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Abstract 

Fokus för denna studie är estetiska uttryckssätt. Forskningen kring implementering av skolans 

riktlinjer visar att det uppstår en problematik vid implementering. Även begreppet estetiska 

uttryckssätt upplevs som vagt och svårdefinierat. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i 

ämnet samhällskunskap arbetar med estetiska uttryckssätt i undervisningen. För att undersöka 

detta har vi använt oss av implementeringsteorin, som gör det möjligt att studera i vilken ut-

sträckning lärare implementerar estetiska uttryckssätt utifrån riktlinjer, ur skolans uppdrag. 

Vid genomförandet av undersökningen har vi utifrån implementeringsteorin undersökt hur 

lärare förstå, vill och kan arbeta med estetiska uttryckssätt. Resultatet i vår undersökning bas-

eras på intervjuer och visar att lärarna har bristfällig förståelse kring estetiska riktlinjer. Uti-

från begreppet vill visar undersökningen att lärarna ser estetiska riktlinjerna som betydelse-

fulla men dessa prioriteras i mindre utsträckning. Undersökningen visar även att lärarna näm-

ner resurser i frågan om tid som en begränsning samt som en viktig del av implementeringen 

av estetiska riktlinjerna.  
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1. Introduktion 
I följande kapitel avser vi formulera vilket problem som ligger till grund för studien, vilket 

syfte och vilka frågeställningar studien formas av.  

1.1 Inledning 
Vår undersökning bygger på att studera en sorts implementeringsproblematik, mer preciserat 

hur närbyråkrater i form av lärare implementerar estetiska uttryckssätt i undervisningen. Detta 

med bakgrund av att tidigare studier visar att det ofta leder till problem gällande implemente-

ring av olika beslut och lagar som fattats av högre instanser. Begreppet estetik kan också ses 

som ett problem då begreppet enligt forskningen tenderar att uppfattas som vagt och svårt att 

definiera (Ericsson & Lindgren, 2007:17). Eftersom att lärare har läroplanen som utgångs-

punkt i sitt arbete blir implementering av riktlinjerna av estetiska uttryckssätt lärarens huvud-

uppgift. 

 

Som analysverktyg kommer vi att använda oss av implementeringsteorin för att förklara och 

förstå hur lärare utifrån skolans uppdrag arbetar med estetiska uttryckssätt. Vår ingång är att 

undersöka pedagogers relation till estetiska uttryckssätt med avstamp i ämnet samhällskun-

skap. Målsättningen är med andra ord att få kunskap kring lärarens kompetens gällande este-

tisk utövande i ämnet, lärarens motivation till att implementera estetik samt om det finns till-

räckligt med resurser för att implementera estetik i undervisningen.  

 

Samhällskunskap är ett ämne som är väldigt brett och som gör det möjligt för läraren att 

kunna använda sig av olika arbetsmetoder. Denna möjlighet kan uppfattas som en fördel men 

även som en nackdel för lärarna som undervisar i detta ämne. Därför är det viktigt för lärarna 

att kunna ha tillräckligt med kunskap kring arbetsmetoder för att nå alla elever i ett klassrum. 

De estetiska uttryckssätten kan bidra till att lärare i ämnet samhällskunskap kan få mer kun-

skap samt förståelse för vad dessa arbetsmetoder kan bidra med i samhällskunskapsundervis-

ningen.  

 

Läroplanen från 2011 lyfter fram de estetiska riktlinjerna under rubriken skolans uppdrag. 

Dessa riktlinjer ska genomsyra lärarens undervisning samt skolans verksamhet (Skolverket, 

2011:10–11). Även om det nämns i skolans riktlinjer att undervisningen ska präglas av este-
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tiska inslag framkommer det i ämnet samhällskunskap inga aspekter som belyser estetik. Rikt-

linjerna ur skolans uppdrag ställer krav på att läraren ska implementera estetik i sin undervis-

ning. Detta väcker frågor hos oss kring lärarnas förmåga samt motivation till att implementera 

estetiska uttryckssätt i undervisningen. Om läraren vill, kan och har en förståelse för de olika 

estetiska uttryckssätten samt dess innebörd är det stor fördel då elever i stor utsträckning 

kommer i kontakt med estetiska inslag i det vardagliga livet. Detta kan i sin tur påverka och 

bidra på ett positivt sätt till lärandesituationer samt den inhämtade kunskapen.  

 

Samtidigt som närbyråkrater som i vår undersökning är lärare ska förhålla sig till och tolka 

läroplanen, poängterar politiker vikten av kultur i skolan. Regeringen betonar prioriteringar 

och investeringar i kulturen så att tillgängligheten av kultur om fattar alla skolor. Skolan ska 

genomsyras av kultur, lärande och skapande. Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin och 

kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ska Sverige:  
 

Inte vara ett land där ens framtid bestäms av hur många böcker man hade i bok-
hyllan hemma eller hur ofta ens föräldrar tog en på teater. Genom estetiska ut-
tryckssätt växer barnets naturliga lust för att lära, och ojämlikheten i skolsyste-
met utjämnas. 

    (Expressen, Debattartikel, 26/01-2015). 

Därför är det motiverat att undersöka hur lärare arbetar med estetiska uttryckssätt i sin under-

visning, om lärarna har den förståelse, motivationen och möjligheten som krävs. Vi undrar om 

lärare besitter den kompetens att förverkliga politikernas bestämmelser.   

 

Tidigare forskning visar att estetiska uttryckssätt kan tolkas på många olika sätt vilket seder-

mera avspeglas i lärarens olika sätt att implementera estetik i undervisningen. Dessutom växer 

frågan fram om skolan har tillräckligt med resurser för att ge lärare och elever möjlighet till 

kultur i skolan. Till syvende och sist handlar det om hur elever i skolan tillägnar sig kunskap 

där läraren har en fundamental uppgift att få elever att känna inspiration och meningsfullhet 

under lärandet. Vi anser att följande citat illustrerar vilka fördelar estetiska uttryckssätt har för 

kunskap och lärande, som gör den abstrakta kunskapen mer konkretiserande:  
 

Estetiska läroprocesser är processer som är dialogiska, gör det bekanta främ-
mande och är medierade och gestaltade på olika sätt. Estetiska läroprocesser gäl-
ler inte enbart görandet, produktionsfasen, utan innefattar också reception och 
reflektion: 

(Marner, A. & Örtegren, H. 2003:73). 
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Motsatsen till estetiska uttryckssätt i skolsammanhang är enligt vår tolkning och erfarenhet 

när undervisningen är starkt teoribaserad, där eleverna sitter och lyssnar eller för anteckning 

när läraren håller föredrag. Lärandeprocessen består i att läraren förmedlar fakta medan ele-

ven lyssnar men arbetar inte aktivt eller praktiskt med kunskapen.  

1.2 Problemformulering 
Forskningen visar att det ofta uppstår en implementeringsproblematik i frågan om hur riktlin-

jer ur skolans läroplaner implementeras. Vi kan utifrån våra förkunskaper iaktta två problem. 

Dels att lärare eller närbyråkrater har få riktlinjer att förhålla sig till och att de riktlinjer som 

finns tenderar att vara otydliga, detta leder till att lärarna lämnas isolerade att tolka hur im-

plementeringen av riktlinjerna ska realiseras i undervisningen. Dels säger forskningen att rikt-

linjerna är medvetet konstruerade på ett vagt sätt, i syfte att lämna det till professionen. Detta 

kan enligt oss med den befintliga forskningen leda till ett problem eftersom det kan uppstå ett 

visst ifrågasättande från lärarna, om lärarna tolkar riktlinjerna på rätt sätt. 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka hur lärare i ämnet samhällskunskap arbetar med estetiska uttryckssätt i 

sin undervisning samt att få en uppfattning om i vilken utsträckning de estetiska uttryckssätten 

implementeras i undervisningen. 

1.4 Frågeställningar 
Vår undersökning har en huvudfråga följd av tre underfrågor. Huvudfrågan sammanfattar 

undersökningens huvudsakliga utgångspunkt medan underfrågorna används för att precisera 

hur vi ska analysera vårt empiriska material. 

 

Huvudfråga:  

• I vilken utsträckning implementerar lärare på högstadiet inom ämnet samhällskunskap 

estetiska uttryckssätt med utgångspunkt i riktlinjer ur skolans uppdrag?  

 

Underfrågor: 

• Hur förstår lärare riktlinjerna ur skolans uppdrag utifrån ämnet samhällskunskap? 

• På vilket sätt hävdar lärarna att de vill implementera riktlinjerna ur skolans uppdrag?  

• På vilket sätt påstår lärarna att de kan implementera riktlinjerna ur skolans uppdrag?  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel avser vi att lyfta fram olika synsätt som förankrats i vår problemformulering 

och i vårt syfte. Vi inleder med att visa upp vad forskningen säger om begreppet estetisk i 

läroplanen och hur detta leder till att begreppet tolkas på många olika sätt. Därefter belyser vi 

hur och vad staten genom andra riktlinjer säger kring kultur i skolan, eftersom det ger en in-

blick i vilka möjligheter lärarna har i att implementera estetik i verksamheten. Avslutningsvis 

redogör vi för ämnet samhällskunskap på högstadiet med utgångspunkt i konkret vad sam-

hällskunskapsundervisningen handlar om samt hur forskningsdebatten ser ut.  

2.1 Tolkning av begreppet estetik  
Claes Ericsson & Monica Lindgren betonar att begreppet estetik tolkas på många olika sätt på 

vilket innebär det är upp till professionen själv att definiera begreppet. Författarna lyfter fram 

Thorgerson och hans analys av begreppet estetik i grundskolan. En central slutsats som dras 

utifrån analysen är att författare till läroplanen och kursplaner alla har olika sätt att se på este-

tikbegreppet, vilket han i och för sig inte ser något problem i eftersom lärarnas egna spän-

nande tolkningar kan framträda i undervisningen. Däremot fastställer han att om skolan ska ge 

en jämlik utbildning behöver estetikbegreppet definieras utifrån en enhetlig kunskapssyn (Er-

icsson & Lindgren, 2007:17). I relation till vår undersökning är det av intresse att utvärdera 

svar ifrån de intervjuade lärarna och deras förståelse för begreppet estetiska uttryckssätt. Med 

avstamp i Thorgersons analys av hur författarna till läroplanen och kursplaner ser på begrep-

pet och på så sätt undersöka om lärarna också ser begreppet på olika sätt.   

 

Tomas Saar är inne på liknande linje som föregående författare. Författaren skriver hur be-

greppet estetiskt lärande vid sekelskiftet började användas i lärarutbildningens kursplaner, på 

skolkonferenser, i utredningar, forskningsprojekt och tidskrifter (Saar, 2005:11). I hans studie 

ligger ansatsen att granska olika föreställningar som finns bakom begreppet estetiskt lärande 

eller som man också kan kalla det för estetiska uttryckssätt, vilket vi kommer göra i vår stu-

die. Med detta sagt menar Saar att begreppet estetiskt lärande tolkas på många olika sätt och 

att begreppet framställs som något positivt, men också det faktum att man egentligen inte re-

flekterar över innebörden av begreppet (Saar, 2005:14). På liknande sätt är det intressant att 

undersöka om respondenterna i undersökningen har olika föreställningar kring begreppet este-

tiska uttryckssätt för att på så sätt också kunna dra slutsatser om förståelsen och tolkning av 

begreppet.  
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2.2 Skapande skolan 
Staten påbörjade redan 2008 satsningen skapande skola i syfte att stärka arbetet med kultur i 

skolan. Sedan 2013 omfattar skapande skola hela grundskolan och avser såväl offentliga som 

fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet att långsiktigt inte-

grera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. Detta menar staten bidrar till att 

eleverna når kunskapsmålen i högre grad.  

 

Skapande skolan innebär att varje skola har möjlighet att söka bidrag för mer kultur i skolans 

verksamhet (Kulturdepartementet, 2014). För att nå framgång med skapande skolinsatser har 

myndigheten för kulturanalys i en rapportserie nämnt följande förutsättning: en förankring 

mellan skolan, lokalsamhällets kulturliv samt bred delaktighet från både lärare och elever.  

I rapportserien framkommer det att lärarna betonar vikten av skapande skolinsatser eftersom 

det ökar möjligheterna till att utnyttja resurser som annars inte hade funnits (Myndigheter för 

kulturanalys, 2013:61). Kopplat till vår undersökning är det av intresse att se i vilken uträck-

ning de respondenterna talar om skapande skola, främst förenat med frågeställning kring re-

surser.  

2.3 Barnkonventionen, artikel 31 
Det finns fler motiv till att ge barn och elever möjligheten till estetik i skolan, och om skap-

ande skolan är en satsning från statligt håll började staten redan 1990 med en tydlig satsning 

på kultur. År 1990 skrev Sverige under Barnkonventionens 31:a artikel. I denna artikel står 

det följande:  
 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreat-
ion anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konst-
närliga livet. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till 
fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhanda-
hållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verk-
samhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.  
     

(Barnkonventionen, 2015). 

 
Ovanstående artikel har stor betydelse i den meningen att varje barn i Sverige ska enligt lag 

ha möjlighet och rätt att komma i kontakt med kulturell och konstnärlig verksamhet. Därmed 

inte sagt att skolan har detta som uppdrag, men eftersom barnen vistats i skolmiljön större 

delen av dagen har skolan goda möjligheter att erbjuda kultur i verksamheten. Sedan har sta-

ten och kommunerna ett ansvar i detta. I likhet med vad forskningen säger är det vitalt att fler 
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institutioner samarbetar för att verkställa barnkonventionen artikel 31. På detta sätt får barn 

större möjlighet till kultur och det konstnärliga livet.  

2.4 Estetiska uttryckssätt i skolan 
Skolan har som bekant en bred verksamhet som ger elever möjlighet till kontakt med olika 

aktivitetsformer genom statligt initiativ som exempelvis att integrera barnkonventionen artikel 

31 och skapande skola. Däremot menar utbildningsforskaren Lena Aulin-Gråhamn att estetisk 

undervisning och arbete med estetiska uttryckssätt är något som faller bort i den vetenskapliga 

kontexten. Den tidiga forskningen framhävde tanken på att man i skolan borde implementera 

estetiska arbetsformer som film, bildkonst eller teater. Detta i syfte att utveckla elevernas kre-

ativitet, motivation eller för att låta eleverna lära känna sig själva som ett substitut till den 

dagliga pedagogiska verksamheten (Lena Aulin-Gråhamn 2004:38). Numera lyfts estetiska 

lärarprocesser fram som ett genomgripande tema för lärande och bildning, i alla ämnen i sko-

lan (Ekenborn, 2014:428). I relation till vår undersökning är det av vikt att undersöka hur lä-

rarna pratar kring estetiska uttryckssätt, om det finns en medveten kunskap om begreppet. 

 

Ericsson & Lindgren skriver att ett projekt som framställts som lyckat gällande kultur i skolan 

var det så kallade, Fantasy Designprojekt som genomfördes i ett antal länder åren 2003 – 

2006. I korta drag handlade projektet om att skola, konstnärer, lokala institutioner, elever och 

lärare lyckades samarbetade på demokratiska grunder. Medan lärarna erbjöds fortbildning i 

konst och kultur vägledde professionella konstnärer eleverna i dess skapande. Utmärkande för 

dessa projekt var att de hade ett ”bottom-up-perspektiv”, där konstnärerna jobbade på uppdrag 

av lärarna och eleverna med de mål som skolan satt upp. En del av problematiken med att 

kultur projekt i den svenska skolan misslyckats beror enligt forskarna på att det inte varit till-

räckligt stark samordning mellan verksamma på nationell, regional och lokal nivå när det gäl-

ler att stärka barnkulturområdet. Förutom bättre samordning krävs förbättrade ekonomiska 

förutsättningar för de professionella konstnärerna som ha en målsättning att jobba med barn-

kultur skolan. Därmed ligger ansvar i att verkställa det hos kulturinstitutionerna snarare än 

hos lärarna och eleverna (Ericsson & Lindgren, 2007:22). Därmed är det intressant kopplat till 

vår undersökning att finna beskrivningar i likhet med ovanstående slutsatser. 

2.5 Samhällskunskap  
Vår undersökning syftar till att undersöka i vilken utsträckning estetiska uttryckssätt före-

kommer i ämnet samhällskunskap på högstadiet. Därmed anser vi det vara viktigt att ge en 
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överblick gällande forskningen kring ämnet samt vilken roll ämnet spelar och har spelat i sko-

lan. Statsvetaren Christina Odensten redogör på ett övergripande plan för ämnet samhällskun-

skap och specifikt forskningsområde samhällskunskapsdidaktik. I boken Ämnesdidaktik för 

SO-ämnena beskriver författaren att samhällskunskap handlar om hur individer och samhällen 

påverkar varandra. Odensten nämner att syftet med samhällskunskap är att utveckla elevers 

demokratiska medborgarkunskaper och att samhällskunskap är ett centralt inslag för att klara 

sig i vuxenlivet. Ämnet samhällskunskap har alltså haft en medborgarfostrande roll 

(Odensten, 2014:41–42). Vi ser det som intressant att undersöka om respondenterna också 

lyfter fram kopplingen mellan estetiken och den medborgarroll som den kan medföra.  

 

Odensten fortsätter sedan att diskutera samhällskunskapens utveckling. På 1960-talet blev 

samhällskunskap ett eget ämne där den fostrande rollen betonades. Denna roll skulle vara 

central med kunskaper om gemensamma demokratiska värden och traditioner. I styrdokumen-

tet och i undervisningen har därmed kunskapsaspekten och fostranderollen varit i fokus. Fram 

till 1970-talet stod kunskapsaspekten mer i fokus medan fostranderollen under 2000-talet tog 

över allt mer plats. Det är dock viktigt att dessa två aspekter går hand i hand. En aspekt som 

fått större genomslag under 1980- och 1990-talet är att undervisningen mer ska handla om 

samhällsfrågor, där eleverna får möjlighet att tänka kritiskt. Ett vidare problem som Odensten 

fastställer är att det finns för lite forskning kring samhällskunskapsundervisningen. Därför 

menar Odensten är det svårt att uttala sig om undervisningen i samhällskunskap (Odensten, 

2014:41). Eftersom Lgr11 under rubriken skolans uppdrag betonar, till skillnad från Lpo94, 

elevernas rätt till att utveckla en mer självständighet är det intressant att undersöka om re-

spondenterna i sina svar kopplar självständighet och kritiskt tänkande till estetiska uttrycks-

sätt.  

 

 

 

 

 

 

7 
 



3. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning inom de två aktuella studieområdena, 

implementeringsstudier samt estetiska uttryckssätt.  

3.1 Implementeringsstudier 
Tidigare forskning visar att det kan uppstå problematik vad det gäller implementering av olika 

politiska beslut som har fattats. En viktig del som Sannerstedt diskuterar berör de politiska 

besluten som kan upplevas som vaga eller motstridiga. Besluten har en karaktär som ger möj-

lighet för tolkning, vilket bidrar till att dessa beslut i själva verket kan ha en uppfyllande 

funktion. Denna form av beslut är vanligt förekommande i skolans läroplaner samt styrdoku-

ment.  

 

Vidare lyfter författaren fram propositionen från 1988/89 som behandlar implementeringen i 

skolan. Här diskuteras de mål som inte upplevs som precisa vilket kan uppfattas som proble-

matiska. Denna upplevda avsaknad av precision i de mål som förekommer i skolans styrdo-

kument grundar sig i att de politiska enigheterna och dess uppfattningar som kan vara mot-

stridiga. Man menar att den politiska enigheten gällande exempelvis de mål som skolan strä-

var åt ska bildas genom olika uppfattningar som berör skolpolitiken. Detta påverkar i sin tur 

den entydiga formuleringen i de specifika målen. Andra viktiga delar som lyfts upp och som 

berör vaghet i de formuleringar som förekommer är att denna vaghet har förekommit genom 

en enighet bland propositionsförfattarna. Det menas även att om dessa olika formuleringar 

skulle vara mer precisa hade det inte förekommit någon form av enighet bland beslutsfattarna 

(Sannerstedt, 2001:30–31).  

 

Utifrån denna tidigare forskning som behandlar implementeringen av så kallade vaga målfor-

muleringar kan vi förstå hur de riktlinjer som berör de estetiska uttryckssätten bland sam-

hällskunskapslärarna tolkas. Som vi nämnde i föregående kapitel gällande estetikbegreppet i 

läroplanen och dess olika tolkningsformer, kan vi se ett samband mellan formuleringen av 

vaghet i implementeringsproblematiken och estetikbegreppet som förekommer i läroplanen.  

Löfgren för en intressant diskussion kring Pressmans och Wildavskys studier som behandlar 

implementeringsproblematiken. I studiens slutsats kom författarna fram till att ju större av-

stånd det finns mellan beslutsfattare samt de individer som ska förverkliga dessa beslut desto 

mer påverkas genomförandet negativt, det vill säga att besluten inte genomfördes. (Löfgren, 
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2012:7) Denna form av problematik ses som relevant vad det gäller implementeringen av vik-

tiga politiska beslut som berör skolan, inte minst de riktlinjer som har estetisk karaktär. Vi kan 

i detta se de olika instanserna som skolan påverkas av som viktiga delar för att det inte ska 

förekomma större mellanrum, då implementeringen av olika beslut ska lyckas i den utsträck-

ning som det är bestämt.  

 

Vad gäller skolan visar forskningen att implementeringen kan gynnas av olika resursformer 

som är tillgängliga för de som ska implementera besluten. Dessa resurser kan vara i form av 

ekonomiska inslag så som betalningsmedel men även utrustning, lokaler, personal av olika 

slag etc. Vad gäller skolan och dess behov av resurser ska det tas hänsyn till skolans olika 

mål, det vill säga att resurserna som erbjuds är beroende på av målens storlek, det vill säga att 

ju större mål medför större resurser (Sannerstedt, 2001:23). Dessa resurser kan kopplas sam-

man med Lipskys kritik som Sannerstedt för fram där författaren menar att närbyråkrater har 

alldeles för stor arbetsbörda vilket medför förekommande prioriteringar inom sitt arbete ef-

tersom, att tiden som är utsatt till arbete inte räcker i lika stor utsträckning som arbetsbördan. 

Närbyråkraterna som i detta fall är lärare lyfter fram arbetsbördan i form av ett påpekande 

som berör verksamheten det vill säga att verksamheten bör bli bättre.  

 

Dessa viktiga resurser som betonas av författaren och som ses som viktiga delar i implemen-

teringen har stor vikt för genomförandet av de estetiska uttryckssätt som förekommer i sko-

lans läroplan. I vår studie ska vi undersöka hur lärare ser på tillgången till resurser samt att om 

dessa resurser påverkar deras arbete positivt men även om det förekommer begränsningar.  

3.2 Estetiska uttryckssätt  
Det finns ett gediget forskningsunderlag kring de fördelar som estetiska uttryckssätt medför i 

skolundervisningen. Utifrån det forskningsläget som finns kring estetiska uttryckssätt tenderar 

begreppet att associeras med positiva aspekter, vilket medför enligt vissa forskare att begrep-

pet saknat ett reflekterande förhållningssätt.   

 

Magnus Persson och Jan Thavenius gav ut boken Skolan och den radikala estetiken. Boken 

består av sammansatta rapporter som visar estetikens komplexitet. Thavenius beskriver esteti-

kens breda användning där hen menar att det estetiska används på många olika plan. Estetiken 

används utanför skolans gränser och att estetik inte är något som bara förknippas eller skapas 

genom konst utan är mer komplex och som används i bredare aspekter. Författaren använder 
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sig av olika definitioner av begreppet estetik samt vilka delar som de olika definitionerna er-

håller (Persson & Thavenius.2003). De olika definitionerna av begreppet estetik bidrar till att 

vi får bredare perspektiv av begreppet som i sin tur bidrar till att vi får en bättre helhetsupp-

fattning kring de svar från respondenterna som vi kommer att använda oss av i vår undersök-

ning.  

 

Efter Perssons & Thavenius begreppsdefinitioner presenterade Thomas Saar (2005) ett forsk-

ningsresultat som till skillnad från Perssons & Thavenius dyker djupare i frågan om vad este-

tik kan innebära för elevers lärande. Saar identifierar vad han kallar för tre olika diskurser i 

forskningen; estetiskt lärande som fostran, subjektiva upplevelser och stöd. Han menar att 

diskurserna generar ett förförståelsekluster som bestämmer vad som är möjligt att tala om och 

hur man talar om det. Inom diskursen som finns räknas normativa föreställningar om konstens 

betydelse för människan och det goda samhället (Saar, 2005:14–15).  

 

Den första diskursen Saar lyfter fram är estetiskt lärande som fostran vilket i korta drag kan 

förklaras genom statsmaktens satsningar på kultur i skolan där huvudsyftet är att fostra en 

konstintresserad individ, även internationella studier visar på en sådan trend likt den som 

finns i Sverige sedan i början av 1990-talet. Skolan blir med detta en central del i att fostra 

och utvecklas barnens konstnärliga sida, eftersom de konstnärliga uttrycken håller på att för-

svinna. I den nyestetiska ideologin finns en föreställning om att allt ingår i all form av konst-

närliga aktiviteter, ett slags estetiskt fält som är centralt att stimulera och vårda. Denna före-

ställning möter inget motstånd i dagens skola. Snarare, passar det utmärkt in i upplysnings-

tanken att fostra en aktiv medveten kulturkonsument som genom kreativa aktiviteter växer 

och berikar sitt liv.  

 

När det gäller musik lyfter Saar fram konstnärliga projekt ur skolans verksamhet och hur man 

från skolans håll anser sig vara nöjda med att erbjudit eleverna konst, kultur och skapande 

genom satsningar på dessa projekt. En sådan syn hävdar Saar ger konsekvenser, eftersom sko-

lans då inte känner att den behöver lägga kraft på annat sätt i skolans övriga verksamhet. 

Detta leder enligt Saar till en polarisering mellan de så kallade teoretiska, praktiska och skap-

ande ämnen och till föreställningen om att de konstnärliga kunskaperna har sitt eget värde 

(Saar, 2005:15–16).  
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Den andra diskursen Saar framhäver är estetiskt lärande som subjektiva upplevelser, vilket är 

ett förhållningssätt som går in i det terapeutiska. Denna pedagogik sätter individen och dennes 

skapande i fokus, från den konstnärliga produkten till den individuella processen. Det finns en 

föreställning om att människan genom konsten uttrycker en inre känsla och att konst på det 

viset kan uppfattas som balanserande. Exempel som Saar lyfter fram när det handlar om att 

komma till uttryck genom målning, dans eller dramatisering av känslor. Vidare skriver Saar 

att det finns en bred uppfattning om att konst i stor utsträckning handlar om subjektiva känslor 

och att det inte borde förenas med lärande. Saar upplever att detta är ett problem, eftersom 

inom ramen för denna förståelse antas konsten vara på ett sätt och att det med detta blir svårt 

att diskutera den i termer av lärande. I detta finns det en distinktion mellan konstnärliga ut-

tryck och ”riktig kunskap” och kreativitet ofta sätt i relation till konsten. Saar ser problem i att 

man inte problematiserar relationen mellan estetisk och kunskap, utan att den som gestaltar 

något förutsätter att det sker ett lärande. ”Men vi vet inte vad det lärandet innebär, eller hur 

det relaterat till skolans ämnen och kunskapsmål” (Saar, 2005:20–22). 

 

Den tredje och avslutande diskursen som Saar betonar är den om estetiskt lärande som inlär-

ningsstöd, som innebär möjligheterna för de estetiska ämnenas att påverka förmågan och ut-

vecklingen inom andra ämnen, vilket kallas för transfer eller överspringseffekter. I vidare 

meningen finns det en föreställning om att skapande ämnen gör människor kreativa även inom 

andra ämnen. Estetiken ses i detta sammanhang som en drivande process som bidrar till 

energi, aktivitet och kunskap. Saar nämner också att det råder en slags förhoppning att det 

estetiska ämnena ska utveckla den kreativa människan som anses behövas i dagens föränder-

liga media- och informationssamhälle.  

 

Saar tar i detta sammanhang även upp Howard Gardner (1993) teorier om multipla och kom-

plementära intelligenserna och dess påverkan. Saar menar att det finns samband mellan dessa 

föreställningar och estetisk aktivitet.  Dessa stödteorier används ofta i didaktiska sammanhang 

och det finns litteratur som visar på hur skapande aktiviteter kan kopplas samman de övriga 

ämnena för att illustrera, gestalta eller befästa ett kunskapsinnehåll. Många elever lämnar sko-

lan utan att fått uppleva sampel med skapande aktiviteter, eftersom skolan är ensidig och be-

tonar språkliga samt logiska aktiviteter. Saar hävdar att problemet vid användandet av estetik 

eller stödjande estetik är bristen på analys av kopplingar mellan kunskapsmålen och det 

konstnärliga redskapet (Saar, 2005:20–22). Saars tre diskurser bidrar till en bredare kunskaps-

syn gällande estetiska uttryckssätt i skolan och dess funktion som lärandestrategi. Med av-
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stamp i Saars tre som författaren kallar för diskurser kan vi få ett förtydligande i lärares för-

förståelse av estetiska uttryckssätt och hur lärarna kopplar samman det med riktlinjerna ur 

skolans uppdrag.  

 

I likhet med Saars diskurser lyfter Vetenskapsrådet upp den kunskapsutvecklingen som estetik 

kan bidra med i verksamhetsenheten. I Svenska rådets rapportserie Uttryck, Intryck, Avtryck – 

lärande, estetiska uttrycksformer och forskning diskuterar de olika kapitelförfattarna estetiken 

i skolans värld samt hur dessa delar påverkar undervisningen. Man menar att skolan har en 

viktig roll där man ska förmedla, diskutera estetik samt kunna presentera andra former av es-

tetik än det som finns i det vardagliga livet för individerna. Författarna menar även att i de 

senaste läroplanerna så läggs det stor betydelse på verksamheter kring det estetiska, konstnär-

liga samt musikaliska. Dessa verksamheter ses som viktiga delar för kunskapsutvecklingen i 

skolan (Vetenskapsrådet, 2006). Det är intressant för vår undersökning om respondenterna ger 

liknande beskrivningar i sina svar samt hur respondenterna lyfter upp det i diskussionen.  

 

Även författare Amelie Tham i boken Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans 

lärande diskuterar estetiska uttryckssätts bidrag till elevers lärande i skolan. Författaren an-

vänder sig av olika skolor och lyfter fram exempel på hur pedagogerna arbetar med det este-

tiska i dessa skolor. Författaren lyfter fram språket, bilder, sång samt lek som hen kopplar till 

det estetiska och menar att det är viktiga faktorer för barns lärande och dess utveckling. Tham 

menar att om pedagogerna använder sig av bild, musik, dans samt drama kan det bidra till att 

elever med skriv och lässvårigheter vid senare skede utvecklar förmågor som gynnar skriv 

och läsandet. Författaren menar även att användning av de olika delarna inom estetiken i 

undervisningen påverkar undervisningen på ett positivt sätt samt bidrar med en positiv ut-

veckling för alla elever (Tham, 2008). Författarens diskussioner kring estetiken och dess an-

vändning i skolan för att främja elevers lärande är av stor relevans för vår undersökning. Vår 

undersökning kommer att behandla hur lärare i ämnet samhällskunskap använder sig av de 

estetiska uttryckssätten i sin undervisning och om respondenterna hävdar att elever gynnas 

eller missgynnas av dessa arbetssätt.  

 

I antologin Estetiska uttryckssätt som är skriven av Lindstrand och Selander betona olika ka-

pitelförfattare etikens bidrag till lärandet och kunskap. Författaren Cecilia Andersson gör an-

tagande kring kunskap och estetik där hen menar att estetik utanför de ordinarie boxarna kan 

bidra till lärande i olika sammanhang. Lisa Öhman- Gullberg för diskussioner kring estetikens 
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olika former där hen menar att estetik som tidigare förknippats med konst är idag kopplat till 

det mediala. Författaren menar att estetik idag är inkluderat i lärandet samt att all undervis-

ning i skolan idag har någon form av estetik (Lindstrand, F. & Selander, S, 2009). Att under-

söka samt att ha kunskap kring elevers lärande kopplat till det estetiska är relevant för vår 

undersökning då vi ska ta reda på hur respondenterna i vår undersökning arbetar med estetiska 

uttryckssätt samt att se om arbetet bidrar till att främja elevernas lärande.  

3.3 Kritiskt reflektion av tidigare forskning 
Gällande generella implementeringsstudier som berör skolan finns det ett gediget forsknings-

fält med både kvalitativa och kvantitativa studier. Däremot upplever vi en avsaknad av den 

problematik som kan uppstå när beslut och lagar konstrueras av högre instanser, som sedan 

ska verkställas av närbyråkraten. Den tidigare forskningen har inte undersökt kopplingar som 

förekommer mellan de estetiska uttryckssätten och ämnet samhällskunskap, och de riktlinjer 

som ska implementeras i undervisningen. Vidare har forskningen kring estetiska uttryckssätt 

inte undersökt om det förkommer några nackdelar, alltså om estetiska uttryckssätt för med sig 

något negativt. En annan avsaknad kring estetiska uttryckssätt är den att inga tidigare studier 

har undersökt hur estetiska uttryckssätt används eller implementeras i ämnet samhällskun-

skap. Avslutningsvis har forskningen en tendens att hitta olika definitioner, beskriva och ge-

neralisera estetiska uttryckssätt.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Implementeringsteori  
När politiska beslut ska implementeras inom olika instanser medför detta en påverkan på olika 

parter. Dels påverkan på beslutsfattarna men även de grupper som realiserar de beslut som har 

fattats. Sannerstedt menar att vid olika politiska beslut finns både en beslutsfattare och verk-

ställare. Beslutsfattaren som fattar besluten samt verkställare som utför de beslut som har fat-

tats. Vad gäller implementeringen av dessa beslut sker det i form av styrning så som direkt 

samt indirekt styrning. Vid direkt styrning sker en form av dialogicitet mellan beslutsfattare 

och verkställaren där det diskuteras vad verkställaren ska göra medan genom indirekt styrning 

sker det i form av regler, utdelning av resurser etc. De ovannämnda styrningsformerna kom-

pletteras genom någon form av kontroll som visar att styrningen följs.  

 

Sannerstedt lyfter upp Lipskys tes kring street- level bureaucrates även kallade för närbyrå-

krater. Författaren menar att närbyråkraterna arbetar inom olika instanser där individer arbetar 

med människor så som till exempel skolan. Inom dessa instanser är det svårt för beslutsfattare 

samt medborgare så som exempelvis elever, föräldrar etc. att kunna ha kontroll inom dessa 

verksamheter eftersom att dessa parter inte besitter den kompetens som exempelvis närbyrå-

kraterna gör. Man menar även att beslutsfattare kan ha en indirekt styrning genom olika beslut 

som fattas samt som berör närbyråkraternas organisation. Denna teori som Lipskey för fram 

är en del i Bottom- up perspektivet där man bör utgå från närbyråkraterna då det är den grup-

pen som utför handlingar så om till exempel undervisning i klassrummet. Närbyråkraterna har 

stor frihet när det gäller deras arbete och utförandet. Det är de som formar politiken inom sitt 

område och inte politikerna själva genom lagstiftande församling. Denna utformning av poli-

tiska beslut ska fattas av de som befinner sin i organisationens lägre grad. Utformningen av 

politiken i dessa fall sker genom diskussioner mellan tjänstemän och medborgarna.  

 

Det förekommer två olika perspektiv vad det gäller implementering det vill säga uppifrån och 

ned samt nedifrån och upp perspektiven. Dessa perspektiv har olika utgångspunkter när det 

gäller var de olika besluten ska fattas. Uppifrån och ner-perspektivet handlar om att politiska 

beslut fattar av toppskiktet som sedan följs av instanser under dessa. Vid nedifrån och upp 

perspektivet har sin utgångspunkt vid de olika situationerna som uppstår vid kontakten mellan 

närbyråkraterna och befolkningen (Sannerstedt, A, 2001:24–25,32) 
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Det kan uppstå implementeringsproblem när det gäller de politiska besluten, vilket medför att 

de politiska beslut som fattats inte genomförs i den utsträckning som det är beslutat att de ska 

genomföras. Problemen vid implementering av de politiska beslut menar Sannerstedt kan 

hindras genom en tydlighet i det som ska implementeras vilket innebär att beslutet inte ska 

kunna missförstås av de som ska implementera dessa. För det andra bör inte strukturen på det 

som ska implementeras vara allt för komplicerat vilket kan medföra otydlighet. För det tredje 

ska det inte förekomma någon form av motsägelser till det som ska implementeras vilket kan 

medföra olika former av brister. Man menar även att kontroll ska kunna ske samt att andra 

inte ska kunna påverka implementeringen på så vis att de inte implementeras så som besluts-

fattarna vill att den ska implementeras (Sannerstedt, 2001:18–25,29).  

 

Då vi i vår undersökning ska se hur lärare i ämnet samhällskunskap arbetar med estetiska ut-

tryckssätt samt hur de implementerar det i undervisningen är det relevant att använda oss av 

implementeringsteorin. Eftersom att läroplanerna i skolan har en styrande roll i arbetet och 

som formas av politiska instanser och som sedan ska implementeras av de som arbetar i sko-

lan, det vill säga lärare.  

 

Sannerstedt menar att det är tre olika faktorer som kan påverka styrningen. Man utgår ifrån 

tillämparen genom att använda sig av begreppen kan, förstår och vill. 
 

Förstår - innebär att den direkta styrningen ska vara entydig.   
Vill – tanken är, att om tillämparen förstår beslutet och beslutsintention-
erna, och om tillämparen förfogar över tillräckliga resurser i olika avse-
enden, så kommer beslutet att genomföras som avsett – förutsatt att till-
lämparen vill göra det.  
Kan - innebär att tillämparen har resurser i fråga om lokaler, utrustning, 
teknik, personal, pengar och tid som krävs för att kunna genomföra be-
sluten.  
    (Sannerstedt, 2001:29). 

 

Förstå i detta fall kan ha olika innebörder, det vill säga att närbyråkraten som i studien är lä-

rare har kompetens samt rätt utbildning men även om lärarna har förståelse för denne som ska 

styra en. Kopplat till studien lyfter vi upp lärarens förståelse för läroplanen och riktlinjerna 

som berör de estetiska uttryckssätten, alltså hur lärare tolkar riktlinjerna när det gäller este-

tiska uttryckssätt. Vad det gäller begreppet Kan handlar det om resurser i form av lokaler, 

personal etc. som finns tillgängliga för samhällskunskapsundervisningen och som i sin tur 
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även kan påverka de estetiska inslagen i undervisningen. Begreppet Vill handlar mer om när-

byråkratens i vårt fall lärarens vilja att genomföra ett beslut det vill säga att viljan i detta fall 

är avgörande även om läraren har resurser samt förståelse för riktlinjerna som styr läraren. 

Genom att tillämpa denna teori samt använda oss av de ovannämnda begreppen förstå, kan 

och vill samt dess innebörd har vi möjlighet att kunna analysera det empiriska materialet som 

vi fått fram genom intervjuer samt att genom processen ha möjlighet att kunna besvara fråge-

ställningarna i studien.  

4.2 Närbyråkrat 
Teorin kring street-level breaucrates även kallad för närbyråkraterna är en del av implemente-

ringsteorin där Lipsky menar att närbyråkrater arbetar med och nära medborgarna. Närbyrå-

kraterna i dessa sammanhang är individer som arbetar inom poliskåren, skolan, sjukvården 

etc. (Lipsky, 2003:503). Närbyråkraterna har i sitt vardagliga arbete stor handlingsfrihet. När 

det gäller regler så kan inte dessa följas strikt vid arbete som närbyråkrat utan beror på situat-

ioner där individuella hänsyn tas. Det förekommer begränsningar för närbyråkraterna vad det 

gäller tillgångar men även mängden arbetsuppgifter vilket medför egna utformningar av be-

slut, rutiner etc.  Johansson lyfter fram Lipskys tankar kring policys utveckling. Policy ut-

vecklas i den vardagliga kontakten mellan ”personal och allmänhet” där det sker någon form 

av problemlösning där varje fall är unikt (Johansson, 2004:17). 

4.3 Estetiska uttryckssätt i läroplanen 
I detta avsnitt avser vi först att jämföra de två senaste läroplanerna Lpo94 och Lgr11 och re-

dogöra för skrivningarna i de två läroplanerna. Riktlinjerna är hämtade från skolans uppdrag, 

dessa riktlinjer ska genomsyra hela lärarens undervisning och verksamheten i skolan. Vi 

kommer i vår undersökning använda riktlinjerna från Lgr11 (se bilaga 2) som en teoretisk 

utgångspunkt, de intervjuande lärarna kommer ha riktlinjerna framför sig när de besvara frå-

gorna. Det är viktigt att poängtera att vi, även om vi ställer frågor kring ämnet samhällskun-

skap, inte avser att belysa aspekter från centralt innehåll eller från syftesbeskrivningen i sam-

hällskunskap. Däremot ställer vi frågor som förankras i ämnet samhällskunskap men med 

riktlinjer från skolans uppdrag och Lgr11.  

 

Det är allmänt känt att skolan förändras hela tiden genom den samhällsutvecklingen som sker 

samt att förändringen även beror på de beslut som politiker fattar och deras syn om vad som 

är viktigt för skolan och dess uppdrag. Diskussioner har förts kring delar som behandlar hur 
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man kan främja elevernas lärande samt genom vilket arbetssätt som är bäst lämpat för detta. I 

de olika läroplanerna lyfts det estetiska på liknande sätt.  

 

I Lpo94 lyfter man fram att undervisningen i skolan ska vara saklig och allsidig: 
 

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme 
för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras 
och blir till en helhet. Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. 
Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 
innehåll och arbetsformer.  
 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och ut-
veckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, ryt-
mik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i 
skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möj-
ligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfa-
renheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.  
 

(Skolverket. 1994:6-7).  
 

I Lgr11 lyftes fölande fram som går att koppla till estetisk eller estetiska uttryckssätt:   
 

                     En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 
pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 
med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhåll-
ningssätt som främjar entreprenörskap. 
 
I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. 
 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och ut-
veckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 
dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter 
att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.  
      

(Skolveket.2011:10–11). 
 

Vi kan konstatera att läroplanen från 2011 under rubriken, ”skolans uppdrag” inte nämnvärt 

skiljer sig från läroplanen 1994 när det handlar om kultur, utan läroplanerna är nästintill iden-

tiska. Vi kan däremot identifiera att benämningar av estetiska uttryckssätt skiljer sig åt. I 

Lgr11 har begrepp som skapande, självständigheten och entreprenörskap tillkommit. Det 
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framkom inte lika tydlig i Lpo94. Begrepp som skapande entreprenörskap kan vara svårtolkat 

och dess innebörd har ganska stor räckvidd. Vi tolkar det som att den största skillnaden mel-

lan de två läroplanerna under rubriken, ”skolans uppdrag” ligger vid att den nya läroplanen 

belyser att eleverna ska ha möjlighet att omsätta sina idéer i handling genom att få en ökad 

möjlighet till självständighet i skolan.  
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5. Metod och material 
I detta avsnitt kommer vi att behandla delar som berör metodvalet och insamling av data samt 

bearbetning och analys av empiriska materialet.  

5.1 Urval & Avgränsning 
För att få svar på de frågeställningar som vi har i vår studie så faller valet in naturligt att inter-

vjua lärare som undervisar i ämnet samhällskunskap. Vi valde att intervjua 6 samhällskun-

skapslärare som bedriver undervisning i årskurs sex till nio samt som arbetar i Halmstad 

kommun och Helsingborg kommun. Valet av skolorna har vi delvis kunnat påverka, men det 

har även påverkats av svarsfrekvensen på den e-post som vi skickat ut till lärare. Valet av 6 

lärare anser vi är tillräcklig för att få en fingervisning om och en inblick i hur lärare använder 

sig av estetiska uttryckssätt i undervisningen.  

 

De pedagoger som har deltagit i undersökningen har visat någon form av intresse för delta-

gande vilket har gjort att vi har bestämt att ta med den gruppen i undersökningen. De olika 

geografiska områden som vi valt att utgå ifrån ser vi som positivt del i studien då vi får en mer 

utspridd deltagande som ger en indikation om hur tillämpningen av estetiska uttryckssätt an-

vänds överlag i andra liknande skolor. 

 

När det gäller urvalet och avgränsningen får vi inget representativt resultat som visar hur lä-

rare i ämnet samhällskunskap arbetar med estetiska uttryckssätt utifrån de deltagande lärarna. 

Eftersom att lärarna i undersökningen frivilligt har valt att ställa upp kan ge indikationer om 

att lärarna kan ha ett intresse för ämnet. Intresset kan i sin tur påverka undersökningsresultatet 

på ett sätt där estetiska uttryckssätt kanske framhävs mer än vad det i själva verket gör genom 

den kunskap lärarna i undersökningen besitter kring estetiska uttryckssätt. Ytterligare en 

aspekt som vi upplever intressant är att lärarna tackar ja till att delta i denna form undersök-

ningen, eftersom att lärarna kan ha ett intresse att bredda kunskapen kring estetiska uttrycks-

sätt.  

 

Vi tog ingen hänsyn till respondenternas kön samt ålder i undersökningen eftersom att vi inte 

tycker att det är så relevant för vår studie utan utgick bara ifrån det ämne pedagogerna under-

visade i, det vill säga ämnet samhällskunskap. Transkriberingen av respondenternas svar an-

vänds på så sätt att om respondenterna använder sig av onomatopoetiska ord i större utsträck-
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ning så ska inte dessa ord med när vi citerar i resultatdelen. Genom att ta plocka bort de ono-

matopoetiska orden blir texten mer sammanhängande samt bidrar till bättre förståelse för tex-

ten.  

5.2 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer med de 

deltagande lärarna som undervisar i ämnet samhällskunskap. Genom att tillämpa kvalitativ 

undersökningsmetod har vi möjlighet att kunna ställa följdfrågor samt kunna fördjupa oss i de 

specifika frågorna i den grad vi anser är tillräcklig för vår studie. Resultatet som vi får utifrån 

intervjuer har en mer fördjupad karaktär än de resultat som vi skulle kunna få genom använd-

ning av kvantitativa metoder i form av intervjuer. Möjligheten till djupare förklaringar samt 

fördjupningar är obefintlig vid denna metodval. Enkäterna hade kunnat bidra med ytlig in-

formation kring hur lärare arbetar med estetiska uttryckssätt men den fördjupade delen hade vi 

gått miste om vilket är en viktigt för denna form av undersökning. 

 

Patel och Davidsson menar att intervjufrågorna vid en kvalitativ studie är i de flesta fall har 

låg grad av struktur vilket medför en möjlighet för respondenterna att kunna svara på frågorna 

på så sätt som respondenterna vill, samt att det inte förekommer begränsningar i större grad 

(Patel och Davidsson. 2011:81). Frågorna som kommer att ställas i vår undersökning kommer 

att vara strukturerade på så vis att vi kommer att ha öppna frågor. Detta med möjlighet för 

respondenten samt oss som intervjuare att kunna styra frågorna och att på så sätt kunna besva-

ras våra frågeställningar i den utsträckningen som vi anser är tillräckligt för studien. 

 

Alvesson menar att intervjuer med låg grad av struktur har fördelar genom att få mer beskri-

vande svar samt att möjligheten till att upptäcka nya delar inom ämnet ökar. Författaren me-

nar även att det finns nackdelar med detta genom att respondenten kan prata i breda termer 

som kanske inte berör viktiga delar (Alvesson.2011:62). Nackdelen som författaren nämner 

med de ostrukturerade frågorna ser vi som en fördel på så sätt att just de breda termerna kan 

ge viktig information till studien. Vi kan även motverka ett allt för brett svar genom de följd-

frågor som vi kommer att använda oss av. Vidare menar Alvesson att i slutet av en intervju 

brukar intervjupersonen ställa frågan om det är något som respondenten vill tillägga. Detta för 

att få med något som intervjupersonen har glömt att fråga kring. En annan faktor som nämns 

är att respondenten kan prata mer fritt då inspelningsmaterialet är avstängt och då information 

kan komma fram på ett helt annat sätt (Alvesson.2011:64). Den kompletterande frågan kom-
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mer vi att tillämpa i vår undersökning för att försöka få fram delar som lärarna kan se som 

viktiga.  

 

Utförandet av intervjun med lärarna kommer att genomföras på de olika skolorna som lärarna 

arbetar på. Detta för att skapa en trygg miljö för respondenten samt att möjligheten till av-

skilda lokaler där intervjun kan genomföras är betydligt större. Under våra intervjuer ska vi 

vara tydliga med att vi gärna utför intervjun där vi kan föra djupa samtal kring ämnet utan att 

påverkas från omgivningen. Detta är en fördel för vår studie då individer kan påverkas genom 

att andra befinner sig i närheten vilket i sin tur kan påverka de svar som vi får i vår undersök-

ning.  

5.2.1 Kodning & teman  
När det gäller kodning vid forskning menar författaren att det är definition på hur material ska 

struktureras samt att kodning är då material bryts ner i mindre delar (Aspers, 2011).  För att ha 

en tydlig struktur i studien har vi kopplat olika lärare till det empiriska materialet genom att 

använda oss av benämningen lärare samt ett nummer efter. Vidare menar Aspers att kodning 

inte är något som förekommer i materialet utan är någonting som hjälper att upptäcka skillna-

der eller likheter (Aspers, 2011). Kodningen tillämpades på så sätt att vi markerade data i 

transkriberingen som vi ansåg vara av intresse för vår studie. Kodningen bidrog till att skill-

nader och likheter framhävdes på ett tydligare sätt där olika mönster kunde identifieras från 

det empiriska materialet. De teman som vi använder oss av i studien har sin utgångspunkt i 

studiens teori där teman har en koppling till de analysverktygen vi använder i vår studie.  

5.3 Reliabilitet och validitet 
Ejvegård menar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Tillförlitlighet i det instrument fors-

karen använder sig av vid en mätning (Ejvegård, R. 2003:70). Man menar även att reliabilitet 

berör de frågor som forskaren ställer, det vill säga om intervjufrågorna mäter det de egentlig-

en ska mäta. Validiteten i en kvalitativ undersökning handlar om frågornas utformning och 

formulering samt om dessa frågor kommer att bidra till det man vill få fram i en specifik 

undersökning (Långström & Viklund, 2006:153). Patel & Davidson menar att validiteten i en 

kvalitativ undersökning förekommer inte enbart vid insamlingen av det empiriska materialet 

utan ska beröra studiens samtliga delar (Patel & Davidson, 2011:106).  
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Mätinstrumentet i vår studie består av intervjufrågor som är av relevans för den form av kvali-

tativ undersökning som vi genomfört. Reliabiliteten ses som god utifrån det val av metod som 

vi gjort kopplat till det vi ska undersöka. Samtidigt är det viktigt att vi som intervjuare inte 

påverkar respondenternas svar i någon större utsträckning genom att vi själva lägger tankar 

och värderingar under samtalet med respondenterna.  

5.4 Etiska aspekter 
Kvale diskuterar de etiska aspekterna i en undersökning och menar att det är viktigt att de 

personer som ska delta i studien ska vara informerade om undersökningens syfte samt hur 

materialet kommer att presenteras. Författaren menar att respondenterna måste ge samtycke 

för att kunna delta i undersökningen. Genom detta samtycke accepterar intervjupersonen ett 

frivillig deltagande och att individen har möjlighet att kunna avbryta intervjun när hen vill 

(Kvale, 1997:107). I vår studie har vi varit väldigt tydliga att föra fram studiens syfte samt 

upplägg för de lärare som har visat intresse att delta i vår undersökning. Denna tydlighet med 

studiens syfte samt upplägg har varit till grund för respondenternas samtycke och deras frivil-

liga medverkan i studien.  

 

Christoffersen & Johannessen menar att informationen som förmedlas vid de olika intervjuer-

na ska vara anonym, vilket innebär att deltagarna som deltar i studien inte ska kunna identifie-

ras utifrån olika kopplingar samt skola som individen arbetar på. Författarna menar även att 

forskaren kan anonymisera individer genom att ändra på olika kännetecken så som till exem-

pel ålder (Christoffersen & Johannessen 2015:81). Även Kvale diskuterar individens anony-

mitet genom att diskutera konfidentiteten i en forskning. Författaren menar att konfidentitet är 

då data som kan kopplas till en enskild individ eller individer kommer inte att redovisas i 

undersökningen (Kvale, 1997:109). 

 

I resultatdelen i vår studie kommer vi inte att namnge någon av de deltagande respondenterna, 

utan kommer att använda oss av specifika nummer som kommer att kopplas samman med 

varje individ. Vi kommer även att tillämpa konfidentitet i vår undersökning där material med 

information som kan kopplas till respondenterna inte kommer att användas. Detta upplägg har 

vi för att skydda individen och dess identitet så att möjligheten till identifiering av de delta-

gande personerna i studien blir minimal.  
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5.5 Kritisk reflektion 
Vad det gäller metodval har vi använt oss av kvalitativ intervju metod där läraren har möjlig-

het att svara fritt på de ställda frågorna. Vikten av att ha öppna frågor medför att svar som 

anses vara viktiga för respondenten lyfts fram. Nackdelen med de öppna frågorna kan bidra 

till att respondenterna pratar kring termer som inte berör de specifika frågorna som vi ställt. 

Detta kan bidra till att frågorna inte besvaras i den utsträckning forskaren vill. Vid de olika 

intervjutillfällen har vi använt oss av utdragna riktlinjer ur Lgr11 som behandlar estetiska ut-

tryckssätt. Dessa riktlinjer har de specifika lärarna i undersökningen läst igenom före och un-

der intervjun. Upplägget vad det gäller genomgången av de estetiska uttryckssätten innan och 

under intervjun kan ha en negativ påverkan på undersökningen. Denna negativa del kan bestå 

av att respondenterna styrs på så sätt att de samtalar kring de delar som riktlinjerna diskuterar.  

 

Vi har använt oss av en mobiltelefon för att spela in samtalen med de olika lärarna som har 

intervjuats. Användningen av mobiltelefonen har en viktig funktion eftersom mobiltelefonen 

spelar in samtal som gör att vi sedan har möjlighet att lyssna igenom konversationen på ett 

noggrant sätt vid transkriberingen. Nackdelen med teknik som har inspelningsfunktion kan 

påverka de svar som respondenten ger, då individen vet att samtalet spelas in, svaren kan i 

den meningen begränsas.  

 

Delar som behandlar urval och avgränsning ses inte som representativ eftersom vi har använt 

oss av 6 lärare och att vi inte har gjort strategiskt urval. Urvalet baseras på svarsfrekvensen 

och viljan hos respondenterna att vilja delta i undersökningen. Det går att ställa sig kritisk till 

detta urval eftersom lärarna i undersökningen har visat ett intresse för att delta. Detta intresse 

kan ha att göra med lärarens positiva förhållningssätt till de estetiska uttryckssätten, vilket i 

sin tur kan avspeglas i svaret som vi får utav respondenterna.  
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6. Resultatanalys 
I analysavsnittet presenteras det empiriska material som vi inhämtat genom intervjuer med 

pedagoger som undervisar i ämnet samhällskunskap i både Halmstad och Helsingborgs kom-

mun. Vi kommer således redovisa svaren och koppla de till olika tema vilket bidrar till bättre 

förståelse för empirin.  

6.1 Förståelse/tolkning  
Vid intervjutillfället har vi använt oss av estetiska riktlinjer ur Lg11. Dessa riktlinjer kommer 

att ligga till grund för diskussionen som förs kring estetiska uttryckssätt, samt att dessa utdrag 

har vi använt för att väcka respondenternas tankar kring begreppet estetiska uttryckssätt.  

6.1.1 Låg kompetens för estetiska uttryckssätt 
När det gäller frågan som berör lärarens kompetens kring att undervisa i estetiska uttryckssätt 

fick vi snarlika svar från lärarna i studien. Fem av respondenterna ansåg sig inte ha så utveck-

lat kompetens för att undervisa i estetiska uttryckssätt medan en av lärarna ansåg sig besitta 

någon form av kompetens. Bland de lärarna i studien som inte ansåg sig ha allt för utvecklat 

kompetens påverkades av olika begränsningsformer. Lärarna ser dessa begränsningar men 

lyfter upp exempel på estetiska inslag i deras undervisning samtidigt som de menar att visa 

estetiska inslag krävde mer kompetens att tillämpa.   
 

Det kan jag också tycka att jag är kompetent [jag] har förmåga att uttrycka mig i 
drama och [i ]dans. Kanske inte så mycket musik men att det har vissa bitar i 
alla fall (Lärare 4).  
 
Den estetiska biten kopplat till bild, text och form[..] kanske inte den kompetens 
när det gäller drama, rytmik och dans och inte musicerande processer heller för 
att jag är helt omusikalisk, vilket problematiseras lite. Samtidigt kan man ha 
värderingsfrågor [..] värderingsövningar i form utav drama eller rent fysiska 
processer men inte direkt att jag känner mig bekväm med den musikaliska delen 
(Lärare 6).  
 

Lärare 1 menar att den kompetensen som hen besitter kring estetiska uttryckssätt har hen er-

hållit utifrån lång arbetslivserfarenhet inom skolan. Lärare 3 anser sig vara tveksam till om 

hen har kompetens att undervisa estetiska former i ämnet samhällskunskap, men menar att 

hen har fått kompetens genom olika fortbildningar i form av studiedagar. Även lärare 2 anser 

sig inte besitta någon större kompetens då hen menar att kompetensen inte är den alla högsta.  

Fortbildning är en viktig del när det handlar om olika inslag av estetiska uttryckssätt i ämnet 
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samhällskunskap menar lärare 5 eftersom att fokus där ligger mer på centralt innehåll och 

kunskapskrav.  

 

Svaren kring hur lärarna anser sig ha kompetens kring estetiska uttryckssätt kan sammanfattas 

på så vis att lärarna är tveksamma när det gäller deras kompetens i att undervisa i estetiska 

uttryckssätt i ämnet samhällskunskap. Man använder sig av estetik inslag, samtidigt upplever 

de att fortbildning där kunskapen som berör estetik är av stor betydelse för deras kompetens 

kring estetiska uttryckssätt.  

6.1.2 Betydelsefulla riktlinjer och undervisningsexempel 
Frågan kring vad riktlinjerna i Lgr11 som behandlar estetiska uttryckssätt betyder för lärarna, 

samt hur lärarna utformar undervisningen utifrån riktlinjer, ger oss en uppfattning om lärares 

tolkning av dessa riktlinjer. De svar som respondenterna ger, ses de estetiska riktlinjerna som 

positiva för lärarna i undersökningen samt ämnet samhällskunskap. Lärare 5 menar att riktlin-

jerna handlar om att lyfta eleverna genom att stimulera dem till att bli mer kreativa samt att 

öka deras självförtroende. Lärare 5 betonar att nyfikenhet i detta fall är en viktig faktor för 

samhällskunskapsämnet. Även lärare 6 betonar vikten av riktlinjerna där hen menar att: 
 

För att det är ju det som gör att man kan […] vara en lärande människa efter 
skolan så att hitta olika modeller för lärandet är ju jätte viktigt så att man har 
preciserat [det] just i skolan uppdrag är bra. Det skapar också incitament att ha 
den typen av inslag i teoretiska ämnen som samhällskunskap (Lärare 6).  
 

Här lyfter lärare 6 vikten av det estetiska, inte bara i ett teoretiskt ämne och skolan i stort utan 

även tiden efter skolan. Liknande synsätt har även lärare 1 där hen menar att, som lärare bör 

man inte säga nej allt för ofta utan utgå från ett ja. Detta menar hen kan utvecklas genom en 

följdfråga där eleven tillfrågas hur eleven vill göra vilket skapar ett behov till att eleven veta 

mer. Lärare 2, 3 och 4 diskuterar riktlinjerna på så sätt att de menar att eleverna ska få fler 

möjligheter till lärande genom olika uttrycksformer och arbetssätt som estetiken erbjuder. 

Lärare 4 menar att man ska hitta sätt att arbeta på och som passar den specifika eleven. Lik-

nande diskussion för lärare 2:  
 

Alltså möta eleverna på många olika sätt och att de ska kunna uttrycka sig och[,] 
ges möjlighet att prova olika lärprocesser och inte bara en som man kanske lätt 
fastnar i (Lärare 2).  
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Lärare 3 tycker att hen är lite för dåligt insatt i de olika riktlinjerna men menar att med tekni-

kens hjälp hade elevernas uttrycksformer och möjligheterna kunnat utvecklas mycket mer.  

Utformningen av undervisningen utifrån riktlinjerna varierar inte så avsevärt hos responden-

terna i studien. Användningen av bilder i undervisningen är det vanligaste förekommande 

svaret bland respondenterna men det förekommer även olika former av dramatisering. Lärare 

3 menar att hen inte har tänkt kring utformningen av undervisningen utifrån riktlinjen men 

hen använder sig av bilder samt iscensätter situationer. Situationer som till exempel en på-

gående rättegång där eleverna får gå in i en roll och agera och uttrycka sig utifrån den rollen. 

Likt lärare 3 menar även lärare 2 att hen använder sig av rättegångsspel där de använder sig av 

teater:  
 

Möjligheter att göra studiebesök på till exempel […] en rättegång eller överhu-
vudtaget att gå ut i samhället. Vi har varit nere på […] till exempel och tittat på 
den här utställningen om […] överlevare (Lärare 4). 
 

Här lägger läraren vikt i att kunna besöka platser för att titta på olika utställningar där det ge-

nom ett besök sker även ett miljöombyte vilket bidrar positivt till lärandet. För läraren i fråga 

är även drama och film en viktig del i undervisningen. Eleverna får skriva manus till filmen 

samt filma. Därefter sker det diskussioner krig de filmer som eleven har gjort. Det finns en 

skillnad mellan Lärares 1 sätt att utforma undervisningen utifrån riktlinjerna och de övriga 

lärarna i undersökningen. Här menar lärare 1 att de arbetar med böcker där eleverna får läsa 

böcker eller textutdrag och som senare ska kunna återberättas i olika grupper.  

6.1.3 Sammanfattning  
Den upplevda kompetensen bland de deltagande lärarna i studien kan variera. Några av lärar-

na anser sig inte besitta allt för djup kompetens kring att undervisa i estetiska uttryckssätt me-

dan en lärare anser sig besitta denna kompetens. Denna kompetens som respondenterna upp-

lever sig besitta är oftast begränsad, på så vis att några estetiska delar kan tillämpas medan 

andra delar anser de sig ha mindre kunskap att tillämpa i undervisningen. Riktlinjerna som 

lägger fokus kring estetik i skolan och i undervisningen ses som väldigt positiva bland lärare i 

studien. Betydelsen av dessa riktlinjer för de enskilda lärarna handlar om att lyfta eleven ge-

nom tillämpning av olika arbetsmetoder i undervisningen. De arbetsmetoder som lyfts upp 

och kopplas till riktlinjerna handlar mycket om skapande genom bilder, drama, teater, besök 

av företag samt studiebesök. 
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Vad det gäller svaren som förekommer från lärarna i studien kopplat till förståelsen för det 

estetiska i undervisningen varierar deltagarnas svar. En av lärarna visar kompetens kring om-

rådet och förståelse för de riktlinjer som läraren styrs av. Vad det gäller de andra lärarna där 

kompetensen ses som mindre bra, även om de lyfter fram riktlinjernas betydelse ses förståel-

sen som bristfällig. Utformningen av lektionerna utan estetiska inslag visar att förståelsen för 

estetiska riktlinjerna inte är fullt definierad eller entydig. Estetiska riktlinjerna ses som viktiga 

instrument för alla lärarna i studien men tillämpningen av dessa är bristfällig vilket visar att 

kompetensen som de besitter kan ej ses som tillräcklig. Estetiska inslag i den undervisning 

som lärarna utformar bör förekomma i större utsträckning. För att lärarna ska visa förståelse 

kring estetikens roll i undervisningen och de egenskaper estetiken kan bidra med bör estetiska 

riktlinjerna ha stor betydelse för läraren. Även att undervisningen bör innehålla estetiska in-

slag och att den upplevda kompetensen bör ses som god bland lärarna i undersökningen.  

6.2 Motivation  
Lärarna i undersökningen får frågor ställda kring vikten av att arbeta med estetiska uttrycks-

sätt. För att förstå vilken motivation lärarna i undersökningen har kring implementeringen av 

estetiska uttryckssätt behandlar vi frågor som berör betydelsen av de estetiska arbetssätten. 

Om det förekommer att elever gynnas eller missgynnas utifrån arbetssätten och avslutningsvis 

ställer vi frågor kring hur lärarna i studien prioriterar de estetiska riktlinjerna i Lgr11 i jämfö-

relse med andra riktlinjer.  

6.2.1 Arbetssätt utifrån skolans uppdrag  
Lärare 3 tycker att det är viktigt att arbeta med estetiska uttryckssätt i undervisningen och 

menar att eleverna får en helhetsbild där man ser att allting hänger ihop. Lärare 6 för liknande 

diskussioner kring estetiken i undervisningen:   
 

Jag tror på teorier om lärande ljud, bild, känslor. Jag tror dock inte någon är 100 
procent ren auditiv eller ren visuell eller kinesiskt men jag tror att om man håller 
sig till tanken att man ska stimulerar alla dom här tre delarna hela tiden i olika 
former så kommer man att nå många elever och den största delen av inlärning. 
kinestekierna har ju alltid det mest tufft i skola eftersom dom måste göra eller 
känna och då är dom estetiska processerna väldigt användbara (Lärare 6).  
 

Genom det ovanstående uttalandet lyfts olika aspekter som viktiga delar för lärande vilket 

medför att estetiken ses som en viktig del för undervisningen. Även lärare 5 ser vikten med 
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det estetiska i undervisningen och menar att eleverna får testa nya sätt att arbeta på vilket bi-

drar till att det abstrakta blir konkret och detta påverkar eleverna positivt.   

 

Det blir roligare för eleverna och deras kreativitet gynnas anser lärare 2 i frågan om varför det 

är viktigt att arbeta med estetiska uttryckssätt i undervisningen. Genom olika estetiska uttryck 

har man möjlighet att kunna nå de elever som har svårt att sitta still men även de elever som 

har koncentrationssvårigheter. Det blir roligare undervisning både för eleverna men även för 

pedagogerna att använda sig av estetiska uttryck. Lärare 4 och lärare 1 är inne på samma spår 

som lärare 2. Här menar hen att det är viktigt att arbeta med det estetiska i undervisningen 

eftersom att individer lär sig på olika sätt och det ger en stimulans för lärande. Man mår bra 

av att kunna uttrycka sig på ett sätt som människan har uttryckt sig i alla tider.  

6.2.2 Elever - gynnas eller missgynnas  
Lärarna i undersökningen är överens om att majoriteten av eleverna gynnas genom tillämp-

ningen av de estetiska inslagen i undervisningen. Det lyfts fram att elever som har olika slags 

svårigheter i undervisningen gynnas eftersom att den traditionella undervisningen har begrän-

sade uttrycksformer. Lärare 5 för fram att de elever som gynnas mest vid tillämpningen av 

estetiska uttryckssätt är elever med läs och skrivsvårigheter. Dessa elever får andra sätt att 

uttrycka sig på vilket kan medföra att de inte tänker på det de gör menar lärare 1. Hen för 

fram att eleverna utför de olika uppgifterna genom de estetiska inslagen vilket gör att de inte 

tänker på att det faktiskt handlar om lärande. Eleverna utför en arbetsuppgift med bra resultat 

samtidigt som de upplever det som ett roligt inslag. Lärare 3 som menar att alla elever gynnas 

av de estetiska inslagen uttrycker sig på detta sätt där hen för fram vikten av ämnesövergri-

pande arbeten: 
 

Jag tycker de gynnas och därför menar jag på [att] jag vill fortfarande få in fler 
ämnen i det ämnesövergripande och framförallt bilden[…] musiken så att det 
blir ett komplement för att det kommer att gynna de oerhört mycket  […] det blir 
lite roligare för de också (Lärare 3). 
 

En liten del av lärarna i studien menar att det kan finnas elever som missgynnas utifrån este-

tiska inslagen i undervisningen. Dessa elever bryr sig inte överhuvudtaget och inte tycker att 

det är roligt. Även om de gör samma sak inom det privata så anser en lärare 1 att det inte är 

roligt när eleven ska göra det i skolan. Lärare 2 menar att de som till en början kan missgyn-

nas är det elever som inte vågar ta för sig och lätt hamnar i bakgrunden. Även för elever som 

inte vågar uttrycka sig fullt ut och som känner sig trygga i större gruppkonstellationer. Men 
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det kan förebyggas genom att skapa mindre grupper där olika former av redovisningar sker. 

Variationen som estetiken medför i undervisningen gynnar alla elever oberoende om de är 

auditiva, visuella eller kinestetiska menar lärare 6. 

6.2.3 Prioritering av riktlinjerna  
Vad det gäller prioriteringen av de estetiska riktlinjerna i undervisningen i jämförelse med 

andra riktlinjer, framkommer det att vissa lärare i undersökningen värdesätter dessa riktlinjer 

relativt högt. Andra lärare i undersökningen lägger inte så mycket fokus kring eller utgår inte 

ifrån dessa riktlinjer. Den fokus anses ligga på andra viktigare delar som berör skolan: 
 

Alltså prioritera det är nog lite för lite […].Men jag hoppas att jag ska bli bättre 
med den här studion.  Att man ska kunna ge eleverna andra möjligheter till att 
visa saker och ting (Lärare 3).  
 

Lärare 3s uttalande visar att hen inte prioriterar riktlinjerna i den utsträckning hen kanske an-

ser att man bör prioritera dessa riktlinjer. Vikten av att ha tillgång till olika former av hjälp-

medel som i detta fall av en studio kan bidra till att läraren prioriterar riktlinjerna på ett an-

norlunda sätt: 
 

Jag brukar inte börja med de riktlinjerna med estetiska uttrycken. Ibland får man 
in önskemål från eleverna och då kommer oftast estetiska önskemål in (Lärare 
2).  
 

Hos lärare 2 prioriteras riktlinjerna i mindre grad men önskemål om estetiska inslag från ele-

verna bidrar till att de estetiska uttrycken får lite prioritet i de specifika undervisningstill-

fällena. Lärare 5 anser att de olika arbetssätten faller in naturligt i undervisningen vilket gör 

att hen inte reflekterar kring hur riktlinjerna prioriteras. För lärare 1, 4 och 6 prioriteras rikt-

linjerna i något större utsträckning då dessa menar att det är en viktig del som lärare måste 

tänka på: 
 

Den finns med som en tråd som allt annat som man binder ihop […] man har i 
sin lärargärning[…]eftersom att estetiken kan ta uttryck på olika sätt. Så man 
försöker ta med de här olika känslorna och stämningarna och förmedla de till 
eleverna och olika sätt uttrycka sig [genom] undervisningen (Lärare 4).  
 

6.2.4 Sammanfattning  
Respondenterna menar att det är viktigt att arbeta med estetiska inslag i undervisningen då 

estetikens olika delar bidrar med varierande undervisningsformer, vilket kan bidra till att fler 
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elever nås genom de olika undervisningsformerna. Dessa former gynnar de flesta elever obe-

roende på vilken kunskapsplan de befinner sig på. I vissa fall kan elever missgynnas på grund 

av att de inte tar för sig vid implementeringen av estetiska uttryckssätt då det krävs att eleven 

har en inre drivkraft till att arbeta med estetiska uttryckssätt.  Även de elever som inte bryr sig 

och som anser att allting som har med skolan att göra är tråkigt menar en lärare missgynnas.  

 

Prioriteringen av riktlinjerna som förekommer i Lgr11 prioriteras olika av respondenterna i 

studien. Några av de deltagande lärarna i studien har de estetiska riktlinjerna i åtanke hela 

tiden. Hos ett par av respondenterna är de väldigt lågt prioriterade då man anser att andra rikt-

linjer har en viktigare karaktär och måste prioriteras före de estetiska riktlinjerna. Svaren 

kopplas samman med lärarens motivation i att arbeta med estetiska uttryckssätt i undervis-

ningen. En viktig del som påverkar motivationen samt som gör att lärarna i undersökningen 

motiveras att arbeta med estetiska uttryckssätt är den variation i undervisningen som estetiken 

bidrar med. De positiva aspekterna som estetiska uttryckssätt samt den upplevda effekten som 

bidrar till att lärarna når fler elever, påverkar lärarens vilja att implementera de estetiska ut-

tryckssätten i undervisningen. I vilken grad de estetiska riktlinjerna prioriteras i jämförelse 

med andra riktlinjer visar även det viljan för läraren att använda sig av estetik i undervisning-

en.  

 

Prioriteringen av de estetiska riktlinjerna kopplat till viljan visas sig vara utifrån Sannersteds 

tankar kring implementering bristfällig då det finns lärare i undersökningen som inte har re-

flekterat kring dessa riktlinjer. Även lärarna som prioriterar riktlinjen men som anser att det 

finns andra viktigare riktlinjer och som inte genomför beslutet i den utsträckning som det 

framkommer att det ska framföras ses viljan som inte tillräcklig för att implementeringen ska 

genomföras i den grad som den är tänkt att genomföras.  

6.3 Resurser - begränsningar i tid  
För att få en uppfattning av implementeringen av estetiska uttryckssätten är det viktigt att un-

dersöka om lärarna har tillräckligt med resurser för implementeringen av estetiska uttryckssätt 

i undervisningen. Vilka resurser som lärarna anser bidrar med mest gällande estetiska ut-

tryckssätt i ämnet samhällskunskap.  
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6.3.1 Upplevda begränsningar 
Vid frågor kring resurser samt begränsningar svarade respondenterna på olika sätt. De menar 

att det förekommer olika former av begränsningar vad det gäller implementeringen av este-

tiska uttryckssätt i undervisningen, specifikt i ämnet samhällskunskap. En del av lärarna i stu-

dien menar att de ekonomiska resurserna kan vara en begränsning på grund av prioriteringar 

medan andra lärare menar att ekonomiska resurser inte är en begränsning på så sätt. Alla sam-

hällskunskapslärarna i studien menar att tid är en begränsning när det gäller estetiska uttrycks-

sätt. Denna begränsning sitter i de scheman som lärarna använder samt menar att en lektion 

inte räcker till för att arbeta med ett arbetsområde som innehåller estetiska uttryckssätt. I dessa 

fall krävs det ett antal lektioner bara för att komma igång:  
 

Det kan det vara så som vi har schemat just nu att det är väldigt uppackat [för] 
att när eleven väl lär och har kommit igång, för ibland kan det ta lite längre tid 
och komma igång med de estetiska processerna[så] kanske lektionen är slut. Det 
är ju också sånt som mycket kommer tillbaka hos arbetslaget och ledningen. Hur 
vi vill jobba och vilka riktlinjer vi har. Så mycket faller det ju tillbaka på oss 
själva hur vi organiserar det så ja, just nu är det ju en begränsning och det finns 
inte den där flexibiliteten, [vill] jag göra teater, nu kan vi sy lite kläder vi sticker 
till slöjden (Lärare 2).  
 

Tidsplanen är begränsad vilket kan medföra stress hos lärarna. Genom att kursplanerna är 

fullproppade så medför det en svårighet att lyfta in estetiska uttryckssätt menar lärare 6. Den 

planerade tiden som uppfattas som otillräcklig och som begränsning försöker lärarna proble-

matisera genom att arbeta ämnesövergripande, men även där kan de stötta till problem i form 

av att de andra lärarna behöver sina timmar.  

 

Lärare 1 menar att vid stora projekt där det implementeras olika estetiska inslag kan det före-

komma begränsningar i form av för få lärare som är med vid de specifika lektionerna. Hen 

lyfter fram vikten av en extra pedagog som kan bidra med hjälp och som kan förebygga att 

elever inte tröttnar på undervisningen när de stöter på svårigheter. Två av deltagande respon-

denternas hade en annan uppfattning om var begränsningarna kunde ligga. De anser att den 

största begränsningen låg hos pedagogerna och menar samtidigt att pedagogerna kan bli bättre 

att utnyttja alla möjligheter som finns tillgängliga för lärarna. Hen lyfter fram vikten av att 

kunna arbeta mer ämnesövergripande vilket skapar mer tid samt utnyttja andra ämnens förde-

lar i den egna undervisningen (Lärare 2 & 3). Lärare 6 tänker även hen kring de banorna och 

menar att det är en utmaning för pedagogerna att jobba ämnesövergripande: 
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Att man som rektor anser att det är viktigt att jobba med estetik i undervisning-
en[…]då har man störst möjlighet att komma till skott (Lärare 6). 
 

Andra viktiga faktorer som lärarna i studien lyfter fram och påverkar estetiska uttryckssätt i 

undervisningen handlar om digitala medier. Dessa medier anser lärarna påverkar undervis-

ningen kopplat till estetiken på ett bra sätt. I vissa avseenden lyfter lärarna fram tillgången till 

digitala medier som bristfällig vilket medför en begränsning i att estetiska processer imple-

menteras i undervisningen. Lärare 2 ser den egna kunskapen kring digitala medierna som en 

form av begränsning av det estetiska i undervisningen. Hen menar även att eleverna har be-

tydligt djupare kunskap i användandet av digitala medierna och att den kunskapen inte kan 

utnyttjas på grund av att den egna kunskapen inte räcker till.  

6.3.2 Avsaknad av resurser 
Resurser är en viktig faktor vad det gäller arbetet med estetiska uttryckssätt i undervisningen. 

Lärare 1 nämner avsaknaden av det kulturella i skolan då hen menar att det geografiska läget 

inte är så bra lämpad till det. För att kunna förflytta sig krävs det mycket tid samt att det blir 

en kostnadsfråga vilket kan medföra att det blir prioriteringar där vissa delar väljs bort.  

En viktig resurs som lärare 3 menar kan saknas är att en pedagog som brinner för det este-

tiska. Hen menar att det saknas den typen av person som brinner för att få in skapandet samt 

som kan ge tips till övriga lärare. Det blir ett slags komplement till läraren som kan ge förslag 

på hur och vad läraren ska tänka på. Lärare 5 menar att hen arbetar på en skola som har goda 

ekonomiska resurser vilket ses som en positiv samtidigt som dessa resurser kan uppfattas som 

begränsade likt tidsaspekten där läraren och rektor försöker hitta en lämplig lösning. Lärare 4 

besvarar frågan genom att nämna resurser som finns tillgängliga, så som samarbete med olika 

museer samt kulturförvaltningar. En begränsad resurs som läraren lyfter fram är samarbetet 

mellan skolan och företagen.  

6.3.3 Sammanfattning  
Resurser som lärarna i studien upplever en avsaknad av, för att kunna arbeta med de estetiska 

riktlinjerna i undervisningen varierar. Lärarna upplever att tiden är en viktig resurs för under-

visningen med inslag av estetisk karaktär. Extra lärare som har kompetens och som genom 

denna kompetens kan hjälpa andra lärare i undervisningen ses som en viktig del för en av lä-

rarna i studien. Extra resursen i detta fall ska endast fokusera på de estetiska inslagen medan 

den andra läraren ska stå för kunskapen. För att kunna utföra estetiska inslag ser de intervju-

ade lärarna en del begränsningar i form av tid, ekonomi men även att begränsningarna kunde 
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ligga på pedagogerna. Begränsningen som berör pedagogerna har att göra med det ämnesö-

vergripande arbetet, där lärarna betonar vikten av att jobba mer intensivt genom detta arbets-

sätt.  

 

De ovannämnda delarna är av vikt vid implementeringen av estetiska uttryckssätt i ämnet 

samhällskunskap. Sannerstedt menar att då implementering av olika politiska beslut ska ge-

nomföras, påverkas dessa av de resurser som är tillgängliga för individen (2001).  Lärarna i 

studien menar att det förekommer begränsningar i de resurser som skolan erbjuder. Dessa 

begränsningar som lyfts upp av lärarna berör tidsaspekten, extra personal men även det ämne-

sövergripande arbetet. För att lärarna ska kunna genomföra de politiska besluten som berör 

det estetiska i ämnet samhällskunskap på ett tillfredsställande sätt bör även resurser som lä-

rarna anser sig behöva vara tillgängliga. Detta ger en möjlighet till att riktlinjerna får mer 

plats samt att dessa ses som viktiga. Två av lärarna menar att begränsningarna ligger hos pe-

dagogerna. Denna begränsning kan motverkas genom erbjudande av fortbildning som gör det 

möjligt för lärarna att kunna använda sig av olika estetiska inslag i sin undervisning men även 

att kunna ha möjlighet att utföra de beslut som har fattats.  
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7. Avslutning  

7.1 Diskuterande analys 
I avsnittet kommer vi att analysera samt diskutera det empiriska materialet där vi samtidigt 

väver in tidigare forskning i diskussionen.  

 

Vad det gäller kompetensen kring estetiska uttryckssätt i undervisningen och de svar som 

framkom hos respondenterna i studien kan den kopplas samman med Ericsson & Lindgrens 

diskussioner kring kompetens. Betydelsen av lärarens kompetens för ett område är den viktig-

aste faktorn för hur olika slags projekt i skolan formas. Vidare diskuterar författarna kring det 

estetiska i ämnet och menar att pedagogisk kompetens inte kan ses som tillräcklig för en 

undervisning med estetiska inslag. För att undervisningen genom det estetiska och att det este-

tiska ska bidra till lärande bör läraren besitta kompetens inom det pedagogiska samt ha kun-

skap kring de estetiska delarna (Ericsson & Lindgren, 2007:185–187). Den pedagogiska kom-

petensen besitter de deltagande lärarna men kompetens kring det estetiska kan ses som brist-

fällig, vilket utifrån Ericsson & Lindgrens uttalande även påverkar projekten i skolan som i 

sin tur kan påverka elevers lärande. 

 

Även Marner och Örtegren betonar vikten av kompetens vad det gäller estetiska verksamhet-

en, då det även är individens personlighet som är en viktig faktor för estetiska utföranden och 

som är oberoende av studier (Marner och Örtegren, 2003:43). Denna tydliga tendens kan ses 

hos den läraren som anser sig ha en god kompetens kring det estetiska utförandet. Majoriteten 

av lärarna i studien nämner inte fortbildning som en viktig faktor för kompetens utan lägger 

vikt i andra delar som påverkar deras kompetens positivt. De lärare som nämner fortbildning 

som en viktig del till kompetens har erhållit utvecklad kunskap kring estetiska uttryckssätt 

genom dessa fortbildningar. Tham för snarlika diskussioner kring kompetens där hen använ-

der sig av filmer och språk som exempel. Filmerna kan bidra till att kunskapen kring språket 

förstärks vilket i sin tur kan höja lärarens kompetens (Tham, 2008:66). Lärarkompetensen i 

detta fall kan förknippas med fortbildningen i estetiska delar likt Thams exempel.  

 

Riktlinjerna som behandlar de estetiska inslagen ses som viktiga hos alla lärare i studien men 

dessa riktlinjer prioriteras inte i någon större grad vilket påverkar inslagen av det estetiska i 
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ämnet. Lärarna anser att det finns riktlinjer som är viktigare att följa, men att de estetiska rikt-

linjerna finns i bakgrunden.  

 

En undersökning som Tham lyfter fram till diskussion visar att det finns lärare som värderar 

faktakunskap högre än det estetiska. Denna kunskap kan tolkas som gammal skoltradition där 

faktakunskapen värderas högre (Tham, 2008:31). Dessa traditioner är viktiga inslag då möj-

ligheten att förstå varför vissa lärare arbetar samt försöker implementera estetiska inslag i 

undervisningen i större utsträckning medan andra använder sig mindre av estetiska inslag i 

undervisningen. Estetiska riktlinjernas betydelse för ämnet samhällskunskap ses som viktiga 

genom riktlinjernas bidragande kreativitetsformer, där fler elever har möjlighet att känna sig 

delaktiga i undervisningen som bedrivs med estetiska inslag. Olika undervisningsformer med 

estetiska inslag lyfts fram av samhällskunskapslärarna som menar att deras undervisning in-

nehåller bilder och olika former av drama. Samtidigt ses implementeringen av estetiska inslag 

i ämnet som en viktig del och bör implementeras i större utsträckning.  

 

Öhman-Gullberg menar att estetiken inte tillhör skolans kärnverksamhet och att det även i de 

högre årskurserna sker en uppdelning av de estetiska respektive teoretiska ämnena (Öhman-

Gullberg, 2009:72). Denna uppdelning kan bidra till att ämnet samhällskunskap kan ses som 

ett teoretiskt ämne vilket påverkar estetiska inslagen negativt och gör att dessa inte förknippas 

med samhällskunskapsämnet. Uppdelning kan även påverka samhällskunskapslärarnas kun-

skaper och den kompetens de besitter kring det estetiska. Vidare hävdar Öhman-Gullberg att 

alla ämnen samt all verksamhet i skolan bedriver någon form av estetik (Öhman-Gullberg, 

2009:71). Snarliknande tankar har Marner och Örtegren kring det estetiska i skolan. Författar-

na menar att estetiska uttryckssätt ska inte enbart ingå i de estetiska ämnena utan även i andra 

ämnen där de har stor betydelse (Marner och Örtegren, 2003:112).  

 

Denna tendens ser vi inte minst bland lärarna i undersökningen. Även om de anser att kompe-

tensen inte ses som bred samt att det förekommande brister i tillämpningen av estetiska rikt-

linjernas prioritet, sker det ändå någon form av estetisk implementering i den undervisningen 

som bedrivs. Dessa förekommande processer stärker Öhman-Gullberg påstående men ger 

även en fingervisning om lärarens förståelse för vad estetiken kan bidra med. Vikten med att 

arbeta utifrån de estetiska inslagen i ämnet har sina fördelar. Dessa fördelar menar lärarna i 

studien att majoriteten av eleverna gynnas genom de olika arbetssätt som de estetiska inslagen 

medför. Tidigare studier visar att bild som kopplas med estetik är viktig för individernas ut-
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veckling och dess kommande yrkesverksamhet, där det blir allt viktigare med kreativa inslag 

(Åsén, 2006:110). 

 

Barn som arbetar med estetiska gestaltningar får förstärkt självförtroende. Även bland barn 

som har olika läs- och skrivsvårigheter kan estetiken i form av exempelvis bild vara till hjälp 

för individens vidare utveckling i skriv och läsandet lyfter författaren fram utifrån sin under-

sökning (Tham, 2008:24,26).  Även Saars resonemang kring estetisk läranden berör estetik 

som lärandestöd. Det vill säga att man använder sig av estetiska ämnena för att hjälpa elever-

na i sitt lärande, genom att illustrera, gestalta eller befästa ett kunskapsinnehåll (Saar, 

2005:20–22). En av lärarna i studien lyfter upp estetiken som en viktig faktor för lärande för 

elever som visar svårigheter. Hen menar att vid ett tillfälle då det handlade om att skapa lyck-

ades de elever som hade svårigheter bättre än klasskamrater som inte ansågs besitta någon 

svårighet. Tidigare forskning visar att elever som har olika former av problem har stort in-

tresse för det estetiska. Dessa elever lyckas och klarar sig bäst genom de estetiska inslagen 

(Lindgren, 2009:179,180). De kreativa inslagen samt det förstärkta självförtroendet som lyfter 

eleverna kan medföra att lärarna i större utsträckning vill implementera estetiska inslagen i 

undervisningen. 

 

För att kunna implementera estetiska riktlinjerna är resurser en viktig del som finns tillgäng-

ligt för läraren. Majoriteten av lärarna i undersökningen menar att det förekommer begräns-

ningar vad det gäller möjligheten att använda sig av estetiska uttryckssätt. Dessa begränsning-

ar handlar om de tidsramar som finns tillgänglig för samhällskunskapsämnet och menar att 

den tiden inte räcker till. Även tidigare forskning kan kopplas samman med denna form av 

problematik, där man menar att närbyråkraterna har alldeles för många arbetsuppgifter vilket 

gör att tiden inte räcker till att utföra alla arbetsuppgifter (Sannerstedt, A, 2003:22). 

 

Ämnesövergripande arbete lyfter lärarna i undersökningen som en viktig del då inte tiden 

räcker till, men menar samtidigt att det är få lärare som är beredda att samarbeta. Genom det 

ämnesövergripande arbetet skapas det mer tid vilket även gör det möjligt att involvera de este-

tiska ämnena som bidrar med ytterligare estetiska inslag i ämnet samhällskunskap. Denna 

form av samarbete ses som en positiv del för samhällskunskapslärarna. Studier visar att då det 

sker någon form av ämnesövergripande arbete med exempelvis bild och musik, uppfattar lä-

rarna i dessa ämnen att det blir någon sorts komplement som gör att estetiska ämnen hamnar i 

bakgrunden (Sandberg, 2006:51). Sandbergs diskussion kan vi tydligt läsa av hos de lärare i 
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undersökningen då de diskuterar kring estetik som ett bidragande komplement till det egna 

ämnet. Två av lärarna i undersökningen menar att begränsningarna finns hos pedagogerna. 

Dessa lärare ser inte det materiella eller tidsaspekten som en begränsning utan menar att den 

största begränsningen är lärarna själva. Detta uttalande kan kopplas samman med kompeten-

sen läraren besitter. I detta fall kan det vara läraren som inte har tillräckligt med kompetens 

för att implementera estetiska inslag i undervisningen.  

7.2 Sammanfattning & slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lärare i ämnet samhällskunskap arbetar 

med estetiska uttryckssätt i sin undervisning, men även att få en uppfattning om i vilken ut-

sträckning de estetiska uttryckssätten implementeras i undervisningen. Undersökningen hu-

vudfråga är:  
 

• I vilken utsträckning implementerar lärare på högstadiet inom ämnet samhällskunskap 

estetiska uttryckssätt med utgångspunkt i riktlinjer ur skolans uppdrag?  

 

Till hjälp att besvara denna huvudfråga använder vi oss av tre följande underfrågor:  
 

• Hur förstår lärare riktlinjerna ur skolans uppdrag utifrån ämnet samhällskunskap?  

• På vilket sätt hävdar lärarna att de vill implementera riktlinjerna ur skolans uppdrag? 

• På vilket sätt påstår lärarna att de kan implementera riktlinjerna ur skolans uppdrag? 

 

Utifrån den första frågeställning som handlar om hur lärare förstår riktlinjer ur skolans upp-

drag utifrån ämnet samhällskunskap, visar vår undersökning att fem av sex respondenter inte 

har den förståelse som krävs för att implementera estetiska uttryckssätt i undervisningen.   

 

Team förstår - Vår undersökning visar att majoriteten av lärarna inte ansåg sig besitta kompe-

tens kring att undervisa i estetiska uttryckssätt. En lärare i undersökningen utmärkte sig i frå-

gan om kompetens då hen menade att kompetens kring estetiska uttryckssätt var något som 

hon besitter. Vad det gäller frågan om estetiska riktlinjernas betydelse och implementeringen 

av dessa i undervisningen, visar undersökningen att lärarna anser att riktlinjerna är betydelse-

fulla. Vid implementeringen av estetiska riktlinjerna lyfter lärarna exempel på undervisnings-

situationer i forma av bild, drama etc. men ser en viss problematik i att implementera under-

visningsformer ur ett estetiskt perspektiv. Utifrån de ovannämnda faktorerna visar undersök-
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ningen att lärarna saknar förståelse för arbetet med estetiska uttryckssätt och hur lärarna kon-

kret utformar undervisningen.  

 

Den andra frågeställningen som handlar om på vilket sätt lärarna påstår att de vill implemen-

tera riktlinjerna ur skolans uppdrag, visar vår undersökning att respondenterna ser riktlinjerna 

som betydelsefulla, däremot förkommer det en variation bland respondenterna gällande priori-

teringar.  

 

Tema vill – Vår undersökning visar att lärarna ser riktlinjerna som betydelsefulla i undervis-

ningen och lärarna hävdar att riktlinjerna är positiva. Däremot prioriteras riktlinjerna på olika 

sätt, vilket visar att det finns en vilja att implementera estetiska uttryckssätt. Våra slutsatser 

gäller de estetiska riktlinjerna visar att lärarna anser att riktlinjerna bidrar med olika undervis-

ningsformer vilket gynnar de flesta elever. Däremot visar vår undersökning att lärarna i 

undervisningen inte applicerar de estetiska uttryckssätten i den utsträckning som kan förvän-

tas. I frågan om hur lärarna prioriterar andra riktlinjer i förhållande till de riktlinjer som berör 

estetiska uttryckssätt visar vårt resultat att lärarna i ganska stor utsträckning inte prioriterar de 

estiska inslagen i undervisningen.   

 

Den tredje frågeställningen som handlar om på vilket sätt respondenterna påstår att de kan 

implementera riktlinjerna ur skolans uppdrag, visar vår undersökning att respondenterna upp-

lever begräsningar av resurser i form av bland annat tid och extra personal.   

 

Tema kan – Vår undersökning visar att lärarna ser tiden som den största begränsningen när 

det gäller implementeringen av estetiska uttryckssätt. Däremot lyfter vissa lärare fram att det 

finns goda möjligheter ekonomiskt för att genomföra estetiska uttryckssätt, men dessa lärare 

hävdar att tiden samt svårigheten med samarbete ses som begränsningar. Vidare visar vår 

undersökning att begräsningarna kan ligga hos pedagogerna själva, lärarna efterlyser här fort-

bildning som ett led i att utveckla förmågan kring estetiska uttryckssätt. 

 

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att lärare i vår undersökning generellt inte lyckas 

med att implementering estetiska uttryckssätt i någon större utsträckning. Lärarna i undersök-

ningen betonar att det krävs många olika förutsättningar för att implementerar estetiska ut-

tryckssätt utifrån riktlinjerna ur skolans uppdrag. Det viktigaste kravet för att implemente-

ringen av estetiska uttryckssätt ska lyckas är tid, att lärarna får den planeringstid och lektions-
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tid att verkställa en undervisning med estetiska inslag. En lärare betonar i detta sammanhang 

också det faktum om att andra riktlinjer från kursplaner och från centralt innehåll tar upp 

mycket av tiden, detta medför att det blir problem att utforma en undervisning med estetiska 

uttryckssätt. En tredjedel av lärarna hävdar däremot att det finns tillräcklig med resurser, i 

synnerhet från skolledningen att arbeta med eller komma i kontakt med konstnärliga upple-

velser, men här nämns återigen tiden som en begräsning. Generellt kan också sägas att majori-

teten av lärarna anser att det problematiskt att implementera estetiska uttryckssätt i samhälls-

kunskapsundervisningen på högstadiet. Skälet till detta kan delvis bero på de ovannämnda 

faktorer samt frånvaron av extra resurser såsom pedagoger och fortbildning.   

7.3 Didaktiska implikationer 
Undersökningens resultat kan användas i syfte att uppmärksamma den problematik som råder 

kring hur estetiska uttryckssätt implementeras bland lärare på högstadiet. Vårt resultat kan 

öppna upp för en debatt på skolor. Vi tänker oss att skolpersonal på skolorna kan använda vår 

undersökning som diskussionsunderlag för en vidare utveckling och förståelse av estetiska 

uttryckssätt och dess funktion. I och med detta kan det möjliggöra en utveckling gällande hur 

lärare förstår och tolkar estetik i läroplanen, ökar kännedomen om vilka möjligheter lärarna 

har att utforma en undervisning med innehållande estetiska uttryckssätt. Det hade ökat lärares 

professionalitet genom exempelvis tid till att planera och utformningen av undervisningen 

utifrån estetiska uttryckssätt. För att lyckas med de estetiska inslagen i skolans verksamhet så 

krävs det som lärare delvis säger och forskning visar att ett ökat samarbete mellan den lokala 

estetiska och skolans verksamhet. Exempel på detta skulle kunna vara individer som arbetar 

med estetik i det vardagliga och som besöker skolan. 
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Bliga 1, Intervjuguide 
 

Förståelse/tolkning av estetiska uttryckssätt i samhällskunskap  

 På vilket sätt anser du att du har kompentens kring att undervisa i estetiska uttrycks-

sätt? Beskriv och motivera. 

 Vad betyder dessa riktlinjer för dig som du har framför dig? (Lgr – Estetiska uttrycks-

sätt) 

 Hur utformar du undervisningen utifrån riktlinjerna som du nyss läst? Ge exempel. 

 

Vill – Motiverad till att implementering estetiska uttryckssätt i samhällskunskap 

 På vilket sätt upplever du att det är viktigt att arbeta på detta sätt? Motivera varför. 

Hur tycker du eleverna gynnas eller missgynnas utifrån detta arbetssätt?  

 Hur prioriterar du dessa riktlinjer i förhållande till andra riktlinjer i undervisningens 

innehåll?  

 

Kan – Resurser till estetiska uttryckssätt i samhällskunskap 

 Vilka resurser finns det på skolan för att arbeta på detta sätt? Upplever du att det finns 

några begränsningar? I tid eller liknande? Förklara vilka. 

 Vilka resurser upplever du saknas för att du ska kunna arbeta med dessa riktlinjer? 

(Ekonomi, lokaler, kulturella omgiven). 

 

Tillägga 

 Finns det något du vill tillägga som du anser vara viktigt att lyfta fram kopplat till 

dessa riktlinjer? Vad? 
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Bilaga 2, Skolans uppdrag 
Skolans uppdrag – utdrag ur LGR 11 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera ele-

vernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 

problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Lgr 11:9). 

 

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas (Lgr 11:10). 

 

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

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

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 

och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kun-

skaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig 

(Lgr 11:10). 
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