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Sammanfattning 

 

I uppsatsen, undersöktes gymnasieelevers syn på estetiska uttrycksmedels roll i undervisning 

annan än estetisk-praktisk. Studien grundas på 8 enskilda, semi-strukturerade intervjuer med 

gymnasieelever från två skilda gymnasieskolor i sydvästra Sverige. Deras utsagor tolkades 

och organiserades utifrån Monica Lindgrens fem diskurser; estetisk verksamhet som (1) 

kompensation, (2) balans, (3) lustfylld aktivitet, (4) fostran, och (5) förstärkning. Resultatet 

visade att respondenterna resonerade kring estetiska uttrycksmedlens roll i teoretisk 

undervisning utifrån dessa fem diskurser. Enligt dem, ansåg de att elever i särskilda behov är i 

större behov av lärande genom estetiska uttrycksmedel utifrån lärandebehov. Fortsättningsvis, 

pratade de om att den estetiska verksamheten bidrar till variation i skoldagen samt till en mer 

balanserad utbildning. De ansåg även att lärande genom estetiska uttrycksformer var mer 

lustfyllt, mer avslappnande, mer lekfullt och mindre ansträngande än de uttrycksmedel som 

används i teoretiskt lärande. Att våga tala inför andra människor, utveckla förståelse för 

människors olikheter samt situationer (empati) och träna på att samarbeta var de tre fostran-

faktorerna gymnasieeleverna lyfte fram. Slutligen, har deltagarna resonerat kring estetiska 

uttrycksmedel som medel att förstärka lärandet i övriga skolämnen. Identitet eller personlig 

preferens lyftes fram som en del av estetisk verksamhet som kompensation. Förslag för 

framtida forskning bland annat identitet eller personlig preferens har presenterats.  

 

 

Nyckelord: elevers syn, estetiska lärprocesser, estetiska uttrycksmedel, Lindgren, 

utbildningsvetenskap. 
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1. Inledning 

 

Vi lever i en estetisk, föränderlig värld där vi konstant möts av olika språkliga intryck, som 

försöker kommunicera med oss på alla möjliga sätt. För att vi ska förstå omvärlden idag, 

behöver vi lära oss att förstå och att kommunicera genom dessa språk, menar Ulf Dalnäs. I sin 

DN-debattartikel, ”Vi behöver konstarterna för att förstå vår omvärld” (2016-10-30), 

beskriver Dalnäs hur konstarterna så som musik, bildkonst, drama och dans har systematiskt 

demonterats från skolan och lärarutbildningen. I samband med denna beskrivning, lyfter han 

fram att de konstnärliga uttrycksformerna bör få större utrymme i de nationella läroplanerna, 

eftersom barn och ungdomar har rätt till att kunna behärska alla språk samt att de gynnas av 

dem för att få en positiv, hälsosam utveckling.2 Tidigare forskning gällande estetiska 

arbetssätt i undervisningen samt estetiska utbildningar visar stöd för Dalnäs argument kring 

konstarternas betydelse för barn och ungdomars utveckling. Flertal studier har visat att arbete 

med estetiska uttrycksformer samt estetiska utbildningar har en positiv effekt på elevers 

akademiska, emotionella och sociala utveckling.3 Majoriteten av forskningen har fokuserat på 

att demonstrera effekter eller förbättringar i elevers inlärning genom estetiska uttrycksmedel,4 

men det råder lite forskning kring elevers syn gällande lärande med estetiska uttrycksformer i 

annan undervisning än estetiskt-praktisk.5,6 

I den befintliga forskningen rörande inställning till estetiska uttrycksformer i teoretisk 

undervisning, har forskare i betydligt större utsträckning fokuserat på lärares syn på estetiska 

uttrycksformer.7 En av de mest refererade avhandlingarna inom forskningsområdet är Monica 

Lindgrens Att skapa ordning för det estetiska i skolan: Diskursiva positioneringar i samtal 

med lärare och skolledare (2006). I hennes studie, undersöker hon lärarnas och skolledarnas 

retorik beträffande den estetiska verksamhetens roll i skola utifrån fem olika diskurser.8 I 

intervjuerna, har deltagarna samtalat om elevernas syn och lärande i förhållande till deras 

argument. Faran, som kan uppstå, är att diskussionen utgår från vad lärarna och skolledarna 

tror barn och ungdomar har för behov och åsikter om den estetiska verksamhetens roll i 

                                                           
2 Dalnäs, 2016, stycke 2, 10-11. 
3 Bamford, 2009, s. 12, 89-90, 107, 115-6, 128, 133.  
4 Saar, 2005, s. 108.  
5 Annan undervisning än estetisk-praktisk syftar på undervisning i alla ämnen förutom musik, bild, hemkunskap 

och slöjd. I uppsatsen, kommer teoretisk undervisning att användas som en synonym till denna fras.  
6 Den enda avhandlingen jag har funnit beträffande elevers syn på estetiska uttrycksmedel eller verksamhet är 

Els-Mari Törnquists Skapande föreställning: Elevers uppfattningar av arbetet i ett musikalprojekt (2000). 
7 e.g. Fredriksson, 2013; Lindgren, 2006; Törnquist, 2006. 
8 Lindgren, 2006, s. 4. 
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skolan. Det vore därför intressant att undersöka Lindgrens teori utifrån elevernas perspektiv 

och se om eleverna faktiskt resonerar kring estetiska uttrycksmedlens roll i skolan på liknande 

vis som lärarna och skolledarna gör. Utöver detta, kan den föreliggande studien även tillföra 

samt berika det befintliga forskningsområdet beträffande elevers syn på den estetiska 

verksamheten samt arbete med estetiska uttrycksmedel. 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka gymnasieelevers syn på estetiska uttrycksmedlens roll i 

undervisning annan än estetisk-praktisk.  

  

 

2. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel, kommer den tidigare forskningen och övrig litteratur att sammanställas och 

presenteras med utgångspunkt från syftet. Fokus ligger på vilka motiv lärare och andra 

skolaktörer tillskriver införandet av de estetiska uttrycksformerna i skolverksamheten samt 

elevers respons till sådant estetiskt arbete. Sammanställningen av tidigare forskning kommer 

att beröra både barn och ungdomar som lärare och skolledare. Jag har valt att inkludera lärares 

och skolledares förhållningssätt kring estetisk verksamhet samt uttrycksmedel för att (1) det 

dominerar tidigare forskning, och (2) det kan influera elevers syn på den typen av arbete. 

Rörande tidigare forskning, har jag valt att förhålla mig främst till svensk forskning9 rörande 

elever syn på arbete med estetiska uttrycksformer i teoretisk undervisning. De flesta studierna 

i tidigare forskning har utfört på skolor med en estetisk eller kulturell profil, vilket bör lyftas 

fram som kritik. Studiernas resultat kan försvåra generaliserbarheten till övriga skolor som 

saknar en sådan profil eller har andra profiler. 

 

2.1 Estetiskt verksamhet som subjektiva upplevelser 

Att eleverna får en emotionell och en subjektiv upplevelse av att arbeta med estetiska 

uttrycksmedel är målet inom denna ståndpunkt. I sin avhandling, Konstens metoder och 

skolans träningslogik (2005), har Tomas Saar observerat sju olika planerade aktiviteter, som 

                                                           
9 En del av studierna inom den utbildningsvetenskapliga forskningen har utgått från den föregående läroplanen, 

Lpo94. Dock anser jag att dessa studier är relevanta i och med att arbete med estetiska uttrycksformer utgör en 

del av målen i alla läroplaner.  
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inbegriper olika estetiska uttrycksmedel, i syfte om att presentera kunskap kring de villkoren 

som finns kring estetiskt lärande i de lägre årskurserna på två skolor.10 Han har undersökt tre 

diskurser, som lärare, skolledare och övrig skolpersonal motiverar den estetiska 

verksamhetens roll. En av de diskurser som förs av lärare respektive andra skolaktörer är att 

eleverna ska få möjlighet att uttrycka sitt inre. Detta gränsar mer mot ett terapeutiskt 

förhållningssätt, då främst lärarna anser att barn och ungdomar har ett behov att få utlopp för 

sina känslor genom skapandet som till exempel aggression genom bildkonst. Det estetiska 

uttrycksmedlet fungerar då som ett instrument för att ge eleven en känsla av själsfrid och 

uppleva sig mer balanserad.11 Denna diskurs är förenligt med Lindgrens teori rörande de fem 

diskurserna, där den estetiska verksamheten fungerar som andrum eller kanal för 

känslomässigt utlopp för elever i särskilda behov såväl alla elever, som anses av lärarna och 

skolledarna behöva uppnå en balans inom sig själva.12 

Behovet av att uttrycka sitt inre eller sig själv kan även beröra elevens konstnärliga sida. 

Förutom att barn och ungdomar har ett behov av känsloutlopp genom estetiska 

uttrycksformer, har de även ett behov att uttrycka sin konstnärliga sida genom dem. I sin 

artikel, ”Buzzes and barriers: young people’s attitudes to participation in the arts” (1995), har 

John Harland och Kay Kinder intervjuat 700 ungdomar och unga vuxna mellan åldrarna 14-

24 från fem olika regioner i Storbritannien gällande varför de ingår i estetisk verksamhet 

under deras fritid eller väljer estetisk utbildningar. Resultatet sammanställdes i en typologi, 

varpå identitet var ett utav skälen barn och ungdomar engagerade sig i den estetiska 

verksamheten. Barn och ungdomar med konstnärlig inklination – vare sig det berör identitet 

eller stark positiv inställning till de konstnärliga aktiviteterna – rapporterade starkast 

motivation till fortsatt deltagande i de estetiska verksamheter i jämförelse med resterande 

respondenter, som saknar samma inklination och motivation.13 De föredrar att ingå i estetiska 

verksamheter, eftersom de kan relatera samt uppskatta olika konstarters egenskaper så som 

skapandeprocessen och uppleva att konstarterna främjar deras identitetsutveckling. 

Till denna diskurs hör även motivet att estetiska uttrycksmedel behövs för att skapa lust 

och glädje hos eleverna.14 I Lindgrens studie, har resultatet av respondenternas utsagor visat 

att många lärare och skolledare motiverar estetikens roll i skolan som en lustfylld ”paus” i 

                                                           
10 Saar, 2005, s. 43-50. 
11 Saar, 2005, s. 20-2. 
12 Lindgren, 2006, s. 22-5, 93-4, 97-99, 102. 
13 Harland & Kinder, 1995, s. 21-23. 
14 Falthin, 2011, s. 87; Fredriksson, 2013, s. 94, 113-4; Harland & Kinder, 1995, s. 18-9; Jacquet, 2011, s. 77; 

Lindgren, 2006, s. 107-111; Törnquist, 2000, s. 79. 
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skolvardagen, där alla elever får eller rättare sagt behöver ingå i aktiviteter, som anses 

lekfulla, roliga och lättsamma.15 Den estetiska uttrycksformen får då en mer lekbetonad 

funktion, vilket medföljer viss problematik. I Harlands och Kinders typologi, har 

respondenterna varit delaktiga i estetisk verksamhet för glädjes- och nöjesskull.16 Inom detta 

avsnitt, lyfte forskarna fram att denna typ av uppfattning kännetecknas av lågt engagemang – 

alltså att ungdomar och unga vuxna engagerar sig på icke-mödosamt sätt.17 Liknande kritik 

för Lindgren i relation till lärarnas och skolledarnas resonemang, då verksamheten löper 

risken av att vara mer på lek – alltså att eleverna ej tar uppgiften på allvar.18  

Att estetisk verksamhet upplevs lustfyllt kan bero på eller är i linje med resultatet från 

tidigare forskning kring att barn och ungdomar behöver omväxling i skoldagen. I sin 

avhandling, Skapande föreställning: Elevers uppfattningar av arbetet i ett musikal projekt 

(2000), har Els-Mari Törnquist iakttagit den kollektiva, skapande processen, där två 

musikklasser från årskurs 5 och 7 fick arbeta med flera olika estetiska uttrycksformer samt 

ämnen för att skapa två musikaler.19 Många elever i hennes studie menar att variation i 

skolarbetet är en viktig förutsättning för deras motivation. De förklarar att monotont arbete 

skapar tristess och upplevdes som besvärligt och tungt med tiden. Törnquist förklarar att en 

sådan enahanda tillvaro gör att nya och spännande arbetssätt blir upplyftande och speciellt 

viktigt i elevernas ögon.20 Enligt lärarna och skolledarna, handlar omväxlingen mer om att 

eleverna tillskrivs ett behov av att ha en balans mellan de teoretiska och estetisk-praktiska 

ämnena21. I Lindgrens studie, framhåller lärarna och skolledarna bland annat att de estetisk-

praktiska ämnena har en terapeutisk eller läkande funktion, där eleverna får en ”paus” i de 

ansträngande, intellektuella arbetet som den teoretiska undervisningen innefattar. På så sätt, 

får eleverna möjligheten att återhämta sig, vilket gör att de orkar med de teoretiska ämnena 

eller verksamheterna. Detta resonemang menar Lindgren går in i kunskapshierarkin samt 

debatten gällande de estetisk-praktiska kontra teoretiska ämnena – alltså att den praktiska 

kunskapen, som en förvärvar i de estetisk-praktiska ämnena, underordnar den intellektuella 

kunskapen, som en anskaffar i de teoretiska ämnena.22 Fredriksson stödjer Lindgrens resultat 

                                                           
15 Lindgren, 2006, s. 107-111.  
16 Harland & Kinder, 1995, s. 18-9.  
17 Harland & Kinder, 1995, s. 18-9, 23-24.  
18 Lindgren, 2006, s. 150-2. Se även Fredriksson, 2013, s. 126. 
19 Törnquist, 2000, s. 13, 23, 36-7. 
20 Törnquist, 2000, s. 53-4. 
21 Estetisk-praktiska ämnen innefattar de enskilda skolämnena - musik, bild och slöjd.  
22 Lindgren, 2006, s. 101-7. 
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genom att liknande resonemang bland lärarna fördes rörande dramas legitimering i 

undervisningen.23  

 

2.2 Estetisk verksamhet som fostran 

Saar likväl Lindgren har redogjort för följande motiv, som handlar om att elever ska fostras 

till att bli empatiska, sociala samhällsmedborgare med gott självförtroende och god 

uppfattning av den demokratiska värdegrunden genom estetiska uttrycksmedel.24 Dock, 

skiljer sig framställningen av diskurserna lite mellan forskarna. Enligt Saar, bygger denna 

diskurs på att lärarna såväl skolledarna försöker fostra en engagerad och medveten 

kulturkonsument, som genom skapandet ska berika sina liv.25 Idén är att elever skulle ta del 

av den så kallade ”goda kulturen” och ta avstånd från den ”dåliga kulturen”, som är populär- 

och ungdomskulturen.26 Respondenterna i Lindgrens studie menar att barn och ungdomar ska 

utvecklas till att bli goda samhällsmedborgare istället för kulturkonsumenter. Att kunna 

anpassa sig till samhällets krav på den vuxna människan genom att utveckla god social 

kompetens, god tillit till sin förmåga samt god förståelse för den demokratiska värdegrunden 

(speciellt etik och moral) är målet inom Lindgrens diskurs.27  

För sådana ändamål ovan, ses drama eller rollspel särdeles lämpligt.28 I sin avhandling, 

Drama som pedagogisk möjlighet: En intervjustudie med lärare i grundskolan (2013), har 

Kristina Fredriksson undersökt hur 11 lärare resonerar kring legitimeringen av drama i 

skolkontext. De understryker bland annat social kompetens som skäl för dramapedagogiskt 

skolarbete, där eleverna speciellt tränar på att samarbeta med andra människor, att leva sig in i 

olika roller för att uppnå bättre förståelse för människors olikheter samt utveckla den 

empatiska förmågan. Deltagarna har även upplevt att drama är en lämplig metod att lära ut 

moral och etik genom att spela upp konflikthanteringar och ta upp konflikter eller problem 

bland elever på ett indirekt vis.29 Att drama speciellt främjar barns och ungdomars 

självförtroende är också ett utav effekterna Anne Bamford rapporterar i sin slutrapport, The 

Wow Factor: Global research compendium on the impact of the arts in education (2009). I 

samarbete med UNESCO, har Anne Bamford lett en global studie, där fokus har varit på 

                                                           
23 Fredriksson, 2013, s. 90. 
24 Lindgren, 2006, s. 112-114; Saar, 2005, s. 15-9. 
25 Saar, 2005, s. 15-6. 
26 Saar, 2005, s. 17-8. 
27 Lindgren, 2006, s. 112-4. 
28 Bamford, 2009, s. 115-121; Fredriksson, 2013, s. 42, 96-7, 102, 109-11. 
29 Fredriksson, 2013, s. 97, 100-1, 107, 109. 
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effekter och vilken utsträckning de effekterna av estetisk utbildning eller arbete med estetiska 

uttrycksmedel har på barn och ungdomar genom att analysera hundratals fallstudier från olika 

länder.30 Flera fallstudier har bland annat rapporterat att drama eller rollspel har kontribuerat 

till bättre självförtroende genom att till exempel uppmuntra barn och ungdomar till att våga 

tala och uttrycka sig inför andra människor samt omvandla blyga elever till att blir mer 

utåtriktade.31 

Däremot, rapporterar elever, som ingått i olika estetiska verksamheter i tidigare studier, 

att drama eller rollspel är det estetiska uttrycksmedlet som upplevs obehagligt. I Harlands och 

Kinders studie, har forskarna sammanställt de barriärer, som förhindrar eller avskräcker 

ungdomar och unga vuxna från att delta i estetisk verksamhet. Bland dessa åtta barriärer, 

beskrivs bland annat att respondenterna avstår från estetisk verksamhet på grund av att de 

känner sig obekväma att ingå i sådan verksamhet och att sådant arbetssätt ej ger den glädje 

och entusiasm, som har presenterats hittills i denna sektion.32 När det rör sig om 

obekvämheten, berör det enligt forskarna främst att barn och ungdomar upplever det genant 

att ingå i en estetisk verksamhet, för att det innebär att uppmärksamhet riktas mot dem, och 

besvärligt när de är tvingade till att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer.  

  

2.3 Estetisk verksamhet som olika former av lärande 

Förutom att den estetiska verksamheten motiveras av lärare och andra skolaktörer utifrån 

upplevelseskäl och fostransskäl, kan det även motiveras utifrån lärandeskäl. Med andra ord, 

vad är det för slags lärande lärarna strävar efter att nå genom att använda estetiska 

uttrycksmedel och på vilket sätt ska detta lärande åstadkommas? Ska de estetiska 

uttrycksmedlen stödja eller utmana lärandet? I sin artikel, “Aesthetic Learning About, In, 

With and Through the Arts: A Curricular Study” (2012), har Lars Lindström kombinerat två 

förhållningssätt, som har dikotoma egenskaper, angående mål och medel i estetiskt lärande i 

en gemensam teoretisk modell. Han lyfter fram ett förhållningssätt, som är relevant för den 

föreliggande uppsatsen: konvergent respektive divergent perspektiv. Med konvergent, menar 

Lindström att målet är att gestalta eller på något sätt förstärka det förutbestämda materialet på 

nytt och olikt sätt så som levandegöra ett ämnesinnehåll genom rollspel. Divergent 

målsättning handlar däremot om att förändra eller utmana det förutbestämda materialet och 

                                                           
30 Bamford, 2009, s. 9-10. 
31 Bamford, 2009, s. 115-9. 
32 Harland & Kinder, 1995, s. 26-7. 
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skapa ny kunskap så som att skapa konstnärliga produkter från grunden.33 Konvergent och 

divergent förhållningssätt återfinns även i Saars två former av estetiskt lärande: svag 

respektive stark estetik.34 Båda forskarna menar att konvergent förhållningssätt eller svag 

estetik är vanligast i skolan, då det stämmer väl överens med skolans traditionella 

förhållningssätt till lärande. I hans bok, Studieintresse och Studiemotivation: En analys av de 

grundläggande faktorerna (1997), har Lennart Sjöberg undersökt och sammanställt de 

faktorer som driver elevers motivation och intresse. Han menar att aktiverande pedagogik, där 

eleven får själv skapa något nytt (divergent förhållningssätt), är en speciellt motiverande och 

intresseväckande faktor hos eleverna i jämförelse med att ta till sig levandegjort 

ämnesinnehåll, som enbart är tänkt som utsmyckning.35 Ewa Jacquet stödjer Sjöbergs resultat. 

I sin studie, Att ta avstamp i gestaltande: Pedagogiskt drama som resurs för skrivande (2011), 

har Jacquet undersökt hur drama eller rollspel kan användas som en resurs för barns 

skrivande. Resultatet visade att eleverna har flertal gånger gått in i ett emotionellt tillstånd så 

kallad flow, vilket kännetecknas av total involvering i en aktivitet att en tappar 

tidsuppfattning.36 

Inom diskursen beträffande det konvergenta perspektivet på estetiskt lärande, pratar 

lärare och skolaktörer i tidigare studier om att estetiska uttrycksmedel förstärker inte bara ett 

specifikt lärandemoment i en ämnesundervisning utan även alla lärandemoment i skolan. De 

menar att estetiska uttrycksmedel kan ge upphov till så kallad överspridnings- eller 

transfereffekter.37 I Lindgrens såväl Saars studie, har de båda dedikerat en diskurs till hur 

estetisk verksamhet förstärker elevers motivation och lärande i de övriga skolämnen. De 

intervjuade lärarna och skolledarna hävdar att det finns ett direkt positivt samband mellan 

prestationerna i de estetisk-praktiska ämnena och de teoretiska ämnena – alltså elevers 

prestationer i ett estetisk-praktiskt ämne förbättrar prestationen i övriga skolämnen.38 

Respondenterna i Fredrikssons, Lindgrens och Törnquists studier understryker denna 

transfereffekt sker oftast i samband med ämnesöverskridande projektarbeten, då det är enklare 

                                                           
33 Lindström, 2012, s. 168-70.  
34 Saar, 2005, s. 94-8. Jämför med Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius modesta respektive radikala 

estetiken i slutrapporten, Kultur och estetik i skolan: Slutredovisning av Kultur och skola-uppdraget 2000-2003 

(2003). 
35 Sjöberg, 1997, s. 18, 25, 31. 
36 Jacquet, 2011, s. 110. Se även Sjöberg, 1997, s. 8. 
37 e.g. Bamford, 2009, s. 12, 133; Fredriksson, 2013, s. 90-1; Lindgren, 2006, s. 115-121; Törnquist, 2000, s. 53-

55. 
38 Lindgren, 2006, s. 115-121; Saar, 2005, s. 22-5. 

 



 

11 
 

för eleverna att se meningsfullheten gällande de estetiska uttrycksmedlen i relation till de 

övriga skolarbetet.39  

När arbete med estetiska uttrycksmedel utgår från det divergenta förhållningssättet, 

placeras skapandeprocessen i centrum och blir ett lärandemoment i sig istället för det 

förutbestämda materialet.40 Barn och ungdomar i tidigare studier har pratat kring vissa 

faktorer, som kännetecknas utav sådan lärandeprocess och som de upplever är speciellt 

motivationshöjande och lärorikt. Törnquist har observerat ett sådant estetiskt lärande, när 

eleverna fick själva skapa musikaler från grunden. Här har de unga deltagarna lyft fram tre 

olika faktorer: koppling till deras egen livsvärld och populärkultur, förhöjd ansvarskänsla, och 

upplevd frihet.41 Musik anses speciellt ligga nära elevers livsvärld och populärkultur i 

jämförelse med andra estetiska uttrycksmedel. I sin avhandling, Musik som nav i 

skolredovisningar (2011), har Annika Falthin undersökt hur eleverna använder musik som ett 

medel i redovisningar i andra ämnen än estetisk-praktiska. Förutom att vara 

stämningsskapande, har eleverna valt musik för att dels det har en sådan stark förankring i 

barns och ungdomars livsvärld samt kultur och dels de har god kunskap om  uttrycksmedlet.42 

Falthin har märkt att elever med goda mediespecifika kunskaper (musik) har benägenheten att 

utmana och bryta mot estetiska uttrycksmedlets konventioner.43 

Dock, upplevs det estetiska skapandet inte bara positivt utav eleverna utan de kan även 

ställa sig negativt till det på grund av de otydliga mål och strukturella ramar, som den 

estetiska verksamheten eller estetisk-praktiska undervisningen har. I Marie-Louise Hansson 

Stenhammar avhandling, En avestetiserad skol-och lärandekultur: En studie om lärprocessers 

estetiska dimensioner (2015), har hon undersökt skolans lärprocesser i förhållande till 

begreppet estetiska lärprocesser genom att observera lärprocesserna i de estetisk-praktiska 

respektive teoretiska ämnena. I intervjuerna med eleverna från en årskurs 5-klass, framkom 

det att de kände sig mer stressade och ängsliga under de undervisningarna i estetisk-praktiska 

ämnena i jämförelse med de teoretiska. Detta berodde enligt eleverna på att målen var 

otydliga och att de ej fick tillräcklig med stöttning från lärarna mot ”rätt” tillvägagångssätt.44 

Denna osäkerhet återfinns även i Saars beskrivning av elevers motstånd som han kallar yrsel. 

Yrsel är en form av motvillighet hos eleverna att ingå i en lärprocess, som kännetecknas av 

                                                           
39 Fredriksson, 2013, s. 90-1; Lindgren, 2006, s. 115; Törnquist, 2000, s. 53-4. 
40 Lindström, 2012, s. 168-70; Saar, 2005, s. 96-8. 
41 Fredriksson, 2013, s. 76-80; Jacquet, 2011, s. 74-8, 110; Törnquist, 2000, s. 62-5, 82-3, 87. 
42 Falthin, 2011, s. 15, 106-9. 
43 Falthin, 2011, s. 29. 
44 Hansson Stenhammar, 2015, s.121-5, 127, 148. 
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otydliga mål samt redskap.45 Han menar likt Hansson Stenhammar att eleverna känner sig 

trygga, bekväma och säkra i den traditionella lärprocessen, som är utmärkande inom den 

teoretiska undervisningen.46 Dock, inbjuder Saar även en annan förklaring till motståndet, 

som har sin förankring i kunskapshierarkin. Han menar att elevers motvillighet kan bero på att 

de upplever att estetisk-praktiska ämnen har ett lägre utbildningsvärde i kontrast till de 

teoretiska ämnena och genom denna syn upplever de att dessa ämnen ej är meningsfulla.47 

 

 

3. Teori och vetenskapsteori 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Kvalitativa forskningsintervjuer bygger ursprungligen på informella och formella samtal, som 

sker i vardagslivet, där kunskapen skapas i interaktionen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Inom forskningen, har den utvecklats till ett strukturellt och målorienterat 

samtal, där forskaren eller intervjuaren styr samtalet genom att bestämma ämnet samt 

frågorna och intervjupersonen svarar.48 Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkman, ämnar 

forskaren genom intervjumetoden få djupare förståelse om världen ur intervjupersonens 

synvinkel, där han eller hon urskiljer mening ur intervjupersonens erfarenheter.49 Det finns 

dock flera olika vetenskapsteoretiska ansatser som intervjuaren kan utgå från i en intervju. I 

den föreliggande uppsatsen, har det hermeneutiska förhållningssättet valts ut som den 

lämpligaste.  

Hermeneutiken bygger på idén om att förståelsen om en del bara kan uppnås om den 

ställs i förhållande till helheten. Utifrån denna premiss, har filosofer och forskare utvecklat 

den hermeneutiska spiralen. Enligt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, inleds 

tolkningsprocessen i den hermeneutiska spiralen med att forskaren tar en del, försöker placera 

den i relation till helheten, som då får en ny tolkning i och med den tillförda delen, och sedan 

går forskaren tillbaka till den studerade delen i en kontinuerlig, alternerande process. 

Forskaren uppnår till slut en fördjupad förståelse för helheten och dess delar.50 

                                                           
45 Saar, 2005, s. 104. 
46 Hansson Stenhammar, 2015, s. 146, 164; Saar, 2005, s. 104. 
47 Saar, 2005, s. 104-5 
48 Kvale & Brinkman, 2014, s. 18-9. 
49 Kvale & Brinkman, 2014, s. 17. 
50 Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193-4. 
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Tolkningsprocessen stämmer väl överens med den föreliggande uppsatsen ändamål. Med god 

förkunskap inom tidigare forskning samt analysverktyget, ämnar jag aktivt urskilja och tolka 

mening ur intervjupersonens utsaga, ställa det i relation till förförståelsen och intervjuns 

helhet och därefter följa upp intervjupersonens svar med relevanta och mer precisa följdfrågor 

i syfte om att öka de kvalitativa datas kvalitet.51  

 

3.2 Analysverktyg 

I denna sektion, ämnar jag beskriva teorin som dels ligger till grund för uppsatsens syfte och 

dels används som analytiskt redskap för att öka förståelsen gällande uppsatsens empiri. Jag 

har valt att utgå från Monica Lindgrens modell över fem olika diskurser kring estetiska 

verksamhetens eller uttrycksformens legitimitet i skolan, eftersom den är en av de mer 

övertäckande teorierna rörande just detta ämnesområde. Teorin omfattar fem diskurser, där 

lärare samt skolledare motiverar estetiska verksamhetens samt uttrycksformernas legitimitet i 

skolan som (1) kompensation, (2) balans, (3) lustfylld aktivitet, (4) fostran, och (5) 

förstärkning.  

3.2.1 Estetisk verksamhet som kompensation 

Uttalanden rörande estetisk verksamhet som kompensation handlar om elevers behov av 

praktiskt arbete inom fältet. Respondenterna resonerar att vissa elever har större behov av 

estetiskt arbetssätt för att kompensera för deras bristfälliga prestationer i andra ämnen. 

Lindgren menar att lärarna och skolledarna tillskriver sig ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt genom att lyfta fram den terapeutiska funktionen av estetisk verksamhet och 

att elever med funktionsvariationer behöver just den formen av stimulans. Respondenterna 

resonerar vidare att eleverna blir mer motiverade, gladare och får en högre tilltro till sig själva 

genom denna form av kompensation. Det antyds dels att de estetiska ämnena i skolan är 

mindre koncentrationskrävande och mindre intellektuellt ansträngande än andra skolämnen 

och dels att dessa elever är just mer begåvade i de estetiska ämnena än andra ämnen, oavsett 

om dessa elever faktiskt är det.52  

3.2.2 Estetisk verksamhet som balans 

Legitimeringen kring estetisk verksamhet som balans är till viss del lik estetisk verksamhet 

som kompensation, men inriktar sig inte specifikt mot elever med funktionsvariationer. 

                                                           
51 Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38; Kvale & Brinkman, 2014, s. 31, 85. 
52 Lindgren, 2006, s. 92-101. 
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Resonemanget som lärarna och skolledarna lyfter fram är att barn och ungdomar generellt sett 

behöver omväxling eller variation i olika skolaktiviteter, för att uppnå en form av balans. När 

eleverna väl genomgår en så kallad balanserad skoldag, uppnår de en helhet i sitt lärande. 

Diskursen kring helhet handlar mest om att det praktiska arbetet tillför verklighetsförankring 

för den teoretiska verksamheten. Med andra ord, eleven förstår hur hen kan använda viss 

teoretisk kunskap i det praktiska arbetet så som matematisk kunskap i slöjd. Lärarna och 

skolledarna menar att det praktiska arbetet fungerar då som kompensation för den teoretiska 

verksamhetens brist på verklighetsförankring och andra tillkortakommanden. Här återkommer 

även uppfattningen om dels att den aktivitet som bedrivs i estetisk-praktiska ämnen ej kräver 

tankeverksamhet eller koncentration samt att den har en terapeutisk eller avslappnande 

funktion.53 

 

3.2.3 Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet 

Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet befinner sig i samma område som de två 

föregående uppfattningarna utifrån retoriken att eleverna är i behov av att ”ha roligt” och 

omväxling för att bryta upp skolvardagen, som genomsyras av teoretisk verksamhet. Lärarna 

och skolledarna förklarar att eleverna behöver känna glädje och nöje i sitt skolarbete och det 

får de genom de estetisk-praktiska ämnena. Lindgren förklarar att faran med denna retorik är 

att den estetiska verksamheten upplevs vara mer på lek än allvar. En annan viktig punkt som 

lyfts fram i lärarnas och skolledarnas diskussion är frivilligheten. Samtliga elever tycker inte 

att allt är roligt. Det innebär enligt respondenterna att de behöver vara lyhörda till vad varje 

elev upplever är roligt och därmed inte tvingas göra det hen upplever tråkigt. Lindgren 

påpekar i sin analys att lustfullheten i denna diskurs blir då målet och skapar mening i 

skolarbetet. Intrycket läsaren får är dels att andra skolämnen anses tråkiga i förhållande till de 

estetisk-praktiska ämnena och att själva kunskapsinnehållet samt lärandemålen är sekundära 

mål i relation till den lustfyllda upplevelsen, som är det primära målet.54 

3.2.4 Estetisk verksamhet som fostran 

Retoriken kring estetisk verksamhet som fostran rör sig om att fostra elever till att bli goda 

medmänniskor och medborgare. Enligt Lindgren, tar lärarna och skolledarna upp två teman i 

denna diskurs: dels att estetisk verksamhet har en fostranfunktion och dels att den har en 

självutvecklingsfunktion. När respondenterna talar om fostranfunktionen handlar det främst 

                                                           
53 Lindgren, 2006, s. 101-7. 
54 Lindgren, 2006, s. 107-12. 
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om att utveckla elevernas sociala kompentens i hopp om att de blir lyhörda, toleranta, 

samarbetsvilliga och empatiska samhällsmedborgare. Den självutvecklingsfunktionen eller 

som Lindgren kallar den emancipatoriska funktionen inbegriper att elever utvecklar bättre 

självförtroende och får utrymme att frigöra sig själva eller uttrycka sig fritt genom att arbeta 

med estetiska uttrycksmedel. Lindgren kritiserar respondenternas uttalanden utifrån två 

punkter: dels att eleverna från början är ”dåliga” eller ”sämre” medborgare och behöver bli 

”bättre” och dels att de har för dåligt självförtroende än vad som anses begäras för att klara sig 

i samhället.55  

3.2.5 Estetisk verksamhet som förstärkning 

Den sista diskursen, estetisk verksamhet som förstärkning, handlar om att estetiskt arbete 

förstärker elevers lärande inom andra skolämnen än det estetiska. Det finns en antydan bland 

lärarna och skolledarna att estetisk verksamhet har överspridningseffekter, det vill säga att 

elevers prestationer i de estetisk-praktiska ämnena har en positiv effekt på eller ett positivt 

samband med deras prestationer i andra skolämnen. Om eleven till exempel får utrymme och 

möjlighet att kunna arbeta fritt och kreativt inom den estetiska verksamheten, kan dessa 

positiva effekter överföras till andra skolämnen. Diskursen involverar även ämnesintegrering, 

vilket påminner om retoriken kring estetisk verksamhet som balans. Genom att integrera 

många ämnen i ett projekt eller temaarbete, får eleverna en möjlighet att se helheten i hur alla 

dessa ämnen samverkar och kompletterar varandra för att uppnå denna helhet.56 

Alla dessa fem diskursen kan ge en bred bild över hur människor överlag – inte enbart 

lärare och skolledare – ser estetikens funktion i skolverksamheten. Dessa diskurser lyfter fram 

olika åsikter och reflektioner kring varför estetiska uttrycksmedel förekommer i 

undervisningen, vilket är relevant till uppsatsens syfte. Lärarnas och skolledarnas sätt att 

motivera estetikens roll i skolan kan influera elevers syn på estetik eller estetiska 

uttrycksmedel i undervisning. Valet av analysverktyget beror dels på lärares inflytande på 

elever samt dels på att den täcker mer övergripande de funktioner estetiska uttrycksmedel har 

beroende på lärandesituationen. 

 

 

 

 

                                                           
55 Lindgren, 2006, s. 112-4. 
56 Lindgren, 2006, s. 115-21. 
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4. Metod 

 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Inom den kvalitativa forskningen, finns det huvudsakligen tre olika intervjuformer – 

strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad intervju – vilka Anastacia H. Prokos och 

Andrea Fontana beskriver i sin bok, The Interview: From formal to Postmodern (2016). En 

strukturerad intervjuform innebär att intervjuaren utgår enbart efter standardiserade frågor, 

som enbart ämnar tillåta korta svar, i ett formulär. Denna intervjuform har fördelar att den är 

mer tillförlitlig med hänsyn till reliabilitet och att en kan intervjua betydligt fler personer i 

jämförelse med de mer ostrukturerade intervjuformerna på grund av de fasta frågorna. 

Nackdelen är att denna intervjuform tillåter väldigt sällan frågor, som ger djupare och mer 

utvecklade svar.57 Till skillnad från strukturerad intervjuform, innefattar den ostrukturerade 

intervjun att intervjuaren utgår bara efter öppna frågor, som tillåter djupare och mer 

utvecklade svar, för att få en större förståelse av ett fenomen. Fördelarna med denna 

intervjuform är just de informationsrika svaren samt att intervjuaren kan ställa följdfrågor för 

att fånga in mer information om ett visst fenomen – alltså kan intervjuaren själv bestämma 

vilken riktning hen vill gå med utgångspunkt i intervjusituationen. Att intervjuaren blir ett 

instrument, som i detta fall, kan vara en nackdel, då empirin är mer beroende av intervjuarens 

skicklighet att ringa in fenomenet.58 

I studien, har jag valt att kombinera båda intervjuformerna och därmed använda en 

semistrukturerad intervjuform (se Bilaga 1). En semistrukturerad intervjuform innefattar en 

mall av standardfrågor, som är anpassade till examensarbetets syfte och frågeställningar. 

Utifrån den informationen som intervjurespondenten tilldelar, kan intervjuaren ställa 

följdfrågor för att dels uppnå rikare information rörande varje standardfråga och dessutom 

utvidga respondentens svar genom att utforska olika synvinklar på en och samma fråga. Med 

andra ord, semistrukturerade intervjuer ger både möjlighet att säkerhetsställa kvaliteten på den 

deskriptiva datan genom standardfrågor (strukturerad intervjuform) och precisera samt 

utvidga den deskriptiva datan genom följdfrågor (ostrukturerad intervjuform). 

 

 

                                                           
57 Prokos & Fontana, 2016, s. 19-27. 
58 Prokos & Fontana, 2016, s. 39-47. 
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4.2 Urval 

Den population som är av intresse för den föreliggande forskningsstudien är gymnasieelever, 

som går i tredje året. Anledning till detta är dels att dessa elever är myndiga, vilket innebär att 

vårdnadshavarens godkännande till elevens deltagande inte är nödvändigt, och dels att dessa 

elever har erfarenhet från 13-års lång skolgång. Den långa erfarenheten kan erbjuda flera 

skolminnen rörande undervisning med estetiska eller konstnärliga arbetsmedel, vilket ökar 

sannolikheten för rik information. På grund av tidsavgränsning, har jag valt att avgränsa 

stickprovet geografiskt sätt till två gymnasieskolor i sydvästra Sverige.  

Fyra kvinnliga och fyra manliga respondenter har frivilligt ställt upp på intervju. 

Samtliga respondenter var mellan 17-19 år och går eller har gått i teoretiska 

högskoleförberedande gymnasielinjer. Jag har valt att ge respondenter fiktiva namn, för att 

underlätta läsningen av uppsatsen. Platserna för intervjuerna var ett på en gymnasieskola samt 

en sal i en lokal idrottshall. Tid bestämdes genom telefonsamtal. En minderårig respondent 

var tvungen att be om målsmannens eller målsmännens tillåtelse (se Bilaga 2). Varje 

respondent fick ta del utav ett informerat samtycke (se Bilaga 3), som inkluderade 

information om examensarbetets syfte, intervjuns procedur, deras rättigheter som deltagare i 

en studie, spridning samt konfidentialitet.59 Innan de skulle skriva ner sin underskrift på 

dokumentet, frågade jag dem om de hade några frågor angående texten. Jag försäkrade dem 

att underskriften är enbart en försäkring om att de förstod sina rättigheter och godkänner 

informationen. Samtliga respondenter gav sitt godkännande av att jag kunde kontakta dem 

efter intervjun för möjlighet att komplettera intervjuerna med mer information.  

 

4.3 Operationalisering 

Utifrån de fem diskurserna i Lindgrens teori, har jag formulerat lämpliga intervjufrågor. För 

att få en bild av elevernas syn på estetiska uttrycksformers roll i teoretisk undervisning, har 

jag valt att fokusera på deltagarnas tidigare erfarenheter av arbete med estetiska uttrycksmedel 

och därefter ställt frågor rörande vad de tycker om sådant arbete, vad de upplever att de har 

lärt sig samt vilken nytta de upplever att sådant arbetssätt för med sig till deras värld och 

framtid. Genom att gymnasieeleverna resonerar kring estetiska uttrycksmedel i förhållande till 

deras lärande, diskuterar de på så sätt estetiska uttrycksmedels funktion i undervisningen. 

 

                                                           
59 Kvale & Brinkman, 2014, s. 106-7. 
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4.4 Databearbetning 

Efter transkriberingen av de åtta intervjuerna har jag valt att analysera empirin genom en 

textanalys. Bearbetningsprocessen kommer att inleda med att bekanta sig med empirin genom 

att lyssna på ljudfilerna och läsa igenom transkriberingarna upprepade gånger. Därefter 

kommer information ur respondenternas utdrag att markeras och tas ut utifrån 

examensarbetets syfte samt analytiska verktyg.  

 

4.5 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskningsintervju är en vanligt förekommande deskriptiv forskningsmetod efter 

etnografiska fältintervjuer i den tidigare forskningen kring examensarbetets ämnesområde och 

båda har sina styrkor och svagheter. Styrkan i den kvalitativa forskningsintervjun är att 

forskaren får tillgång till intervjupersonens utsaga om ett visst samhällsfenomen. Dock, menar 

Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne att intervjumetodens svagheter är att den bidrar 

till en begränsad bild över fenomenet forskaren undersöker och det råder en risk att 

intervjupersonens uttalande skiljer sig från hans eller hennes beteende eller handling i 

verkliga livet.60 Dessa två svagheter behandlas i den etnografiska studien, där den 

etnografiska forskaren kompletterar fältintervjuer med observationer och vice versa. 

Dessutom, är etnografiska studiens ytterligare svaghet att den är tidsödande, det vill säga, kan 

ta allt från en månad till flera år, i jämförelse med den kvalitativa forskningsintervjun, som tar 

relativt snabbt att genomföra. På grund av examensarbetets begränsade tidsram, föll valet av 

metod på forskningsintervjun.  

Intervjuledarens roll är också en viktig faktor, som kan påverka både kvaliteten av den 

deskriptiva datan och respondenten. Att jag var intervjuaren hade både för- och nackdelar. 

Fördelen var att somliga respondenter kände mig sedan tidigare. Bekantskapen mellan mig 

och respektive respondent kan ha fått dem att känna sig trygga och avslappnade under 

intervjun, vilket kan ha gjort att de kände sig mer bekväma att dela med sig av djupare 

information rörande intervjufrågornas innehåll. Nackdelen är att eleverna har mött mig 

tidigare som lärarpraktikant och vet om att jag studerar till att bli färdig lärare, vilket kan 

möjligen påverka vad de säger och hur de säger saker.61 Ett sådant tillfälle var speciellt 

påtagligt när Anders uttryckte ”ingen kritik mot lärare…” fåtal gånger under diskussionen om 

lärarens roll. Utöver denna relationsfaktor påverkas den kvalitativa datan utav 

                                                           
60 Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53-4. 
61 Prokos & Fontana, 2016, s. 53-6. 
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forskningsledarens tidigare praktiska erfarenheter inom intervjuteknik. Ju mer praktisk erfaren 

en intervjuare är, desto högre kvalitet på empirin. Det kvalitativa datan som har samlats in i 

den föreliggande studien bör granskas med viss reservation, då intervjuledaren är en amatör 

intervjuare.62 

Plats är även en viktig faktor, som kan påverka intervjusituationen. Grupprummet samt 

salen var först och främst inte väl ljudisolerat. Olika ljud så som klackarskor mot hårt golv 

samt musik kan störa den pågående intervjun genom att skapa en uppmärksamhetskonflikt, 

där både intervjuaren och intervjurespondenten brottas med att blockera det irrelevanta ljudet 

och samtidigt behålla uppmärksamheten på intervjusamtalet. Dessutom hade grupprummet en 

glasvägg som vetter mot en större sal. Respondenten var placerad med ansiktet mot 

glasväggen, vilket gör att blicken kan förflyttas från intervjuaren till vad som pågår utanför 

grupprummet. Den visuella samt auditiva distraktionen, speciellt i kombination, kan ha en 

stor inverkan på respondentens uppmärksamhet.63 

Sviktande minne kan också vara en faktor, som kan påverka kvaliteten av datamaterialet 

i intervjuerna.64 Jag har valt att intervjua gymnasieelever, för att få ta del utav de erfarenheter 

och upplevelser eleverna har haft under hela deras skolgång. Ett av problemen med detta är 

glömska. I sin bok, Memory: The Key to Consciousness (2005, menar Richard F. Thompson 

och Stephen A. Madigan att ju äldre ett minne är, desto svårare är det att återkalla detaljer av 

minnet. Denna svaghet blev jag medveten om under intervjuernas gång, då respondenterna 

skulle återkalla minnen av olika läroprojekt, som inkluderade vissa estetiska uttrycksformer. 

Eftersom de flesta minnesupplevelserna de hade förekom under grundskolan, hade 

respondenterna svårt att beskriva vad läroprojektet handlade om och hur de upplevde under 

och efter läroprojektets gång. Detta problem blev speciellt påtagligt under intervjun med 

Bella, som inte delade samma syn som de andra sju respondenterna. Eftersom hon inte var 

intresserad av estetiska verksamheter, blev det svårare för henne att beskriva i detalj de 

upplevelser hon har haft av att arbeta med estetiska uttryckssätt i teoretisk undervisning. Detta 

stämmer överens med Carlos Valiente, Jodi Swanson och Nancy Eisenbergs studie rörande 

emotioners påverkan på akademisk framgång, “Linking Students’ Emotions and Academic 

Achievement: When and Why Emotions Matter” (2012). De menar att neutrala eller negativa 

                                                           
62 Prokos & Fontana, 2016, s. 57-9. 
63 Lizon, 2014, s. 1-2. Se sammanställningen av tidigare forskning rörande bullers påverkan på kognitiva 

förmågor. 
64 Thompson & Madigan, 2005, s. 86-116. 
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emotioner försvårar inte bara olika kognitiva förmågor, men även detaljerad framkallning av 

minnen.65 

 

 

5. Resultat och analys 

 

I denna sektion, kommer respondenters utsagor att återges och tolkas i ljuset av den 

föreliggande uppsatsens analytiska verktyg. Uppsatsens syfte är att undersöka 

gymnasieelevers syn på estetiska uttrycksmedlens roll i undervisning annan än estetisk-

praktisk. Respondenterna har pratat kring deras erfarenheter av sådan skolverksamhet och 

därefter besvarat frågor rörande deras åsikter och tankar om estetiska uttrycksmedlets 

funktion i sådan verksamhet. Resultatet är organiserat utifrån Lindgrens fem diskurser och 

under varje underrubrik erbjuds en kort beskrivning av varje diskurs. 

 

5.1 Estetisk verksamhet som kompensation 

Enligt Lindgren, handlar denna kategori om hur lärare och skolledare legitimerar den estetiska 

verksamhetens roll i skolan utifrån specifikt principen att elever i särskilda behov66 tillskrivs 

ett större behov av estetisk verksamhet än elever utan särskilda behov. Utifrån den 

föreliggande uppsatsens empiri, har tre av åtta respondenterna uttalat sig i enlighet med 

kategorins kännetecken. Av dessa utsagor, kan jag utskilja två teman: lärandebehov och 

identitet.  

Det första temat innefattar hur respondenterna ser på de estetiska uttrycksformerna samt 

verksamheterna utifrån deras lärandebehov. Christer är den enda respondenten som har tagit 

upp ämnet rörande elever med olika funktionsvariationer eller särskilda behov, när han har 

pratat om rollspel: 

 

Christer: Jag vet inte riktigt om jag kan sätta fingret på att jag har lärt mig någonting av att göra 

just det, mer än att det kan vara ett annat sätt att lära sig… om det ämnet eller vad man rollspelet 

är för. Så kan du få… det är samma sätt som att vissa vill gärna få höra det och vissa vill gärna 

göra saker för att lära sig… och då kan det kanske vara ett annat sätt för såna som har svårt att ta 

in information från några som pratar så kan den gärna kanske göra det och få information på det 

sättet. 

 

                                                           
65 Valiente, Swanson & Eisenberg, 2012, s. 131-2. 
66 Med särskilda behov, innebär det främst funktionsvariationer så som psykisk nedsättning ( till exempel 

depression) och läs-och skrivsvårighet. Se Lindgren, 2006, s. 93-101. 
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Eftersom Christer har en mer neutral ställning till rollspel, pratar han istället om olika elevers 

behov eller preferenser av andra läromedel eller arbetssätt för att ta till sig information. Detta 

kan tolkas som han tar på sig ett specialpedagogiskt förhållningssätt, då han uttrycker en 

förståelse för elever i särskilda behov och pratar därefter i termer av att individanpassa 

undervisning för just dessa elever. Detta förhållningssätt stämmer överens med denna diskurs, 

då Christer resonerar kring att elever i särskilda behov av viss inlärningsmetod behöver mer 

utav det. 

Det andra temat berör hur respondenterna ser på de estetiska uttrycksformerna samt 

verksamheterna utifrån sin identitet. Det är främst två respondenter – Bella och Björn – som 

har pratat om sitt personliga ställningstagande, behov och preferenser gentemot estetiska 

uttrycksmedel. I två följande utdrag från separata intervjuer, pratar Bella och Björn om sina 

personliga åsikter samt tankar rörande arbete med rollspel: 

 

Björn: Det var väldigt roligt eftersom jag personligen är väldigt kreativ person, arbeta kreativt 

och tycker om praktiska saker och därför tycker jag att det är kul att ta det här teoretiska och 

sätta in det i praktiken och får jobba utifrån det så här. Och man lärde sig mer på ett annat sätt 

liksom. Du fick skriva ett manus på lite olika saker, så även själv får framföra det också med 

dom människorna samtidigt som jag personligen tyckte att man lärde sig bra på det sättet. 

---- 

Bella: /…/ jag har aldrig varit bra på att spela teater… det är väl inte riktigt min grej… jag 

föredrar egentligen bara vara, bara prata som mig själv och inte utifrån något annat. 
 
/…/ Alltså jag föredrar egentligen att ha lite mer traditionellt om man ska säga. Att… läraren 

har genomgångar och sådär. Jag lär mig bättre på det sättet så för mig så… kanske det inte gav 

mig så mycket egentligen… /…/ Men… om jag får välja teater eller genomgångar och prov och 

sådär, så väljer jag hellre det [genomgångar och prov]. Är inte så mycket för teater just. 

 

Det som är intressant i dessa två utdrag är att personerna inte bara talar om sig själva i relation 

till estetiska uttrycksmedel, men att de även delger helt skilda åsikter. Å ena sidan, utmärker 

Björn sig själv som en kreativt och praktiskt lagd person och tar en klar positiv ställning för 

skolarbete med estetiska uttrycksmedel. Å andra sidan, tar Bella en tydlig ställning mot 

skolarbete med estetiska uttrycksmedel och identifierar sig mer som en teoretiskt lagd person. 

Som tydligt framkommer i Bellas utsaga, föredrar hon teoretisk undervisning i form av 

genomgångar, prov m.m., vilket kan då tolkas som att hon upplever sig ha större behov av det 

utifrån förutsättningen att hon lär sig ”bättre” genom det. Utgår en från liknande premiss, kan 

en tolka att Björn är i större behov av skolverksamhet med estetiska uttrycksmedel eftersom 

han föredrar det samt att han eventuellt lär sig bättre genom det. Dock, kan detta ej fastställas 

på grund av att han ej uttrycker detta konkret som Bella gör. Förutom det, fungerar premissen 
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väl inom denna diskurs, då båda respondenterna ser sig själva som elever i särskilda behov 

dock mer utifrån deras personligheter. 

 

5.2 Estetisk verksamhet som balans 

Inom diskursen estetisk verksamhet som balans, innefattar barns och ungdomars behov av 

omväxling, där den teoretiska skolverksamheten balanseras eller vägs upp med en mer 

estetisk verksamhet för att uppnå en balans.67 Utifrån den föreliggande empirin, har samtliga 

deltagare uttalat sig i enlighet med denna diskurs grundprinciper. 

Behovet av att ha variation eller omväxling i lärandet är ett tema, som genomsyrar alla 

intervjuerna. När respondenterna pratar om variation i skolverksamheten, talar de oftast om 

deras erfarenheter samt åsikter om estetiska uttrycksmedel i relation till den teoretiska 

verksamheten. I följande utsagor, pratar gymnasieeleverna om vikten av omväxling: 

 

David: Så det kan vara beroende på hur mycket man har att skriva om. Men jag tycker att det är 

många fall det är skönt att jobba med en poster, för att det är… roligare. Det är inte någonting 

man gör varje gång, alltså varje… alltså oavsett vilka ämnen man har gjort, så har man alltid 

gjort en redovisning där man bara står och pratar. Och det… det är liksom skönt att lämna det 

vanliga… väldigt ofta.  

---- 

Alva: /…/ Och sen blev det ju lite annat med. Det blev ju inte det gamla vanliga att man bara 

står där uppe utan man även ja kan arbeta på ett annat sätt. Så det behövs variation. För att bara 

köra samma, det blir enformigt. 

 

I båda utsagorna, berättar respondenterna sina erfarenheter om att de estetiska 

uttrycksformerna, som i detta fall berör bild respektive film, bryter upp ”det vanliga” eller 

”det gamla vanliga”, som refereras till den traditionella redovisningsformen ”där man bara 

står och pratar”. Båda deltagarna menar i sina respektive uttalanden att det är nödvändigt att 

ha variation i en annars enformig undervisningsmetod, annars löper en risken av att det blir 

tråkigt och ostimulerande. Till skillnad från Alva, beskriver David lite mer detaljerat 

kontrasten mellan ett estetiskt arbetssätt och ett teoretiskt arbetssätt. Förutom att arbetet med 

poster är mer lustfyllt, menar han även att det är ”skönt” att arbeta med det uttrycksmedlet. 

Ordet ”skönt” ger intrycket av att posterarbete är mer avslappnat och mindre mödosamt, 

vilket demonstrerar ett mer terapeutiskt förhållningssätt till estetisk verksamhet i jämförelse 

med den teoretiska verksamheten som saknar liknande konnotation.  

                                                           
67 Lindgren, 2006, s. 101-107. 
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När det rör sig om helhetsperspektivet – att den teoretiska och estetiska verksamheten 

integreras för att skapa ett mer enhetligt lärandesammanhang – pratar respondenterna oftast i 

termer av hur skolarbetet med det estetiska uttrycksmedlet kompenserar för den teoretiska 

verksamhetens brister. I följande två utdrag, pratar Anders om sin åsikt beträffande rollspelets 

och generellt estetiska uttrycksmedlens nytta i annan undervisning än estetisk-praktisk: 

 

Anders: Jag tyckte… det kan vara bra med sånna arbeten för att… om man till exempel lärt sig 

ja grunderna i engelskan så har man lärt sig hur man använder vissa ord och hur man skriver 

glosor och sånt. Visst, det är väl bra. Men… sen så när man får använda det i praktiken, vilket 

man fick här, så får man situationer där man får, då känner man verkligen att javisst jag kan det 

här. Jag kan sitta i ett klassrum liksom och såga att jag fick alla rätt på glosorna, men sen när jag 

kommer till liksom England så kanske jag kan inte ett dugg. Jag kan inte föra en normal 

konversation. 

 

/…/ Ja… alla sånna här sorter, om man säger estetisk inlärning förbereder en på praktiska 

situationer… skulle jag säga. 

 

Den första utsagan är intressant i och med att den beskriver skillnaden mellan en teoretisk 

verksamhet och en estetisk verksamhet samt lyfter fram en tydlig brist i den teoretiska 

verksamheten. Anders menar genom sitt uttalande att det är viktigt att förstå och memorera 

glosor på engelska, men att det även är viktigt – om inte viktigare – att kunna använda dem i 

praktiken genom ett estetiskt uttrycksmedel, som i detta fall är rollspel. Här påvisar Anders 

tydligt den teoretiska verksamhetens brist på verklighetsförankring – att ”föra en normal 

konversation”. Den andra utsagan lyfter fram en mer generell styrka, som de estetiska 

verksamheterna och uttrycksformerna besitter medan teoretiska verksamheten saknar. Genom 

Anders resonemang, kan en tolka att kombinationen av båda skolverksamheterna – 

ordkunskap samt rollspel – ger upphov till att elever med andra ord får tillgång till en helhet i 

sitt lärande.  

 

5.3 Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet 

Denna diskurs innefattar barns och ungdomars behov av lustfyllda verksamheter i skolan, där 

målet är att de ska ha roligt och vara glada. Lärarna och skolledarna i Lindgrens studie 

argumenterar för att elever behöver leka eller få roliga upplevelser, för att dels ha tillräckligt 

med kraft att orka en hel skoldag och dels känna meningsfullhet i skolarbetet.68 Utifrån den 

samlade empirin, har samtliga respondenter pratat om lustfullhet i samband med arbete med 

estetiska uttrycksmedel. Tre olika teman har tagits upp angående estetisk verksamhet eller 

                                                           
68 Lindgren, 2006, s. 107-112. 
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arbete med estetiska uttrycksformer som lustfylld aktivitet: lekfullhet, meningsfullhet och 

levandegörandet. 

När respondenterna pratar om lust rörande estetiska uttrycksmedel, har de vid enstaka 

tillfällen likställt det med lekfullhet. I följande utdrag, har Alva motiverat vad hon finner 

lustfyllt med rollspel i undervisning: 

 

Alva: Ja, man fick ju på ett sätt leka fram det om man säger så. I och med att man ska kunna 

vara kreativ och det ska bli en bra till exempel pjäs utav det. Så jag kände att, ah, jag lärde mig. 

Det blev… så hade man bara haft teater som framställning, så hade det inte riktigt passat mig 

om man säger så. Men att liksom ha en blandning, eller liksom ha en sånna här framställningar 

också och inte bara liksom ha mer fullt seriöst utan även kunna ha mer roligt om man säger så. 

Om man kan uttrycka det så. 

 

/…/ Men alltså teater, visst man måste verkligen öva in sina repliker så det blir väldigt seriöst, 

men vill ju verkligen kunna dom utantill, man har publik. 

 

Alva resonerar kring arbete med estetiska uttrycksmedel eller kreativt skapande i förhållande 

till lek. Lekfullheten förtydligas inte bara genom ord som ”leka fram det” och ”kunna vara 

kreativ” utan även genom jämförelsen hon för mellan teater och rollspel. Jämförelsen bygger 

på resonemanget att teater är mer seriöst än rollspel. Teater beskrivs vara mer allvarlig med 

hänsyn till påfrestningen av att öva in repliker, kunna replikerna utantill samt leverera dem 

inför en publik. På grund av denna påfrestning, upplever Alva att dramaformen inte passar 

henne. Rollspel, däremot, beskrivs som mindre allvarligt och mer roligt på grund av 

lekfullheten. Allt som allt, associeras lekfullheten enligt respondenten med större glädje och 

nöje samt mindre allvar.  

Ett annat resonemang, som förs rörande lusten och glädjen i estetiska uttrycksmedel, 

innefattar graden av meningsfullhet. När respondenterna besvarade frågorna kring musik som 

uttrycksmedel i undervisningen, har de oftast pratat om hur ”nära” musiken är till dem själva 

och elever generellt. Christer inleder ämnet med att säga att ”/…/ [m]usik är ju en stor del av 

våra liv…” och att fortsätter på följande vis: 

 

Christer: /…/ musiken använder vi mycket på fritiden och då blir det liksom inte som ett 

skolarbete utan det är mer att… man sitter… man tänker sig att man sitter själv hemma och gör 

detta, men man är ändå i skolan och gör sitt arbete liksom…  
 
/…/ Näh, det som är bra är att dom… det känns verkligen som om lärarna försöker verkligen 

möta oss elever i alla fall halvvägs… inte bara går i sitt spår liksom det här ska vi göra. Utan 

att… det kändes som vi elever hade påverkat dom lite ändå. Fått dom att tänka om lite, för att 

dom skulle… för att vi skulle få det lite roligare… under lektionstiden och sådär. 
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Christers resonemang angående musikens meningsfullhet bygger på att musik är generellt sett 

ett intresse som alla barn och ungdomar delar och genom att analysera låttexter, som är 

aktuella, blir undervisningen mer lustfylld. Glädjen av att arbeta med musik genereras utifrån 

premissen att det inte känns som ”skolarbete” utan det känns mer som ”hemma”. 

Respondenten utgår från föreställningen om att elever upplever oftast det de gör på fritiden 

(eller hemma) som meningsfullt, då det inbegriper deras intressen. Däremot, skolarbete har en 

tendens enligt Christer att inte innehålla något av det som eleverna finner meningsfullt. 

Genom att läraren tar in något från elevernas värld samt kultur in i undervisningen så som 

aktuella låtar, upplever eleverna mer glädje samt nöje i skolarbetet. Det blir med andra ord 

mindre ansträngt och mer intressant för eleverna. Detta resonemang kring att meningsfullhet 

generar glädje förstärks ytterligare genom Daniellas uttalande, när läraren – istället för 

eleverna – väljer låtar: ”/…/ det var inga låtar … från vår generation sådär… /…/ och då blir 

det lite, lite tråkigare”. 

Det sista temat – levandegörande – handlar om att lärarna använder sig utav estetiska 

uttrycksmedel som tillskott till skolmaterial för att skapa ett större intresse och glädje bland 

eleverna. I följande utdrag, berättar Björn om när två lärare har ingått i rollspel för att 

presentera ett ämnesområde samt en uppgift i historia: 

 

Björn: /…/ Och framför allt så det här ämnesområdet gjorde dom de intresseväckande. När dom 

tog upp ett rollspel eller när dom gjorde det så fantastiskt, men blev ju intresserad av området. 

Lite annat än när man tar upp en bok och läser 142 till 196 liksom… efter andra sida, så har man 

glömt den första sidan och så är allt borta liksom. Men när dom gestaltade det på en scen så 

sätter det sig bland annat i minnet och gör att man blir intresserat och det är ju kul…  

 

/…/ det som du läser, skulle jag läsa en berättelse eller en faktabok, så skulle jag sett det på ett 

sätt, men när dom ta in inlevelserikt så kanske man får en känsla av det… det var så här han var, 

det var så här när hon var, det var ungefär så här det såg ut liksom. Liksom, det… är nästan som 

att se på film liksom. Man får liksom många intryck liksom… och det tror jag kan vara 

intressant. Att läsa en bok, så får du egentligen vara ett perspektiv… 

 

I båda utsagorna, beskriver Björn utförligt hur rollspelet, som lärarna framförde, skapade 

intresse och lust hos åskådarna. Detta gör han speciellt effektivt genom att jämföra bokläsning 

med föreställningen. Föreställningen beskrivs som ”intresseväckande”, ”så fantastiskt”, 

”inlevelserikt” och ”kul”, vilket enligt honom underlättade minnesprocessen samt tillgång till 

olika intryck och synvinklar. Bokläsningen, däremot, beskrivs som att den försvårar 

minnesprocessen och att den erbjuder enbart ett perspektiv och lite intryck, vilket gör 

aktiviteten betydligt mindre lustfyllt. Allt som allt, genom att skapa intresseväckande eller 

känslomässig upplevelse för eleven ökar en hens intresse och lust för lärande. 
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5.4 Estetisk verksamhet som fostran 

Diskursen rörande estetisk verksamhet som fostran innefattar främst undervisningsmål med 

samhällsanknytningar så som att göra barn och ungdomar till goda samhällsmedborgare samt 

människor.69 Sammanställningen av empirin visar att nästan alla respondenterna pratat kring 

ämnet. Genom en noggrann undersökning av intervjuerna har jag funnit tre teman: personlig 

utveckling, samarbetsförmåga och empati.  

Det första temat handlar om att respondenterna motiverar de estetiska uttrycksmedlens 

roll i undervisningen som en pedagogisk metod att fostra eleverna mot att bli bättre 

människor. Resonemanget som tas oftast upp inom detta tema är att ungdomar behöver fostras 

till att bli bättre talare. I följande utdrag, redogör Björn för vikten av att rollspel i 

undervisningen: 

 

Björn: Jag tror generellt att kanske inte inlevelse just, men generellt sätt skulle vara bra om 

skolan skulle ta nytta utav det… alltså lära sig konsten att prata, våga prata, våga stå upp, tror 

jag kan göra väldigt stor nytta om man framför saker rent kreativt, rent rollspelsmässigt. Att om 

man från tidigare ålder i skolan lär sig stå upp och säga små korta ord, vilket gör att du blir mer 

självsäker och det kan få… det är ofta också nervositeten som kanske inte går in så bra. Det 

kanske har med osäkerhet i grunden att göra. Lär man sig då från tidig stadie, tala, våga stå upp 

och vara säker på sig själv, så tror jag att allt sånt där flyttar på sig i det här fallet. 

 

Utdraget är intressant, eftersom Björn resonerar kring talrädslan – alltså rädsla att tala inför 

andra människor – i relation till osäkerhet eller dåligt självförtroende. Han menar att genom 

tidig träning i retorik – ”lär sig stå upp och säga små korta ord” inför klassen – och rollspel 

kan elevers självförtroende stärkas och talrädsla och osäkerhet förebyggas. I linje med detta 

argument, stärks intrycket av att Björn upplever att det är viktigt att våga prata, stå upp för 

sina åsikter och vara självsäker utanför skolan, för att en ska vara en god medborgare. 

Den andra tema handlar om att elever tränar på sin samarbetsförmåga genom att utöva 

estetiska uttrycksmedel, eftersom sådant arbetssätt oftast innefattar grupparbeten. Björn delar 

med sig av sin erfarenhet med rollspel och vad han upplevde att han lärde sig utifrån det 

arbetssättet: 

 

Björn: /…/ att man lär sig samarbeta. Det är väl ändå en stor del. Du är ändå i grupp, där allting 

ska klaffa liksom… på många sätt och vis. Det är inte bara du… arbeta med manus, öva in 

manuset… /…/ och lite team-känsla ju som att hjälpas åt… är det någon som tappar bort sig, så 

borde dom andra stötta upp kanske och rosa fram repliken snyggt kanske. 

 

                                                           
69 Lindgren, 2006, s. 112-4. 
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/…/ Man behöver lära sig mycket av samarbete med människor idag. Vi är väldigt egoistiska i 

dagens samhälle, där vi enbart se till oss själv. Så jag tror att det kan vara extremt bra om man 

lär sig samarbeta med dom… det behöver man generellt sett. Det är ett bra sätt att gestalta här. 

 

I utdraget, lyfter Björn fram rollspel som ett sätt för att träna på att samarbeta med olika 

människor i en grupp mot ett gemensamt mål – i detta fall, ett rollspel. Det handlar om att 

träna på förmågor så som att skapa ett manus tillsammans med andra människor och hjälpa 

gruppmedlemmar som är i nöd. Dessa förmågor menar han är väldigt viktiga i relation till det 

västländska samhällets individorienterade kultur, där människor överlag är ”väldigt 

egoistiska”. Det kan tolkas att Björn upplever att samarbetsförmågan är inte bara en viktig 

aspekt hos en god samhällsmedborgare, men även en viktig förutsättning för att bryta 

samhällsutvecklingen av egoistiska medborgare – speciellt i ljuset av kommentaren, ”det är 

inte bara du”.  

I linje med förmågan till samarbete, handlar det tredje temat om att använda estetiska 

uttrycksmedel för att utveckla den empatiska förmågan. Både Christer och Alva berättar om 

sina erfarenheter av rollspel och vad de upplevde att de lärde sig genom den estetiska 

uttrycksformen: 

 

Christer: Ja, det är mycket sånt här… där man pratar om mobbning och dom här bitarna. Som man… 

dom ville gärna att man liksom… får en känsla för hur det kan kännas. /…/ Jag tycker att det kan vara 

bra för att du… just det här med rollspel att du sätt in i en roll och då kan du… har du till exempel inte 

erfarenheten av att vara då mobbad eller kränkt och så här och du får den rollen som blir mobbad och 

kränkt då kan du ändå få en stark känsla för hur det kan kännas för andra. 

---- 

Alva: /…/ och man fick verkligen… man fick leva sig in i en annan roll och vara en annan person. /…/ 

Och sen behöver man inte heller i vissa pjäser så lever man in sig i någon annans roll och… man kan 

ta lärdom av det också. /…/ Att man ser någonting ur ett annat perspektiv liksom. 

 

I båda utdragen, motiverar Christer och Alva fördelen med rollspel som ett sätt för barn och 

ungdomar att öka sin förståelse och medkänsla för andra människors reaktioner och 

ageranden i olika situationer. Christer argumenterar för vikten av att gå igenom en liknande 

upplevelse som ett offer för mobbning och kränkning gör i syfte om att uppnå ökad 

medkänsla och förståelse för dessa människor. I linje med den lärdom Christer presenterar, 

går det även utröna ett annat fostrande mål i rollspelet: att göra elever mer benägna att ta 

avstånd och till och med motverka från mobbning och kränkning. Denna lärdom är en del av 

den demokratiska värdegrunden, vilket skolan har i uppdrag att förmedla till eleverna. Detta 
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uppdrag kan i sin tur tolkas som att barn och ungdomar ej har en klar uppfattning om 

demokratiska värdegrunder och därför behöver de lära sig det.  

 

5.5 Estetisk verksamhet som förstärkning 

Denna diskurs handlar om att elevers lärande inom andra ämnen förstärks via utövandet av 

estetiska uttrycksmedel, där överspridningseffekter och ämnesintegration är centrala begrepp. 

Utifrån den samlade empirin, har tre av åtta deltagare pratat utifrån denna diskurs. De två 

teman överspridningseffekter och ämnesintegration tas upp i intervjuerna. 

Det första temat – överspridningseffekter – innebär att estetiska uttrycksmedlens roll är 

att de lärdomar eleverna tar med sig från de estetiska uttrycksmedlen kan överföras och även 

förstärka lärandet i andra ämnen. I följande utsaga, berättar David om vad de tyckte om och 

upplevde att de lärde sig genom arbete med musik: 

 

David: Så det var kul. Men… det var… det var pirrigt. Alltså det var jobbigt, men det var 

väldigt kul att skriva texten också. För att man var tvungen att sätta sig in oss i arbetet så pass 

mycket. Jag kan typ jättemycket om miljön för att jag har behövt sätta mig så mycket i det, för 

att kunna skriva en låt om det.  
 
/…/ Att själv skriva var ju att… vad, hur behöver jag… vad ska jag säga? Vad ska jag sätta in, 

hur man ska förstå ett sammanhang utav det liksom. Jag vet inte vad jag ska… hur man ska få in 

tillräckligt mycket [information] för att man ska fatta. Tillräckligt bra för att det ska låta bra i 

låten liksom. 
 
/…/ När man analyserar liksom bara att man försöker förstå saker att förstå djupare mening i 

texten på. Det behöver inte vara låttexter. Det kan vara böcker också. 

 

David beskriver att han har tagit till sig fakta om miljö, lärt sig om låttextstruktur samt att ta 

ut väsentliga detaljer i faktautbudet för att förmedla ett budskap och skapa en helhet i 

låttexten genom låtskrivarprocessen. Dessa färdigheter är relevanta med hänsyn till att lyfta 

fram budskap eller mening i texter så som böcker samt att till exempel skriva olika sorters 

texter så som uppsatser. Utdraget demonstrerar att David är medveten om vilka kvaliteter han 

lär sig genom estetiska uttrycksmedel samt hur han kan dra nytta av dem i annan 

skolverksamhet. Det estetiska uttrycksmedlet – musik – får en mer förstärkande roll utifrån 

hans redogörelse.  

Det andra temat – ämnesintegration – utgår från premissen att ju fler ämnen som 

integreras i en skolverksamhet desto bättre kvalitet på lärandet. Däremot, har inga 

respondenter delgett erfarenheter beträffande ämnesintegration i den utsträckningen att de har 

varit med om ämnesövergripande projekt utan det har istället rört sig om att kombinera flera 
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olika uttrycksmedel i ett och samma sammanhang. Två av respondenterna, Carin och 

Daniella, har förmedlat sina erfarenheter gällande en sådan skolverksamhet: 

 

Carin: Det är roligt, för man det inte bara att man sitter och läser en bok om landet eller så utan 

man får liksom… man lär sig genom att se bilder, läsa text och man kan se vad alla andra har 

gjort också, det är ett kul sätt för man får jobba lite med det, det är inte bara att hålla i en bok 

liksom.  

---- 

Daniella: Jo, det tycker jag. Då brukar det oftast vara såhär man ska gå omkring och kolla på 

andras postrar också. Då blir det lite mer, det är ju roligare att läsa lite fakta från en sån än ett 

stort häfte eller sådär i ett arbete så. Det kan jag ändå tycka är lite roligare, när det är lite bilder 

och sådär. Lite, lite roligare att läsa. 

 

Skolverksamheten som Carin och Daniella beskriver är en utställning av postrar, där de har 

tillsammans med andra elever i klassen skapat alstrarna och redovisat dem inför varandra. 

Sådant sammanhang menar de kombinerar uttrycksmedlarna så som bild, skrift och tal, vilket 

båda respondenterna upplever är ”kul” i förhållande till bokläsning eller ”roligare att läsa” 

postrar än häften eller arbeten. Det kan tolkas att både Carin och Daniella upplever att sådant 

arbetssätt, där flera uttrycksformer ingår, förhöjer lusten, vilket i sin tur kan förstärka lärandet 

av postrarnas innehåll genom den emotionen.  

 

 

6. Avslutning 

 

I detta kapitel, följer en sammanställning av de tolkningar och slutsatser som presenterats i 

föregående kapitel i förhållande till uppsatsens syfte. Dessa tolkningar och slutsatser kommer 

därefter att diskuteras och relateras till tidigare forskning. Förslag för framtida forskning 

erbjuds i diskussionen.  

 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsens syfte är att undersöka gymnasieelevers syn på estetiska uttrycksmedlens roll i 

undervisning annan än estetisk-praktisk. Resultatet har visat att eleverna har liknande tankar 

kring de estetiska uttrycksformernas funktion i undervisning som lärare och skolledare i 

Lindgrens studie. Här följer en sammanställning av de tolkningar samt slutsatser, som har 

lyfts fram i resultatet. 
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De tolkningar och slutsatser som ingått i diskursen rörande estetisk verksamhet som 

kompensation har respondenterna pratat om att elever i särskilda behov behöver mer tid samt 

fler tillfällen med visst uttrycksmedel än elever utan särskilda behov utifrån lärande och 

identitet. I den andra diskursen, estetisk verksamhet som balans, har deltagarna lyft fram 

vikten av variation och omväxling för att bryta upp den monotona skolverksamheten samt 

behovet av att ha ett helhetsperspektiv på lärande genom att estetiska uttrycksmedel och 

teoretiska verksamheten kompletterar varandra. Respondenterna har i diskursen, estetisk 

verksamhet som lustfylld aktivitet, lyft fram lekfullhet, meningsfullhet samt levandegörande 

som viktiga aspekter hos estetiska uttrycksmedel för att inge lust och glädje hos elever. I den 

fjärde diskursen, estetisk verksamhet som fostran, menar gymnasieeleverna att elever kan 

utveckla mod för att tala inför andra människor, utveckla självförtroende, öva på 

samarbetsförmågor samt utveckla lyhördhet för olika människors perspektiv genom estetiska 

uttrycksmedel. I den sista diskursen, estetisk verksamhet som förstärkning, pratar 

respondenterna om att de förmågor samt färdigheter som en övar i arbete med estetiska 

uttrycksmedel kan appliceras till andra ämnen samt verksamheter. En annan tolkning här är 

att olika uttrycksmedel i samverkan kan öka kvaliteten i elevers lärande samt glädje i 

skolarbete.  

 

6.2 Diskussion 

I följande avsnitt, kommer jag att diskutera den föreliggande uppsatsens tolkningar och 

slutsatser från empirin i relation till tidigare forskning. För att underlätta läsningen, 

struktureras diskussionen utifrån de tre underrubriker i tidigare forskning: estetisk verksamhet 

som (1) subjektiva upplevelser, (2) fostran, och (3) olika former av lärande. Likheter mellan 

den föreliggande uppsatsens slutsatser och tidigare forskning presenteras först och därefter 

skillnader.  

6.2.1 Estetisk verksamhet som subjektiva upplevelser 

Slutsatserna och tolkningarna stämmer i viss utsträckning med tidigare forskning rörande 

behovet av att uttrycka sig kreativt. Den föreliggande studien har visat stöd för Harlands och 

Kinders påståenden om att identitet eller inklination mot den estetiska verksamheten gör att 

vissa personer har ett större behov av eller starkare motivation att ingå i estetisk verksamhet.70 

Vissa respondenter har uttryckt att de har en förkärlek antingen för det estetiska eller för den 

teoretiska verksamheten. Å ena sidan, har respondenten med förkärlek för de estetiska 

                                                           
70 Harland & Kinder, 1995, s. 21-3. 



 

31 
 

verksamheterna (Björn) lyft fram flera positiva egenskaper hos olika estetiska uttrycksmedel 

och allmänt redovisat en stark positiv inställning till estetisk verksamhet. Å andra sidan, har 

respondenten med inklinationen för de teoretiska verksamheterna (Bella) tagit avstånd från 

estetisk arbeten genom att upprepande gånger påpeka sina preferenser under intervjuns gång. 

Hon har även haft svårt att redovisa vilka lärdomar eller vilken nytta arbete med estetiska 

uttrycksmedel har gett henne utifrån sina erfarenheter. Detta visar tecken på att identitet eller 

personlighet kan spela en stor roll i hur barn och ungdomar tar till sig estetiska uttrycksmedel 

och engagerar sig i estetisk. Det kan även vara intressant att undersöka vidare och kartlägga 

de faktorer, som ligger bakom sådant förhållningssätt som Bella har redovisat, och därefter 

jämföra med Harlands och Kinders typologi.71 

Gymnasieeleverna i intervjuerna har ytterligare talat om elevers behov av estetiska 

uttrycksmedel utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Här menar de att elever i särskilda 

behov behöver mer arbete med estetiska uttrycksformer än övriga elever i samma anda som 

vissa elever lär sig bättre genom att lyssna på eller prata om ämnesmaterial, vilket är i 

enlighet med Lindgrens diskurs.72 Eftersom respondenten, Christer, inte anser sig själv ha 

särskilda behov, vore det intressant att undersöka om elever i särskilda behov upplever att de 

behöver och lär sig bättre genom estetiska uttrycksmedel. 

Den föreliggande studien har inte visat stöd för Saars diskurs beträffande elevers behov 

av att få utlopp för sina inneboende känslor eller att uttrycka sig på frigörande sätt.73 

Respondenterna har ej tillskrivit sig själva detta behov eller uttryckt sig om det i utsagorna. 

Detta kan dels bero på att gymnasieeleverna använder andra medel för att få utlopp för inre 

känslor så som träning och dels att de anser sig själva vara balanserade inombords, eftersom 

de har uppnått en viss mognad. Mer forskning krävs för att finna tydligare stöd.  

Den föreliggande studien har däremot funnit tydligt stöd för elevers behov av lustfylld 

aktivitet i skoldagen och att elever upplever att arbete med estetiska uttrycksmedel är roligt i 

jämförelse med den teoretiska verksamheten.74 Lindgren såväl jag har uppmärksammat 

problematiken att lärare och skolledare tar för givet vad barn och ungdomar behöver eller hur 

barn och ungdomar upplever estetisk verksamhet.75 I detta fall, har de flesta gymnasieeleverna 

uttryckt att arbete med estetiska uttrycksmedel är i allmänhet roligt och kul med viss 

                                                           
71 Harland & Kinder, 1995, s. 25-8. 
72 Lindgren, 2006, s. 92-4. 
73 Saar, 2005, s. 20-2. 
74 Falthin, 2011, s. 87; Fredriksson, 2013, s. 94, 113-4; Harland & Kinder, 1995, s. 18-9; Jacquet, 2011, s. 77; 

Lindgren, 2006, s. 107-111; Törnquist, 2000, s. 79. 
75 Lindgren, 2006, s. 111. Se även inledningen. 
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reservation för rollspel (se nästkommande avsnitt). De faktorer, som utgör varför barn och 

ungdomar finner estetisk verksamhet lustfyllt, har även fått stöd i denna uppsats. Vissa 

respondenter har uttryckt att sådant arbete är mer avslappnande, mer lekfull och mindre 

krävande än de mer traditionella, teoretiska verksamheter. Detta är i enlighet med Lindgrens 

och övriga studiers slutsatser rörande att lärarnas förhållningssätt influeras av den förlegade, 

hierarkiska uppdelningen mellan estetisk-praktiska och teoretiska ämnena, där den första 

underordnar den andre.76 Lindgren har redovisat flera uttalanden bland lärare och skolledare, 

där de bland annat anser i extremt fall att all estetisk-praktiskt arbete går att bedriva utan vare 

sig tankeverksamhet eller koncentration. Det gör i sin tur att lusten överordnar lärandet i 

estetisk-praktisk verksamhet.77  

Stöd för behovet av omväxling i lärandet under skoldagen har även visats bland 

respondenternas uttalanden i den föreliggande studien. Alla respondenter har uttryckt att de 

behöver variation i lärandemiljöer och situationer för att få en mer allsidig skolgång.78 Anders 

har exempelvis påpekat att den estetiska verksamheten väger upp den teoretiska 

verksamhetens brist på verklighetsförankring och menar fortsättningsvis att båda 

verksamheter behövs för att uppnå en mer mångfaldig utbildning. Vissa respondenter menar 

även att en alltför monoton skolverksamhet löper risken av att vara ostimulerande och 

oinspirerande – speciellt om en tar Davids utsaga i beräkningen angående detta ämne. Att 

arbeta med något, som ej är frekvent i den teoretiska undervisningen, anses vara spännande 

och inspirerande, då den erbjuder ”ett annat sätt att lära” (Christer). Detta är förenligt med 

Saars redogörelse av sin tredje diskurs angående estetiskt lärande som stöd i lärandet.79  

6.2.2 Estetisk verksamhet som fostran 

Den föreliggande studien har visat stöd för social och medborgerlig fostran. Flera 

respondenter har påpekat att de har utvecklat sin sociala kompetens genom att träna på att 

samarbeta med andra klasskamrater mot ett mål eller slutprodukt, vilket är förenligt med 

bland andra Bamfords resultat angående effekter av drama i undervisning och Fredrikssons 

resultat angående lärarnas ändamål med drama som estetisk uttrycksmedel.80 Detta kan bero 

på att gymnasieeleverna oftast arbetar med estetiska uttrycksmedel tillsammans med andra 

                                                           
76 Fredriksson, 2013, s. 90; Hansson Stenhammar, 2015, s. 146, 164; Lindgren, 2006, s. 101-7, 150-2; Saar, 

2005, s. 104. 
77 Lindgren, 2006, s. 96-7, 102-3. Se även Fredriksson, 2013, s. 130-2, och Saar, 2005, s. 23-4. 
78 Lindgren, 2006, s. 101-107. Se även Saar, 2005, s. 87-92, och Törnquist, 2000, s. 53-4. 
79 Saar, 2005, s. 24.  
80 Bamford, 2009, s. 115-121; Fredriksson, 2013, s. 97, 100-1, 107, 109. Se även bland andra Lindgren, 2006, s. 

113-4; Falthin, 2011, s. 77, 84, 89, 108; Törnquist, 2000, s. 63-9, 76, 81, 86, 91, 101. 
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klasskamrater i form av grupparbete. I rollspel, behöver en samarbeta till exempel med flera 

personer, då manus och själva uppsättningen oftast innefattar fler än en teaterroll. Samma sak 

gäller musik, när det kommer till ensemblespel för att skapa ett mer mångfaldigt musikstycke 

som Falthin påpekar.81  

Att utveckla och träna på den empatiska förmågan är speciellt en påfallande avsikt att 

använda drama eller rollspel som estetisk uttrycksmedel enligt både den föreliggande studiens 

samt tidigare forskningens resultat och slutsatser. Flera deltagare har påpekat att de lär sig om 

människors olikheter samt får förståelse för olika perspektiv genom att leva sig in i olika 

roller. Detta visar stöd för lärarnas utsagor kring användning av drama i Fredrikssons studie 

samt slutsatserna från analysen av barns och ungdomars berättande texter i Jacquets studie.82 

Empati går hand i hand med rollspelsuppsättningar, som innefattar tydlig demokratiskt och 

moraliskt perspektiv. En av respondenterna, Christer, har beskrivit ett exempel på hur drama 

har använts för att lära ut den demokratiska värdegrunden genom att elever skulle få känna på 

hur det känns att bli utsatt för mobbning och kränkning, vilket visar stöd för exempelvis 

Fredrikssons studie.83 Genom drama får eleverna förutom träning i den empatiska förmågan, 

även träning i konflikthanteringen så som att reflektera kring en lösning för konflikten samt 

uppmuntra önskvärt beteende (avståndstagande från kränkande behandling). Eftersom 

gymnasieeleverna har påvisat att de förstod avsikten och möjligheterna med drama som 

uttrycksmedel, kan det vara lämpligt att använda det för dessa ändamål.  

Den föreliggande studien har även visat stöd för estetiska uttrycksmedel som en metod 

för att utveckla barns och ungdomars självförtroende i sociala situationer. Flera respondenter 

har påpekat dramats eller rollspelens roll att utveckla elevers självförtroende att våga tala 

inför andra människor. Dock, har de lyft fram att just tala inför andra människor är den 

faktorn, som påverkar – om inte avgör – elevers inställning till rollspel. Respondenterna i 

studien menar att anledningen till att många elever inte gillar redovisningar vare sig det är 

rollspel eller vanlig presentation är på grund av talrädslan, vilket stödjer ett av Harlands och 

Kinders motståndsskäl (eng. barrier) som berör just detta.84 Harland och Kinder menar att 

deras deltagare upplever att agera i en roll är genant, då det innebär att all uppmärksamhet 

läggs på dem. Forskarna hävdar att denna rädsla handlar om att barn och ungdomar utsätts för 

drama under en känslig emotionell och fysisk period i deras utveckling, till exempel pubertet. 

                                                           
81 Falthin, 2011, s. 77-8, 84-6. 
82 Fredriksson, 2013, s. 96-7; Jacquet, 2011, s. 24, 107-9. 
83 Fredriksson, 2013, s. 95-105. 
84 Harland & Kinder, 1995, s. 26-7. 
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Till skillnad från deras slutsats, menar respondenterna (Björn) i den föreliggande studien att 

det handlar om bristande självförtroende eller självsäkerhet. Barn och ungdomar, som är 

osäkra på sig själva, är betydligt mer nervösa och ängsliga inför olika redovisningsformer i 

jämförelse med dem, som är mer självsäkra. På grund av denna oenighet, vore det speciellt 

intressant att undersöka närmare barns och ungdomars rädsla att tala inför folk i form av vilka 

faktorer som spelar in i det. 

Den föreliggande studien har inte visat stöd för Saars fostrandiskurs, som handlar om att 

indoktrinera barn och ungdomar till att bli medvetna kulturkonsumenter. Inga av 

respondenterna har pratat i termer av finkultur respektive populärkultur eller vikten av 

kulturkonsumtion i denna bemärkelse. Anledning till detta kan vara att intervjufrågorna 

berörde deras lärande i större utsträckning än gymnasieelevers kulturkonsumtion utanför 

skolan. 

6.2.3 Estetisk verksamhet som olika former av lärande 

Den föreliggande studien har visat att stöd för överspridnings- eller transfereffekter, som har 

redovisats i Fredrikssons, Lindgrens och Saars studie.85 Respondenterna har upplevt att de har 

tagit till sig och utvecklat vissa färdigheter samt lärdomar, som skapandeprocessen innefattar, 

och upplevt att de kan dra nytta av dessa i andra skolämnen eller lärandemoment. De har även 

påpekat att deras generella skolmotivation upprätthålls genom att läraren varvar arbete med 

estetiska uttrycksmedel i den teoretiska undervisningen, vilket demonstrerar annan form av 

överspridningseffekt utöver lärande. Detta har även stöd i tidigare forskningen.86  

Det finns lite stöd för konvergent respektive divergent förhållningssätt till estetiska 

uttrycksformers lärandemål. Gymnasieelever har gett exempel på konvergenta mål rörande 

estetiska uttrycksmedel i undervisningen så som lärarnas rollspeluppsättning för att förhöja 

lusten inför den kommande rollspeluppgiften och ämnesområdet. I sådana lärandemoment, 

fungerar det estetiska uttrycksmedlet som förstärkning, som tidigare forskning har visat, och 

har oftast behovet av lustfylld aktivitet samt omväxling som primära mål.87 När det rör sig om 

skapande utifrån konvergenta mål, har gymnasieeleverna kommenterat dessa exempel med en 

mer lattjande och lekfull betoning (till exempel, Alva). Dock, har resultatet ej gett tydliga 

exempel på estetisk verksamhet som innefattar divergenta mål.  

                                                           
85 Fredriksson, 2013, s. 90-1; Lindgren, 2006, s. 115-121; Saar, 2005, s. 22-5. 
86 Bamford, 2009, s. 12, 95; Törnquist, 2000, s. 53-4; Valiente, Swanson & Eisenberg, s. 131-2.  
87 Lindgren, 2006, s. 107-112, 115-121. 
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Av de tre faktorer som Törnquist har påpekat i sin studie rörande vad eleverna 

uppfattade speciellt lustfyllt, lärorikt och engagerande i skapandeprocessen (speciellt rörande 

divergenta mål), är kopplingen till barns och ungdomars livsvärld och populärkultur speciellt 

viktigt bland respondenterna i den föreliggande studien.88 Den självklara estetiska 

uttrycksformen är musik. Gymnasieeleverna upplever att musik utgör en stor del av deras och 

andra elevers liv samt intressen och genom att ta in det i undervisningen, fångar läraren 

elevers uppmärksamhet och engagemang. Detta kan ses som en riktning mot att erövra elevers 

motivation och aktiva engagemang i undervisningen. Genom att väva in delar av elevers 

populärkultur eller livsvärld i undervisningen så som musik, kan läraren få med sig eleverna 

på ett helt annat sätt än om det inte görs.89 Anledning för att den föreliggande studien inte har 

visat stöd för frihetskänslan och ansvar kan bero på minnet. Det är enklare för människor i 

allmänhet att prata i detalj om erfarenheter som har skett nyligen än minnen som är flera år 

gamla.90 Speciellt är detta påtagligt för de respondenter som har en mer avståndstagande 

ställning till estetiska uttrycksmedel.91  

Den föreliggande studien har ej visat tydligt stöd för motstånd gentemot otydliga 

strukturer i undervisning med estetiska uttrycksformer. Ingen av respondenter har uttalat sig 

tydligt om att de upplevt vara oangenäma av att ingå i en estetisk verksamhet på grund av just 

otydliga mål och lärande. Däremot, kan en tolka detta som en av flera anledningar för 

personers disposition gentemot teoretiska verksamheter så som Bellas. Det krävs som sagt 

mer forskning kring vilka faktorer som spelar in en avståndstagande ställning till verksamhet 

med estetiska uttrycksmedel. 

 

6.3 Avslutande ord 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka vilken roll gymnasieelever 

tillskriver estetiska uttrycksmedel i undervisning annan än estetisk-praktisk. Resultatet har 

visat att gymnasieeleverna har pratat om estetiska uttrycksformer utifrån de fem diskurserna. 

De anser likt lärarna och skolledarna i Lindgrens studie att elever i särskilda behov är i större 

behov av att arbeta med estetiska uttrycksmedel än övriga elever, för att de lär sig bättre 

genom den lärandeformen. Respondenterna har även uttryckt ett behov av estetiska 

uttrycksmedel, eftersom det är mer lustfyllt, mer avslappnande och mindre krävande än den 

                                                           
88 Törnquist, 2000, s. 93. Se även Bamford, 2009, s. 24, och Jacquet, 2011, s. 74-4, 104-5, 110. 
89 Sjöberg, 1997, s. 25, 31. 
90 Thompson & Madigan, 2005, s. 86-116. 
91 Valiente, Swanson & Eisenberg, 2011, s. 131-2. 
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teoretiska verksamheten. Med utgångspunkt i samma premiss, upplever ungdomarna att de är 

i behov av det som omväxling eller variation i den annars övergripande teoretiska skoldagen. 

Lärande genom estetiska uttrycksformer erbjuder dessutom en mer balanserad skolgång, där 

den väger upp den teoretiska verksamhetens brister. Respondenterna har även lyft fram vikten 

av lärande genom estetiska uttrycksformer som fostran genom att de får träna på att stå inför 

andra människor, träna på samarbete med andra människor och utveckla deras empatiska 

förmåga. Slutligen, har gymnasieeleverna i linje med lärarna och skolledarna i Lindgrens 

studie pratat om estetisk verksamhet som förstärkning i form av överspridningseffekter (både 

gällande lärande och motivation) och ämnesintegration. Till följd av detta kan en tolka att 

gymnasieelever innehar liknande förhållningssätt som lärare och skolledare gällande syftet 

eller syften bakom den estetiska verksamheten, vilket kan innebära att Lindgrens fem 

diskurser kan i en liten utsträckning generaliseras till en annan population, gymnasieelever.  

Det som skiljer den föreliggande studien från Lindgrens studie är att gymnasieeleverna 

pratar om estetisk verksamhet som kompensation i termer av identitet eller personliga 

preferenser. Jag har valt att lyfta fram denna faktor, eftersom deltagarna, Björn och Bella, har 

diskuterat sina behov av lärande genom estetiska uttrycksmedel utifrån samma premiss som 

diskursen. De upplever att de är i större behov av en viss lärandeform än annan, eftersom de 

lär sig bättre genom det.92 Det vore intressant att undersöka detta vidare, som påvisat tidigare 

i diskussionen ovan, och dessutom studera det i förhållande till lärare och skolledare i skolor 

med kultur-profil. Använder lärare sig utav estetiska uttrycksmedel i undervisning annan än 

estetisk-praktisk i skolor med kultur-profil i högre grad än lärare i skolor utan sådan profil? 

Om ja, utgår de från elevers konstnärliga inklination? 

Oavsett preferenser eller andra anledningar till att använda estetiska uttrycksmedel i 

undervisning annan än estetisk-praktisk, har de flesta respondenterna svarat ja till att ha mer 

rollspel, musik, bild och film i skolan. Alla upplever att det är viktigt att lära sig hantera eller 

åtminstone prova på olika estetiska uttrycksformer. Dessa uttalanden går att spåra tillbaka till 

Dalnäs argumentation. Barn och ungdomar i allmänhet behöver få möjlighet att uttrycka sina 

åsikter, tankar och känslor genom andra uttrycksmedel än enbart tal och skrift, som dominerar 

skolans verksamhet. Om de inte vill uttrycka sig, måste de ändå få möjligheter till att förstå 

den föränderliga, estetiska omvärlden som de faktiskt lever i.93  

 

 

                                                           
92 Lindgren, 2006, s. 92. 
93 Dalnäs, 2016, stycke 2-4, 9. 
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Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfakta 

 

1. Kön? 

 

2. Ålder? 

 

3. Utbildning/gymnasieprogram? Varför? 

 

 

 

 

4. Vilka ämnen är dina favoriter? Varför? 

 

 

 

 

5. Vad har du för fritidsintressen? 

 

 

 

 

 

 

1. Har du arbetat med rollspel i undervisning annan än estetisk-praktisk, där du har 

behövt gå in i en roll och framställa tillsammans med andra klasskamrater en viss 

situation så som att handla i en livsmedelsbutik eller göra ett nyhetsprogram? 

- Vad tror du gjorde projektet bra/dåligt? Hur kunde läraren gjort det bättre? 

 

 

 

 

 

2. Vad tyckte du om att arbeta på detta sätt? Var det kul, tråkigt, pinsamt eller lärorikt? 

 

 

 

 

 

 

3. Vad upplevde du att du lärde dig utav att arbeta med rollspel? 

- Vad menar du med lärorikt? Mer specifik! 

 

 

 

 

 

4. Känner du att du har nytta utav det du har lärt dig? 
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5. Har du varit med om att läraren har ingått i en annan roll, som till exempel en känd 

poet, artist eller historisk person så som William Shakespeare? 

- Vad tyckte du om det att läraren har tagit på sig en annan roll? 

- Vad upplevde du att du lärde dig i så fall? 

- Vad tog du med dig? 

 

 

 

 

 

 

6. Har du arbetat med musik i undervisning annan än estetisk-praktisk, där du har skrivit 

egna låttexter, lyssnat och analyserat språket i låtar eller använt musik för att skapa en 

viss stämning till en presentation av något slag? 

- Vad tror du gjorde projektet bra/dåligt? Hur kunde läraren gjort det bättre? 

 

 

 

 

 

 

7. Vad tyckte du om att arbeta med musik på detta vis? Var det roligt eller tråkigt? 

 

 

 

 

 

 

8. Vad upplevde du att du lärde dig utav att arbeta på detta sätt? 

- Vad menar du med lärorikt? Mer specifik! 

 

 

 

 

 

9. Vad tog du med dig utav upplevelsen? 

 

 

 

 

 

 

10. Har du varit med om att lärare har använt musik i sin undervisning, för att skapa en 

viss stämning eller för att visa något språkligt så som slang eller kulturellt så som hur 

ett tonårsliv ser ut? 

- Vad tror du gjorde projektet bra/dåligt? Hur kunde läraren gjort det bättre? 
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11. Vad tyckte du om den metoden? 

 

 

 

 

 

 

12. Vad tror du att du lärde dig genom att läraren använde musik på detta vis? 

- Vad menar du med lärorikt? Mer specifik! 

 

 

 

 

 

13. Har du arbetat med bilder i undervisning annan än estetisk-praktisk, där du har till 

exempel gjort en poster, affisch eller broschyr till en redovisning eller pratat kring 

konstverk? 

- Vad tror du gjorde projektet bra/dåligt? Hur kunde läraren gjort det bättre? 

 

 

 

 

 

 

14. Vad tyckte du om att arbeta på detta vis? 

 

 

 

 

 

 

15. Vad tror du att du har lärt dig utav att arbeta med bilder på detta sätt? 

- Vad menar du med lärorikt? Mer specifik! 

 

 

 

 

 

16. Har du arbetat med videoklipp eller film i undervisning annan än estetisk-praktisk, där 

du har antingen pratat om klippet eller skapat ett videoklipp tillsammans med andra 

klasskamrater? 

- Vad tror du gjorde projektet bra/dåligt? Hur kunde läraren gjort det bättre? 

 

 

 

 

 

 

17. Vad tyckte du om att arbeta med video- eller filmklipp? 



Bilaga 1 

 
 

 

 

18. Vad upplevde du att du lärde dig genom att arbeta på detta sätt? 

- Vad menar du med lärorikt? Mer specifik! 

 

 

 

 

 

19. Känner du att du kunde dra nytta av det arbetssättet? 

 

 

 

 

 

 

20. När du har arbetet med rollspel, musik, bild eller film i undervisning annan än 

estetisk-praktisk, har du berättat vad du har gjort i skolan för din familj? Vad tycker de 

om att du arbetar på detta sätt? 

 

 

 

 

 

 

21. Vad tycker dina vänner eller klasskamrater om arbete med rollspel, musik, bild eller 

film i undervisning annan än estetisk-praktisk? 

 

 

 

 

 

 

22. Tror du att dina klasskamrater och/eller din familj påverkar hur du ser på arbete med 

rollspel, musik, bild eller film i undervisning annan än estetisk-praktisk? 

 

 

 

 

 

 

23. Om det var upp till dig, skulle du vilja ha mer rollspel, musik, bild eller film i 

undervisning annan än estetisk-praktisk? Varför? 
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Hej, 

 

 

Mitt namn är Margareta Lizon och jag bedriver intervjuforskning för mitt examensarbete. 

Eftersom den berörda ungdomen är omyndigt (ej fyllt 18 år), behöver jag er, 

vårdnadshavarens, tillåtelse för att kunna intervjua hen. Följande information är en 

beskrivning av intervjun, den berörda personens rättigheter som intervjudeltagare, publicering 

av examensarbete samt åtgärder för att skydda ungdomens och er identitet.  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka elevers syn på estetiska uttrycksmedel i 

undervisning. Den berörda ungdomen kommer att få ta del utav frågor, som handlar om vad 

hen tycker och tänker kring att använda rollspel, musik, bild och film i undervisning, som inte 

är estetisk-praktisk. En del frågor kommer även att beröra andra personer i ungdomens 

omgivning. Intervjun kommer att vara ljudinspelad.  

 

Under intervjun, har den omyndiga personen en del rättigheter. Hens medverkan i intervjun är 

frivillig. Hen kan när som helst avbryta sin medverkan utan att ange anledning. När den 

ungdomen inte vill besvara en fråga, har hen rätt att säga ”pass”. Vid ett sådant tillfälle, går 

intervjuaren över till nästa fråga.  

 

Intervjun, som kommer att ingå i examensarbetet, kommer att offentliggöras och publiceras i 

databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Allmänheten kommer att ha tillgång till 

examensarbetet, vilket innebär att arbetet kommer att eventuellt spridas. För att skydda 

ungdomens identitet, kommer hens namn att ersättas med ett fiktivt namn. Om namn på andra 

personer nämns i intervjun, kommer dessa personers namn även ersättas med fiktiva namn.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Margareta Lizon 

 

 

Jag godkänner informationen om studiens upplägg, deltagarens rättigheter och 

publicering av uppsatsen.  

 

Jag godkänner den berörda ungdomens deltagande i studien. 

 

 

Den berörda ungdomens namn: ________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift: ____________ 

 

 



Bilaga 3 

 
 

Informerat samtycke 

 

Datum: 
 

Tid: 
 

Respondent: 

 

 

Den föreliggande intervjun utförs i samband för forskningen i examensarbete, som skrivs av 

Margareta Lizon. Syftet med undersökningen är att undersöka elevers syn på estetiska 

uttrycksmedel i undervisning. 

 

Intervjun kommer att vara ljudinspelad. Du kommer att få ta del utav frågor, som handlar om 

vad du tycker och tänker kring att använda rollspel, musik, bild och videoklipp i 

undervisning, som inte är estetisk-praktisk. Intervjuaren kommer att anteckna ned enstaka ord 

för att enklare följa upp dina svar och enklare kort sammanfatta vad du har sagt som 

avslutning på intervjun. När intervjun är slut, kommer inspelningen att avslutas och därefter 

har du tillfälle att ställa frågor. 

 

Under intervjun, har du en del rättigheter. Din medverkan i intervjun är frivillig. Du kan när 

som helst avbryta din medverkan utan att ange anledning. När du inte vill besvara en fråga, 

har du rätt att säga ”pass”. Vid ett sådant tillfälle, går intervjuaren över till nästa fråga.  

 

Intervjun, som kommer att ingå i examensarbetet, kommer att offentliggöras och publiceras i 

databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Allmänheten kommer att ha tillgång till 

examensarbetet, vilket innebär att arbetet kommer att eventuellt spridas. För att skydda din 

identitet, kommer ditt namn att ersättas med ett fiktivt namn. Om namn på lärare eller andra 

personer nämns i intervjun, kommer dessa personers namn även ersättas med fiktiva namn.  

 

 

 

Härmed, godkänner jag den information jag har tagit del utav om undersökningens syfte, 

intervjuns procedur, mina rättigheter, publiceringen av examensarbete och åtgärder för att 

skydda min identitet: 
 
 

Underskrift: 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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