 
vilket är en intervjumetod som bygger på den semistrukturerade intervjumetoden. Den kan beskrivas som 
kartläggning av informantens tankar. När man gör en föreställningskarta får informanten först skriva ner 
ett antal egna begrepp, kring en frågeställning, på lappar. Hen får sedan fästa lapparna på ett större papper, 
i ett mönster hen känner sig bekväm med. Det är viktigt att undersökaren och informanten sitter bredvid 
varandra, eftersom detta medför att missförstånd lättare kan upptäckas. Informanten får starta intervjun 
genom att välja den lapp hen vill börja med. Den första lappen kan vara en signal om kärnan i kartan. 
Undersökaren frågade därefter öppna frågor, för att få en djupare förståelse för innebörden av varje lapp. 
Alla lapparna sammanbinds, med hjälp av linjer och pilar som visar hur lapparna är relaterade till varandra. 
Under intervjun antecknar undersökaren på det stora pappret, intill den lapp de pratar om.  Innan intervjun 
avslutas får informanten granska kartan och berätta om hen känner igen sig i den (Scherp, 2012:2, 4 & 5). 
 

Enligt dessa forskare ger intervjuer den möjlighet till ett djupare samtal, med möjlighet till följdfrågor, som 
jag eftersträvade. Jag kände även att Scherps (2012) föreställningskarta var en passande metod för detta 
arbete, eftersom jag genom den inte riskerade att ställa ledande frågor, utan gav informanten fritt utrymme 
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att uttrycka sina tankar om ämnet. Detta gjorde att jag tycker att passar att göra intervjuer med hjälp av 
föreställningskartor, i denna undersökning, eftersom det blir ett bra komplement till enkätundersökningen.  
 

           4:3 Urval 
Informanterna i denna undersökning består av verksamma lärare på grundskolans lägsta åldrar. För en så 
bred men samtidigt djupgående anblick av vad lärare anser om de estetiska ämnena i undervisningen, består 
denna undersökning av både en kvantitativ och en kvalitativ del. Deltagande i den kvantitativa 
undersökningen har uppstått genom kontakt via sociala medier, samt mail till rektorer med en förfrågan om 
deltagande. Medverkande i den kvalitativa undersökningen har kontaktats genom bekantskaper, och detta 
var ett styrt urval för att stärka undersökningens reliabilitet samt validitet. Ett styrt urval innebär att jag 
enbart kontaktade lärare jag hade vetskap om, arbetade estetiskt, eftersom en lärare som inte anser sig 
använda de estetiska ämnena, enligt mig, inte skulle ge relevanta svar för denna undersökning.  
 

           4:4 Forskningsetik 
När man gör en undersökning finns det fyra olika huvudkrav att ta hänsyn till när det gäller forskningsetik. 
Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De här 
kraven delas sedan ytterligare upp i ett antal regler (Vetenskapsrådet, 2002:6).  
 

När man gör en undersökning måste man ta hänsyn till informationskravet. Det är undersökarens skyldighet 
att upplysa informanten om vilket syftet är med arbetet. Exempelvis ska hen informeras om att deltagandet 
är frivilligt, vilket innebär att hen när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen. Om 
det kan finnas inslag i undersökningen vilka möjligtvis kan påverka informanternas önskan att delta, måste 
även dessa delges (Vetenskapsrådet, 2002:7).  
 

När undersökaren tillfrågar tilltänkta informanter är det viktigt att veta att alla medverkande själva har rätt 
att bestämma över sitt deltagande, detta kallas samtyckeskravet. Därför är det viktigt för undersökaren att 
få alla deltagares samtycke. Om den tilltänkta informanten är under 15 år bör undersökaren även införskaffa 
samtycke från informantens vårdnadshavare. När den tilltänkta informanten får förfrågan att delta får inte 
denna utsättas för någon form av övertalning eller påverkan. Det är även väldigt viktigt att de som deltar i 
undersökningen är medvetna om att de själva kan bestämma till vilken utsträckning de är med i 
undersökningen, samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om de önskar, och att detta inte skulle 
medföra några negativa efterdyningar  (Vetenskapsrådet, 2002:9–10). 
 I en undersökning är det viktigt att alla deltagare ska få vara anonyma och ges konfidentialitet, enligt 
konfidentialitetskravet. De ska försäkras om att deras personuppgifter kommer förvaras så att de inte är 
tillgängliga för obehöriga. Alla som har kunskap om informanternas uppgifter, bör skriva på ett löfte om 
tystnadsplikt. För att undvika spridning av informanternas uppgifter ska dessa registreras och rapporteras 
på ett sätt som gör att de är praktiskt omöjligt för en utomstående att identifiera informanten och komma åt 
dennes uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002:12). 
 Nyttjandekravet  innebär att de uppgifter den undersökande fått av, eller angående, informanten enbart får 
användas i undersökning. Inga uppgifter får användas eller utlånas för något annat än andra vetenskapliga 
syften. Uppgifterna får inte under några omständigheter säljas, lånas ut till någon som vill använda dem i 
marknadsföringssyfte. Personuppgifterna får inte heller användas när det gäller åtgärder eller avgöranden 
vilka innebär personlig påverkan på informanten, exempelvis vård. Utlämnandet av informantens uppgifter 



~ 25 ~ 

kan endast ske i samband med ett godkännande från informanten själv, förutom i vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2002:14). 
  

Att utgå från dessa krav i sin undersökning är av stor betydelse för att informanterna ska känna sig trygga 
i sitt deltagande. Informantens trygghet kan leda till att undersökaren får fram djupare, mer ärliga och 
pålitliga svar, eftersom denne då kan känna ett lugn i att vem hen är kommer stanna mellan dem. Därför 
har jag i den egna undersökningen varit noga med att ta tid att planera och förbereda inför uppsökandet av 
tilltänkta informanter. Ett exempel, när det gäller den kvalitativa undersökningen, är att jag skickade ett 
brev till tänkta informanter. I detta brev fanns all information, för att den tilltänkta informanten ska kunna 
ta beslutet ifall hen anser att hen ville delta i undersökningen eller inte. Jag valde att skicka detta brev via 
mail, och inte ge det personligen. Genom att göra på detta sätt ville jag ge den tilltänkta informanten 
möjlighet att tacka ja eller nej redan innan, utan att känna en press från att jag fanns på plats. Jag ville även 
på detta sätt att ge informanten tryggheten att veta vad hen gav sig in på genom att delta i undersökningen. 
Även i den kvantitativa undersökningen, fanns ett kort liknande brev innan själva enkäten startade. Detta 
för att informanten skulle få all information hen behövde innan hen svarade på första frågan och på detta 
sätt kunde bestämma över sitt deltagande.  
 

           4:5 Genomförande 
För att nå en stor grupp informanter och få in en bred information startades den egna undersökningen med 
kvantitativa enkäter. Som Johansson och Svedner (2006) tidigare förespråkade lades det ner mycket tid på 
svarsalternativen för att göra den kort och enkel att förstå. Både Trost (2012) och Johansson och Svedner 
(2006) förespråkade strukturerade frågor med fasta svarsalternativ, och därför bestod enkäten av 23 korta 
strukturerade frågor och avslutades med två frivilliga icke-strukturerade frågor med öppna svarsalternativ. 
De strukturerade frågorna var tabellariska med en liknande uppbyggnad och skala, för att underlätta för 
informanterna. Enkäten var även baserad på Trost (2012) tankar om att ett jämt antal svarsalternativ innebär 
att informanten inte automatiskt lägger sig i mitten, utan måste ta ställning i frågan. Enkätens två första 
frågor var en kontroll över till vilken skala informanten själv ansåg att hen använde sig av de estetiska 
ämnena som verktyg i sin undervisning. Resterande frågor var mer ämnesindelade med exempel på hur 
man kunde använda sig av ämnena som verktyg, och en skala på ifall informanten gjorde detta eller inte, 
samt två följdfrågor om deras inställning till exemplet. Se bilaga 1. Tanken med denna uppbyggnad var att 
se om det skilde sig på hur mycket en lärare tror att hen använder de estetiska ämnena och hur mycket hen 
faktiskt gör det. Totalt fick enkäten 274st fullständiga svar, och eftersom Johansson och Svedner (2006) 
säger att det krävs 200-300 enkätsvar för att det ska vara reliabelt med en god spridning känns det som att 
denna enkät är tillämplig för undersökningen i detta arbete. När det gäller validiteten anser jag att det alltid 
är svårt att få samma svar i två olika undersökningar, eftersom det är olika individer med olika åsikter som 
svarar. Dessutom kan informantens dagsform påverka svaret hen ger. Men p.g.a. det höga antalet 
informanter i den kvantitativa undersökningen anser jag ändå att det finns en viss validitet, även om jag 
som tidigare sagt, anser att det är svårt att uppnå hög validitet.   
 För mer djupgående svar och en möjlighet till en mer inträngande bild i verksamma lärares syn på de 
estetiska ämnena, gjordes tre intervjuer. Som ett försök att få ta del av olika åsikter, är informanterna från 
olika städer och har olika lärarutbildning i grunden. Intervjuerna grundades i Johansson och Svedners 
(2006) tankar om en semistrukturerad intervju. Detta var för att göra samtalet så öppet som möjligt utan 
risk för egna värderingar i frågorna. Men även Brinkmann och Kvales (2014) tankar om att kunskap 
konstrueras i samspel mellan undersökare och informant, fanns med när intervjuerna förbereddes. Valet av 
intervjuform blev därför föreställningskartor, för att, som Scherp (2012) säger, kartlägga informantens 
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tankar. Anledningen till detta val var för att det gav en möjlighet för informant och undersökare att samtala 
och samspela på vardagsnivå, genom att sitta bredvid varandra och prata om ämnet på ett avslappnat sätt.  
Efter att informanten fått frågan att ställa upp, skickades ett brev till informanten. Se bilaga 2. I detta fick 
hen mer information om intervjuns upplägg, samt lovades att allt som uppkom i intervjun skulle vara 
konfidentiellt. Detta brev användes även som ett försäkrade att undersökningen skulle vara reliabel, 
eftersom informanten på detta sätt fick information om vad som var avsikt att mäta. För att informanterna 
skulle känna sig bekväma gjordes alla intervjuerna i lärarens klassrum. Den beräknade tiden var ca en 
timme för att ingen skulle känna tidspress, men varje intervju tog enbart ca 30-45 minuter. Dessa intervjuer 
spelades in för att underlätta vid sammanställningen, men de är nu raderade för att försäkra konfidentialitet 
hos informanterna. Eftersom föreställningskartan redan är en form av transkribering, använde jag mig av 
kartorna och ljudinspelningarna vid renskrivningen av intervjuerna i detta arbete, och gjorde ingen 
renskrivning dessförinnan. Även i denna undersökning skulle jag säga att det är svårt att uppnå en hög 
validitet, eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka informantens svar. Men min åsikt är att 
om en annan undersökare skulle skicka ut samma förberedande brev, till likasinnade lärare och sedan 
genomföra den på samma sätt skulle resultatet bli likvärdigt. Därför anser jag att denna undersökning har 
validitet.  
 

5. Resultat och analys    
          5:1 Resultat enkätundersökning  
Enkätens första frågor var baserad på om de verksamma lärarna tyckte sig använda sig av de estetiska 
ämnena som verktyg i sin undervisning, och gav informanterna möjlighet att själva bedöma till vilken grad 
de trodde sig använda de olika ämnena. Majoriteten av informanterna valde den delen av skalan vilket sa 
att de estetiska ämnena förekom i deras undervisning ganska ofta eller mer frekvent. 62 personer, av de 
274, hade de estetiska ämnena som frekvent återkommande och endast åtta personer ansåg att de aldrig 
använde de estetiska ämnena i sin undervisning. Frågan grundades i vad forskarna tidigare sagt om att 
många lärare kan misstolka de estetiska ämnena och tro att de är mer komplicerade än de egentligen är, 
vilket kan innebära att de kanske använder dem utan att tänka på att det är vad de gör. Tanken med denna 
fråga var att jämföra den med senare enkätfrågor och se om resultatet blev liknande det forskningen sagt, 
och att fler lärare kanske använde sig av de estetiska ämnena än vad de själva trodde.  För att gå djupare in 
på de olika specifika ämnena fick även informanterna svara specifikt till vilken grad de ansåg sig använda 
de estetiska ämnena. Redan i denna fråga kunde man hitta likheter i vad forskarna säger om vilka ämnen 
som är vanliga och vilka som inte är det, eftersom majoriteten av lärarna svarade att bildämnet var 
frekventåterkommande, vilket stämmer med vad Asplund Carlsson et.al (2011) säger. Det gick även se att 
dans tillhör de ämnet som används minst bland dessa lärare och att teater och musik används, men inte till 
samma grad som bildämnet. 
 

Efter de två mer generella startfrågorna följde ämnesindelade frågor. Dessa var uppbyggda på två 
huvudfrågor och två följdfrågor till varje huvudfråga Huvudfrågorna var baserade på forskningen i 
teoridelen i detta arbete och gav konkreta exempel på hur man kan använda sig av teatern i undervisningen. 
Följdfrågorna var baserade på en av arbetes frågeställningar och hade syftet att ta reda på hur verksamma 
lärare ser på att använda de estetiska ämnena som verktyg i sin undervisning.  
 

Om man börjar med att titta på teaterdelen i enkäten visade det sig att det inte skiljer sig mellan teori och 
praktik, då både forskningen och informanterna i undersökningen har visat sig positiva till teaterövningar 
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som verktyg i undervisningen. Frågorna var baserade på Langes (2003) forskning och den första 
teaterfrågan handlade om improvisationsövningar, och majoriteten av informanterna svarade att de har 
använt sig av improvisationsövningar i sin undervisning, vid något tillfälle. I följdfrågorna svarade 81% att 
de upplevde det positivt, och av de som svarat att de aldrig använt det var det 70% som sa att de troligtvis 
skulle, eller att de skulle kunna använda sig av det i framtiden. Detta visar att både den forskning Lange 
(2003) gjort och informanterna i denna enkät har en positiv inställning till improvisation som verktyg. Här 
kan man även se tillbaka till kontrollfrågan där det var 30 personer som svarade att de aldrig använt teater 
i sin undervisning, men i improvisationsförmågan var det enbart 20 personer som sagt att de aldrig använt 
en improvisationsövning. Detta visar att denna grupp informanter stämmer överens med forskarnas tankar 
om att lärare missuppfattar vad de estetiska ämnena innebär, eftersom det är 10 personer som sagt att de 
inte har använt teater, men sedan i nästa fråga där de får ett konkret exempel, svarar att de har använt det. I 
den andra teaterfrågan fick informanterna svara på om deras elever fått gestalta en text, och i denna fråga 
kunde man se att återigen majoriteten av informanterna använder sig av denna teaterövning. Även 
informanternas inställning till övningen stämmer överens med den tidigare frågan, då följdfrågorna visar 
att 97% upplevde det positivt när deras elever fick gestalta en text. Av de 70 informanter som svarat att de 
inte använt sig av övningen var det 77% som svarade att de troligtvis skulle, eller att de skulle låta sina 
elever få gestalta en text i framtiden. Återigen visar detta att Langes (2003) forskning samt informanterna 
i denna fråga, har en positiv inställning till teatern, och i detta fall textgestaltning.  Detta demonstrerar även 
att verksamma lärare, när det gäller dessa frågor,  tycker att teatern är ett bra alternativ i den ordinarie 
undervisningen. Däremot uppvisar detta även att det Johansson och Svedner (2006) säger om att enkäter 
ger ytliga svar, men bred information, stämmer då dessa två frågor ger en väldigt smal bild av teaterämnet 
trots antalet verksamma lärare som svarat på frågorna.  
 

Nästa del i enkäten bestod av musikfrågor, och på samma sätt som i teaterfrågorna visade det sig att teori 
och praktik kom fram till samma sak, då det i dessa fall var positiva till musikövningar i undervisningen. 
Exakt som i teaterdelen visade även detta att dessa verksamma lärare värdesätter musiken som verktyg i 
den ordinarie undervisningen.  Den första musikfrågan var baserad på forskningen av Hofvander Trulsson 
och Houmann (2015), och handlade om sång. Denna fråga visade att det är väldigt olika i hur ofta 
informanterna använder sig av sång, men däremot att alla utom 24 har gjort det. Man kunde även se att ca 
23,5% av informanterna har sång som ett frekvent återkommande verktyg i sin undervisning, vilket gör det 
till det alternativ flest informanter valde. I följdfrågorna visade sig informanterna väldigt positiva till att 
använda sång som verktyg i sin undervisning då ca 98,5% av dem som använt det sa att det var en positiv 
upplevelse och alla informanter som inte tidigare använt sig av sång svarade att de troligtvis skulle eller att 
de skulle använda sig av det i sin undervisning i framtiden.  Ännu en gång går det att sätta 
enkätundersökningen i förbindelse samman med, då forskningen av Hofvander Trulsson och Houmann 
(2015) också visade positiva resultat. Den andra huvudfrågan baserades på Alerby och Elídóttirs (2008) 
forskning och handlade om rytm. Även denna fråga visade att informanterna använder sig av musik i sin 
undervisning, men till olika grad. Det alternativ ca 32% av informanterna valde, vilket innebär de flesta, 
var ännu en gång att musiken var frekvent återkommande i deras undervisning. Även dessa följdfrågor var 
märkbart positiva då ca 99,5% svarade att rytm var något de upplevde som positivt och av de tio som ännu 
inte använt det var det sju som svarade att de troligtvis skulle eller att de skulle använda det i framtiden. 
Detta innebär att även denna fråga, på samma sätt som tidigare, går att sammanfoga med forskningen 
eftersom både enkätundersökningen och Alerby och Elídóttirs (2008) forskning ger positiva resultat. 
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Dansdelen i enkätundersökningen skiljde sig lite i uppbyggnad från de andra delarna. Denna del bestod av 
endast en huvudfråga och sedan två följdfrågor. Anledningen till att det enbart blev en fråga i denna del var 
för att alla de olika forskarnas tankar gick att summera i enbart en fråga. Det var även Johansson och 
Svedners (2006) tankar om att hålla enkäten kort, som bidrog till att enbart ha med en fråga om ämnet dans. 
Men följdfrågorna uppbyggda på samma sätt som tidigare, och fokuserar på att svara på frågeställningen 
om hur verksamma lärare ser på att använda estetiska ämnen som verktyg i sin undervisning. Frågan 
handlade om ifall informanterna använt sig av danslekar i sin undervisning, och detta blev ett väldigt tydligt 
exempel på det som tidigare tagits upp, om att verksamma lärare missuppfattar vad dansen innebär. I 
enkätens andra fråga svarade 78 av informanterna att de aldrig använt dans i sin undervisning, men i denna 
fråga var det endast 32 som svarar att de inte använt danslekar. Detta innebär att 59% av dem som sa att de 
aldrig använt dans sedan ändrade sitt svar när de fick ett konkret exempel. Detta innebär att majoriteten av 
informanterna använder sig av dans i sin undervisning, även om det skiljer sig hur mycket de använder sig 
av den. Följdfrågorna fick liknande svar som tidigare ämnen då ca 98,5% av de som använt sig av dans 
upplevde det positivt, och 62,5% av dem som ännu inte använt det svarade att de troligtvis skulle eller 
kommer att använda sig av det i framtiden. Detta innebär att även dansen går att sätta i förbindelse till 
forskningen på det sätt att både forskare och informanterna upplever den som ett positivt verktyg i den 
ordinarie undervisningen.  
 

Enkätsvaren inom bildämnet skiljde sig lite från de andra ämnena, och detta beror troligtvis på det  Asplund 
Carlsson et.al (2011) säger om att bildämnet är det av de estetiska ämnena som används mest i den ordinarie 
undervisningen. Svaren visade att bilden är ett frekvent återkommande inslag i undervisningen hos de flesta 
informanterna. Huvudfrågorna var baserade på den forskning Forsman och Piironen (2014) gjort, och första 
frågan handlade om ifall eleverna fått rita till en egen text. Svaren visade som sagt tydligt att Asplund 
Carlsson et.al (2011) har rätt i att bilden är det ämnet mest integrerat i undervisningen, eftersom 54% 
svarade att denna bildövning är frekvent återkommande i undervisningen. Jämför man då med tidigare 
enkätfrågor har ingen av dem fått så hög procent som svarat på att de använder den ganska ofta eller mer 
ofta än så. Om man tittar på enbart att måla en text till en bild, som denna fråga gäller, är det ca 96,5% som 
använt sig av den i någon utsträckning.  Vilket som sagt går att sammankoppla med den forskning Asplund 
Carlsson et.al (2011)  gjort. Även denna fråga uppledes positivt av informanterna då alla, utom en, av de 
informanter som någon gång låtit sina elever rita en bild till en text, upplevde övningen positiv, och av de 
tio som ännu inte gjort det kunde alla tänka sig att göra det i framtiden. Detta innebär att även denna fråga 
går att länka samman med forskningen, eftersom både informanterna och Forsman och Piironen (2014) 
upplever denna övning som positiv. Den sista bildfrågan handlade om kollage, och här var informanterna 
mer utspridda i vilken grad de använde sig av bildövningen. Men återigen hade majoriteten av dem använt 
bild vid något tillfälle. Följdfrågorna fick liknande svar som tidigare ämnen, då ca 96,5% upplevde 
övningen positiv och ca 82,5% av dem som ännu inte använt kollage svarade att de troligtvis skulle eller 
att de skulle använda sig av det i framtiden. Följaktligen innebär detta att även denna fråga går att länka 
samman med Forsman och Piironens (2014) forskning då både de och informanterna upplever övningen 
som positiv.   
 

Enkäten avslutades med två öppna frågor, vilka var frivilliga att svara på, och det var upp till informanten 
själv att välja om och hur mycket hen ville svara. Här kan man fråga sig om denna fråga verkligen är reliabel 
eftersom Johansson och Svedner (2006) säger att det krävs 200-300 svar för att det ska vara reliabelt. Men 
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om man tänker på det Johansson och Svedner (2006) säger om strukturerad intervju, att det är en risk att 
den kan bli mer som en muntlig enkät, med korta och inte djupa svar, kan man tolka det som att dessa 
enkätfrågor istället blir en skriftlig intervju. Om man ser det på det sättet innebär det intervjusvar, och därför 
anser jag att dessa frågor är reliabla och framförallt relevanta för undersökningen. Den första frågan 
handlade om vad informanten upplevde som positivt med de estetiska ämnena som verktyg, och 53 personer 
valde att svara. Många av svaren var väldigt lika varandra men det fanns även de som utmärkte sig i 
mängden. Majoriteten av informanterna svarade att det mest positiva, med de estetiska ämnena, är att eleven 
får en fördjupad förståelse för ämnet eftersom eleven får lära sig genom flera olika sinnen. Genom de 
estetiska ämnena kan eleven ta till sig informationen lättare, se sammanhanget. Genom att eleven får 
använda sig av skapandet genom kropp och röst kan det även underlätta inlärningen samt att det ger eleven 
ett verktyg för att lättare minnas det hen har lärt sig. Dessa svar går att sätta i förbindelse med både Wiklund 
(2009) och Lange (2003) som tar upp att de estetiska ämnena hjälper eleven att få en djupare inlärning. De 
pratar om att eleven får en möjlighet att själv skapa sin kunskap, samt använda olika sinnen för att lära sig, 
och att detta underlättar inlärningen. Detta innebär att dessa informanters svar stämmer väl överens med 
det forskarna kommit fram till. Informanterna sa även att genom de estetiska ämnena kan eleven få en 
möjlighet att lära känna sig själv och utvecklas som individ, t.ex. genom att det för många blir lättare att 
uttrycka sig, och det kan ge en möjlighet att kommunicera sina tankar och känslor. De sa även att gruppen 
utvecklas genom de estetiska ämnena, eftersom de ofta bidrar till glädje, vilket skapar en positiv 
gruppkänsla och en tillåtande klassrumsmiljö. Det dessa informanter säger går att sammanfoga med Järleby 
(2005), Hofvander Trulsson och Houmann (2015), Bamford (2009) samt Forsman och Piironens (2014) 
forskning, eftersom de alla pratar om elevernas utveckling både som individer och i gruppen. Dessa forskare 
tar upp att de estetiska ämnena kan påverka eleven positivt, eftersom det ger eleven en möjlighet att lära 
känna sig själv. Även den sista frågan i enkäten var en frivillig öppen fråga, där informanten fick möjlighet 
att berätta vad hen upplevde som negativt med de estetiska ämnena som verktyg i undervisningen. Det var 
26 informanter som svara på detta, och precis som frågan innan var det många lika svar och några unika. 
När informanterna fick möjlighet att själva skriva ner vad de upplevde som negativt, med de estetiska 
ämnena, var det 50% av de som valde att svara, som sa att det negativa var bristen på tid. De estetiska 
ämnena kräver längre planeringstid än den ordinarie undervisningen. Det är så mycket en lärare ska hinna 
med, och det är inte tillräckligt med planeringstid under arbetstiden, så därför väljs ibland de estetiska 
ämnena bort. Förutom detta finns det mängder av planeringshjälp för lärare att få genom sociala medier 
eller internet, där man kan hitta lektionsplaneringar och material. Tyvärr är det en väldigt liten del av detta 
som innehåller de estetiska ämnena, och det är lättare att använda sig av sådant andra redan gjort istället 
för att få starta en lektionsplanering helt från grunden. Men även antalet lektionstimmar kan bidra till en 
negativ syn på de estetiska ämnena. Om man använder sig av något av de estetiska ämnena kan det ta mer 
lektionstid p.g.a. att eleven kanske måste förbereda sig, eller om man måste möblera om eller hitta en annan 
lokal p.g.a. platsbrist. Även om det bara gäller att måla en bild kan eleven behöva förberedelser genom att 
få grunderna i hur hen ska måla och hur föremålet ser ut. Det dessa informanter säger går att länka till 
nästan alla forskare i detta arbete som tar upp att deras specifika estetiska ämne är tidskrävande, och att det 
går åt mycket planeringstid, samt att läraren måste vara beredd att ändra om i lektionen eftersom det inte 
alltid går som man tänkt. Detta är alltså samma som de verksamma lärarna säger, vilket ännu en gång visar 
att det inte skiljer sig så mycket mellan teori och praktik. Men tanken går även till det Wiklund (2009) säger 
om att det är lärarens uppgift att genomföra undervisningen så att eleven får tillfälle att få tid till att skapa. 
Dessa informanter säger inte att de väljer bort de estetiska ämnena fullständigt, utan enbart att det är negativt 
att de tar längre tid än den ordinarie undervisningen och de därför hellre använder sig av den traditionella 
undervisningen. Informanterna tar även upp att de kan behöva möblera om i klassrummet, eller hitta ett 
annat utrymme att vara i, för att använda sig av de estetiska ämnena, och detta stämmer överens med det 
Bamford (2009) pratar om när det gäller klassrummens fysiska begränsning. Återigen går det att göra 
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tydliga kopplingar mellan forskare och informanter, vilket betyder att det inte skiljer sig så mycket mellan 
teori och praktik. Men det var inte enbart tidsbristen som kom upp, utan många informanter sa även att det 
negativa med de estetiska ämnena, är att man som lärare kan känna sig osäker. För vissa lärare faller det 
sig naturligt, men eftersom dessa ämnen oftast inte finns med i lärarutbildningen, eller enbart finns med till 
ytterst liten grad, kan det kännas obekvämt och göra att man som lärare känner en osäkerhet över att man 
faktiskt behärskar det. Detta betyder att man som lärare kan välja bort dessa ämnen. Ännu en gång tar 
informanterna upp sådant som forskningen säger. Både Bamford (2009) och Hofvander Trulsson och 
Houmann (2015) pratar om att lärarens osäkerhet i de estetiska ämnena, är en bidragande faktor till att de 
inte får så stor plats i skolan. Om man ser på det informanterna säger kan man se många likheter med 
forskarna, som exempelvis att läraren väljer bort dessa ämnen för att hen är osäker. Detta stämmer väl 
överens med forskarna som säger att det inte är lärarens kunskap om de estetiska ämnena, utan hens rädsla 
när det gäller sig själv som påverkar hur stor plats de får ta i undervisningen.  
 

Många informanter i enkätundersökning tog upp både positiva och negativa aspekter när det gäller de 
estetiska ämnena och elever med någon form av diagnos. De säger att de estetiska ämnena är väldigt bra 
för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som exempelvis ADHD eller 
autismspektrumstörning, eftersom många NPF-elever arbetar bättre och lär sig mer genom att skapa och 
leka via praktiskt lärande. Dessa elever vinner mycket på de estetiska ämnenas inblandning. Exempelvis 
kan bilden påverka positivt då teckna är en avslappning för många NPF-elever. Däremot kan det vara svårt 
för dem att rita något nytt, då de eleverna inte är intresserade att utvecklas inom tecknande och har ofta en 
låsning vid hur man ritar rätt och fel. Detsamma gäller sång då dessa elever gillar musik, men nackdelen 
kan bli alla ljud, då överkänsliga sinnen är en stor del av NPF-diagnosen, då eleven bearbetar många intryck 
samtidigt och inte kan stänga av. Men om läraren styr flera av dessa intryck, hjälper det eleven att hålla 
fokus, vilket innebär att för elever med uppmärksamhetsstörning är det ofta de estetiska ämnena ett bra 
hjälpmedel. Däremot för en elev med autismspektrumtillstånd, kan de estetiska ämnena till viss del skapa 
otrygghet, t.ex. eftersom hen troligtvis har svårt att förslagsvis spela teater och prata inför grupp. Därför är 
det väldigt viktigt att arbeta relationen mellan lärare och elev. En elev med NPF-diagnos får problem så 
fort det blir stora valmöjligheter, eftersom hen då känner att det finns en möjlighet att välja fel. Men om 
läraren finns med och i vissa fall kan styra, är de estetiska ämnena en stor fördel och hjälp. Det gäller för 
läraren att känna av sin grupp, vara flexibel och anpassa sig efter dagsformen för NPF-eleven. Men de 
estetiska ämnena är även ett bra stöd för elever med läs och skrivsvårigheter, eftersom det ger dem en 
möjlighet att uttrycka sig utan samma prestationsångest och krav på att göra rätt. Elever med dyslexi kan 
få hjälp att minnas informationen genom att sätta den i ett sammanhang, vilket man gör med de estetiska 
ämnena, istället för att enbart traditionell undervisning där hen förväntas läsa och skriva. Dessa informanter 
tar upp väldigt intressanta synpunkter som inte visat sig i forskningen.  De verksamma lärarna har alltså 
hittat ett verksamhetsområde för de estetiska ämnena, som forskarna i detta arbete inte sett. Men man kan 
ändå till viss del se förbindelser  mellan detta och det Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) säger, om att 
eleven får arbeta utifrån sina utgångspunkter samt att de estetiska ämnena kan hjälpa eleven att uppskatta 
sina egna förutsättningar. Om man tittar på om att elever med autismspektrumtillstånd kan ha svårt att spela 
teater och prata inför grupp, kan man koppla det till Angelos (2014) forskning om att elever som känner 
sig osäkra kan få vara med utan att behöva delta. För genom det Angelo (2014) säger kan kanske även de 
eleverna delta i lektionen, om de inte behöver delta aktivt. Men detta är enbart en hypotes eftersom Angelo 
(2014)  inte säger något specifikt om elever med diagnos.   
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5:1:1 Sammanfattning – enkätundersökning 
Denna undersökning visar att det inte skiljer mycket mellan teori och praktik, då de verksamma lärarna till 
stor del tar upp samma eller liknande saker som forskarna. Däremot visar det också att de verksamma 
lärarna har en mer bred information eftersom de t.ex. tog upp elever med diagnos, vilket ingen av forskarna 
varit inne på. En hypotes till detta är att diagnos-elever inte ingick som en frågeställning i deras forskning, 
medan de verksamma lärarna mer är ute i vardagen och ser mer av helheten. Denna undersökning har även 
visat att många lärare inte har en klar bild av vad de estetiska ämnena innebär, eftersom många ändrat sina 
svar från de första frågorna då de bara fick ett ämne, till de senare frågorna då de fick ett specifikt exempel. 
Vad som huvudsakligen framkommit undersökningen är att dessa 274 verksamma lärare använder de 
estetiska ämnena, som verktyg i sin undervisning, i olika utsträckning. Men trots detta var det en väldigt 
hög procent som upplevde de estetiska ämnena positivt. Därför har denna kvantitativa undersökning visat 
att verksamma lärare har en positiv inställning till de estetiska ämnena som verktyg i undervisningen.  
 

          5:2 Resultat intervjuer 
5:2:1 Intervju nr ett 

Denna lärare arbetar på en skola, med ca 700 elever, i en av Sveriges största städer. Hen anser sig arbeta 
estetiskt i mån av tid, och tycker att det är positivt i allmänhet att blanda de estetiska ämnena med den 
ordinarie undervisningen. Denna lärare har en ämneslärarutbildning.   
 

Det första informant ett började prata om är att estetiska ämnena bör kännas lättsamma. Hen säger att de 
estetiska ämnena är ett bra verktyg när det gäller redovisning. En redovisning är alltid på allvar, eftersom 
eleven blir bedömd. Men genom att göra den med hjälp av de estetiska ämnena, kan en del av detta allvar 
kännas lättare för eleven. Hen tycker att en estetisk redovisning tar bort många stressmoment och känns 
mer lättsam. När det gäller teater kan eleven få gestalta informationen på något sätt, som att visa upp ett 
stycke ur en bok, som en form av bokrecension. Ett annat exempel är när de arbetar med faktatexter, då 
eleven kan göra en gestaltning av det de arbetat om, som en liten pjäs där hen visar vad hen lärt sig, eller 
arbeta med improvisation och låta eleven vara det de arbetat om. Då kan resten av klassen ställa frågor till 
eleven, som ska svara som att hen var, exempelvis en björn, och inte som sig själv. Inom bild kan eleven 
få rita eller göra kollage att använda sig av i sin redovisning, för att få en djupare inlärning för ämnet. När 
det gäller musiken kan eleven hitta sånger som kan passa i en redovisning. Eleven kan även få skriva en 
berättelse och sedan läsa den för klassen med musik som bakgrund för att eleven lättare ska komma ihåg. 
Informant 1 säger att genom att arbeta med de estetiska ämnena i undervisningen, blir det lättare för eleven 
att minnas vad man pratat om. Det är alltid lättare att minnas om man får se informationen via teater och 
film, eller om man exempelvis får sjunga den. Det blir en djupare inlärning för eleven jämfört med att bara 
läsa, lyssna och skriva.  
 

Informant 1 gick sedan vidare med att prata om lärarens tidsbrist. Hen förklarar att läroplanen styr vad man 
ska hinna med och vad man måste göra, och att det kan kännas som väldigt mycket på väldigt kort tid. 
Därför tycker hen att det ibland vara svårt att ta in de estetiska ämnena, eftersom de tar mer tid att 
genomföra. Hen menar att om man ska använda sig av de estetiska ämnena kommer lektionstid gå åt för att 
eleven ska hinna träna, förbereda och färdigställa. Detta kan resultera i att ett område som kanske skulle 
hunnits med på en vecka istället tar två eller tre veckor. Därför är tidsbrist på schemat den största negativa 
faktorn när det gäller de estetiska ämnena som verktyg i undervisningen. Man kan hinna med det någon 
gång i något delmoment, men inte så mycket som skulle kunna behövas och värdesättas.  
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Något som informant 1 tyckte var viktigt var att eleven behöver ombyte i sin undervisning. Om en elev 
enbart ska lyssna på när läraren pratar och arbeta i sin arbetsbok, kommer hen snart tycka att det är tråkigt 
och tappa intresset. Informant förklarar att eleverna har många ämnen och i vissa ämnen behöver de sitta 
stilla och arbeta, men hen tycker därför att det är viktigt att ta chansen och göra något annorlunda när 
möjlighet ges. Därför säger hen att de estetiska ämnena kan vara ett bra alternativ att ta in som ett 
återkommande avbrott från vardagen. Detta ombyte kan även öppna upp till en kontakt med 
vårdnadshavare, genom att läraren ofta informerar vid sådana tillfällen. Om man t.ex. skriver veckobrev, 
säger informant 1 att  det är mer troligt att man beskriver en estetisk lektion, än vad det är att man beskriver 
en traditionell lektion. Detta leder oftast till positiv feedback från vårdnadshavaren som känner sig mer 
involverad i elevens undervisning.  
 

Det informant 1 säger är det största nackdelen för eleverna är att de estetiska ämnena ofta involverar att 
vara i centrum, eller åtminstone att på något sätt få uppmärksamhet. Hen påpekar att finns många elever 
som inte gillar detta även om scenen i klassrummet inte är en upphöjd plattform. Men hen tycker att 
scenskräck går att arbeta med genom de estetiska ämnena, och det är även en anledning till att det är så 
viktigt. Om dagens barn har med sig en vana att prata inför folk, blir det inte lika jobbigt i vuxenlivet. Det 
viktiga i undervisningssammanhang är att börja smått och sedan öka på. Hen säger att man kan göra 
övningar i helklass och låta alla vara med på sina villkor.  

 

Som avslutning säger informant 1 att eftersom lärare alltid lever under tidsbrist får de estetiska ämnena inte 
den plats de kanske egentligen förtjänar. Av den orsaken är det lättare att använda sig av dem som en 
bedömningsform än vad det kan vara som ett inlärningstillfälle. Detta är beklagligt eftersom de estetiska 
ämnena kan bidra till en djupare inlärning samt att eleven ofta minns bättre med hjälp av de estetiska 
ämnena.  
 

Det informant 1 säger om att använda de estetiska ämnena vid redovisning går att se likheter i Järlebys 
(2005) tankar om att en elev inte enbart ska få färdig information, utan att hen behöver få utforska 
informationen genom sina sinnen för att lära sig mer. I detta fall genom att informant 1 pratar om att 
använda de estetiska ämnena som redovisningsform. Men det går även att koppla till det Vygotskij säger, 
genom Kroksmark (2011), att inte bara upprepa utan att arbeta okonventionellt. Förutom detta är informant 
1 även inne på det som Alerby och Elídóttir (2008) tar upp i sin forskning om rytm, att det kan underlätta 
för eleven att minnas, och det blir enklare att läsa om hen får ha musik i bakgrunden. Informant 1 är även 
inne på samma spår som Grocke och Wigram (2007), då de säger att de estetiska ämnena kan hjälpa eleven 
att minnas, exempelvis genom musik och låta eleven få sjunga informationen istället för att enbart lyssna 
till den. När informant 1 sedan pratar om lärarens tidsbrist tar hen upp en intressant synvinkel på ett tidigare 
diskuterat ämne. De flesta forskarna tar upp att de estetiska ämnena är tidskrävande, men forskningen visar 
mest på att det går åt mycket planeringstid, medan informant 1 mer säger att det är bristen på lektionstid 
som är negativt. Detta visar att även om det mesta är likheter mellan teori och praktik, finns det sådant som 
skiljer sig mellan forskning och verklighet. Däremot går de tankar informant 1 har om läroplanen, att ansluta 
med Bamford (2009) som säger att läraren måste balansera läroplanens krav med verkligheten. Informant 
1 går sedan vidare till att säga att eleven behöver ombyte i sin undervisning. Här tar informant 1 upp det 
många av forskarna säger om att de estetiska ämnena kan hjälpa eleven att koncentrera sig, både på den 
lektion de har just då men även kommande lektioner. Detta går att ansluta det informant 1 säger om ombyte 
i undervisningen, med att eleven tröttnar om hen bara får lyssna och arbeta självständigt. Men återigen tar 
informant 1 upp något som inte forskarna varit inne på, nämligen den positiva effekt de estetiska ämnena 
kan ha på kontakten med vårdnadshavaren. Det informant 1 säger är det största nackdelen för eleverna är 
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att de estetiska ämnena ofta involverar att vara i centrum, eller åtminstone att på något sätt få 
uppmärksamhet, vilket går att sätta i förbindelse med Byréus (2010) tankar om att elever kan vilja vara mer 
eller mindre delaktiga i en lektion med ett estetisk ämne, och att en elev kan få delta utan att vara aktiv för 
att sedan bli mer aktiv efter en tid.  
 

5:2:2  Intervju nr två 
Denna lärare arbetar i en av Sveriges fem största städer. Hen arbetar på flera olika skolor i kommunen, men 
utgår från en skola med ca 350 elever, där hen även har sin klass. Denna lärare är nyexaminerad från den 
senaste lärarutbildningen. Hen kallar sig en estetisk lärare och jobbar gärna utifrån de estetiska ämnena.  
 

Informant 2 börjar med att diskutera hur de estetiska ämnena är ett språk alla förstår. Hen säger att man inte 
behöver förstå varandra när man pratar, för att kunna förmedla känslor och budskap. Enligt informant 2 gör 
även detta att de estetiska ämnena kan underlätta för eleven när det gäller inlärningen av språk. Hen säger 
att om en elev ska lära sig nya ord går det lättare om man sjunger. När man arbetar med ordförståelse kan 
det underlätta för eleven om man arbetar med teater eller dans, eftersom eleven då kan få en möjlighet att 
se och känna ordets innebörd. Ett sådant exempel hen tar upp är att arbeta med vokalramsan, AOUÅ, hårda 
som stenen grå, EIYÄÖ, mjuka som flingor av snö. Hen menar att eleven kan ligga på golvet som hård sten 
och sedan dansa runt i klassrummet som mjuka snöflingor, och dels få hjälp att minnas vokalerna, men 
även få en förståelse för hård och mjuk. Men hen säger att man även kan arbeta med bokstäverna genom 
att måla dem. Om en elev får färglägga en bokstav och kanske ett objekt med samma begynnelsebokstav, 
anser hen att det underlätta för eleven att känna igen bokstaven sedan i framtida arbete.  
 

En nackdel, enligt informant 2, med de estetiska ämnena är att de ofta målas upp till att vara större än de 
faktiskt är. Hen säger att steget från att gestikulera när man pratar, till att göra dansrörelser är väldigt litet. 
Men när man pratar om de estetiska ämnena är det många som kopplar det samman med mycket övning 
och uppträdanden. Hen tror att många använder de estetiska ämnena utan att veta om det, eftersom hen t.ex. 
ser många lärare klappa takten i ord för att eleven ska höra stavelserna, men sedan tänker inte läraren på att 
det faktiskt är musik de arbetar med när de gör det 
 

Informant 2 säger igen att de estetiska ämnena kan utveckla språket, men menar även att de kan utveckla 
eleven som individ samt hjälpa gruppen att utvecklas gemensamt. Hen tycker att man kan dela upp de 
estetiska ämnena i två par, där teater och dans hjälper eleven att utvecklas till att våga vara en del av en 
grupp och att synas, medan musik och bild hjälper eleven att bli mer självständig och få en starkare identitet. 
Genom teaterövningar säger hen att eleven kan få en förståelse för sin egen roll och identitet, samt att förstå 
att man har olika roller och agerar olika utifrån situation. Detta tycker hen kan skapa en positiv självkänsla 
hos eleven. När det gäller musik, bild och den individuella utvecklingen ser hen den framförallt när hen fått 
följa samma elever en tid. Hen berättar att i början kan en grupp elever ofta lyssna på samma musik, vilja 
sjunga samma sånger, eller målar liknande bilder med liknande färger. Men efter ett tag märker hen skillnad 
i gruppen och elever bryter ut och börja lyssna på och sjunga sådant som kanske ingen annan i klassen gör, 
och ska man måla kan hen få in lika många olika motiv som hen har elever i klassen. Detta gör att hen 
tycker att hen får en möjlighet att lära känna sin klass. Hen säger att läraren måste vara flexibel och beredd 
på att saker inte blir som det var tänkt, och genom detta kan man som lärare bli mer säker i sin roll, samt 
även få ett bättre självförtroende och självkänsla.  
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Gemenskapen i klassen är viktig för informant 2, och hen pratar om att man kan göra mycket när man 
arbetar estetiskt. Om man exempelvis vill kan man sätta upp ett mål, och göra det till en större händelse vid 
något tillfälle, med t.ex. en uppvisning eller vernissage. Men hen poängterar då att det viktiga är det hen sa 
tidigare, att se till att det inte blir en förväntning att det alltid ska vara så. Sådana saker, samt det faktum att 
lärare och elever leker och lär på ett annat sätt än bara genom böcker, tycker hen gör att man kommer 
varandra närmare, och bjuder in till att alla får vara med, inte bara de man brukar leka med, och det skapar 
en gemenskap i klassen.  

 

Även informant 2 pratar om lärarens tidsbrist och beskriver det som att tiden är den stora boven i dramat, 
när det gäller de estetiska ämnena. Hen säger att som lärare har man alltid väldig mycket att planera och 
förbereda, men inte tillräckligt mycket tid att göra det på. Det finns mycket färdigt material att få tillgång 
till, genom internet och sociala medier, men inte mycket av detta innehåller de estetiska ämnena. Detta 
innebär att om man vill spara tid kan man ta en färdig traditionell lektionsplanering och sedan göra några 
små ändringar för att anpassa den till klassen. Men om man vill jobba estetiskt måste man troligtvis starta 
lektionsplaneringen från grunden. Förutom detta tycker hen att de estetiska ämnena kan göra att lektionen 
tar längre tid, eller att man inte hinner med lika mycket som man skulle gjort annars. Elever tar olika lång 
tid på sig om de t.ex. ska måla en bild. Hen understryker att om man tar sig tid till att planera och genomföra 
lektioner med de estetiska ämnena får man ut väldigt mycket av det, och det är värt den extra tid det tar, 
men säger att ibland orkar man bara inte.  
 

De avslutande ord informant 2 sa var att det kan finnas elever som tycker att det kan vara jobbigt att arbeta 
estetiskt, och det kan finnas elever som verkligen blommar ut när de får arbeta estetiskt. Därför är det viktigt 
som lärare att lägga nivån så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar, och se till att alla blir framsläppta. 
De estetiska ämnena kan verkligen hjälpa undervisningen, men det gäller att göra det på rätt sätt, och inte 
lägga för stor vikt vid dem.  
Informant 2 börjar med att diskutera hur de estetiska ämnena är ett språk alla förstår, vilket innebär att hen 
tar upp liknande exempel som Lange (2003), Hofvander Trulsson och Houmann (2015), Angelo (2014) och 
Wiklund (2009) gör i sin forskning om att de estetiska ämnena hjälper eleven att utveckla sitt språk, samt 
att man inte behöver förstå orden för att delta, utan de estetiska ämnena hjälper eleven att förstå. Hen är 
även inne på samma tankar som den forskning Alerby och Elídóttir (2008) gjort, som säger att musik och 
ramsor kan underlätta inlärningen, men även Sjöstedt Edelholm och Wigerts (20005) forskning om att 
dansen kan underlätta ordförståelsen för eleven.  En nackdel, enligt informant 2, med de estetiska ämnena 
är att de ofta målas upp till att vara större än de faktiskt är, vilket stämmer överens med den forskning gjord 
av Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993), samt Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005), som säger att 
många lägger för stor vikt vid de estetiska ämnena och tror att de innebär komplicerade moment. Hen tar 
även upp ett konkret exempel om klappa händer i ords olika stavelser, vilket tydligt går att se länkar till 
Alerby och Elídóttirs (2008) tankar om rytm. Informant 2 menar även att de estetiska ämnena kan utveckla 
eleven som individ samt hjälpa gruppen att utvecklas gemensamt. Här kan jag se väldigt tydliga likheter 
mellan teori och praktik, då det informant 2 säger stämmer väl överens med många av forskarnas tankar, 
som säger att de estetiska ämnena kan vara utvecklande för eleven både som individ och i grupp. När 
informant 2 går vidare genom att prata om gemenskap finns likheter med det Angelo (2014) och Sjöstedt 
Edelholm och Wigert (2005) säger om att de estetiska ämnena bidrar till en bättre gemenskap i klassen. 
Men tankarna går även till Byréus (2010) som säger att teatern kan ge en elev erfarenhet av att få vara med 
och leka, vilket kan bidra till att den eleven som kanske inte annars får vara med, nu blir en del av 
gemenskapen. Detta går att koppla till det informant 2 säger om att man kommer varandra närmare och att 
alla får vara med. Återigen dyker tidsbrist upp som en negativ faktor, när informant 2 pratar om lärarens 
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tidsbrist och beskriver det som att tiden är den stora boven i dramat. Informant 2 tar upp samma synvinkel 
som forskningen visar, att de estetiska ämnena är tidskrävande i planeringsstadiet, men kommer även in på 
samma ståndpunkt som informant 1 att även lektionstiden blir lidande om man arbetar estetiskt.  
 

5:2:3 Intervju nr tre 
Denna lärare arbetar i en medelstor svensk stad, på en relativt liten skola med ca 100 elever. Hen har en 
utbildning i estetisk pedagogik och en lärarutbildning för grundskolans lägsta och mellersta åldrar. 
  

Det första informant 3 börjar prata om att lärandet ska vara lustfyllt. Hen säger att om en elev har roligt 
under tiden hen lär sig kommer hen att minnas mer av den information man gått igenom, och dessutom 
vilja lära sig mer. Därför tycker informant 3 att det gäller för läraren att göra undervisningen lustfylld. Hen 
säger att många unga elever har svårt att läsa och skriva, och framförallt att sitta still längre stunder, och 
tycker därför att de estetiska ämnena bli ett bra hjälpmedel. Exempelvis pratar hen om ifall man ska göra 
en bokrecension, eftersom eleven troligtvis inte kommer orka en skriftlig bokrecension, kan eleven istället 
få måla en bild, göra en teatergestaltning eller kanske en dans eller sjunga en sång om boken, för att visa 
vad den handlat om och vad eleven har tyckt om boken. Hen mena att man får veta samma saker som genom 
en skriftlig bokrecension, men de kan använda sig av skapande och kroppen istället för papper och penna.  
 

Enligt informant 3 har lärare lätt att fastna i samma arbetssätt, och då riskera att inte nå alla elever. Hen 
säger att alla lär sig på olika sätt, genom olika sinnen. En del lär sig bäst genom synen och behöver se det 
tydligt framför sig genom t.ex. bild, teater eller dans. Andra lär sig bäst genom hörseln och då är musiken 
ett viktigt verktyg. Sedan finns det självklart dem som lär sig bäst genom att arbeta traditionellt, och därför 
är det viktigaste att  de estetiska ämnena bara blir ett komplement och inte tar över undervisningen. Men 
hen poängretat att man inte får glömma de estetiska ämnena eftersom hen menar att om man lär ut om en 
sak på olika sätt är det större chans att man når alla elever.  
 

Det är viktigt att variera undervisningen enligt informant 3 och exempel på detta kan vara bokrecension 
som vi redan sagt, då exempelvis teatern blir ett bra verktyg för eleven. Om man tittar på bild så säger hen 
att det är  väldigt vanligt att unga elever tycker om att måla. Hen säger att en bild säger mer än 1000 ord 
och att detta verkligen stämmer, då dessa elever t.ex. kan visa en händelse eller en känsla i en bild istället 
för att försöka uttrycka sig i tal och skrift. Går man vidare till musik säger hen att det finns många som lär 
sig mer genom att lyssna på musik eller genom att sjunga. Det är väldigt effektivt att ta en befintlig melodi 
och skriva en ny text till, så eleven kan sjunga informationen. Sedan understryker hen att dansen är viktig 
för att eleven ska få röra på sig. De behöver röra på sig, så dansen behöver inte alltid vara en del av 
undervisningen utan en välkommen paus för att sedan orka med undervisningen igen. Genom att avbryta 
lektionen och ta en dans som tar kanske tre minuter, orkar eleverna att fortsätta lektionen lite till.  
 

Det som kan vara negativt med de estetiska ämnena, enligt informant 3, är att de tar tid att planera. Även 
hen påpekar att det finns mycket lektionsplaneringar och idéer redan är färdigt, som man kan få ta del av 
och eftersom man som lärare lider av tidsbrist blir det ofta att man tar sådant som inte tar för mycket av 
planeringstiden.  
 

Minnet är enligt informant 3 en viktig del i skolan och hen pratar om att man har olika former av minne, ett 
korttidsminne och ett långtidsminne, men även ett muskelminne, vilket innebär att hjärnan kan minnas 
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lättare om man kopplar informationen till något som t.ex. en rörelse. Hen anser att många elever har lättare 
att minnas något de gjort med kroppen jämfört med sådant de enbart har hört. Man kan göra enklare saker 
och blanda in danslekar med hopp och rörelse, men även sådant som de leker på rasten, som t.ex. att hoppa 
hage och ha en bokstav i varje ruta. Det hen tycker är det viktiga är att ansluta kroppen till undervisningen.  
 

Informant 3 avslutar med att säga att genom de estetiska ämnena berörs fler sinnen i undervisningen, och 
genom detta når läraren fram till alla elever. Om en lärare använder de estetiska ämnena i sin undervisning 
kommer det att bli ett lustfyllt lärande, en varierad undervisning och eleverna får lära med kroppen och allt 
detta innebär att eleven använder fler sinnen och på så sätt lär sig mer. Alla elever är olika, lär olika och 
har lätt eller svårt för olika saker. Därför behövs alla sinnen aktiveras i skolan. Men det viktiga är att blanda 
estetisk med traditionell undervisningen. Detta gäller framförallt när man kommer till de nationella proven, 
då eleven måste läsa och skriva och inte kan uttrycka sig genom kroppen eller det estetiska. De estetiska 
ämnena är ett bra verktyg på vägen till de nationella proven, men de går inte att använda sig av dem då, 
därför måste eleven fått med sig det traditionella också.  
 

När informant 3 pratar om att lärandet ska vara lustfyllt är hen inne på samma spår som Hofvander Trulsson 
och Houmanns (2015) forskning om att detta är en betydande anledning till varför de estetiska ämnena 
borde inkluderas i undervisningen. Informant 3 tar även upp exemplet att använda de estetiska ämnena vid 
en bokrecension, vilket är detsamma som Lange (2003) pratar om i sin forskning om att gestalta en text 
eller bok. Informant 3 säger att lärare har lätt att fastna i samma arbetssätt, och då riskera att inte nå alla 
elever, och detta går att sätta i förbindelse med den forskning gjord av Järleby (2005) och Sandborgh-
Holmdahl och Stening (1993), om att de estetiska ämnena kan påverka inlärningen genom olika sinnen. 
Men det går även att se Deweys (1997) tankar om att få erfarenhet för att lära sig, genom att informant 3 
pratar om att det viktiga är att de estetiska ämnena blir just ett verktyg och att man inte kan byta ut all 
ordinarie undervisning. Att variera undervisningen, som informant 3 säger, stämmer väl överens med 
Forsman och Piironens (2014) forskning inom bildämnet. Detsamma gäller hens exempel om musiken och 
att lära sig lättare genom att sjunga, vilket är enhetligt med det Grocke och Wigrams (2007) forskning inom 
musik. Även det informant 3 ger som exempel inom dans, går att se tydliga anslutningar till forskningen då 
Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) säger att dans och rörelse ökar koncentrationsförmågan, inte bara 
just då utan även de lektionerna som kommer efter. Ännu en gång tas tidsbristen upp som negativt, då 
informant 3 lika som informant 2, tar upp den bristfälliga planeringstiden. Informant 3 tar upp en intressant 
vinkel, när hen pratar om minnet, som går att se likheter i Sandborgh-Holmdahl och Stenings (1993) tankar 
om att rörelse kan hjälpa undervisningen och göra att eleven lättare får en förståelse och minns det man 
pratat om på lektionen. Men det finns även samband med det Lange (2003) säger om leken och att elever 
på grundskolans lägsta åldrar har ett behov av att få leka. 
 

5:2:4 Sammanfattning – intervjuer  
Dessa tre informanter kommer från olika städer, har olika utbildning och jobbar på olika sätt, i olika stora 
skolor. Ändå kan man se många likheter i deras svar, som t.ex. att alla tre övervägande är positiva till de 
estetiska ämnena, så länge det förblir verktyg och inte tar över. De tar även upp tidsbristen som en negativ 
faktor, även om de ser på tiden på lite olika sätt då informant 1 framförallt ser problemet i lektionstid, 
medan informant 2 och 3 överensstämmer mer med forskningen och ser planeringstiden som det negativa.  
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6. Slutsats  
Tanken med detta arbete var att genom att jämföra forskning med verklighet, sprida lite ljus över hur man 
som lärare kan använda de estetiska ämnena i undervisningen samt vilka fördelar, respektive nackdelarna 
det finns med att använda sig av dem. Det känns som att detta varit lyckat och att den som nu väljer att läsa 
detta kan få både konkreta exempel samt en uppfattning om var problemen kan ligga. Arbetet hade några 
frågeställningar som figurerat i bakgrunden genom hela undersökningen. För att knyta samman säcken 
följer nu ett mer tydligt svar på dessa frågeställningar. 
 
Den första frågeställningen undrade vad forskningen säger om att arbeta med de estetiska ämnena som 
verktyg. Forskningen visar övervägande fördelar med att arbeta estetiskt. Exempelvis säger majoriteten av 
dem att de estetiska ämnena utvecklar eleven som individ och i grupp. De säger att de estetiska ämnena 
inte enbart blir ett verktyg för lektionen, utan en grund att stå på i framtiden. Men forskningen visar även 
att det är tidskrävande att arbeta estetiskt, och att lärare som gör detta behöver ta sig tid att förbereda lektion 
och material. Även osäkerheten kommer fram som en nackdel, och därför är det viktigt för läraren att visa 
att det är ok att göra fel och våga använda de estetiska ämnena trots osäkerhet. Flera av forskarna lyfter 
även att en osäker elev kan hjälpas av rekvisita, eftersom hen då har något att lägga över sina känslor på. 
 

Nästa frågeställning handlade om lärares syn på att använda de estetiska ämnena som verktyg i sin 
undervisning, och både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen visade att majoriteten av de 
verksamma lärarna är positiva och tillämpar estetiska ämnen i sin undervisning, men inte alltid gör det på 
ett medvetet och systematiskt sätt. Många var inte säkra på vad de estetiska ämnena innebar, och det kunde 
krävas en förklaring för att informanten skulle se att deras tillvägagångsätt tillhörde ett estetiskt ämne.  
Den frågeställning som mest frekvent har tagits upp i detta arbete handlade om vilka som är fördelarna 
respektive nackdelarna med att arbeta med de estetiska ämnena som verktyg. Att de estetiska ämnena kan 
hjälpa undervisningen är forskare och informanter överens om, då de t.ex. pratar om att det kan hjälpa 
eleven att minnas och koncentrera sig. Men både forskare och informanter tar även upp tillfällen då de 
estetiska ämnena kan stjälpa undervisningen, t.ex. att det kan finnas elever som har svårt för de estetiska 
ämnena och därför kan de ha svårt att hitta motivationen. Det som framkommit som nackdelar är framförallt 
den tidsbrist lärare lider av. Det har dykt upp många fördelar som t.ex. att hjälpa koncentrationsförmågan, 
öka arbetslusten, underlätta inlärningen, göra undervisningen mer lustfylld, bidra till att stärka 
gemenskapen och mycket annat.   
 
Den sista frågeställningen var menad för att ta reda på om informationen skiljer sig, om hur det är att arbeta 
med de estetiska ämnena, i teori och praktik. När man jämför forskning med undersökningen är det lätt att 
se att de övervägande tar upp samma saker, vilket är väldigt intressant eftersom de utförts i olika delar av 
världen, av olika personer, och det är olika individer inblandade. Detta var väldigt oväntat, men en hypotes 
till detta är att den forskning som tagits upp i detta arbete varit djupgående och faktiskt reflekterar 
verkligheten. Däremot finns det vissa saker som skiljer forskning och verklighet, som t.ex. att många 
informanter i den kvantitativa undersökningen valde att diskutera elever med diagnos, vilket ingen av 
forskarna i detta arbete tagit upp, eller att informanterna diskuterade olika typer av tidsbrist medan 
forskningen enbart visade att läraren behövde tid till planering och förberedelser. Självklart kan detta bero 
på just det faktum att undersökningarna gjorts vid olika tillfällen, och kanske är det så att skolan har ändrats 
sedan denna forskning gjordes. Men sammanfattningsvis kan man säga att den forskningen som tagits upp 
i detta arbete inte skiljer sig mycket från den information som framkommit av undersökningen.  



~ 38 ~ 

7. Källförteckning   

 

Asplund Carlsson, Olsson, Pramling Samuelsson, Pramling och Wallerstedt (2011) Konsten  att lära barn  
estetik - En utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande. Stockholm: Norstedt. 

 Alerby & Elídóttir (2008) Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet.   
Lund: Studentlitteratur. 
 Angelo (2014) Barnet och musiken. Malmö: Gleerup. 

 Bamford (2009) The wow factor: global research compendium on the impact of the arts in education.  
Münster: Waxmann. 

 Brinkmann & Kvale (2014)  Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur. 
Bryman. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 
Byréus (2010) Du har huvudrollen i ditt liv: om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och  förändring.  
 Stockholm: Liber. 
 Dewey (1997) Experience and education. New York: Simon & Schuster.  
 Forsman & Piironen (2014) Bildernas bok: handbok för bildkonstundervisningen i grundskolan.  

Helsingfors: Schildt & Söderström. 
 Grocke & Wigram (2007) Receptive methods in music therapy: techniques and clinical applications for music  
 therapy clinicians, educators and students. London: Jessica Kingsley Publishers. 
 Hofvander Trulsson & Houmann (2015) Musik och lärande i barnets värld.  Lund: Studentlitteratur. 
 Johansson & Svedner (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och språklig utformning 

 Uppsala : Kunskapsföretaget. 
 Järleby (2005) Spela roll: kreativt lärande med teater och drama. Skara: Pegasus. 
 Kroksmark (2011) Den tidlösa pedagogiken.  Lund: Studentlitteratur. 
 Lange (2003) Action! drama och teater i språkundervisningen. Stockholm: Liber. 
 Måhlberg (2004) Lösningsinriktad pedagogik. Stockholm: Mareld. 
 Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) Inlärning genom rörelse Stockholm: Liber. 
 Scherp (2012) Quantifying qualitative data using cognitive maps. Publiserad av: Routledge, Taylor &  

Francis Group. http://dx.doi.org/10.1080/1743727X.2012.696244 - den 19/4-2016 kl 9:38 . 
Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) Att känna rörelse: en danspedagogisk metod  Stockholm: Carlsson Bokförlag. 
 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Västerås: Edita. 
 Trost (2012) Enkätboken Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  

Stockholm: Vetenskapsrådet.  
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2FdigitalAssets%2F1268%2F1268494_forskningsetiska_pri
nciper_2002.pdf&h=MAQHbOPVKAQF2DGWN0w6TCNnPLrZOA9sG01L941lx4Bs27w den 26/4-2016 kl 12:33. 

Wiklund (2009) När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 
 
  



~ 39 ~ 

Bilaga 1: Enkät 
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Bilaga 2: Förberedande inför intervju. 
 

Jag skriver mitt examensarbete om att använda de estetiska ämnena teater, musik, dans och bild, i den 
ordinarie undervisningen.  
Resultatet av denna intervju kommer att användas i mitt examensarbete, vid Karlstads universitet.  
Du som svarar på frågorna kommer vara helt anonym, och inga personuppgifter kommer att efterfrågas. 
Om du vill kan jag som intervjuar skriva på en överenskommelse med dig om tystnadsplikt. Du kan när 
som helst välja att avbryta intervjun, utan konsekvenser eller negativa följder.  
 

Här kommer några exempel på hur man kan arbeta med de estetiska ämnena i undervisningen. Observera 
att dessa är bara exempel för att du ska förstå hur jag menar, och dessa förslag är inte mer rätt eller fel än 
andra.  
 

Teater/drama: 
 En improvisation går ut på att deltagarna inte får klara direktiv, eller manus, utan själva fantiserar 

fram vad som händer.  
 Eleven kan gestalta en text.  

 
Musik: 

 Sång 
 Man kan arbeta med rytm bl.a. genom att läsa verser, dikter, ramsor eller rappa. Ett annat alternativ 

är att klappa stavelser i ord. 
 

Dans: 
 Danslekar, som exempelvis "huvud, axlar, knä och tå" eller "bro, bro, breja" m.m. 
 Valfri rörelse till musik eller sånger med tillhörande rörelser. 

 
Bild: 

 Rita egna bilder exempelvis till texter. 
 Göra kollage.  

 

Har du några frågor innan intervjun är det bara att du hör av dig. 


