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1 Dryden & Voss (1999) The New Learning Revolution, How Britain Can Lead the World in Learning, Educa-

tion and Schooling, Network Educational Press Ltd, Stafford, UK, s 100. 

 

 



 
Sammanfattning  
 

Uppsatsens syfte är att studera hur estetiska lärprocesser används för att stimulera lärandet 

och utveckla eleverna på gymnasial nivå i ämnet religionskunskap. För att få svar har under-

sökningen fokuserat på hur estetiska lärprocesser iscensätts i praktiken, kopplat till teori om 

hur dessa lärprocesser kan påverka och stimulera elevens utveckling och lärande. Studien 

grundar sig på kvalitativa intervjuer gjorda på två olika skolor, en privat skola och en kom-

munal med gymnasielärare i ämnet religion. Intervjutexterna har tolkats hermeneutiskt för att 

inte bara synliggöra samtalet mellan informanter och forskare, utan även belysa den tolkade 

texten som på så sätt även den kan ses som ett samtal mellan tolkare, läsare och text. Studien 

har använt ett teoretiskt ramverk där tre teoretiska perspektiv belyst estetiska lärprocesser 

samt kringliggande problematik i ämnet. Studien är av komparativ art och analysverktygen 

har selekterats utifrån tanken att med olika teoretikers perspektiv bemöta och besvara studiens 

frågeställningar. 

 

Resultatet påvisar att det råder en tveksamhet om vad som kan betraktas som estetiska lärpro-

cesser och vad som ska inkluderas i begreppet bland informanterna. Dock råder en samstäm-

mighet i att det rör sig om praktiskt, kreativt engagemang i grupp som kännetecknar estetiken 

i verksamheten. Värderingsfrågan visade sig ha två dimensioner. Den ena aspekten var att in-

formanterna värderade de estetiska lärprocesserna högt som ur motivations-, engagemangs- 

och personlighetsutvecklande perspektiv. Däremot värderades de estetiska lärprocesserna lågt 

ur ett betygsgrundande perspektiv. 

 

De estetiska lärprocesserna iscensätts främst genom film, möten och miljöbyten. Film an-

vänds främst som visuell och känslomässig förstärkning av undervisningens valda innehåll. 

Möten med personer aktiva inom det aktuella undervisningstemat används i lika stor utsträck-

ning för att öka elevernas minnesförnimmelse och engagemang samt verklighetsrelatering, det 

vill säga koppling till extern kunskap. Möten kunde även i mer abstrakt betydelse innefatta 

möten med andra, redan befintliga kulturer i dess omgivning som synliggjorts genom den 

estetiska lärprocessen. 

 

Fördelarna med att använda sig av de estetiska lärprocesserna i undervisningen visade sig i 

huvudsak vara att de skapade utrymme för känslor och att de bidrar till en större studiemoti-

vation samt ett ökat engagemang bland eleverna. Respekt för andra människor ur ett sociokul-

turellt perspektiv var vad informanterna anser att de estetiska lärprocesserna genererar i ett 

vidgat lärande perspektiv, det vill säga ett externt lärande. Nackdelarna kan sammanfattas 

med de bristande resurser som stod till pedagogernas förfogande i form av tid och utbildning i 

ämnet, vilket i hög grad kom att belysa bedömningsproblematiken. 
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1. Inledning  
 

Jag har vid mina praktikperioder under lärarutbildningens gång intresserat mig för estetiska 

lärprocesser, det vill säga bild, film, musik, doft- och smakförnimmelser, teater, konst och 

kultur bland annat. Mina funderingar har varit hur vi lär oss något nytt och kanske då framför-

allt med vilka sinnen lär vi oss något nytt? Som en följd av mina funderingar kommer nästa 

fråga, vilket även är den frågeställning jag har för avsikt att besvara i mitt examensarbete.  

Hur använder pedagogerna estetiska uttryck och modaliteter i sin undervisning på gymnasie-

nivå i ämnet religionskunskap och hur värderas de? Om de inte används, varför inte? Vad 

finns det för fördelar och nackdelar med att använda sig av estetiska lärprocesser i religions-

undervisningen på gymnasienivå? Min tes är ”tänk om man skulle kunna få elever att minnas 

bättre och därmed prestera bättre på till exempel skriftliga prov genom estetiska lärproces-

ser?” 

 

Jag kommer själv nästan ordagrant ihåg en föreläsning på Högskolan Dalarna hösten 2010 

som hette ”med alla sinnen”. Vi fick då smaka sött och salt i ett rum som luktade starkt av 

citron. Jag kommer inte ihåg vilken smak godiset hade men däremot kommer jag ihåg doften 

av citron, och vid varje tillfälle jag känner den doften minns jag även föreläsningen med alla 

sinnen. Jag tycker det är fantastiskt att doft kan påverka mig så och antar tesen:  
 

- Jag påverkas av doften av citron.  

- Det bör finnas fler som också påverkas av dofter.  

- Hur många är det och hur stor inverkan har doften eller smaken på inlärning 

och minnen? 

 

Jag minns när jag själv gick i skolan hur lärare kunde tycka att de hade en diskussion med 

eleverna som i själva verket var en monolog med luckor och givna svar. Jag vill i min kom-

mande yrkesutövning erbjuda möjligheter för en dynamisk lärmiljö och få med alla elever på 

tåget. Alltför många ungdomar i vårt samhälle lider av syndromen, vad spelar det för roll, jag 

vill bara chilla, det skiter väl jag i, å vem f-n lyssnar på mig då? Orka bry!  

 

I den nya läroplanen klargörs skolans arbete, eller mål som skolan ska sträva efter. Ja, jag 

skrev ska. Det är således inte förhandlingsbart men ej heller ett uttalat kunskapsmålskrav. På-

pekas bör att läroplaner är ett verk, sammansatt av politiska strömningar, färgat av de rådande 

normerna i vårt samhälle. Dessa saker kan ändras och det är bara mängden människor som 

gör samma sak som avgör om det blir ett normgivande beteende eller inte. Eleverna har vis-

serligen frivilligt valt att läsa på gymnasienivå och under ett specifikt program, men läraren 

har de tilldelats såväl som sina klasskamrater. Eleverna som kommer till gymnasiet har med 

andra ord inte bara med sig erfarenheter och extern kunskap, de bär ofta även med sig för-

väntningar på ett meningsfullt lärande när de kommer till gymnasieskolan. Inläst forsknings-

material, samt de svar informanterna gett vid studiens kvalitativa intervjuer, påvisar hur de 

estetiska inslagen i utbildningen ökar elevernas engagemang och bidrar till ett meningsfullt 

lärande samt en bättre lärmiljö. Vad är det då som gör att en del pedagoger och elever föredrar 

traditionella undervisningsformer framför ett estetiskt lärande? Och varför skattas de estetiska 

lärprocesserna så lågt i betygs och bedömningssammanhang? Dessa frågor undersöks och be-

svaras i studien för att om möjligt, få fler pedagoger att våga utmana utbildningsväsendet och 

erövra den outnyttjade resurs de estetiska lärprocesserna kan ha och därmed skapa större ut-

rymme för ett mer meningsfullt och lustfyllt estetiskt lärande.  
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Avslutningsvis vill jag tacka min VFU-handledare Ulf Lidin för allt han lärt mig under min 

sista verksamhetsförlagda praktik. Jag vill även sända ett stort tack till min handledare i upp-

satsskrivandet Juvas Marianne Liljas, för hennes snabba respons och feedback, samt även för 

det stöd och alla goda råd hon gett mig under skrivprocessen.  

 

Jag kommer under nästa rubrik presentera uppsatsens disposition följt av en kort begreppsde-

finition. Därefter kommer jag under rubrik Bakgrund presentera litteratur och forskning jag 

kommit i kontakt med, både under den pågående skrivprocessen med uppsatsen och under 

tidigare studier vid lärarhögskolan samt vid den verksamhetsförlagda praktiken (VFU).  
 

Begreppen är utvalda utifrån sin förmåga att fånga in vad det är som styr och påverkar skolan 

internt och externt. Makt som fenomen kan ses utifrån en rad olika aspekter, här väljer jag att 

lyfta fram makt på grund av dess påverkan på de estetiska lärprocesserna. De begrepp som 

närmare behöver definieras är Multimodala och Estetiska lärprocesser. Jag ger i anslutning till 

det sistnämnda en orientering om hur jag i detta arbete ser på estetiska lärprocesser, och läg-

ger därmed grunden för hur jag kommer att använda begreppet inom ramen för denna studie. 

Avslutningsvis bildar genom vad Skolverket fastslår i den aktuella läroplanen Lgy 11, en 

grund för de krav pedagogerna idag har att utgå ifrån samt arbeta efter. 

 

2. Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en inledning följt av en kort begreppsdefinition. Därefter följer en bak-

grundspresentation där de multimodala- och estetiska lärprocesser närmare beskrivs. Under 

rubriken tidigare forskning redovisas både inhemsk och internationell forskning med gemen-

sam beröringspunkt estetik med kringliggande problematik disponerat efter tre underrubriker. 

Därefter presenteras studiens syfte och frågeställning. Metodavsnittet presenteras med under-

rubrikerna urval, genomförande, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt forskningsetik. 

Material redovisas utefter liknande struktur där en presentation av primärkällorna görs. Studi-

ens analysverktyg och tillika teoretiska ramverk presenteras under rubriken teoretiskt ram-

verk. Presentationen av resultatet redovisas utifrån studiens frågeställning följt av en resultat-

analys strukturerad utefter frågeställningen samt utefter valda analyskategorier. Därefter följer 

en diskussion innefattande en metod- och resultatdiskussion samt en slutsats strukturerad efter 

studiens frågeställning. Studien avslutas med en adressering till vidare forskning. 

 

3. Begreppsdefinition 
 

Elever/Ungdomar 

 

Med begreppet Elever/Ungdomar åsyftas barn eller ungdomar i gymnasial ålder, i Sverige 

mellan 15-19 års ålder. 

 

Multimodalitet 

 

Utgångspunkten för begreppet multimodalitet handlar i grund och botten om hur vi kommuni-

cerar med varandra och med vilka resurser vi väljer att göra det med. De resurser vi har klas-

sificeras och tillskrivs ett värde som i sin tur ger en mening eller en motivation. I vår vardag 

nås vi av en uppsjö signaler, symboler och intryck som ska tolkas och sorteras eller hjälpa oss 
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att orientera oss fram till något som kan inneha ett värde. Allt detta kan inkluderas i ett ord, 

multimodalitet.
2
 

 

Estetik 

 

Estetik som begrepp kan beskrivas på olika sätt och i uppsatsen används begreppet utifrån hur 

jag uppfattar begreppet, vilket även överensstämmer med skolverkets beskrivning av begrep-

pet estetik. Estetik i undervisningssammanhang handlar om skapande verksamhet och att er-

bjuda alla elever en möjlighet att ta del av samhällets kulturutbud samt att använda sig av 

estetiska metoder som en del av undervisningen.
3
 

 
Estetiska lärprocesser 

 

Det är svårt att definiera och formulera en universell godtagbar begreppsdefinition som täcker 

in och beskriver hela den estetiska processen med global giltighet, då den till sitt innehåll är 

både varierande och kontextberoende. Några ingredienser som ändå kan anges och åberopa en 

någorlunda global generell giltighet rörande förekomsten av innehållet i de estetiska lärpro-

cesserna och som här får ligga till grund för en form av begreppsdefinition. De vanligt före-

kommande ingredienserna är enligt forskning: Musik, dans och rytmik, teckning, målning, 

design, teknisk design, skulptering med mera.
4
 Kort och gott allt som skapas av människan 

och förmedlar en känsla.
5
 

 

4. Bakgrund  
 

Samhället förändras och skolan med det. Den tiden då kunskapsmål och kunskapssyn var lika 

med återgivning av vad läraren och böckerna förmedlade är förbi och vi går nu i vår samtid 

mot en ny syn på vad väsentlig kunskap är. Idag ifrågasätts vilken roll skolan i vårt nutida så-

väl som framtida samhälle ska ha och vad är det för kunskap morgondagens samhälle kommer 

att efterfråga. Gunther Kress och Staffan Selander är två framstående forskare inom ämnet 

didaktisk design, och har i sin studie Design för lärande, sammanställt en teoretisk bakgrund 

samt skapat funktionella redskap med konkreta exempel som både blivande och färdiga lärare 

kan använda.
6
 Författarna menar att även om samhället genom skolans historia har förändrats 

har skolans ideologi varit förhållandevis stabil och statisk. Den teori de levererar är inte tänkt 

att ersätta rådande eller framtida teoribildning utan mer tänk att fungera som ett komplement.
7
 

 

Att skolan om den ska kunna tillmötesgå framtidens behov och kunskapsefterfrågan är i be-

hov av att reformera sin syn på kunskapsutveckling, har belysts av flera forskare. Vad är då 

skolans nuvarande kunskapssyn och vad behöver den utveckla? Hur ska framtidens behov 

bemötas och på vilka grunder ska kunskapsförmedlingen utformas? 

 

                                                 
2
 Selander & Kress(2010), Design för lärande - ett multimodalt perspektiv, Nordstedts, Stockholm, s 27-29. 

3 Skolverket, Estetik, kultur och skapande, http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/kultur-och-skapande 

-hämtad 2015-06-11. 
4 Bamford, A (2009) The Wow Factor, Andra upplagan, Waxmann, Berlin, s 48, 49. 
5 Bamford, A (2009) s 20. 
6
 Selander & Kress (2010), Design för lärande - ett multimodalt perspektiv, Nordstedts, Stockholm.  

7 Selander & Kress (2010) s 7, 8. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/kultur-och-skapande
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Sören Högbergs presentation Snigelns vandring över fältet (2005),
8
 belyser utvecklingspro-

blematiken ur en rad olika aktörers perspektiv. Högberg menar med metaforen ”snigelns 

vandring” att förändring och utvecklingsprocesser kan upplevas som långsamma eller obefint-

liga, men ändå vara i rörelse.  

 

Nu har ju inte sniglar ben så vandringen kan bli problematisk att beskriva rent metaforiskt 

men rör sig gör den, om än långsamt. Fördelen med att både rörelsen och betraktelsen av rö-

relsen tar tid är som Högberg skriver, att det erbjuder betraktaren en chans att se sig om.
9
 

Högbergs studie undersöker främst arbetslagens införande och den förändring den arbetsme-

toden medfört för utformningen av utbildningsväsendet, vilket i sig inte är relevant för min 

studie. Högberg har under avsnittet Bakgrund kartlagt plattformen på vilken all skolutveckl-

ing vilar, vilket däremot är intressant för min egen studie. Han behandlar maktrelationer och 

normtänkande inom utbildningsväsendet. Högberg skriver bland annat om skolans yttre och 

inre gränsdragningar som skapar ett ”frirum” för pedagogerna att erövra. Högberg menar att 

om skolinstituten som form ska granskas bör även forskaren betrakta samhällets utbildnings-

systems formella strukturer och system i förhållande till värdebaser och normsystem.
10

 

 

Ett begrepp som är intressant för min studie som bör omnämnas även om det inte ingående 

kommer behandlas är kvalitétsutveckling då det till viss del har inverkan på statushöjande 

tankegångar kring de estetiska lärprocesserna. Vad är utveckling och för vem sker utveckling-

en samt i vilken riktning? De estetiska lärprocesserna har i stor utsträckning påvisats av en 

mängd erkända forskare vara motivations- och engagemangshöjande för eleverna, samtidigt 

som de paradoxalt nog inte uppnått någon speciellt hög status inom utbildningsväsendet. Med 

begreppet kvalitet menar vi idag dock inte den lärmiljö eleverna utvecklas inom utan i stor 

utsträckning åsyftas i stället mätbara resultat. I skolsammanhang blir det då mätbara studiere-

sultat som på något sätt talar om huruvida skolan håller hög eller låg kvalitet. Vad är då mät-

bart? 

 

Kvalitétsutveckling kan om det fungerar i positiv bemärkelse synliggöra lärandet och lärpro-

cesserna. John Hattie har i sin studie Synligt lärande, för lärare kartlagt samt redogjort för hur 

vi lär och hur vi på bästa sätt kan maximera inlärning och på så vis även resultaten. Studien 

riktar sig till främst till lärarstudenter och verksamma pedagoger som är intresserade av ett 

evidensbaserat lärande.
11

 Grundbulten i Hatties tes är kommunikationen mellan pedagogen 

och eleven om kunskapsinnehållet och hur kunskapsmålen ska nås, vilket gifter sig väl med 

Monika Lindgrens studie som presenteras mer ingående senare i uppsatsen, där hon förordar 

ett mer dialogbaserat utbildningssystem.
12

                                                                                                                                 

 

John Hattie är chef för Melbourne Education Research Institute vid universitetet i Melbourne. 

Han har skrivit flera böcker, bland annat Synligt lärande och varit rådgivare åt utbildningsmi-

nistern på Nya Zeeland. Hattie är känd för sin evidensbaserade kvantitativa forskningsmeto-

dik, det vill säga att mäta vad som påverkar elevernas lärande. Hans forskning har pågått i 

över15 år och omfattar mer än 80 miljoner elever och 50000 mindre studier. Hattie har kom-

mit fram till några viktiga faktorer som påverkar inlärning, bland annat elevens egenbedöm-

ning, formativ utvärdering, återkoppling och feedback samt relationen mellan lärare och elev. 

                                                 
8 Högberg, S (2005) Snigelns vandring över fältet. Aktionsanalys-en metod för skolutveckling, Högskolan Dalar-

na, Falun. 
9 Högberg (2005) s 3, 4. 
10 Högberg (2005) s 8-10. 
11 Hattie, J (2012) Synligt lärande, för lärare, Natur & kultur, Akademisk, Stockholm, Bokens baksida. 
12 Lindgren, M (2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan, Länstryckeriet, Göteborg, s 184. 
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Intressant för min egen studie förutom studien Synligt lärande är Hatties samarbete med kol-

legan och tillika professor i pedagogik Helen Timperley. Hennes forskningsområde är främ-

jandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling. Den studie jag läst 

av Timperley är Realizing the Power of Professional Learning (2011)
13

, men det finns även 

en senare utgåva på svenska med namnet Det professionella lärandets inneboende 

kraft (2013)
14

. Timperley belyser, med stöd av närmare ett hundratal granskade studier beträf-

fande globala skolutvecklingsprojekt, att om lärare ska kunna utvecklas behöver de använda 

sig av fler metoder i sin didaktiska utövning. Läraren måste med andra ord inte enkom ha en 

större tilltro till sin egen didaktiska förmåga, utan även våga tro på att deras elever faktiskt 

kan lära sig både snabbare och bättre. Timperleys studie vänder sig med konkreta exempel på 

hur pedagoger och skolor kan utvecklas, både till pedagoger samt skolledning som har ambit-

ionen att i realiteten utvecklas och inte gömmer sig bakom de fina frasernas gardiner.
15

 Jag 

väljer här att illustrera hur min VFU-skola arbetat med Timperleys och Hatties material. 

 

 
Fig. 1. Egen minnesfigur av den bild som användes i en Power Point på VFU-skolan under kvalitetsutvecklings-

dagarna Vt-15. 

 

Bilden visar vilken central roll pedagogerna med deras erfarenheter och inlästa teorier har för 

skolutvecklingen. Att jag tar upp Hatties och Timperleys studier beror på att de på den skola 

jag gjorde min sista praktik använde sig av studierna vid kvalitetsutvecklingsdagar, som är ett 

projekt för att utveckla den specifika skolans verksamhet. Maktrelationen och synen på kva-

lité i utbildningssammanhang samt de estetiska lärprocessernas låga status, kommer mer ingå-

ende behandlas i studien då de påverkar både iscensättande, förverkligande och bedömning av 

de estetiska lärprocesserna. 

 

Under genomförandet av de kvalitativa intervjuerna samt under min VFU-period har min 

handledare och informanterna synliggjort annan kurslitteratur. Vikten av att vara fördomsfri 

och att ha ett öppet sinne gentemot både elever och sin egen position. Jag tänker här på Åsa 

Bartholdsons fältarbete Den vänliga maktutövningens regim - om normalitet och makt i sko-

lan,
16

 och Sabine Grubers avhandling Skolan gör skillnad. 
17

 Det är av mycket stor vikt anser 

de båda skribenterna, för att skapa en trygg lärandemiljö att maktaspekten och särskiljandet 

som avhandlingarna belyser läggs åt sidan. Det är lätt att anta att det är klassen som är bra om 

undervisningen fungerar och miljön i klassrummet känns trygg, men mycket handlar om, vil-

ket Gruber och Bartholdson belyser, hur läraren skulpterar miljön och bidrar till atmosfären i 

klassrummet.  

                                                 
13 Timperley, H (2011) Realizing the Power of Professional Learning, Open University Press. UK. 
14 Timperley, H (2013) Det professionella lärandets inneboende kraft, Studentlitteratur, Lund. 
15 Timperley, H (2013), Bokens baksida. 
16 Bartholdsson, Å (2008) Den vänliga maktutövningens regim- om normalitet och makt i skolan, Liber AB, 

Stockholm. 
17 Gruber, S (2007) Skolan gör skillnad, Etnicitet och institutionell praktik, Linköpings universitet, Linköping. 
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Tone Kvernbekk och Torill Strand skriver i boken Utmaningar i filosofisk pedagogik om be-

hovet vi lärare har av trygghet och att hitta ett pedagogiskt recept.
18

 Det hade varit underbart 

om det fanns ett färdigt recept och en mall att följa för att närma sig perfektion i pedagogiken. 

Men om man vänder på begreppet, skulle yrket vara lika roligt med en färdig mall? Varje elev 

är dessutom unik och har en unik inlärningsprocess, vilket utmanar pedagogen och stimulerar 

kreativiteten i sökandet efter individanpassade didaktiska metoder där alla sinnen kan närvara. 

Allt detta är det som jag ser som charmen med yrket och en bidragande orsak till att jag trivs i 

lärmiljön. 

 

4.1. Multimodala lärprocesser 

 

Skolan är en plats där dagens ungdomar fostras, utbildas och formas för framtiden vilket även 

omvänt resulterar till att skolan formas och fostras av ungdomarna av den tid vi lever i. Mul-

timodalitet som begrepp kan kännas stort, oformligt och hopplöst modernt. Av ordet multi 

förstår vi att det handlar om flertal, men vilket flertal och av vad?  

 

Multimodalitet handlar om de resurser vi har till vårt förfogande när vi meningsfullt tolkar 

omvärden. Saker och ting har olika individuellt värde för oss och det är inte förrän det betyder 

något för oss vi tillskriver en händelse eller sak ett värde. När vi människor möts lär vi oss 

genom varandra, både verbalt, genom betraktelser, gester och via symboler. Symbolernas be-

tydelse blir på så sätt en slags överenskommelse mellan människor i en social gemenskap. Det 

sätt vi använder oss av när vi tolkar omvärlden har till viss del biologiska förklaringar och till 

en annan del psykologiska förklaringar. Biologiskt sorterar vi med hjälp av det våra sinnen tar 

in och söker mönster och klassificerar det vår hjärna bearbetar. Psykologiskt sker sorteringen 

utifrån sociala mönster där ett agerande eller sak får ett värde för individen i ett socialt sam-

manhang. Det som förenar de ovan beskrivna faktorerna är enligt Selander & Kress är att vi 

skapar tecken som har betydelse och förmedlar en underliggande mening, ett värde. Vi tolkar 

dessa tecken med olika medier så som bilder, filmer, litteratur, musik, rörelsemönster, skriv- 

och räknetecken med flera. Uttrycksformerna kan självklart kombineras efter behov, i syfte att 

förstärka eller försvaga dess betydelse och innebörd. Selander & Kress poängterar att männi-

skan i alla tider skapat tecken för att förmedla budskap med en imponerande variationsrike-

dom men skrivspråket är det symbolspråk som tillskrivits ett speciellt värde och har på så sätt 

fått en särställning bland övrigt symbolspråk.
19

 

 

Även om multimodalitet är ett ganska ungt uttryck för att sammanfatta språket att tolka sym-

boler och tecken med under ett och samma paraply, är alltså symbolikens språk ingalunda nå-

got nytt fenomen (se grottmålningar). Det som i vår samtid däremot är nytt är med vilka me-

del och resurser vi förmedlar det skrivna ordet eller symbol- och teckenspråket på. Kommuni-

kation är idag av global karaktär oavsett om det vi förmedlar haft avsikten att vara det eller 

inte på grund av den ökade gränsöverskridande internetanvändningen. För skoltraditionen in-

nebär elevernas konsumtion och produktion av global kommunikation, att dessa på ett helt 

annat sätt än tidigare bär med sig globalt förankrad kunskap in i klassrummet. Pedagogerna 

behöver bemöta och bearbeta elevernas förkunskaper i allt högre grad behöver bemöta, vilket 

förändrar hela lärsituationen. Självklart har detta mynt som de flesta andra fenomen två sidor, 

                                                 
18 Bengtsson, J (Red.), (2003) Utmaningar i filosofisk pedagogik, Studentlitteratur, Lund, s 180-184. 
19 Selander & Kress(2010), 26, 27. 
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det för med sig både påfrestningar och ökade krav på didaktiken men samtidigt erbjuder den 

moderna kommunikationen en helt ny värld av möjligheter.
20

 

 

4.2. Estetiska lärprocesser 

 

Ordet estetik kommer ursprungligen från grekiskan och skulle grovt kunna översättas till det 

sinnliga eller det vi kan uppfatta med våra sinnen. Under 1700-talet kom ordet att inom filoso-

fin förknippas med det vackra, sköna och konstnärliga och senare även med det harmoniska. 

När vi i vår samtid talar om estetiska lärprocesser syftar det på en form av pedagogik där man 

betonar lärande som inkluderar många sinnen så som kännande, görande och tänkande i ett 

holistiskt perspektiv där alla delar är lika viktiga för helheten.
21

 

 

Selander & Kress beskriver de estetiska lärprocesserna utifrån de förväntningar och intressen 

som individen orienterar sig mot omgivningen. När designat lärande skapas förstås de i grund 

och botten utifrån den kontexten lärandet befinner sig i och de val av navigerande principer 

som den lärande utgår i från. De menar att när man ska bearbeta information måste man först 

fråga sig vilka resurser har man att tillgå. Resurser ska inte ses som material utan mer som 

kunskapsresurser och hur man väljer att använda dem. Stil menar de är till exempel ett resultat 

av tidigare gjorda val. Stil är också menar de, något som kan värderas i sociala sammanhang 

och sett ur det perspektivet kan estetik förstås som en politisering av stil. Selander & Kress 

hävdar att all semiotisk verksamhet inkluderas av estetik och stil. Platsen blir här viktig för då 

det är utifrån dess sociala dispositioner meningsfulla val görs. Estetik kan också ses ur ett hi-

storiskt perspektiv, då det ingalunda är ett statiskt begrepp. Konst och teknisk utveckling för-

medlar olika budskap och värderas olika beroende på vem som betraktar eller nyttjar den. De-

sign finns runt om oss hela tiden och reklamens budskap når oss medvetet eller omedvetet och 

kan på så sätt förändrat våra liv. Dagens ungdom upplever en helt annan stress genom att all-

tid vara nåbara jämfört med vad ungdomen upplevde innan mobilernas framfart. Design och 

estetik riktar blicken framåt och skapar ny mening, det behöver alltså inte vara nya uppfin-

ningar, det kan lika gärna vara en ändrad innebörd av befintliga värderingar som ändras via 

teckentolkning.
22

 

 

Definitionen av konstnärliga eller estetiska lärprocesser är som professor Anne Bamford 
23

 

konstaterar i sina globala studier, varierande och kontextberoende. Det är därför svårt att defi-

niera och formulera en universell godtagbar begreppsdefinition som täcker in och beskriver 

hela den estetiska processen med global giltighet. Det är kanske så att den inte heller ska eller 

bör ramas in och definieras, då de viktiga ingredienserna i receptet estetiska lärprocesser som 

variation och mångfald då riskerar att gå förlorade eller begränsas. Bamford har döpt en av 

hennes studier till The Wow Factor,
24

 på grund av att det var så informanterna uttryckte sig 

vid reflektioner och utvärderingar kring de estetiska lärprocesserna. Det ordet Wow, beskriver 

kanske mer effekten av hur elever och pedagoger positivt påverkas av dessa processer än dess 

innehåll. Några ingredienser som ändå kan anges och åberopar en någorlunda generell giltig-

het globalt rörande förekomsten av innehållet i de estetiska lärprocesserna, och som här får 

ligga till grund för en form av begreppsdefinition, är att de vanligt förekommande ingredien-

                                                 
20 Selander & Kress(2010), 28, 29. 
21 Sundin (2003) Estetik och pedagogik i en dynamisk balans? Bokförlaget Mareld, Stockholm, s 13. 
22 Selander & Kress(2010), 22, 114-116. 
23 Bamford, A. 
24 Bamford, A (2009) The Wow Factor, Andra upplagan, Waxmann, Berlin. 
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serna är: Musik, dans och rytmik, teckning, målning, design, teknisk design, skulptering med 

mera.
25

 Kort och gott allt som kan skapas av människan som förmedlar en känsla.
26

 

 

    Fig. 2.
27

 
                                                                                          

Bilden ovan är en egen illustration över hur jag ser på estetiska lärprocesser, vilket även kan 

gestalta och förtydliga hur studien behandlar och hur jag ser på den pedagogiska formen este-

tiskt lärande. Jag vill här förtydliga att de estetiska lärprocesserna kanske mer än något annat 

ämne färgas av sin tid, vilket även understryks i Bamfords studie,
28

 och att det kommit att få 

betydelse för utbildningsväsendet beror enligt min uppfattning av att de estetiska lärproces-

serna på ett ypperligt sätt ramar in och gestaltar den tid vi lever i samt den tid som är på in-

marsch. Längre fram i arbetet kommer begreppet fördjupas genom olika teoretiska resone-

mang där så väl nationella som internationella forskarteorier kommer belysas. 

 

4.3. Skolverket om estetiska lärprocesser 

 

Skolverket har uppmärksammat problematiken kring estetiken, vilket de med hjälp av Inspek-

törsgruppen sammanställt i en rapport som heter Lusten att lära.
29

 I rapporten framgår att ma-

joriteten elever i de yngre åldrarna har lust att lära, men att denna lust sedan avtar eller rent av 

går förlorad under deras år i grundskolan. Definitionen av elevernas lust lyder enligt följande: 
 

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga 

att på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap som är be-

tydelsefull för både individens utveckling och samhällets behov.
30

 

 

I den läroplan bestående av 4 delar som gäller från och med 2011 (Lgy11) slås även fast i del 

1. Skolans värdegrund och uppgifter, att skolans sfär ska genomsyras och stå på en solid 

grund av byggstenarna demokrati och allas lika värde. Skolans uppgift är enligt Lgy 11 även 

att förmedla och utveckla kunskaper hos eleverna på ett lustfyllt sätt för livet, inte bara för 

stunden. 

 

                                                 
25 Bamford, A (2009) s 48, 49. 
26 Bamford, A (2009) s 20. 
27 Fig. 2, Egen bildillustration över estetiska lärprocesser.  
28 Bamford, A (2009) s 47, 48. 
29 Skolverkets rapport, 2001-2002, s13. 
30 Ibid, 2001-2002, s 6. 
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Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att ut-

bildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära.31 

 

I Lgy11 lyfter skolverket fram att Sverige och dess utbildningssystem i vår samtid har föränd-

rats, och numer består av en mångfald som ställer högre krav på skolan som en mångkulturell 

mötesplats. Därmed ställs även högre krav på dess verksamma pedagoger i en tid av ökad in-

ternationalisering och en global rörlighet över nationsgränserna, både genom fysiskt resande 

och psykiskt via cyberspace. 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse 

de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna för-

måga hos alla som verkar där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia 

samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans 

ämnen.32 

 

Med riktlinjerna som fastställs i Lgy11 vill skolverket förmedla att det ligger ett värde i den 

ökade mångkulturen samtidigt som den förmedlar vikten av att förstärka och förankra vårt 

svenska kulturarv. En hierarkisk ordning genomsyrar läroplanen där först och främst den 

svenska kulturen ska förankras, därefter den nordiska, den europeiska och till sist den globala. 

Skolverket vill samtidigt att skolan ska skapa en trygg värld där ökad förståelse och respekt 

för andra kulturer ger en stabil och respektfull plats där unga människor av i dag kan utveckla 

sin egen identitet. Den trygga plattformen ska vila på och relateras till de kunskaper och för-

ståelse för andra kulturer eleverna införskaffat med hjälp och handledning av skolans perso-

nal, de vill säga pedagoger och andra vuxna verksamma i skolans sfär.
33

 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolla-

gen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett 

var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nation-

ella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också 

olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla.34 

 

I citatet ovan fastslår skolverket att undervisningen ska vara individanpassad och ta hänsyn till 

varje enskild elevs förmåga och förutsättningar samt dennes behov. Skolutbildningen ska 

dessutom vara över landet likvärdig men därmed inte sagt att den ska utföras efter samma 

mall eller ens ha likvärdiga resurser till sitt förfogande. En mening som uttrycks i styrdoku-

mentet som är av signifikant betydelse för min studie är att ”Det finns också olika vägar att nå 

målen”.
35

 Dokumentet ger här pedagogerna full frihet i hur de ska förmedla kunskapsmålen 

och skolverkets angivna värdegrund samt centrala innehåll. Dock anger de inga specifika för-

slag eller rekommendationer att använda sig av till exempel estetiska lärprocesser eller mul-

timodalitet i allmänhet. Som jag tolkar det begränsar heller inte dokumentet dess fullbordan.  

 

                                                 
31 Skolverket, Lgy 11, s 5. 
32 Skolverket, Lgy 11, s 5. 
33 Skolverket, Lgy 11, s 5. 
34 Skolverket, Lgy 11, s 6. 
35 Skolverket, Lgy 11, s 6. 



 
 

15 
 

Min tolkning och summering av vad styrdokumentet vill förmedla rörande de estetiska lärpro-

cesserna är att de ger pedagogerna frihet att, och uttryckligen även ett uttalat krav att använda 

sig av estetiska lärprocesser i sin kunskapsförmedling. Hur det ska gå till är alltså som jag tol-

kar det upp till varje enskild pedagog att bedöma efter de förutsättningar eleverna och skolans 

styrelseskick erbjuder. Dokumentet fastslår även att ensidig kunskapsförmedling inte är att 

rekommendera.  

 

     5. Tidigare forskning 

 

Det har skett en explosionsartad forskningsutveckling rörande de estetiska lärprocesserna den 

senaste tiden och jag kommer därför under rubriken på grund av platsutrymme, endast lyfta 

fram forskning av yttersta relevans för min egen studie. Det ökade intresset för forskning i 

området tyder på dess relevans och betydelse i vårt framtida utbildningsväsen och designen av 

ett framtida lärande som tilltalar och sporrar mig själv att forska vidare i ämnet. Svårigheten 

ligger i att selektera vilken forskning som har störst relevans för min egen studie, då begrep-

pet estetiska lärprocesser är både mångfasetterat och svårdefinierat. I min studie väljer jag att 

lyfta fram tre svenska intressanta forskarpublikationer. Först ut är Marner och Örtengren 

(2003) En kulturskola för alla- estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och me-

dieneutralt perspektiv.
36

 Därefter presenteras Monika Lindgrens (2006) Att skapa ordning för 

det estetiska i skolan.
37

 Sist men inte minst presenteras Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thave-

nius studie Kultur och estetik i skolan (2003).
38

 Jag väljer att presentera varje enskild studie 

under separata underrubriker i syfte att förenkla och förtydliga forskningsläget för läsaren. 

 

5.1. En kulturskola för alla- estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och  

       medieneutralt perspektiv 

 

Marner och Örtengren har i sin kunskapsöversiktliga studie En kulturskola för alla (2003) fo-

kuserat och problematiserat de estetiska lärprocesserna ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. 

Kunskapsöversikten studerar estetiska lärprocesser i ett vidare perspektiv och lyfter fram kun-

skapsmål, genomförande, bedömning samt reflektion och utvärdering men har ett visst fokus 

på bild. Marner och Örtengren diskuterar dessutom de estetiska lärprocesserna i förhållande 

till lärarutbildningen och pedagogernas situation i vår samtid. De betonar vikten av att formu-

lera kursplaner rörande de estetiska inslagen i verksamheten samt de samarbetsmöjligheterna 

de estetiska och kulturella begreppen öppnar upp för i form av ämnesöverskridande projekt 

och tematiska arbeten.
39

 

 

Skolan genomgår en förändring vilket gör att behovet av en översikt av de estetiska lärproces-

serna ökat enligt Marner och Örtengren. De menar att det råder en oro bland pedagogerna att 

utrymmet för de estetiska inslagen i verksamheten minskat då timplanedelegationen föreslagit 

en rad förändringar och omorganisationer i framför allt grundskolan. De frågar sig, trots det 

ökade forskningsanslagen på estetiska lärprocesser och dess betydelse i utbildningssamman-

hang om den så kallade treämnesskolan i realiteten existerar eller är en utopi?
40

 De menar att 

begreppet treämnesskola trots tanken om de fyra F-en (fakta, förtrogenhet, färdighet och för-

                                                 
36 Marner och Örtengren (2003) En kulturskola för alla- estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt 

och medieneutralt perspektiv, Lenanders grafiska AB, Kalmar. 
37 Lindgren, M (2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan, Länstryckeriet, Göteborg. 
38 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) Kultur och estetik i skolan, Reprocentralen, Malmö högskola, 

Malmö. 
39 Marner och Örtengren (2003) s 7. 
40 Marner och Örtengren (2003) s 11. 
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ståelse), i skolan är en konsekvens av behörighetskraven till gymnasieskolan där ett godkänt 

betyg i ämnen som matte, svenska och engelska i dag krävs för fortsatta studier. Dessutom 

menar de att det finns en minskad risk i och med att den timplanslösa skolutvecklingen 

(SKUT-Skola utan timplan) förverkligas om än bara på försök i dagsläget att vissa ämnen tar 

mer utrymme än andra. Marner och Örtengren belyser aktuell forskning av bland annat Lena 

Fejan Ljunghill, som beskriver situationen i nutidens skola där en tredjedel av eleverna på 

grund- och gymnasienivå uttrycker skolan och dess miljö som meningslös och tråkig. Studien 

Marner och Örtengren framlyfter samt visar även att mer än hälften av eleverna uttrycker en 

önskan att arbeta mer med händerna och en fjärdedel upplever att skolan inte är verklighets-

förankrad utan lever i sin egen lilla värld. Marner och Örtengren kopplar samman elevernas 

bristande känsla av motivation och lustfyllt dynamiskt lärande och ser ett problem mellan be-

hörighetskraven till gymnasiet, som i allt högre utsträckning kräver individualiserad undervis-

ning för att uppnå kraven kontra de estetiska inslagen där lära genom andra, tillsammans och 

kreativt ofta är en ledstjärna får stå tillbaka.
41

 

 

Marner och Örtengren presenterar i sin kunskapskartläggning tre forskningsperspektiv och 

diskuterar därefter i sin studie ett antal begrepp inom de olika teorierna i förhållande till sko-

lans verksamhet. Först granskas kritiskt den traditionella dikotomin efterföljt av den vertikalt/ 

hierarkiska.  Därefter föreslår och förordar Marner och Örtengren ett horisontalt medierings-

begrepp som de menar bättre än de förgående begreppen och perspektiven inkluderar mång-

fald av medieringsprocesser, vilket erbjuder en bättre sammankoppling mellan skolans och 

samhällets verklighet.
42

  

 

Marner och Örtengren prövar sedan de allmändidaktiska begreppen jag ovan presenterat på 

det estetiska området för att se dess relevans. De presenterar och för även i studien en diskuss-

ion kring intrinsikal respektive instrumentell horisont på de estetiska lärprocesserna och den 

så kallade Mozarteffekten.  Diskussionen landar i en betoning på hur viktig skolpolitiken är 

för de mediespecifika och intrinsikala i kursplanesammanhang samt i utbildning som främjar 

pedagogernas kompetens i ämnet. Marner och Örtengren hävdar att estetiska lärprocesser och 

estetiska ämnen där en koppling mellan multimodalitetsbegreppet och dialogicitetsbegreppet 

sker i högre utsträckning skulle kunna bidra till att avsevärt vidga skolans flerstämmighet. De 

menar att här finns en outnyttjad potential då man oftast nöjer sig med att bara inkludera den 

ena sidan av kommunikationsprocessen. Allt detta kräver dock konstaterar de, utrymme både 

fysiskt och psykiskt för att iscensättas. 
43

Slutligen för Marner och Örtengren fram en del för-

slag till fortsatt forskning i ämnet där de menar både semiotiken och fenomenologins be-

greppsapparat som till viss del använts i deras kunskapsöversiktliga studie, skulle kunna till-

föra intressanta och nya teoretiska infallsvinklar i framtida studier och förslagsvis gå under 

benämningen utbildningssemiotik.
44

 

 

Nämnas bör att skolverket under 2013-2014 genomfört en ny nationell ämnesutvärdering i 

årskurserna 6-9 i ämnena slöjd, bild och musik som presenteras hösten 2015.
45

 Denna rapport 

kommer dock inte närmare behandlas i denna studie då jag har för avsikt att undersöka este-

tiska lärprocesser på gymnasienivå i ämnet religion och inte grundskoleämnena slöjd, musik 

och bild som rapporten undersökt. 

                                                 
41 Marner och Örtengren (2003) s 37-39. 
42 Marner och Örtengren (2003) s 12-14,15-35. 
43 Marner och Örtengren (2003) s 12-14, 36-98. 
44 Marner och Örtengren (2003) s 12-14, 103-115. 
45 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/kommande-rapporter/nationell-amnesutvardering-av-bild-

musik-och-slojd-1.180526   hämtad 2015-06-09. 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/kommande-rapporter/nationell-amnesutvardering-av-bild-musik-och-slojd-1.180526
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/kommande-rapporter/nationell-amnesutvardering-av-bild-musik-och-slojd-1.180526
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5.2. Att skapa ordning för det estetiska i skolan 

 

Monika Lindgrens doktorsavhandling i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik 

vid Göteborgs universitet (2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan,
46

 är en studie av 

dubbel relevans då hon i dagarna även utsetts av regeringen att leda en utredning om nationell 

strategi för den svenska musik- och kulturskolan.
47

 

 

Syftet med Lindgrens avhandling är att inom grundskolan beskriva och identifiera de diskur-

ser som kan kopplas till dess estetiska verksamhet samt att problematisera dessa med avse-

ende på skolans styrelseskick och olika maktperspektiv. Dessutom vill Lindgren som bakom-

liggande syfte reda ut hur den estetiska praktiken inom skolan legitimeras i förhållande till 

makt och styrning. Lindgren vill med sin avhandling stimulera till en positiv utveckling rö-

rande den estetiska verksamheten då hon anser att det på sikt kommer gagna de verksamma 

pedagogerna och deras elever.
48

 Lindgren inleder sin doktorsavhandling enligt följande: 

 
Som goda föräldrar bör vi lära våra barn att grönsaker är nyttigt, att prioritera 

läxorna framför fotbollen, att inte sitta för länge framför datorskärmen, att vara 

ute i friska luften, att röra på sig, att sortera soporna, att göra sin klarinettläxa,  

och att tacka för maten. Som goda lärare bör vi lära våra elever att alla  

människor är lika värda, att ”dumma” elever har det svårt, att det är nödvändigt 

att kunna multiplikationstabellen i årskurs 3, att inte göra läxorna innebär att  

det blir svårare i nästa årskurs, att sjunga är roligt, att ingen mat är ”äcklig”,  

att skicka teckningar till fattiga barn i Afrika är snällt, att bronsåldern kom före 

järnåldern och att ackorden D, G och A7 hör ihop.  

Som goda lärarutbildare bör vi lära våra lärarstuderande att barn lär när dom 

leker, att alla barn lär på skilda sätt, att ungdomar har en egen kultur, 

att pojkar tar för sig mer än flickor, att följa läroplanen, att alla människor  

är musikaliska när de är bebisar, att rörelse stimulerar lärandet, att alla barn  

har många språk men berövas de flesta, att lärares ämneskunskaper är viktigare 

i högre stadier, att alla människor är kreativa och att katederundervisning är 

fult.49 

 

 

Lindgren menar att skolan, precis som andra institutioner i samhället använder sig av strate-

gier för att både kreera och upprätthålla kunskapsideal. Kortfattat klassificeras kunskap under 

olika hierarkiska kategorier som viktig eller oviktig kunskap med ett antal stegvis indelade 

underkategorier. Hon menar dessutom att dessa gränsdragningar blir till verktyg för politiker 

och skolledning när de ska fatta beslut av vad som är relevant- och irrelevantkunskap och 

därmed satsas resurser på eller minska anslag till. Dessa signaler talar inte bara om vilken 

skolform som är önskvärd utan även vilket arbetssätt eller arbetsform som är acceptabel. 

Denna klassificering sker, menar Lindgren, trots att läroplanernas uttalat och poängterat allas 

lika värde, eller kanske är det just därför den existerar. Hon menar att om alla elever ska be-

handlas och bemötas utifrån tesen allas lika värde kan inte skolväsendet klassificera kunskap-

er utifrån givna ramar och med en viss fastlagd kunskapssyn, som bättre än andra. Lindgren 

har för avsikt att i sin avhandling studera vilka gränser som finns, synliga eller inte för den 

estetiska verksamheten inom skolan. Att Lindgren intresserat sig för just det estetiska inom 

                                                 
46 Lindgren, M (2006). 
47 Clausson, M (2015-05-05) Den svenska kulturskolan ska utredas, TTELA, Stampen Media Group, Trollhät-

tan, s 30. 
48 Lindgren, M (2006) s 33. 
49 Lindgren, M (2006) s 1, 2.  
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skolan beror delvis på att hon har egen erfarenhet som pedagog och utbildare av nya pedago-

ger inom det estetiska fältet och dels för att för att den estetiska verksamheten tagit allt större 

plats i den utbildningspolitiska diskursen.
50

 
 

Skolan och dess verksamma pedagoger använder olika strategier för att förmedla och uppnå 

politiska kunskapsmål och Lindgren har i sin studie för avsikt att kartlägga, identifiera och 

problematisera den estetiska verksamheten in ”Real Life”, det vill säga hur pedagogerna be-

skriver sin faktiska verklighet.
51

 

 

Lindgren har för att besvara sin frågeställning involverat 55 personer vid 7 olika skolor i sin 

avhandling via intervjuer och samtal. Intervjuer med verksamma pedagoger och skolledare 

har skett i grupper och i samtal som varat i ca 2 timmar. Studiens empiriska material har in-

samlats under två olika perioder den första under 2002-2003 och den andra under 2004.
52

 

Lindgren fokuserar i sin avhandling, som är uppdelad i åtta kapitel, på vilka möjligheter pe-

dagogerna har till sitt förfogande rörande iscensättandet av estetisk verksamhet och kringlig-

gande problematik till skillnad från min egen studie som mer fokuserar på hur den estetiska 

verksamheten iscensätts.  Den frågeställning Lindgren besvarar i sin avhandling lyder: Hur 

konstruerar lärare och skolledare legitimitet för olika sätt att bedriva estetisk verksamhet i 

grundskolan? Hur konstruerar lärare och skolledare sig själva och eleverna inom fältet? Vil-

ken funktion har konstruktionerna i ett makt- och styrningsperspektiv? 
53

 

 

I avhandlingen tar Lindgren även upp pedagogens roll samt dennes identitetsskapande i och 

med iscensättande av de estetiska inslagen i verksamheten, vilket intresserade mig mycket då 

pedagogernas identitet, roll och betydelse känns väldigt relevant för min egen studie. Hon 

menar att pedagoger som använder sig av estetiska inslag i sin yrkesutövning, på ett sätt kan 

ses lite som en anarkist mot det rådande traditionella undervisningsetablissemanget. Om pe-

dagogen speglar sig i sina kollegors yrkesroll och verksamhet och kan konstatera att de avvi-

ker ses de som nyskapande, elevvänliga och som kreativa banbrytare.
54

 

 

Lindgren konstaterar avslutningsvis att en av förutsättningarna för att en utveckling av den 

estetiska verksamheten inom skolan ska bli en realitet, är att ständigt utmana ”hegemoniska 

strävanden” genom att kartlägga och identifiera den för samtiden dominerande kunskapen 

samt att kritiskt granska den. Lindgren ser sin egen avhandling som ett bidrag till produktion-

en av kunskap i ämnet estetik och inte som någon slutgiltig produkt.
55

 

 

 

5.3. Kultur och estetik i skolan 

 

Studien Kultur och estetik i skolan (2003),
56

 är en rapport som publiceras av Lärarutbildning-

en vid Malmö högskola och är slutredovisningen av utvecklingsprojektet Kultur och skola 

(KOS), ett uppdrag från Utbildningsdepartementet. Rapporten ingår som nummer 9/2003 i 

lärarutbildningens skriftserie Rapporter om utbildning. Som författare till projektet som be-

drivits vid Malmö lärarhögskola står Lena Aulin-Gråhamn understödd av Jan Thavenius. I 
                                                 
50 Lindgren, M (2006) s 3, 176. 
51 Lindgren, M (2006) s 4. 
52 Lindgren, M (2006) s 78, 79. 
53 Lindgren, M (2006) s 33. 
54 Lindgren, M (2006) s 134, 135. 
55 Lindgren, M (2006) s 184. 
56 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) Kultur och estetik i skolan, Reprocentralen, Malmö högskola, 

Malmö. 
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projektets första stadie har en grupp bestående av lärarutbildare, lärare och kulturarbetare bi-

dragit med sina erfarenheter till studien och i dess andra fas har hela lärarutbildningen vid 

Malmö högskola involverats. Projektet har, beskriver författarna varit utåtriktat och bedrivits i 

samtal samt genom samarbete med universitet i Danmark, Växjö och Dramatiska institutet i 

Stockholm bland andra.
57

 

 

Aulin-Gråhamn och Thavenius har ingen avsikt att med denna studie och slutrapport leverera 

en kulturpedagogisk handbok, men de har förhoppningen att den kan ligga som diskussions-

underlag och fungera som bränsle vid fortsatta utvecklingsarbeten i ämnet kultur i skolan. Au-

lin-Gråhamn och Thavenius försöker heller inte i sin slutrapport vara av föreskrivande karak-

tär, utan deras ambition är att mer inta ett beskrivande perspektiv. Trots detta uttrycker ändå 

studien en del ståndpunkter och författarparet hoppas att det både ska kunna ge energi och 

glädje alternativ ilska och förargelse hos läsaren.
58

  

 

Jag tolkar det som att de inte vill att läsaren ska förhålla sig neutral till materialet och att deras 

avsikt inte varit att reta upp sina läsare, utan snarare att engagera och beröra dem. Författarnas 

uppdrag har inte bara varit att utveckla arbetet med estetik inom utbildningsväsendet, utan 

även att komma med kompetensutvecklande konkreta förslag grundade på studiegruppens er-

farenheter i ämnet. Inledningsvis beskriver Aulin-Gråhamn och Thavenius begreppet kultur i 

skolan som i studien är ett mångfasetterat och variationsrikt begrepp. Därefter lyfter de fram 

några särskilt viktiga synvinklar på begreppet kultur i skolan och kommer med konkreta, för-

bättrings och utvecklingsförslag. De menar att estetiska inslag kan öka elevernas och hela ut-

bildningsverksamhetens kunskapssyn men att arbetet med de estetiska lärprocesserna allt som 

oftast sker odefinierat. Aulin-Gråhamn och Thavenius ser en tendens till att de estetiska insla-

gen i skolan ofta sker som lustfyllt och fritt skapande verksamhet i en god kultur, men inte så 

ofta om att skapa förståelse och mening. De påpekar också att skolan i vår samtid inte längre 

är den enda kanalen till kunskap och därför behövs en ny utbildningspolitik om skolan ska 

kunna fortsätta att axla rollen som en av vårt samhälles demokratiska hörnpelare.
59

 

 

Studien påvisar att ingen vet speciellt mycket om hur de olika skolorna i landet arbetar med 

kultur och estetik, vilket känns relevant för min egen studie som i huvudsak fokuserar på just 

detta område, hur estetiska lärprocesser iscensätts och med vilket material. Gråhamn och 

Thavenius anser att okunskapen är ett hinder i den estetiska verksamhetens utvecklingsmöj-

ligheter samt att det finns för lite dokumenterad erfarenhet i ämnet. De anser även att skolan 

behöver bredda sina begrepp rörande synen på kunskap, kultur och estetik och hålla samman 

dem för att bättre möta vårt samhälles kulturella utveckling. Gråhamn och Thavenius poängte-

rar att skolan har ett ansvar för både bildning och demokratins utveckling och att skolan av i 

dag behöver ett mer dialogbaserat bildningsideal. Här kommer det estetiska in och spelar stor 

roll, anser Gråhamn och Thavenius.  Det är genom estetiken vi blir offentliga och synliga, 

menar de och genom gestaltning som även är den form som medialt används mest i vår sam-

tid, kan eleverna bättre knyta an till verkligheten och på så vis ökas delaktigheten i sam-

hället.
60

 

 

Studien lyfter fram att skolan i vår samtid använder sig av vad Gråhamn och Thavenius be-

nämner med ”modest estetik”, det vill säga estetik som inte inkluderar elevernas erfarenheter 

eller konstens utmaning. De förordar istället ”radikal estetik”, vilket innebär att man på ett 

                                                 
57 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) s 6, 7.  
58 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) s 8. 
59 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) s 10, 11. 
60 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) s 11-13. 
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grundläggande plan går på djupet och använder sig av estetikens hela potential och möjlighet-

er för att skapa meningsfullt lärande. Estetik är, menar de inte bara konst utan det är också 

konst.
61

 

 

Studien kommer fram till en del konkreta förslag, vilket citatet visar och som även får avsluta 

och spegla Gråhamn och Thavenius mångfasetterade och omfattande studie av den estetiska 

verksamheten och dess utvecklingsmöjligheter. 

 
Vi föreslår 

1. ett nationellt forum för Kultur, estetik och skola som 

    stöd för utbildning, utveckling och forskning 

2. stöd till praxisnära forskningsprojekt 

3. inbjudan till högskolor och universitet att föreslå 

    utbildning och uppdrag till KES-forum att anordna 

    nationella erfarenhets- och skrivarseminarier 

4. en decentraliserad lärarutbildning i Medier - estetik - 

    pedagogik (MEP) 

5. en särskild satsning på kultur och medier 

    rektorsutbildningen 

6. stöd till årligen återkommande reflekterande 

   ”Backaseminarier” 

7. stöd till motorer i ett nätverk för konstnärer och 

    kulturpedagoger verksamma i eller gentemot skolor 62 

 

Tilläggas bör att projektet Kultur i skolan numer ersatts av projektet Skapande skola,
63

 vilket 

är en statlig satsning som Kulturrådet ansvarar för. Projektet Skapande skola har vuxit fram ur 

den kritik projektet Kultur i skolan fått, beträffande att det sistnämnda inte lyckats leverera 

långsiktiga och hållbara utvecklingsmål av kulturen i skolan. Skapande skola-projektet kan 

tolkas som en mer målinriktad medvetenhet att genom bidrag och specifika projekt integrera 

estetiken i skolans verksamhet. Beslut om bidrag tar avstamp i förordning (2007:1436) om 

stadsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, utfärdad av regeringen.
64

 Bidrag söks via inter-

net, av skolhuvudman och vänder sig i huvudsak till grundskolan, därför har jag inte vidare 

undersökt kulturrådets uppsatta kriterier för att beviljas bidraget då min studie fokuserar på 

gymnasiet och dess verksamma pedagoger i ämnet religion. Däremot finns det ytterligare 

forskning som bör omnämnas av relevans för min studie då den tangerar bedömningsproble-

matiken beträffande de estetiska lärprocesserna, som till exempel Olle Zandéns filosofie dok-

torsavhandling i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet 

(2010) Samtal om samspel- Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel 

på gymnasiet.
65

 Zandén är utbildad tvåämneslärare och har arbetat under två decennier som 

musik- och historiepedagog. Studien han genomfört undersöker hur fyra musiklärargrupper 

uttrycker kvalitetsuppfattningar och bedömningskriterier när de samtalar om gymnasieelevers 

ensemblemusicerande samt hur dessa samtal förhåller sig till vad styrdokumenten fastslagit 

och reglerat beträffande ensembleundervisning på gymnasienivå. Zandéns syfte är att både 

beskriva och försöka förstå de observerade samtalen samt härleda kvalitetsuppfattningar och 

bedömningskriterier och sammanlänka dem med en didaktisk kontext. Avhandlingens cen-

                                                 
61 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) s 14, 15. 
62 Aulin-Gråhamn, L och Thavenius, J (2003) s 19. 
63 Statens kulturråd (2015) Skapande skola, http://www.kulturradet.se/skapande-skola/ -hämtad 2015-05-22. 
64 Kulturdepartementet (2007) Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071436-om-

stat_sfs-2007-1436/ hämtad 2015-05-20. 
65 Zandén, O (2010) Samtal om samspel- Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på 

gymnasiet, Intellecta Infolog AB, Kållered. 

http://www.kulturradet.se/skapande-skola/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071436-om-stat_sfs-2007-1436/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071436-om-stat_sfs-2007-1436/
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trala begrepp är bland annat kvalitet, kontext, kontextförtrogenhet och bedömningskriterium. 

Under rubriken, Var finns det estetiska i estetprogrammet? Beskriver Zandén ingående hur 

skolverket uttrycker sig beträffande de estetiska lärprocesserna och kopplar det till didaktiken 

i ensembleundervisningen som är intressant då min studies problemställning tangeras. Zandén 

konstaterar att styrdokumenten inte nämnvärt framträder under samtalen pedagogerna har 

kring bedömningskriterierna samt undervisningens innehåll beträffande de estetiska lärpro-

cesserna och att ”Skillnaderna mellan lärargruppernas dialogiskt formulerade kvalitetsupp-

fattningar och styrdokumentens krav…”,
66

 var mer framträdande än likheterna. I studiens 

sammanställning framkommer att pedagogerna saknar ett gemensamt språk och en vana att 

samtala kring vad Zandén benämner ”musicerandets klingande aspekter” och att samtalen 

rörde sig på en nivå som inte förutsatte varken musikaliskt eller musikdidaktiskt kunnande. 

Dessutom kund han konstatera att pedagogens inflytande inte sågs som något positivt utan 

snarare det motsatta, ju mindre pedagogisk inblandning desto bättre. Det råder även, konstate-

rar Zandén en obalans mellan pedagogernas uppfattning om kvalité och vad styrdokumenten 

ger uttryck för beträffande kunskapsmål och krav.
67

 

 

 

     6. Syfte och frågeställning  

 

Denna studies syfte är att undersöka hur och om estetiska lärprocesser används för att stimu-

lera lärandet och utveckla eleverna på gymnasienivå i ämnet religion. Studien är en lärarcen-

trerad studie där verksamma pedagogers uppfattningar har prioriterats. Jag har valt att foku-

sera på hur estetiska lärprocesser iscensätts i praktiken, kopplat till teorier om hur dessa kan 

stimulera eleverna och i förlängningen även påverka deras kunskapsmål. 
 

 Vad kännetecknar enligt pedagogerna estetiska lärprocesser och hur värderas de? 

 

 Hur använder/iscensätter pedagogerna på gymnasienivå estetiska lärprocesser i relig-

ionsämnet?  

 Vilka för och nackdelar finns det med att använda sig av estetiska lärprocesser i ämnet 

religion på gymnasienivå? 
 

 

7. Metod  
 

Jag kommer under denna rubrik redovisa min metod eller mina metoder under egna underru-

briker. Kapitlet inleds med en beskrivning av de metoder jag för studien valt att använda mig 

av därefter följer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt och urval. Sist redogörs de 

etiska forskningsöverväganden som gjorts för studien. 

 

7.1. Urval 

 

Under denna rubrik kommer jag att presentera de urval som skett för studien. Först presente-

ras valet av skolor och därefter vilka pedagoger jag valt att intervjua samt en förklaring. Där-

efter följer en mer ingående presentation av de olika metodval studien gjort i syfte att skapa 

verktyg för att besvara studiens frågeställning. 

 

                                                 
66 Zandén, O (2010) s 178, 179. 
67 Zandén, O (2010) s 193. 
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7.1.1. Gymnasieskolorna 

 

Jag valde att intervjua lärare på två gymnasieskolor i en mellanstor stad i Sverige. Den ena är 

en kommunal gymnasieskola och den andra är en privat gymnasieskola. Anledningen till ur-

valet var att jag ville se om det fanns skillnader eller likheter beroende på skolornas olika 

styrningsregi och ägandeform eller om inställningen och användandet av estetiska lärproces-

ser var det samma oavsett styrelseskick. Då jag under mina praktikperioder upplevt att lärar-

nas ambitioner och vilja att förändra sitt yrkesutövande till viss del styrs utifrån skolans eko-

nomiska ramverk var det ytterligare en aspekt som kunde problematiseras utifrån min fråge-

ställning. En av mina frågor var: Hur använder/iscensätter pedagogerna på gymnasienivå este-

tiska lärprocesser i religionsämnet? Och hur värderas de?  

 

7.1.2. Gymnasielärana 

 

Jag har valt att intervjua 4 st gymnasielärare som alla har behörighet att undervisa i religions-

ämnet på gymnasial nivå. Att valet föll på pedagoger som innehar behörighet att undervisa i 

ämnet religion har flera aspekter, bland annat för att det är ett ämne som på grund av världsre-

ligionernas globala spridning i stor utsträckning behandlar mångfald och variationsrikedom 

som ett centralt ämnesinnehåll.  De utvalda lärarna har fått ett informationsbrev 
68

 där studiens 

syfte och frågeställning delgivits. De har alla gett sitt samtycke och kommer i studien behand-

las anonymt enligt Lärare A, B, C och D. Ytterligare ett kriterium var att jag sökte efter lärare 

med lång erfarenhet av undervisning. Orsaken till detta urval var att jag hade en tanke om att 

nyexaminerade lärare i större utsträckning kanske i sin iver att förverkliga sina drömmar sak-

nar erfarenhet av utvärderingsproblematiken de mer erfarna lärarna i högre grad kunde för-

väntas besitta och därmed även kunna besvara. 

 

Könsfördelningen mellan gymnasielärarna resulterade i att 3 av 4 var av kvinnligt kön. Det 

hade naturligtvis varit en fördel om fördelningen varit helt jämställd men det var inte möjligt 

då de gymnasielärarna med behörighet vid privatskolan båda var kvinnor. Vid den kommu-

nala skolan kunde jag däremot välja jämställt. Jag anser att det kan vara en fördel att utöver de 

urvalskriterier ovan även beakta genusperspektivet i fall det skulle visa sig att inställningen 

och iscensättandet av estetiska lärprocesser signifikant skiljer sig åt beroende på könstillhö-

righet. 

 

7.1.3. Kvalitativa forskningsintervjuer 

 

Studien är baserad på litteraturstudier och kvalitativa forskningsintervjuer varav det senare 

beskrivs under denna rubrik. Intervju som metod kan förvisso ifrågasättas då metoden fångar 

upp det den intervjuade säger sig göra, vilket inte nödvändigtvis är i överensstämmelse med 

vad personen i realiteten gör. För att öka reliabiliteten i metoden kan intervjuerna med fördel 

kompletteras med observationer vilket på grund av tidsbegränsningen i undersökningen inte 

var möjligt att genomföra. 
69

 Metoden intervju har som jag skrev en del fallgropar, vilka 

kanske inte helt kan undvikas men jag tror ändå att en medvetenhet om problematiken mins-

kar en del av riskerna. Kvalitativ undersökning och kvalitativa intervjuer har självklart även 

fördelar då de inte fokuserar på det uppenbart mätbara utan mer på att beskriva och försöka 

förstå det komplexa i den intervjuades livssituation.
70

 Då min studie har för avsikt att under-

söka verksamma pedagogers inställningar och iscensättande av estetiska lärprocesser var me-

                                                 
68 Bilaga 1, Informationsbrev. 
69 Arksey, H and Knight, P (1999) Interviewing for Social Scientists, SAGE Publications Ltd, London, s 15. 
70 Arksey, H and Knight, P (1999), s 5. 
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toden kvalitativa intervjuer med öppna frågeställningar en lämplig metod då den även ringade 

in och belyste pedagogernas tankar samt inställning till studiens frågeställning.  

 
That means that your choice of interview approaches-and the choice of inter-

view, as opposed to other research methods-is more than a matter of common 

sense. For one thing, it involves you making a deliberate choice of research tac-

tics that are fitted to your research purpose.71 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun som metod är en utmärkt metod för att exploatera infor-

mantens perspektiv och på ett djupare plan belysa vad som verkligen är viktigt och menings-

fullt för just dem. De genomförda intervjuerna genomfördes alla efter en färdigställd fråge-

mall.
72

 Syftet med denna mall var att minska risken att någon fråga skulle falla bort om inter-

vjun tog en annan riktning än den förra då öppna frågor är just öppna till sin struktur ser där-

för inte heller alla intervjuer likadana ut men har med denna metod så att säga samma ben-

stomme eller skelett om man så vill. Metoden är en semi-strukturerad kvalitativ intervju och 

är en friare form av intervju än den helt strukturerade med stängda frågor. Metoden är en van-

lig i undersökningar som har syftet att fokusera och förklara vad informanterna har att säga 

om ett visst forskningstema eller tropik. Metoden tillåter både intervjuaren och respondenten 

att vid behov förtydliga och fördjupa frågorna för att skapa plats till fördjupade och utvidgade 

intervjusvar.
73

  

 

I den dialog som uppstår mellan intervjuaren och informanten kan nyanser fångas in som vid 

till exempel en färdigställd skriftlig frågeställning förblivit osynlig.
74

 I avseende att inte missa 

dessa, ibland små nyanserade detaljer spelades samtalsintervjuerna in samt antecknades, så 

jag kunde läsa noteringarna och lyssna på dem flera gånger innan de avkodades och skrevs 

ner.  

 

7.1.4. Hermeneutisk tolkning av intervjutexterna 

 

Jag valde att göra en hermeneutisk tolkning av intervjutexterna då intervjuforskning enligt 

Kvale,
75

 är ett samtal om mänskliga livsvärden. Hermeneutiken är således relevant ur fler 

aspekter då den inte bara synliggör samtalet mellan människor utan även belyser den text som 

efter bearbetning och tolkning av forskaren, även den på sitt sätt kan ses som ett samtal eller 

en dialog mellan tolkare, läsare och text.
76

 

 

De principer för hermeneutisk tolkning så som Steinar Kvale beskriver dem, är att tolkningen 

av texten sker i en cirkulär växelverkan mellan delar och helhet. Cirkelanalysen, om den ska 

bli en god cirkel och inte en av ondo, handlar således om hur forskaren betraktar och träder in 

i cirkeln mer än om dess form. Jag har således först läst och lyssnat igenom intervjuerna för 

att mer överskådligt skaffa mig en uppfattning om deras innehåll för att senare mer detaljerat 

studera enskilda frågor och svar i ett försök att utveckla deras mening för att sedan återgå till 

helheten. På detta sätt kan delarna ge helheten en fördjupad mening och öka min förståelse av 

dess innehåll.
77

 

 

                                                 
71 Arksey, H and Knight, P (1999), s 19. 
72 Bilaga 2, Intervjumall. 
73 Arksey, H and Knight, P (1999), s 6, 7. 
74 Arksey, H and Knight, P (1999), 34. 
75 Selander & Kress(1997), Design för lärande - ett multimodalt perspektiv, Nordstedts, Stockholm. 
76 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentliteratur AB, Lund, s 49. 
77 Kvale, S (1997), s 51. 
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Den andra principen Kvale presenterar som är relevant för min texttolkning är att själva tolk-

andet upphör då ett logiskt mönster uppträder. Det innebär att tolkningen av texten upphör då 

formen antagit en god gestalt med ett sammanhang som inte är logiskt motsägelsefullt. En an-

nan princip är att texten bör förstås utifrån sin egen referensram, det vill säga att jag som fors-

kare bör söka en förståelse för vad den intervjuade uttrycker om den värld den är verksam i 

vilket i den här studien är skolans värld. Den femte principen i hermeneutisk tolkning enligt 

Kvale är att jag som intervjuare måste ha kunskap inom det valda intervjutemat.
78

 

 

 

7.2. Genomförande 

 

De utvalda intervjupersonerna har först valts ut efter det urval som presenterades tidigare i 

uppsatsen under rubrik Urval. Därefter har de fått ett informationsbrev där jag presenterat 

både mig själv samt studiens syfte och tänkta frågeställning. 
79

Intervjuerna har i studien ge-

nomförts enligt ett intervjuschema där frågorna är öppna.
80

 Anledningen till att jag samman-

ställt ett frågeschema är att det finns en risk med helt öppna frågor att samtalet, eller dialogen 

mellan mig som intervjuare och den intervjuade tar en helt annan vändning beroende på vad 

den intervjuade anser är relevant rörande estetiska lärprocesser. Med frågeschemat kan vi 

alltså styra tillbaka dialogen om den så att säga svävat ut i periferin. Kvalitativa undersök-

ningar som min egen är intresserade av att beskriva och förstå det komplexa som kanske inte 

är vid första ögonkastet helt uppenbara eller mätbara. Jag har därför valt att använda mig av 

öppna frågor då de tillåter informanterna att respondera med sina egna ord vilket i sin tur kre-

erar kreativa svarskategorier som är unika för just min studie.
81

 

 

Samtalen eller intervjuerna har skett i miljöer de intervjuade själva valt och under avslapp-

nade former. Jag har spelat in alla samtal med en mobiltelefon. Det har alltså enbart handlat 

om en ljudupptagning i syfte att för mig som forskare kunna lyssna på i efterhand. Under på-

gående intervju har anteckningar först med ”block och penna” metoden. Fördelen med meto-

den, även om den kanske är gammalmodig är att jag som intervjuare har större frihet att delta 

i dialogen mot om jag använt en dator eller ipad där skärmen så att säga även riskerar att av-

skärma mig från informanten. Då min avsikt varit att komma intervjupersonen nära i syfte att 

undersöka hur estetiska lärprocessen i realiteten iscensätts och värderas har det varit av stor 

vikt att i möjligaste mån eliminera faktorer som skulle kunna öka avståndet mellan mig och 

personen som intervjuas.  

 

7.2.1.  Bearbetning, Avkodning 

 

Intervjuerna som jag skrev ovan, spelades in samt under pågående intervju fördes anteckning-

ar.  Ljudupptagningarna visade sig vara av signifikant betydelse då anteckningarna på grund 

av min egen oerfarenhet av att intervjusituationer mer kom att utvecklas till stödord med 

”mind-map” liknande noteringar. Ljudupptagningarna gjorde att jag ostört kunde lyssna på 

intervjuerna om och om igen för att fånga in detaljer och nyanser i vad informanten uttryckte. 

Jag studerade först varje intervju för sig för att sedan jämföra varje fråga parallellt. Därefter 

skrevs intervjuerna först i sin helhet ned och utarbetades därefter med hjälp av ljudupptag-

ningen var för sig fråga för fråga. Jag arbetade sedan med att utarbeta kategorier där svaren 

kunde sammanställas. I de intervjuer där avvikelser från frågemallen förekommit har jag givit 

                                                 
78 Kvale, S (1997), s 51. 
79 Bilaga 1, Informationsbrev. 
80 Bilaga 2, Intervjumall. 
81 Arksey, H and Knight, P (1999), s 4, 5. 
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svaren och de nya frågorna benämningen till exempel 1:a a. 1:a b. etc. samt egna underkate-

gorier. Det visade sig ganska snart i avkodningsarbetet att utsvävningarna i svaren följde ett 

liknande mönster som skapade egna och nya förvånansvärt samstämmiga kategorier. Här upp-

täckte jag att pedagogerna hade en gemensam nämnare i hur estetiska lärprocesser uppfattas 

eller rättare sagt en osäkerhet om hur estetiska lärprocesser bör/borde uppfattas.  

 

Den analytiska proceduren och kodningsproceduren är nära sammankopplade med varandra 

och det finns en risk att forskare gör kodningsproceduren till ett substitut för analysen, vilket 

är ett stort misstag. Kodningsprocessen är till för att kategorisera den insamlade empirin och 

leta efter element som kan länkas samman och ses som gemensamma nämnare och därmed 

kunna sorteras in i en skapad kategori eller under ett tema med gemensamt innehåll.
82

 Bäst 

beskrivs kodningen av den insamlade empirin om man tänker sig att det är som en slags relat-

ion mellan forskarens insamlade information och forskarens idé om den insamlade data. Kod-

ningen tillåter alltså mig som forskare att differentiera och kombinera den insamlade inform-

ationen, empirin med de reflektioner jag har om empirin.
83

 

 

Först sker alltså en generell kodning i syfte att organisera data i meningsfulla kategorier i 

överensstämmelse med studiens frågeställning, det vill säga hur iscensätter pedagogerna este-

tiska lärprocesser och hur värderas de? Här har två tydliga kategorier framkommit så som 

iscensättande/utförande och värdering/bedömning av estetiska lärprocesser. Därefter sker yt-

terligare en mer detaljerad kodning där rubrikerna på kategorierna ofta framkommer av inter-

vjupersonens egna ord. Det kan vara kategorier som entusiasm, tveksamhet, nyfikenhet. Dessa 

underkategorier kan skilja sig markant från intervju till intervju.
84

 Jag har därför valt att först 

granska och koda intervjuerna var för sig för att sedan försöka lokalisera skillnader och even-

tuella likheter. De generella kategorier som använts i studien är: Processen, Innehåll, Teore-

tisk förankring, Resultat, Reflektion. De detaljerade underkategorierna som använts i studien 

är: Inställning, planering, iscensättande, utövning/praktik, bedömning och utvärdering. 

 

 

7.2.2.  Analysmetod 

 

Marner och Örtengren har i sin studie utarbetat en distinktion av tabell som visar skillnaden i 

instrumentella och estetiska lärprocesser vilket har varit behjälpligt vid de analyser som gjorts 

i studien. Tabellen, se bilaga 3,
85

 visar att estetiska lärprocesser inte bara inkluderar fenome-

net att lära sig med hjälp av sina sinnen utan att de estetiska lärprocesserna även inkluderar 

kreativitet och djupgående kunskap genom deltagande och delaktighet. 
                                                     

 

7.3. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

 

Validitet och reliabilitet är viktiga faktorer när en kodning och en textanalys genomförs. Vali-

ditet som begrepp innebär att forskaren mäter det som ska mätas. Om man som forskare har 

för avsikt att mäta hur långt något är kan ett måttband vara ett tillförlitligt verktyg. I en texta-

nalys som inte fokuserar på mätande kommer begreppet validitet mer handla om hur väl 

                                                 
82 Coffey, A & Atkinson, P (1996) Making sense of qualitative data, SAGE Publications, Thousand Oaks, Cali-

fornia, USA, s 26, 27. 
83 Coffey, A & Atkinson, P (1996), s 27. 
84 Coffey, A & Atkinson, P (1996) 36, 37, 40, 41. 
85 Marner och Örtengren (2003) s 82. 
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undersökningen faktiskt besvarar forskarens frågeställning.
86

 Det handlar således inte bara om 

att veta vilka verktyg som finns i verktygslådan utan även om att välja rätt verktyg för uppgif-

ten. Ytterligare en problematik i väljandet av metod är att det kanske inte finns ett verktyg 

som är skräddarsytt för uppgiften, utan man kan komma att behöva omforma verktygen eller 

som i mitt fall, använda sig av flera verktyg för att kunna besvara mina frågeställningar.
87

 Ef-

tersom jag inte fann ett skräddarsytt verktyg och tidigt insåg validitetsproblemet med att 

forma ett eget verktyg föll valet att använda mig av flera verktyg naturligt. På så sätt kan jag 

som forskare minska validitetsproblematiken och få vägledning av de olika verktygen, med 

andra ord dubbelkontrollera min egen validitet. Jag är trots att metoden varit tidsödande nöjd 

med mina val av verktyg då jag tycker att de på en bred front svarar för och täcker upp min 

frågeställning. 

 

Reliabilitet handlar om hur noggrann forskaren varit i sina mätningar och uträkningar. Kan 

olika personer komma fram till samma resultat är intersubjektiviteten god. Om man som i mitt 

fall gör en textanalys där en tolkning förekommer, handlar reliabilitetsfrågan om hur nog-

grann forskaren varit i studiens alla led. Testning av reliabiliteten kan göras genom en jämfö-

relse med andra undersökningar utförda på liknande sätt av samma fenomen.
88

 Som jag ser 

det är tolkningsfrågan alltid problematisk då vi väger in, reflekterar och associerar individuellt 

till ordens mening och makt efter våra livserfarenheter. Uppsatsens svaghet ligger i hur myck-

et som tolkas in och vad jag som forskare anser uttrycker och påverkar pedagogernas iscen-

sättning av estetiska lärprocesser och hur de värderar dem. Jag är medveten om att en annan 

forskare kan tolka informanterna annorlunda.  

 

För att öka generaliserbarheten har jag, även om jag står som ensam kodare bett om andra 

människors synpunkter på min tolkning, det vill säga dubbelkodat materialet. Jag har i studien 

använt mig av tre författares syn på estetiska lärprocesser vilket varit till stor hjälp vid ana-

lysen då de avgränsar och förhindrar mig som forskare att sväva ut för yvigt. Då mina utvalda 

intervjupersoner är i olika åldrar och till viss del färgade av sin tids läroplan har jag först stu-

derat varje intervju för sig för att senare jämföra varje utvalt innehåll parallellt för att minska 

reliabilitetsproblematiken.
89

 

 

Hade tiden varit generösare tilltagen hade eventuellt en kompletterande enkätundersökning 

eller observationer av estetiska lärprocesser kunnat bidra till ett bredare perspektiv och påvisat 

än större variationsrikedom, samt ökat studiens reliabilitet men även inneburit en risk att i 

denna mångfald och ökad empiriskt omfång tappa fotfästet och att missa målet.  

 

7.4. Forskningsetik 

 

För att ett modernt samhälle i vår samtid ska kunna utvecklas och förbättras är kunskap och 

forskning inte bara viktiga utan rent av nödvändiga. Men forskning för även med sig ett an-

svar. Den bör vara relevant och hålla god kvalité och den får heller inte skada eller kränka nå-

gon individ. Forskning kan ibland ställas inför dilemman som gör att forskaren och forsk-

ningsetiskarådet (HSFR), måste ställa sig frågan huruvida forskningsprojektets fördjupande 

kunskapstillskott i ett ämne kontra ett eventuellt kort eller långsiktigt lidande för informanter 

och undersökningsdeltagare. Denna studie som har för avsikt att undersöka utvalda pedago-

                                                 
86 Bergström, G, Boréus, K (2005) Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Stu-

dentlitteratur, Lund, s 34-37. 
87 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 35. 
88 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 35-36. 
89 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 52, 53. 
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gers inställning och iscensättande av estetiska lärprocesser i syfte att på lång sikt eventuellt 

öka användandet av estetiska lärprocesser ställs inte inför något stort etiskt dilemma. Dock 

finns det fyra etiska huvudkrav och etiska principer som ska beaktas som alla går under be-

nämningen Det grundläggande individskyddskravet.
90

 

 
Regel 1. Informationskravet 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om de-

ras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall 

därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella under-

sökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.91 

 

De informanter som i studien intervjuats har innan intervjuerna genomfördes fått ta del av ett 

informationsbrev där information om studiens syfte och frågeställning delgavs.
92

 Som framgår 

av informationsbrevet har jag i studien valt att göra de tillfrågade informanterna anonyma 

både vad det gäller deras namn som i studien endast benämns med pedagog A-D, och ort som 

benämns mellanstor stad i Sverige. Det blir dock synligt huruvida pedagogerna arbetar vid en 

privat eller kommunal skola, men inte skolans namn eller lokalitet.  

 
Regel 2. Samtyckeskravet. 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam-

tycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare 

(t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig 

karaktär).93 

 

Då de tillfrågade informanterna alla är i vuxen ålder och undersökningen i sig inte är av käns-

lig karaktär har deras samtycke varit forskningsetiskt tillräckligt för att fullfölja studien. 

 
Regel 3 De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt be-

stämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta 

sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.94 

 

Intervjuerna har skett i en miljö de tillfrågade själva valt och efter hur mycket tid de avsatt till 

förfogande för intervjun. De har vid mötesbestämmande fått en uppskattad tidsåtgång de ac-

cepterat utan invändningar. Alla intervjuer har skett i olika miljöer och vid olika tidpunkter. 

De har självklart kunnat avbryta intervjun när helst de velat utan att behöva uppge orsak. Ing-

en av de intervjuade valde att avbryta intervjuerna eller på annat sätt lämna undersökningen. 
 

Regel 4 I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersöknings-

deltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhål-

landen bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersöknings-

deltagare eller uppgiftslämnare.95 

 

Deltagarna i undersökningen är alla personer jag känner till sedan tidigare men någon på-

tvingad medverkan har inte existerat från något håll. Däremot skulle jag gissa att då de alla är 

pedagoger som för x antal år sedan själva varit i min situation och skrivit sitt examensarbete, 

har större vilja och förståelse att nu hjälpa en student i omvänd situation.  

                                                 
90 Vetenskapsrådet(HSFR), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf , s 6, -hämtad 2015-04-25. 
91 HSFR, s 7. 
92 Bilaga 1, Informationsbrev. 
93 HSFR, s 9. 
94 HSFR, s 10. 
95 HSFR, s 10. 
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8. Material 
 

Under denna rubrik görs först en begreppsdefinition som följs av en presentation av pri-

märkällorna vilket i studien i huvudsak vilar på det empiriska intervjumaterialet som presente-

ras under egen underrubrik. Därefter sker en presentation, även den under egen underrubrik av 

det teoretiska ramverket undersökningen vilar på. 

 

 
8.1. Primärkällor  

 

Under denna rubrik kommer de för studien genomförda intervjuerna presenteras i en samman-

fattad version som ligger till grund för den resultatredovisningen som äger rum senare i upp-

satsen under rubriken Resultat.  

 

8.2. Intervjuer 

 

Som jag tidigare beskrivit under rubriken Metod med underrubriken Genomförande vilar stu-

dien på intervjumaterial från intervjuer av fyra pedagoger vid två olika skolor, vardera på 

cirka 40 minuter. Intervjuerna har skett efter en frågemall med öppna frågor. Orsaken till att 

jag skapade en frågemall 
96

 var att jag, även om den inbjöd till vidare frågeställningar, ville 

försäkra mig om att intervjuerna täckte upp och likvärdigt fångade in det undersökningen ef-

terfrågade. De tillfrågade pedagogerna har som gemensamma nämnare alla behörighet att un-

dervisa i religionsämnet på gymnasienivå. Därefter spretade deras ämnesbehörighet markant.  

 

Pedagogerna från den kommunala skolan undervisade förutom i ämnet Religion även i äm-

nena Svenska och Engelska. Pedagogerna från friskolan täckte ett bredare spektra av ämnes-

kompetens då de undervisade, samt innehade full behörighet till, ämnen som: Samhällskun-

skap, Historia, Filosofi, Psykologi, Internationella relationer, Stats/Samhällsvetenskap och 

Sociologi. Lägg därtill att de bar på tidigare akademiska studier utöver lärarutbildningen inom 

Teologi och Konstakademin. En annan gemensam nämnare var att de alla var positivt in-

ställda till estetik och estetiska lärprocesser. Däremot befäste 3 av 4 Bamfords tes om att be-

greppet estetiska lärprocesser är ett svårdefinierat begrepp som inte heller har någon specifik 

innehållsbeskrivning.  

  

 

9. Teoretiskt ramverk  
 

Jag har valt att låta tre forskare utifrån olika synsätt belysa estetiska lärprocesser samt kring-

liggande problematik i ämnet. Då min studie är av komparativ art har jag selekterat analys-

verktygen efter tanken att med olika teoretikers perspektiv bemöta och besvara min fråge-

ställning. Några kriterier för mitt val av analysverktyg har varit att de ska vara relevanta, ak-

tuella, verklighetsförankrade, dynamiska verk av sin tid, samt vara av internationell och nat-

ionell karaktär.   
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29 
 

9.1.  Howard Gardner och de multipla intelligenserna 

 

Howard Gardner är professor vid Harvard Graduate School of Education i USA. Han föddes 

1943 och kan titulera sig författare, forskare, psykolog och sist men inte minst pedagog. Han 

har författat ett 20-tal böcker som översatts till lika många språk. Gardner är mest känd som 

grundare för sin teori om de mulitipla intelligenserna (MI). Teorin presenteras i boken De sju 

intelligenserna (1983) som även bidrar till min studies teoretiska ramverk.
97

 

 

Gardners kärna och centrala tes är att bära fram ett budskap om hur komplex människans in-

telligens är. Han menar att tidigare kunskap och mätningar av människans intelligens haft allt-

för snävt utrymme och således enkom mätt en viss form av mänsklig intelligens, vilket inte på 

långa vägar enligt Gardner gett/ger en rättvis och holistisk bild av hennes hela förmåga.  

Gardners grundtanke är att bredda vår syn på intelligensbegreppet och enligt mig utmana det 

nu rådande intelligensmätningstestet Intelligenskvot (IQ). Helt kort handlar ett IQ-test om att 

mäta en persons grafiska, logiska, numeriska och rumsliga förmåga. Testet är dessutom relate-

rat till åldern och ger poäng därefter. Gardner menar att IQ-test i mångt och mycket är upp-

byggda och endast besvarar frågor som efterfrågas i dagens undervisningssystem, det vill säga 

matematiska och språkliga ämnen. Gardner poängterar att den mänskliga intelligensen har fler 

dimensioner än så, han menar att det är ungefär likartat att beskriva och bedöma människans 

intelligens med ett begränsat IQ-test som att säga att regnbågen bara består av färgerna svart 

och vitt. Alla som sett en regnbåge vet att den består av ett obegränsat antal nyanser av färger 

och Gardner menar att den mänskliga intelligensen är likartad. Vi ser det vi vill se och mäter 

det vi vill mäta, därmed inte sagt att det vi väljer att inte mäta inte existerar.
98

 

 

Gardner definierar begreppet intelligens, inte som vi brukar förstå det med våra förutfattade 

meningar om mätbar, kontrollerbar intelligens som kan testas skriftligt eller verbalt utan i be-

tydelsen: ”En intelligens är förmågan att lösa problem eller framställa produkter som värderas 

högt i ett eller flera kulturella sammanhang”.
99

  

 

Gardner är kritisk till att inte utvecklingsforskare inom kognitiv utvecklingspsykologi ägnat 

mer uppmärksamhet på konstnärlig begåvning så som musiker, författare och dansare då han 

av egen erfarenhet anser att dessa redskap haft stor betydelse för sin egen utveckling. Han 

menar att dessa verktyg borde värdesättas högre inom utbildningsväsendet vilket även ligger 

till grund i att han utvecklat en egen teori som han benämner de multipla intelligenserna (MI). 

Gardner ägnar sig framförallt åt kognitiv utvecklingspsykologi och är i sitt arbete som inriktas 

på barns lärande inspirerad av tidigare forskare inom genren och kanske främst då av Piaget. 

Boken består av tre delar, i första delen presenteras utförligt både en bakgrund och förklaring 

till Garners teoriutveckling samt en beskrivning över hur hjärnan fungerar hos normalt funge-

rande människor, det vill säga neuropsykologi. Gardner beskriver ingående hur hjärnan både 

kan försvagas och ibland på grund av skador, kan behöva programmeras om.
100

 I första delens 

summering sammanställer Gardner att ett av huvudsyftena med hans bok är att försöka kart-

lägga och anlägga perspektiv på kognition, det vill säga se till både genetiska och biologiska 

faktorer så väl som sociala och kulturella för att se vilken form av intelligens som är mest me-

ningsfull att utveckla.
101

 

 

                                                 
97 Gardner, H (1994) De sju intelligenserna, Brain Books, Jönköping. 
98 Gardner, H (1994) s XXV11- XXX1, 3, 4. 
99 Gardner, H (1994) s X. 
100 Gardner, H (1994) kap 3, s28-52, kap 4, 53-63.  
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Därefter följer en mycket ingående beskrivning av vad intelligens är och hur olika kulturer ser 

på fenomenet intelligens. Är intelligens ärftligt? Eller en följd av hur vi tränas och en frukt av 

den sociokulturella miljön vi är uppväxta inom? Är frågor Gardner behandlar på ett för mig 

tydligt och begripligt sätt då han ideligen kopplar forskarrön till egen empirisk konkret forsk-

ning. Gardner menar att vi när vi betraktar mänskliga förmågor gör vi ofta skillnad på know-

how och know-that, vi kan med andra ord utföra en handling så som att cykla, läsa, springa, 

men vet inte rent teoretiskt hur det går till. Omvänt kan vi teoretiskt veta hur vi ska göra för 

att simma fjärilssim men ändå inte förmå kroppen att utföra teorin. Gardner menar väldigt 

förenklat att hans teori en brobyggare mellan teori och konkret agerande, ett know-how-

reserver.
102

 

 

Den andra delen av Gardners bok vigs åt att lika ingående presentera de sju intelligenserna 

som kortfattat är: 

 
Lingvistisk intelligens (Språklig). Omfattar känslan för språket och förmågan 

att lära sig språk samt förstå hur språket kan användas för måluppfyllelse. 

Musikalisk intelligens. Förmågan att komponera samt uppfatta ljud och rytm 

som musikaliska mönster. 

Logisk-matematisk intelligens. Förmåga att tillämpa matematiska beräkningar 

och undersökningar av vetenskaplig art samt logiska analyser av problem. 

Spatial intelligens (Visuell). Förmåga att känna igen och sortera mönster på 

små och stora ytor, tillämpas framför allt av skulptörer, arkitekter, kirurger, pilo-

ter och navigatörer bland andra. 

Kroppslig-kinestetisk intelligens. Förmågan att använda hela eller delar av 

kroppen för att skapa produkter eller hantera problem. 

Självkännedom (intrapersonell). Förmågan att inte bara förstå sig själv, utan 

även inneha en förmåga att kunna hantera sina känslor som rädsla, önskningar 

och möjligheter och dessutom kunna använda sig av förståelsen för att bättre 

kunna utforma sitt eget liv effektivt. 

Social intelligens (interpersonell). Som ovan men nu en egenskap där omvärl-

den förstås och hanteras för att kunna leva och kunna samarbeta med sina med-

människor och sin omvärld.103 

 

Bokens tredje del är den del som är mest relevant för min egen studie då Gardner här kommer 

in på pedagogik, det vill säga hur dessa sju intelligenser kan överföras och tillämpas vid inlär-

ning. Gardner skriver att en av orsakerna till att han ville forska om de sju intelligenserna var 

att han ville få kunskap om vilka talanger det är som samverkar i ungdomars utveckling och 

få kunskap om de processer som aktiveras när de lär sig olika saker. Han har i bokens första 

två delar fokuserat och beskrivit individens utveckling och därmed lämnat begreppet kulturen 

i skymundan. Gardner menar att när han nu går in på pedagogik, inlärning och utbildning är 

det många faktorer till skillnad från de individuella beskrivningarna i bokens tidigare två delar 

som är centralt och gemensamt för många kulturer. Han poängterar att när han nu träder in 

med sina sju intelligenser på pedagogikens domäner gör han det på outforskad mark. Fostran 

och utbildning innehåller så många variabler menar han, att det varken går att utföra experi-

ment man kan kontrollera eller att utarbeta ett teoretiskt ramverk för.
104

 

 

Gardner blundar inte för att det kan uppstå konflikter eller komma fram åsikter som inte är 

politiskt korrekta när de olika intelligenserna får friare spelrum i pedagogiken men menar att 

det är bättre att ta itu med den eventuella problematiken om man vill skapa ett dynamiskt kre-

ativt lärande än att sopa det under mattan som annars tyvärr är vanligt inom utbildningsvärl-

                                                 
102 Gardner, H (1994) s 62. 
103 Gardner, H (1994), s 67-273, (samt bokens baksida). 
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den när något blir lite obehagligt och obekvämt. Gardner menar att det är av signifikant bety-

delse att man först och främst sätter upp pedagogiska mål och därefter granskar vilka medel 

man har till sitt förfogande för att nå dithän. Han menar att för varje delmål som sätts upp 

finns en uppsättning intelligenser som kan lyftas fram och därmed vara till hjälp för att nå må-

len. Inom olika kulturer har en viss typ av sammansatta intelligenser favoriserats och han me-

nar att det är viktigt att beakta då undervisning ofta sker genom att efterlikna andra personer. 

Vilka personer har observerats? Är det liknade intelligenser som favoriseras i ett industrisam-

hälle som i ett akademiskt?  

 

Gardner sammanfattar sin bok med en önskan om att pedagoger beaktar och tar hänsyn till 

den roll och makt de har i vårt moderna samhälle och skickar en önskan om att de beslutsfat-

tare som idag håller vår framtida utveckling i sina händer, hänger med på tåget som leder till 

ökade kunskaper om det mänskliga intellektet.
105

 

 

 

9.2.  The Wow Factor á la Anne Bamford 

 

Studien The Wow Factor, Global research compendium on the impact of the arts in education 

som var klar 2006 är ett direkt resultat av ett samarbete mellan The United Nations Organiza-

tion for Education, Science and Culture (UNESCO) och The Australian Council for the Arts 

(The Council) samt The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies 

(IFACCA).
106

 Boken är skriven och sammansatt av ett team bestående av experter i områdena 

konst, utbildning och social vetenskap. Teamet leddes av professor Anne Bamford som är 

verksam chef för The Engine Room, Wimbledon Scool of Art i London. Det internationella 

teamet har kartlagt och utvärderat den globala standarden rörande estetiska lärprocesser i syfte 

att förstå och förklara den bästa pedagogiska metoden på fältet i ämnet.
107

 Titeln på studien 

som även är bokens titel, The Wow Factor kom till eftersom den ideligen dök upp i de kvalita-

tiva undersökningarnas svar. Ordet är svårdefinierat men uttrycker den känsla pedagogerna 

hade vid utvärderingen av hur stor påverkan konstinslag och estetiska lärprocesser har på in-

lärningen och hur starkt det påverkar elevernas studieresultat. Wow! beskriver den sinnesrö-

relse och upprymdhet de positiva effekterna av att använda sig av estetiska lärprocesser och 

konst i kunskapsförmedlingen jämfört med vad traditionell undervisning vanligtvis resulterar 

i. Denna känsla konstaterar Bamford, är även den kraft som driver och förenar elever, peda-

goger och artister att uthärda stunder som annars är hopplöst grå och trista i vår vardag.
108

 Lite 

förenklat översatt skulle man kunna benämna effekten med studiemotivations höjande för 

både verksamma pedagoger och elever. 

 

Anne Bamford har som jag skrev ovan sin anställning med säte i London men efter att studien 

The Wow Factor lanserats har hon numer hela världen som arbetsfält. Carl-Magnus Höglund 

som är frilandsjournalist har publicerat en intervju i Lärarförbundets tidning för utbildning, 

forskning och debatt, Pedagogiska Magasinet 
109

med Bamford rörande The Wow factor. I in-

tervjun lyfter Bamford fram hur de estetiska lärprocesserna även påverkar resultatet av glo-

bala kunskapsmätningar. Hon hävdar att länder som i högre utsträckning tar in estetiska ut-

                                                 
105 Gardner, H (1994) s 356. 
106 Bamford, A (2009) The Wow Factor, Andra upplagan, Waxmann, Berlin s 9, 17. 
107 Bamford, A (2009) s 9, 17. 
108 Bamford, A (2009) s 18. 
109 Höglund, C-M (2009) The Wow Factor, Pedagogiska Magasinet, http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-

magasinet/2009/11/18/wow-factor  - hämtad 2015-05-01. 
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bildningsformer i undervisningen når klart högre resultat och på så sätt hamnar i mätningarnas 

toppskikt. 

 
Finland, Kanada och Sydkorea ligger alla i topp i internationella undersökningar 

som Pisa och satsar brett på estetik och kreativitet i skolan. Tydligast är det i 

USA, säger Anne Bamford. 

 

– Där kontrollerar varje stat sin egen undervisning. De stater med de mest tradit-

ionella systemen är de som har sämst resultat, medan de stater som har satsat på 

estetiska ämnen och mer kreativ undervisning har höjt sina skolresultat. Det gäl-

ler till exempel Chicago som hade några av de sämsta skoldistrikten men nu lig-

ger de bland de bästa.110 

 

Konst som uttrycksform menar Bamford är ett instinktbaserat sätt att uttrycka sig som är en 

gemensam nämnare i över hela världen och i alla kulturer. Konsten fanns bevisligen långt in-

nan skriftspråket och än i dag uttrycker sig barn långt tidigare i ämnet konst än i tal och skrift. 

Därför menar hon, är det inte bara naturligt utan även nödvändigt att våra skolor bör fokusera 

på en konstrik utbildning som enligt hennes studie främjar egenskaper som kritiskt tänkande, 

problemlösning och reflektion. Design, innovation och upptäckande är, menar hon inte bara 

nödvändiga för vår personliga utveckling utan även livsnödvändiga för vårt moderna sam-

hälles ekonomiska utveckling. För att det ska kunna ske behöver dagens unga, det vill säga 

morgondagens medborgare, utveckla sin innovationsförmåga. Bamford menar att morgonda-

gens samhälle kommer att efterfråga ny design, nytt material med mera som ska uppfinnas 

och för att kunna uppfinna krävs ett kreativt tränat sinne och fritt flygande idéer, vilket de en-

ligt henne kan få genom utbildning både om och via konsten och estetisk verksamhet.
111

 

 

Bokens första fråga att besvara liknar den fråga jag för min studie valt att ställa, om än i vi-

dare perspektiv då jag fokuserat på Sverige och specifikt utvalda skolor medan Bamford har 

ett vidare och globalt perspektiv. Frågan i Bamfords undersökning lyder: Vad anses vara este-

tisk och konstnärlig utbildning inom utbildningsväsendet globalt? Bamfords studie antar här 

ett metaanalytiskt perspektiv och har som avsikt att bygga broar mellan teori och praktik. Det 

är därför menar Bamford, lika viktigt att studera vad som händer på konstsidan och hur forsk-

ningen och teorin utvecklas som att undersöka hur estetiska lärprocesser i praktiken iscensätts. 

Grundtanken Bamford har med sin studie är att den ska kunna fungera som underlag eller en 

tvåvägs kommunikation mellan läsare och forskare och vara den förenande länken, samt ligga 

som grundplattform i debatten för alla som intresserar sig för estetiska lärprocesser.
112

 

 

Utmaning som Bamford ser det för alla estetiska inslag i utbildningsverksamheten är att höja 

statusen och betydelsen för utbildningsformen. Studien visar att konst som utbildningsform 

frekvent både på national- så väl som på regionalnivå under de senaste 10 åren hamnat på en 

lägre position inom generell utbildning. Orsaken menar hon kan bero på kvalitén på den este-

tiska verksamheten och på utbildningen för de som iscensätter den.  Konst har förekommit 

under en lång tid som inslag i utbildningar världen över. Rapporter har inkommit om dess be-

tydelse, speciellt för barn som av olika anledningar inte presterat så bra inom den traditionella 

utbildningsformen men i rapporterna framträder också globalt ett problem med kvaliteten på 

den konstnärliga verksamheten.
113
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Estetiska lärprocesser konstaterar Bamford, har kanske mer än andra utbildningsformer fär-

gats av mode och av sin tid varpå ingen direkt definition av vad verksamhet egentligen är och 

vad som bör inkluderas i begreppet. Hennes studie konstaterar även att begreppet estetisk 

verksamhet och konstinslag i utbildningsformen är varierande och kontextberoende.  Dock är 

det vissa moment som inkluderas globalt inom begreppet estetisk verksamhet frekvent i högre 

utsträckning än andra så som rita, måla, sjunga, dansa, skulptera och framställa föreställningar 

med innehållande drama, rytm och musikinslag. Dessa moment beskriver en del av processen 

men är inget holistiskt paraplybegrepp över den totala processen som även enligt studien be-

höver inkludera den process och påverkan som sker via och av kulturen och dess olika kultu-

rella inslag.
114

 

 

Kvalitétsnoteringarna rörande användandet av estetiska och konstnärliga inslag i utbildningar 

globalt och dess brister är något Bamford poängterar även i den intervju Höglund genomförde 

och publicerade i Pedagogiska Magasinet. Där lyfter Bamford fram de överraskande resultat 

studien påvisat rörande eventuella brister och negativa influenser de estetiska inslagen kan ha 

och dess orsaker. 

 
Men en förutsättning för de positiva effekterna är att det är hög kvalitet på 

undervisningen. Det är A och O, menar Anne Bamford och berättar att vart 

fjärde land i den stora Unesco-studien hade så dålig undervisning i estetiska 

ämnen att det hade en negativ inverkan. 

 

   – Det var den största överraskningen. Vi hade förutsatt att all konstundervis-

ning är bra för då får barnen åtminstone något konstnärligt i skolan. Men så var 

det inte. Till exempel visade det sig att dålig konst- och kulturundervisning för-

sämrade kreativiteten.115 

 

Studien uppmärksammade att utövaren, det vill säga pedagogen som iscensätter den estetiska 

verksamheten har stor betydelse för dess positiva eller negativa inverkan på eleverna. Det vi-

sade sig att pedagogerna hade mycket liten eller totalt saknade utbildning inom hur konst 

förmedlas på bästa sätt. Politiker och skolstyrande organ har alltså en förväntan på pedagoger 

att de ska lära ut någonting som ej är definierat och som de har väldigt lite utbildning och 

kunskap om i en utbildningsform som de dessutom kanske inte ens tycker om eller är be-

kväma i. Bamford menar att här finns en brist som kan avhjälpas genom ett större samarbete 

mellan pedagoger och artister. Studien påvisar inte bara vikten av kvalité utan levererar här en 

tänkbar lösning på problematiken. Förutom ett ökat samarbete med externa aktörer och att 

eleverna fick utmana sig själva i den kreativa processen behöver de estetiska inslagen i ut-

bildningen vara likvärdiga.
116

 Jag avslutar introduktionen av studien med ytterligare ett citat 

som jag personligen tycker är av signifikant betydelse, inte bara för min egen studie utan även 

för vår samtids skolutveckling och den verklighet som råder för dagens verksamma pedago-

ger. 
Anne Bamford är övertygad om att de flesta lärare vill använda mycket kreativi-

tet, men att det tappas bort bland vardagens pappersarbete, prov och krav. 

 

   – Här i Göteborg kom det upp en man till mig som hade jobbat som lärare i 40 

år. Han hade skrattat och gråtit om vartannat under föreläsningen och sa att ”det 

är så här undervisning ska vara”. Det är fruktansvärt om lärarna har tappat sin 

förmåga att vara kreativa. Vi måste hjälpa dem att bygga upp den igen. För du 

kan inte ge kreativitet till barnen om du inte känner det inom dig själv.117 
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9.3.  Multimodalitetsperspektivet enligt Selander & Kress  

  

Selander & Kress utkom 2010 med en studie döpt till Design för lärande- ett multimodalt 

perspektiv.
118

 I vår tid och värld på grund av bland annat teknisk utveckling, blir kommunikat-

ion ett ständigt utvecklat begrepp på vilket vi ofta saknar både begrepp och definition för. Se-

lander & Kress sätter i studien ord på vad pedagoger gör i sin vardag och möjliggör på så vis 

ett klarare perspektiv över vad det är som händer och vad det är som påverkar och influerar 

oss i samtiden. Den bild de lanserar av lärande syftar till att komplettera andra teorier, inte 

ersätta dem.
119

 

 

Författarna till boken representerar olika forskardiscipliner. Kress är litteraturvetare, lingvist 

och socialsemiotiker och har främst i studien bidragit med kunskap och insikt i det kommuni-

kativa perspektivet på multimodaliteten. Selander som tar sin utgångspunkt ur pedagogik och 

didaktik, har inspirerats av hermeneutiken och socialsemiotiken och bidragit med ett tolkande 

perspektiv på pedagogiska texter och designteoretiskt perspektiv på lärandet. De båda anser 

att deras olika bakgrunder och utgångspunkter varit en tillgång i den gemensamma studien. 

De båda forskarna har inte bara olika utgångspunkt utan är dessutom geografiskt stationerade 

vid två olika forskarmiljöer, en i London och en i Stockholm. Detta har bidragit till att samar-

betet fått en mer internationell struktur genom samarbete med andra forskare och då även in-

kluderat ett pedagogiskt universitet i Danmark.  

 

I boken lyfter de fram grundläggande och elementära begrepp för ett multimodalt och design-

teoretiskt, didaktiskt perspektiv på lärandet. De visar även i slutskedet av studien fram hur 

dessa kan tillämpas med konkreta exempel.
120

 

 

I en tid av motstridiga tendenser har författarna upplevt ett behov de i boken försöker besvara 

från verksamma pedagoger att sammanfatta lärandet och ge en gemensam bild av vad lärande 

i vår samtid innefattar. Läromedel och pedagoger i rollen som kunskapsförmedlare riskerar att 

i ett allt högre tempo anses föråldrade om de inte ideligen uppgraderas. Det är en ganska dys-

ter bild av vår tids utbildningsväsen och värld i största allmänhet författarna inledningsvis må-

lar upp med mänsklig miljöförstöring, en stagnerad skola och en alltmer tilltagande fragmen-

tering och standardisering av olika verksamheter. De menar att dagens skoldebatt tenderar att 

fokusera på effektivitet och produktivitet baserat på politiska beslut och förhoppningar, där 

internationella mätningar likt Program for International Student Assessment (PISA) levererar 

alltför ensidigt inriktade kvalitétsmätningar. Mätningarna som i huvudsak är inriktade på att 

visa att eleverna kan resonera och inneha en analytisk förmåga i ämnen som matematik och 

naturvetenskap fungerar som ekonomiska jämförelseredskap på ländernas utbildningsväsen 

och välfärdsutveckling. Selander & Kress menar att de med detta smala fokus på så vis, utö-

ver viktig ämnesbaserad faktakunskap, missar stora delar av elevernas holistiska utveckl-

ing.
121

 

 

Skolan i vår samtid är en självklar social mötesplats där kunskapskulturer och kunskapsprak-

tiker möts. Författarna hävdar att det utöver allt detta även är en plats där stora delar av ele-

vernas identitetsformering sker. Lärandet sker dessutom menar de, delvis på grund av tekni-

kens framfart i en global miljö där eleverna som kommer till olika utbildningscentrum bär 

                                                 
118 Selander & Kress(2010), Design för lärande - ett multimodalt perspektiv, Nordstedts, Stockholm. 
119 Selander & Kress(2010) s 7, 8. 
120 Selander & Kress (2010)  s 8, 9. 
121 Selander & Kress (2010)  s 11, 14. 
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med sig erfarenheter och kunskaper den nutida stagnerade skolan har svårt att förutse och be-

möta. Selander & Kress skriver att även om samhället och pedagogernas förutsättningar för-

ändras, delvis på grund av friskolornas frammarsch, har skolan i sin ideologi och teori varit 

statisk. De dominerande teoribildningarna det senaste halvseklet har varit behaviorismen, 

konstruktivismen och det sociologiska tänkandet. Forskarteamet Selander & Kress frågar sig 

och utmanar utbildningsväsendets ansvar för framtida utveckling om det inte är dags för en 

konceptualisering av utbildningsväsendet, eftersom de anser att det inte längre går att frikt-

ionsfritt bemöta eleverna som oskrivna blad.
122

 

 
Även om skolan fragmenteras, bryts upp och förvaltas av allt fler olika intres-

senter, behöver den samtidigt, menar vi, inta rollen av en institution som garan-

terar likvärdighet i chanser och tillhandahåller resurser som möjliggör ett aktivt 

deltagande i samhällsliv och en ökad kapacitet att ta ansvar för framtida utveckl-

ing.123 

 

Eleverna som kommer till skolan är alltså idag enligt Selander & Kress studie, inte bara fram-

tidens förvaltare utan dessutom utrustade med extern oförutsägbar kunskap. Vilken kunskap 

är det då framtidens samhälle kommer efterfråga? Och vilket samhälle, frågar sig de båda 

forskarna, vill vi att skolan ska förbereda eleverna, framtidens förvaltare för?   

 

Selander & Kress kompletterar tidigare teoribildningar och presenterar i sin bok olika tänk-

bara teorier och verktyg som är bättre lämpade att bemöta framtiden med, till exempel be-

greppet vidgat lärande, det vill säga lärande som sker externt utanför skolans formella väggar. 

Det innebär i klartext att maktrelationerna mellan pedagog och elev kastas omkull eller ställs 

på högkant och utmanas. En annan form av lärande är design i lärande, där fokus riktas på 

den enskilde individens holistiska utveckling och inte dennes utveckling i relation till styrdo-

kument och politiskt uppsatta mål. Designat lärande utmanar både pedagogen och eleven att 

utöka sin repertoar så lärandet blir meningsfullt i ett vidare socialt sammanhang. Elevens ak-

tiva val men även de val de avstår, designar individens egen studiegång.
124

 

 

Centrala teman i Selander & Kress är att skapa heuristiska begrepp i syfte att synliggöra me-

ningsfullt och lustfyllt lärande och ta ut färdriktningen mot ett designteoretiskt och multimod-

alt lärande. Med begreppet lärande åsyftar Selander & Kress en stegrande utveckling i för-

mågan att förstå vår värld på ett meningsfullt sätt, och begreppet kunskap som det sätt man 

väljer att presentera världen på, vilket i sin tur avslöjar hur den förstås samt hur individen för-

håller sig till den. Meningsskapande beskriver de som en kreativ handling, en reproduktion av 

det som redan finns.
125

 

 
Att transformera information och skapa representationer är en meningsskapande 

aktivitet och ett uttryck för hur individen orienterar sig mot och engagerar sig i 

världen. Meningsskapande och lärande kan ses som två sidor av samma aktivi-

tet. Skillnaden dem emellan handlar snarare om att lärande kan förstås som 

skillnaden mellan meningsskapande representationer vid två olika tidpunkter.126 

 

Selander & Kress lyfter fram den dynamiska processen och understryker vikten av att se se-

kvensering som en serie av delaktiviteter i det skapande lärandet. Lärandet ska inte längre ses 

som en mekanisk efterapning utan mer som en successiv utveckling där individen inte bara 

                                                 
122 Selander & Kress (2010)  s 7, 13, 14, 15. 
123 Selander & Kress (2010)  s 15. 
124 Selander & Kress (2010)  s 18, 19, 25. 
125 Selander & Kress (2010)  s 32, 33. 
126 Selander & Kress (2010)  s 33. 
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skapar meningsfulla sammanhang, utan även har chans att lägga till egen inhämtad extern 

kunskap. Individen som ett tomt blad som ska fyllas med mekanisk kunskapsåtergivning har 

här byts ut mot och getts en chans att genom prövning och gestaltning på ett helt annat sätt än 

det tidigare traditionella lärandet, delta i sin egen utveckling och påverka sin egen menings-

skapande lärprocess. Med begreppet Tempo åsyftar de båda forskarna den tid som avsatts för 

ovannämnda serie. Tid styr enligt Selander & Kress i vilken omfattning ett område kan be-

handlas.
127

 

 

Verklighetsförankring är ytterligare ett av de viktiga begrepp boken belyser i syfte att skapa 

meningsfullt lärande under benämningen Simulering för lärande- mimesis och skiss i lärande. 

Individen kan genom att välja ut och iscensätta en situation få en känsla av att det nästan är på 

riktigt vilket möjliggör en meningsfull representation av hur eleven uppfattar och hanterar 

världen. Mimesis uttrycker lärande genom förmågan att härma eller ta efter andras som någon 

annan fast i sin egen individuella situerade simulering. Barn lär och utvecklas ofta genom att 

härma sina vårdnadshavare. Detta innebär en kunskapsförflyttning till en kroppslignivå och 

inkluderar på så sätt fler sinnen.
128

 

 
Skillnaden mellan beskrivning och simulering kan också sägas markera olika 

sätt att förhålla sig till kunskap och till lärande. I yrkesutbildning blir simulering 

allt viktigare, medan den grundläggande obligatoriska skolutbildningen fortfa-

rande huvudsakligen vilar på verbala beskrivningar och definitioner, oaktat 

gamla tankar om aktivitetspedagogik av olika slag.129 

 

Selander & Kress tar även upp rummets betydelse för multimodala lärprocesser vilket i mångt 

och mycket påverkar iscensättningen av dem. De menar att när ett rum designas av arkitekter 

och byggfirmor utefter den förväntade aktiviteten, designas även specifika sociala relationer. 

De båda forskarna påpekar dock att resurserna och de materiella tillgångarna, även om de kan 

försvåra det designade lärandet, inte bestämmer vilken art eller utbildningsform som bör ske i 

de för lärandet hänvisade lokalerna. Selander & Kress tar här även upp ett område jag anser 

högst relevant för min egen studie, vilket är erkännandekulturen och bedömningspraktiken. 

De menar att i alla sociala sammanhang skapas en hierarkisk värdekultur där olika aktiviteter 

erkänns och bedöms som ett acceptabelt sätt att förmedla samt uppvisa kunskaper på. De olika 

internationella kvalitétsmätningarna som PISA-mätningarna, styr bedömningar i en viss rikt-

ning menar Selander & Kress. De menar att dessa mätningar inte bara ger verktyg till internat-

ionella jämförelser utan även påverkar skolornas sociala status nationellt. Kvalitét blir så att 

säga ett hinder att överbrygga då dessa mätningar och betygsinriktat lärande mer ger en bakåt-

strävande respons på det pedagogerna och eleverna tidigare åstadkommit. De multimodala 

lärprocesserna är just processer, vilket kanske inte omedelbart synliggörs vid standardiserande 

resultatmätningar. I klartext kan alltså, enligt de båda forskarna, en grupp som utvecklats från 

ett så kallat bottenläge till ett dynamiskt och utvecklande läge ändå i en standardiserad jämfö-

relse bedömas sämre, vilket i sin tur leder till att den specifika skolan blir lågt rankad. I den 

allt hårdare konkurrensen om eleverna på grund av det fria skolvalet går det inte att helt bortse 

från dessa faktorer. Selander & Kress menar ändå att det torde vara möjligt rent teoretiskt, att 

utveckla och designa bedömningskriterier och utvärderingsmallar som har ett större fokus på 

elevens utveckling. Det tankesättet innebär i praktiken att utbildningsväsendet och politiker i 

större utsträckning tvingas fokusera på en framtida utveckling och framtida förhållningssätt 

                                                 
127 Selander & Kress (2010)  s 35. 
128 Selander & Kress (2010)  s 37, 38. 
129 Selander & Kress (2010)  s 38. 
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inom utbildningsinstitutionerna snarare än att som nu, försöka anpassa sig till etablerade va-

nor och rutiner.
130

 

 
 

10.  Resultat  
 

Jag har valt att redovisa intervjumaterialet utifrån studiens frågeställningar Jag har i informat-

ionsbrevet till de utvalda intervjupersonerna försäkrat dem om att skydda deras integritet och 

därför har jag så långt det är möjligt redovisat resultaten anonymt och benämner pedagogerna 

vid behov endast med bokstäverna A, B, C och D.
131

 Därefter följer en resultatanalys struktu-

rerad utifrån studiens frågeställning samt de för studien valda analyskategorierna enligt föl-

jande: 1. Teoretisk förankring, Inställning, Planering. 2. Resurser, Innehåll, Iscensättande. 3. 

Resultat, Bedömning, Utvärdering, som tar spjärn i det teoretiska ramverk studien presenterat 

under egen rubrik. 
 

10.1. Vad kännetecknar enligt pedagogerna estetiska lärprocesser och hur värderas 

de? 

 

De intervjuade pedagogerna hade till övervägande majoritet först svårt att svara på frågan, då 

det rådde en osäkerhet kring definitionen av vad som räknas in under paraplybegreppet este-

tiska lärprocesser. En pedagog hade inga tveksamheter kring definitionen av estetiska lärpro-

cesser. Denna pedagog är den enda av de tillfrågade informanterna som utöver sin lärarexa-

men är akademiskt meriterad konstvetare. 

 

Pedagogerna ansåg till övervägande del, 3 av 4, att det var lättare att inkludera estetik i vissa 

ämnen så som Religion, Svenska och Engelska. Samt att det var skillnad på de olika pro-

grammen huruvida det var lättare, alternativt svårare att både planera in och genomföra este-

tiska inslag i verksamheten.  

 

Det som kännetecknar estetiska lärprocesser bland de tillfrågade informanterna var, utöver 

den kreativa lärprocessen, det vill säga lärande med flera sinnen, att undervisningsformer flyt-

tar fokus från läraren som kunskapsförmedlare till ett mer elevcentrerat lärande. Läraren är 

med andra ord mer eller mindre tvungen att släppa kontrollen över kunskapsförmedlingen. 

Ytterligare en gemensam faktor var att de alla utom en, som var nöjd med omfattningen av de 

estetiska inslagen i sin yrkesutövning, uttryckte en önskan om ökade estetiska inslag i sin yr-

kesutövning, om det fanns mer tid och om det satsats mer resurser som avsattes till processer-

na och pedagogernas förfogande. Gemensamt för alla de tillfrågade pedagogerna var att de 

värderade de estetiska inslagen och processerna i undervisningen högt med betoning på me-

ningsfullhet, lustfyllt och kreativt lärande. Däremot rådde en tveksamhet i huruvida de an-

vände sig av den estetiska lärprocessen i tillräcklig eller tillbördig omfattning.   

 

Elever som normalt är högpresterande hade enligt 3 av de 4 intervjuade pedagogerna även 

lättare att prestera bra inom estetiska uttrycksformer, då de snabbare satte sig in i uppgiften. 

Eleverna vid Estetprogrammet nämndes också som synnerligen starka i undervisningsformen 

samt Naturprogrammet som innehar större initiativförmåga och ”gör som de blir tillsagda”. 

 

                                                 
130 Selander & Kress (2010)  s 44, 156. 
131 Bilaga 1, Informationsbrev. 
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Rörande värderingsfrågan är det en definitionsfråga. Rent praktiskt värderas de estetiska lär-

processerna högt bland samtliga tillfrågade pedagoger, men om definitionen berör bedömning 

blir svaret annorlunda. Pedagogerna upplever att det är svårt att göra individuella bedömning-

ar av de estetiska inslagen då de i stor omfattning genomförs via grupparbeten. Pedagog B 

menar att ”de estetiska lärprocesserna inte på samma sätt kan kopplas till betyg, utan mer är 

ett sätt att få ett ökat engagemang från eleverna”. Pedagog A poängterar att det i vissa klasser 

under speciella teoretiska program, ”råder en betygsstress som gör att eleverna föredrar tradit-

ionella undervisningsformer där de kan få konkreta betyg framför ett lustfullt lärande med 

estetiska inslag”, då den tenderar att generera en vagare bedömning, dessutom ofta av forma-

tiv karaktär. 
 

10.2. Hur använder/iscensätter pedagogerna på gymnasienivå estetiska lärprocesser 

i religionsämnet?  

 

En kommentar som rör planeringen och de bakomliggande tankarna kring hur pedagogerna 

valt att planera och iscensätta de estetiska inslagen är: 

 
– Min tanke är att nå alla och låta den estetiska verksamheten genomsyras av 

mångfald och variationsrikedom. På så vis blir ingen riktigt nöjd (skratt) och 

samtidigt får alla sin egen specifika önskan uppfylld. 

 

Pedagog B driver genomgående en elevcentrerad linje och anpassar sin undervisning och 

mängden estetiskt innehåll efter eleverna. Pedagog A, B och D, uppger att de utgår från ”hur 

gruppen är”, men har inte riktigt samma fokus på elevens medbestämmande. Pedagog D säger 

att: 
 – Elevdemokrati kan vara bra, men elevanarki är någon helt annat och bör om 

möjligt undvikas (skratt).  

 

Vilken form av estetik pedagogerna enligt intervjusvaren tar in i undervisningen varierar och 

jag väljer att gestalta innehåll och omfattning av deras val i tabellform. 

 
Pedagogerna i 

antal svar/område 
           

4  

 

          

3  

 

          

2  

 

          

1  

 

          

Estetisk verk-

samhetsform. 

Film        Miljö 

byte 

Möten Bilder, 

Rita, 

Måla 

Mat/ 

smak 

Artefakter Drama, 

Rollspel 

Tematisk 

(undervisning)  

Upplevelser Webben Spel 

Brädspel, 

kortspel 

Insiktsspel. 

Fig. 3.132 

 

Tabellen ovan visar dels i vilken omfattning pedagogerna använder sig av de angivna inslagen 

och vilka inslag de introducerar inom den estetiska verksamheten.  

 

Pedagog D anser att lärarens inställning och engagemang är viktigare än dennes eventuella 

akademiska utbildning i ämnet estetik. Pedagog ser läraren mer som en regissör eller spindel i 

nätet beträffande de estetiska lärprocessernas praktiska utövning. Läromedel är pedagog D 

kritisk mot och anser att de ofta finns där för att de ”ska finnas där”. Läromedel och dess in-

                                                 
132 Fig, 3. Tabell över informanternas svar rörande formen av estetik i deras undervisning. 
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nehåll granskas sällan på djupet, menar pedagog D, och få ifrågasätter dess eventuella essenti-

alistiska innehåll. Pedagog D anser att ”det är svårt att hitta riktigt bra läroböcker i ämnet Re-

ligion”. 

 

Delaktighet är ett viktigt inslag i pedagog B:s undervisning. Mottot i dennes yrkesutövning i 

ämnet religion är att vidga elevernas vyer och om möjligt, i samklang, skapa nya bredare hori-

sonter de kan bära med sig resten av livet (eller i alla fall en bit utanför skolans värld). Peda-

gog B arbetar efter olika teman eller serier av lektioner där båten sätts i sjön först för att sedan 

ros eller seglas till lämplig destination. Elevernas nyfikenhet är en tillgång och genererar mo-

tivation och engagemang anser pedagog B och får här medhåll av pedagog A. En reflektion 

från pedagog B som är relevant i sammanhanget lyder enligt följande: 

 
– Att röra upp känslor är inte farligt, bara man tar hand om dem. Det är genom 

känslorna det ”goda samtalet” kan få fotfäste, det är här man kan komma lite 

djupare under ytan. Känslor om de hanteras och bemöts på rätt sätt kan leda till 

att eleven stannar upp, vilket i sin tur kan öppna upp för en äkta och djup glädje. 

 

Glädje och humor är för pedagog A och B viktiga ingredienser i allt lärande och i den este-

tiska processen i synnerhet. Ett gott skratt förlänger inte bara livet utan ”breddar, fördjupar 

och berikar livet både i och utanför skolans sfär” menar Pedagog A.  

 

En reflektion av pedagog C är hur viktigt mötet med andra personer är för att både öka min-

nesförnimmelsen och slå hål på eventuella fördomar eleverna kan inneha om specifika sam-

manslutningar eller personer och platser. Mötet leder, menar pedagogen, 

 
 till en inre bearbetning av problematiken som inte bara ökar minnesförnimmel-

sen via visuella intryck och upplevelser, utan även ökar elevernas närvaro i den 

individuella lärprocessen och stimulerar till en positiv identitetsutveckling samt 

får en förankring i värdegrundsarbetets verklighet.  
 

Pedagog B är inne på ett liknande spår, då denne menar att de estetiska lärprocesserna ofta 

leder till elevernas ökade förståelse och respekt för andra människor och deras kulturella ur-

sprung. ”Bara det är väl värt att kämpa för”, anser pedagog B. 

 

”Pedagogens kunnande och roll samt engagemang är viktiga ingredienser i de estetiska lär-

processernas utveckling, det vill säga om effekten av att blanda in estetiken faller väl eller då-

ligt ut vid en utvärdering”, enligt pedagog D.  

 

Pedagog C talar om att man med de estetiska inslagen kan sätta upp ”mentala krokar”, vilket 

metaforiskt leder till en vision om ett kapprum, där eleverna så att säga kan hänga upp sina 

upplevelser och intryck för att använda dem direkt eller vid senare behov. ”Eleverna kan vid 

en eventuell skriftlig uppföljningsuppgift”, där pedagog C anser sig kunna kontrollera och ut-

värdera vad de estetiska lärprocesserna resulterat i under bedömningsformen mätbar kunskap, 

”använda sig av vad de hängt upp på sina mentala krokar”.  

 

Pedagog D menar att ”de estetiska lärprocesserna synliggör demokratibegreppet till vilket vi 

socialiseras in under i skolans värd”. De estetiska lärprocesserna belyser enligt denna pedagog 

”värdegrunden i realiteten och gör den påtaglig och konkret, och inte något man bara kan 

gömma sig bakom”.  
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10.3. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig av estetiska lärprocesser 

i ämnet religion på gymnasienivå? 

 

Styrdokumenten ger få eller inga anvisningar rörande de estetiska lärprocessernas iscensät-

tande och bedömningsmatriser saknas. Pedagog D upplever inte att det är något problem och 

säger ett bestämt ”– Nej!”, till matriser över lag och får visst medhåll från pedagog A. Peda-

gog B:s reflektion rörande avsaknaden av färdiga matriser är att det kanske rent av är bra att 

de inte finns då pedagog B anser att ”de estetiska lärprocesserna kanske mår bäst av att få vara 

fria”. Pedagog C tycker att det är skillnad på hur tydligt styrdokumenten beskriver de olika 

ämnesanvisningarna. ”I Engelska finns tydliga anvisningar både på kursinnehåll och centrala 

mål medan de i ämnet Religion är mer generella anvisningar vilket i sig ger större pedagogisk 

frihet”. Pedagog D anser att ”estetiken och de estetiska lärprocesserna är en arbetsform där 

eleverna utmanas och tvingas gå ut ur sin trygghetszon och växa som människor. På så sätt 

kan eleverna skapa nya vidgade trygghetszoner och stärka både sitt självförtroende och sin 

självkänsla”. Även pedagog A talar om ”ökat självförtroende och lägger till att det även bidrar 

till elevernas vidgade kulturella allmänbildning”. Pedagog A ser likt pedagog D de estetiska 

lärprocesserna som en utmaning och beskriver fenomenet i en kedjereaktion enligt följande: 

Fig. 4.133 
 

Lustfyllt lärande är ännu en gemensam nämnare pedagogerna nämner, samt ett större ut-

rymme för att visa känslor och ett djupare känslomässigt engagemang från eleverna.  
 

Pedagog C upplever ”att det är svårt att varva in estetiken i de olika kunskapsmomenten och 

efterlyser ett ökat samarbete mellan pedagogerna, som till exempel ett estetiskt bibliotek där 

råd och tips dem emellan kan delas”. 

 

Att släppa kontrollen över processen upplevs lite olika bland de intervjuade pedagogerna. Nå-

gon uttrycker det som lite ”läskigt”, andra som ”något naturligt i processen” och en tredje som 

”ett mål i sig” och ”kanske en anings befriande”. Ytterligare en aspekt som framkommer här 

är vilken relation pedagogerna har till eleverna, ”frihet under ansvar” var ord som dök upp i 

hälften av intervjuerna. Pedagogens relation och tillit är avgörande för om utfallet och utvär-

deringen av de estetiska lärprocesserna ska bli bra eller dåligt enligt två av informanterna.  

 

Samtliga pedagoger som intervjuats i studien anser att de får ett ökat elevengagemang vid an-

vändandet av estetiska inslag i yrkesutövningen. De är också rörande överens om att de este-

tiska lärprocesserna bidrar till en större verklighetsförankring och vidgat lärande, det vill säga 

ett lärande som sträcker sig utöver vad som traditionellt inryms mellan skolans väggar. 

 

                                                 
133 Fig. 4. En informants beskrivning av utmaningen samt den kedjereaktion de estetiska lärprocesserna för med 

sig. 
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Pedagog D påpekar att ”minoriteterna ofta har det svårt rent allmänt, men att problematiken 

rörande minoriteter och vårt samhälles demokratibegrepp synliggörs än tydligare i just den 

estetiska verksamheten”. Pedagog A ser två övergripande aspekter på för/nackdelar med de 

estetiska lärprocesserna. ”Fördelen är att man når eleverna samtidigt som nackdelen är att 

man inte når alla elever”. ”De estetiska inslagen kan bromsa en del elever, speciellt de som 

redan är svaga”, säger pedagog A.  

 

 
 

10.4. Analys av intervjusvaren 

 

Analysen presenteras strukturerad likt resultatredovisningen efter frågeställningen samt med 

de för studien valda analyskategorierna. Bitvis överlappar kategorierna varandra och läsning-

en bör således ske utifrån en fri syn av kategoriernas gränsdragningar. 

 

10.4.1. Teoretisk förankring, Inställning, Planering 

 

Vad som kan utrönas av de intervjuade pedagogernas svar är att skolan, trots nya läroplaner 

fortfarande i hög utsträckning utgår från en traditionell undervisningsform, det vill säga en 

verbal och skriftspråksbetonad undervisning som norm. Detta trots att alla de tillfrågade pe-

dagogerna gärna skulle vilja arbeta mer med de estetiska lärprocesserna. Informanterna menar 

att det ökar både elevernas minnesförnimmelser och engagemang, för att inte nämna studie-

motivation och personlig utveckling. Klart står också att det saknas konkreta anvisningar från 

styrdokumenten i hur estetiska lärprocesser ska bedömas och vad de förväntas innehålla. Pe-

dagogerna uttrycker, trots att de ser en problematik i individuell bedömning, inte att det är nå-

got problem med avsaknaden av matriserna. Vissa av dem uttrycker till och med ett motstånd 

till att skapa matriser och bedömningsanvisningar rörande de estetiska lärprocesserna. Några 

uttrycker endast en fråga om det ens behövs matriser, och menar att estetiken kanske mår bäst 

av att få vara fri. Även om det inte uttalas i konkreta ordalag, uppstår här en motsägelse i 

ovanstående problematik. Om det finns en längtan och strävan att jobba med estetiska lärpro-

cesser, bör de verksamma pedagogerna erbjudas en tydlig definition av vad som inkluderas i 

begreppet estetik och vilka processer de förväntas framhäva alternativ hämma.  

 

Utbildning inom estetik saknas idag vid lärarutbildningarna runt om i landet och för att höja 

kvalitén inom estetiken i skolans värd efterlyser Bamford här ett utökat samarbete med exter-

na aktörer. Gardner påpekar vikten av att först och främst sätta upp genomtänkta pedagogiska 

mål och därefter granska vilka resurser man har till sitt förfogande för att nå dem. Gardner 

menar också att för varje delmål som sätts upp finns en uppsättning intelligenser som kan lyf-

tas fram av pedagogerna och vara behjälpliga i processen som iscensätts för att nå målen.
134

  

 

Då planeringen och utvärderingen samt förankring i teorin i stor utsträckning verkar vara 

bristfällig bland de tillfrågade pedagogerna, kan jag här se att de styrs i motsatt riktning. Det 

vill säga, de resurser pedagogerna har till sitt förfogande i form av tid och material, styr deras 

verksamhet och inte som Gardner rekommenderar i omvänd ordning. Gråhamn och Thavenius 

anser också efter att studerat och kartlagt hur de estetiska processerna iscensätts i skolan att 

okunskap är ett hinder för den estetiska verksamhetens utvecklingsmöjligheter och att det 

finns för lite dokumenterad erfarenhet i ämnet.
135

 En pedagog föreslog under intervjusamtalen 

                                                 
134 Gardner, H (1994) s 356. 
135 Aulin-Gråhamn, L och Thravenius, J (2003) s 11-13. 
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att det vore bra om ett estetiskt bibliotek upprättades, så behovet av en samlad dokumentation 

finns även bland pedagoger vid de skolor jag undersökt. 

 

10.4.2. Resurser, Innehåll, Iscensättande 

 

På frågan hur estetiska lärprocesser iscensätts och vilket det vanligaste förekommande este-

tiska inslagen i de tillfrågade pedagogernas yrkesutövning var, visade sig personliga möten, 

miljöbyten och film toppa listan. Film är intressant då det i vår samtid, i det moderna medie-

samhället, i allt större utsträckning bidrar till och påverkar vår identitetsformation. Det inne-

bär att vi idag skulle forma vår identitet och våra existentiella funderingar efter mediala rollfi-

gurer. Fenomenet bör då även innebära att eleverna i större utsträckning skulle kunna ta till 

sig ett budskap som visas via film, eller att pedagoger får lättare att förmedla ett innehåll, via 

en kanal de är familjära med större utsträckning än till exempel en föreläsning, vilket är in-

tressant och relevant beträffande hur selektionen av didaktiska redskap sker. Så som de peda-

goger jag intervjuat i studien använder mediet film, är mer som en förstärkning eller ”en om-

ruskande visuell kompass som tar ut färdriktningen på den dagens lektionstema eller den 

tänkta serien lektioner”. En av informanterna anser att det är mycket effektivt och menar att 

”man når eleverna genom en kanal som på så vis även blir en gemensam plattform, utifrån 

vilken man sedan kan via en dialog arbeta vidare med”. 

 

Pedagogernas medvetenhet om hur de arbetar med de estetiska lärprocesserna bör belysas då 

det framkommit under intervjusamtalen att 3 av 4 pedagoger arbetar avsevärt mycket mer än 

vad de från början trodde med estetiska inslag i sin yrkesutövning. Detta fenomen vittnar om 

att avsatt tid för reflektion och utvärdering av de estetiska lärprocesserna är bristfällig. 

 

Beträffande de fördelar pedagogerna ser med att använda sig av de estetiska lärprocesserna 

nämns respekt, demokrati och engagemang. Paradoxen ligger i att pedagogen anser att de 

estetiska lärprocesserna gör skolans värdegrund och allas lika värde till en påtaglig realitet, 

samtidigt som då minoriteternas eventuella motstånd i den demokratiska processen gör att al-

las lika värde kan ifrågasättas. Styrdokumenten uttrycker dessutom ett krav på att möta varje 

enskild elev på dennes nivå, samtidigt som vi i skolans värld använder oss av demokratiska 

beslut som vilar på majoritetens vilja, vilket kan tolkas som en motstridighet. 

 

10.4.3. Resultat, Bedömning, Utvärdering  

 

Bamford skriver i sin studie, att begreppet estetiska lärprocesser är svårdefinierat,
136

vilket 

även Zandén i sin avhandling konstaterade.
137

 Det skulle underlätta bedömningsproblemati-

ken avsevärt om pedagogerna visste mer om vad det är som ska bedömas och hur det ska be-

dömas. Om styrdokumenten tydligare fastslog vad det är för förväntningar som konkret ställs 

på pedagogerna i förhållande till de estetiska lärprocesserna, skulle det inte bara skapa tryg-

gare ramar för pedagogerna utan även underlätta deras bedömning av denna typ av verksam-

het. Bamford poängterar fenomenet i sin studie där hon menar att, politiker och styrande or-

gan har en förväntan på att de verksamma pedagogerna ska lära ut någonting som saknar defi-

nition, som de har obefintlig eller väldigt lite utbildning och kunskap om i en utbildningsform 

de kanske inte ens är bekväma i.
138

 

 

                                                 
136 Bamford, A (2009), s 48, 49. 
137 Zandén, O (2010) s 178, 179. 
138 Bamford, A (2009), s 75-79. 
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Studiens fyra informanter uttrycker att det, tvärtemot vad tidigare forskning påvisat, är det de 

starka eleverna som tar för sig och gör framsteg även inom detta område, medan det är de 

svagare eleverna som står tillbaka. Resultatet belyser även en positiv identitets- och självför-

troendeutveckling hos merparten av eleverna vid användandet av ett estetiskt vidgat lärande 

och estetiska lärprocesser. Kopplas problematiken samman finns här en risk för att elever som 

redan innehar en god personlig utveckling och ett gott självförtroende stärks än mer av de 

estetiska lärprocesserna. Kan det på liknande sätt försvaga redan svaga elever? Och hur ska då 

minoritetens önskningar få göra sin röst hörd utan att det för den sakens skull inskränker på 

majoritetens ambition och vilja att arbeta mer med estetiken? 

 

Pedagogen som iscensätter de estetiska lärprocesserna vikt och betydelse belyses i Bamfords 

studie. Hon menar att kvalitén på estetikundervisningen har stor betydelse för hur resultatet 

utfaller. Att konst och kultur är bra och utvecklande för kreativiteten, har enligt henne varit ett 

normerande tankesätt men undersökningen hon genomfört påvisade att dålig konst- och kul-

turundervisning visade sig ha en försämrande kreativitetsutveckling.
139

 Kopplat till pedago-

gernas tankar kring vilka elever som utvecklas mest under iscensättande av estetiska lärpro-

cesser är Bamfords tes intressant. De intervjuade pedagogerna som använts i den här studien 

påvisar alla vikten av individuella externa möten, vilket de även använder sig av i form av 

studiebesök hos religiösa samfund så som till exempel Franciskusgården i Jonsered.
140

 Men är 

alla möten av godo? Bamford understryker vikten av att upprätthålla en god kvalité på den 

estetiska verksamheten och en medvetenhet från iscensättaren om vilka processer som startas 

upp. Hon förordar (vilket även Gardner gör
141

), att extern kunskap från utbildade artister, mu-

siker och konstnärer i högre grad involveras i utbildningsväsendet.
142

 Att ta in extern kunskap 

betyder inte att redan befintlig internkunskap på något sätt exkluderas, snarare tvärtom då till 

exempel bild- och musikpedagoger med deras kunskap beträffande estetiken i högre utsträck-

ning borde involveras i selektionen av de iscensatta mötena samt upprättandet av ett externt 

kontaktnät. Kopplat till informanternas användande av möten vid iscensättande av de estetiska 

lärprocesserna är en relevant fråga som adresseras till vidare forskning att utreda på vilka 

grunder mötena selekteras. 

 

Gardners centrala tes är att bära fram ett budskap om hur komplex människans intelligens är 

och han menar att tidigare mätningar haft alltför smalt fokus och endast mätt en liten del av 

hela hennes förmågor och kompetens. Han vill med sin studie utmana IQ-testets betydelse och 

inverkan på dagens undervisningssystem. Vi ser det vi vill se menar han, och mäter det vi vill 

mäta, men det betyder inte att det vi bortser från att mäta upphört existera. 
143

 Kopplat till pe-

dagogernas svarsresultat samt uttryckta vilja, kontra svårighet gentemot betygsfokuset och 

resultathetsen bland elever och skolledning, är Selander & Kress understrykning och betoning 

av att se sekvensering som en serie av delaktiviteter istället för mekanisk efterapning synlig-

gör i mina ögon en intressant intressekonflikt. Här blir den hierarkiska värdekulturen påtaglig 

rörande erkännandekulturen och bedömningspraktiken. Selander & Kress menar likt Garner 

att de rådande mätningarna som är normerande då kunskap och kvalité mäts, styr bedömning-

arna i en viss riktning, beroende på om aktiviteterna erkänns som ett acceptabelt sätt att för-

medla och uppvisa kunskaper på eller inte. Ytterligare problematik synliggörs här då skolver-

ket idag menar att lärande är en process, det vill säga något som utvecklas och fördjupas över 

tid, vilket kan tolkas in efter Selander & Kress tes som något som inte synliggörs vid standar-

                                                 
139 Höglund, C-M (2009). 
140 Fransciskusgården, Pax et Bonum - Frid och Allt Gott, http://www.paxetbonum.se/  - hämtad 2015-06-11. 
141 Gardner, H (1994) s 28-52. 
142 Bamford, A (2009) s 37- 47. 
143 Gardner, H (1994) s XXVII-XXXI, 3, 4. 
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diserade mätningar. Betyg och mätningarna bedömer arbeten som redan genomförts och kan 

ur detta perspektiv klassas som bakåtblickande respons. Selander & Kress menar att det skulle 

vara teoretiskt möjligt att designa bedömnings- och utvärderingsmallar som bättre svarar upp 

mot en individuell utbildningsprocess.
144

 Det krävs dock, vilket även tidigare forskning och 

teoretiska ramverk för den här studien tangerat, att hela utbildningsväsendet och politiker änd-

rar sitt fokus och tvingar dem att se till en framtida utveckling istället för som de nu gör, för-

söka anpassa sig till etablerade vanor och rutiner.  

 

 

11. Diskussion  

 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion om metodens för- och nackdelar, därefter följer en 

diskussion om resultatet där tidigare forskning och teoretiska perspektiv beaktas.  Därefter 

presenteras under en egen rubrik en resultatsammanfattning strukturerad efter studiens fråge-

ställningar. Studien avslutas med en adressat till vidare forskning, även den under egen rubrik. 

 

11.1. Metoddiskussion 

 

Jag valde att genomföra fyra kvalitativa forskningsintervjuer vid två skolor. Intervjutexterna 

tolkades därefter hermeneutiskt, det vill säga genom att synliggöra samtalet mellan människor 

samt belysa den text som framkom efter bearbetning och tolkning som även den på sitt sätt 

kan ses som en dialog mellan tolkare, läsare och text.
145

 Urvalet skedde efter ett antal på för-

hand uppsatta idéer. Skolorna till exempel, valdes utifrån att jag ville inkludera en friskola 

och en kommunalskola för att se om det fanns likheter eller skillnader i hur verksamheten be-

drevs beroende av styrelseskick. Resultatet på den funderingen visade sig vara av underord-

nad betydelse vilket gjorde att idén som sådan fick träda tillbaka.  

 

Pedagogerna valdes ut efter kriteriet religionspedagoger med lång erfarenhet, då jag antog att 

de hade mer beprövad erfarenhet av iscensättande och förverkligandet av de estetiska lärpro-

cesserna och att de var så att säga säkra och erkänt duktiga pedagoger. Orsaken till det krite-

riet var att jag inte ville att annan problematik skulle fördunkla svaren. Att valet föll på att un-

dersöka just religionspedagoger föll sig naturligt då det är ett ämne som i hög utsträckning 

innefattas av en mångfald och global förankring i och med de fem världsreligionernas sprid-

ning och variationsrikedom.   Jag är så här i efterhand mycket nöjd med mitt urval, både av 

skolorna och av pedagogerna. Metoden att intervjua med öppna frågor med en stödmall var 

också bra, då det bidrog till att dels få med svar jag inte hade kunnat förutspå, samt att stöd-

mallen höll intervjuerna på likartad nivå även om en del utsvävningar gjordes.
146

 Jag är glad 

att jag valde att spela in intervjuerna då allt som sägs inte hinns med att anteckna. Det hade 

varit lätt att missa viktiga nyanser och betoningar om jag bara avkodat mina noteringar. Me-

toden med att först överskådligt skaffa mig en uppfattning om dess innehåll för att senare de-

taljerat granska enskilda frågor och svar i ett försök att utveckla dess mening för att sedan 

återgå till helheten, gjorde att delarna gav helheten fördjupad mening och ökade min förstå-

else av dess innehåll.
147

 

 

Den kritik som kan riktas till studien är att det kanske hade varit en fördel att intervjua fler 

pedagoger, fast å andra sidan gjorde min selektion att jag fick intervjua personer jag på för-

                                                 
144 Selander & Kress (2010) s 44, 156. 
145 Kvale, S (1997) s 49. 
146 Arksey, H and Knight, P (1999) s 6, 7. 
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hand anade skulle kunna leverera intressanta och givande svar. Mängden kanske inte är rele-

vant om det innebär att det blir svårtolkade svar utan relevans för studien, det vill säga kvalité 

före kvantitet. Däremot hade det varit en fördel, om tiden varit generösare tilltagen, att utföra 

observationer av de estetiska lärprocesser de intervjuade pedagogerna iscensatte i praktiken, 

vilket även lyfts fram av metodlitteraturen.
148

 Jag har dock, för att försöka råda bot på pro-

blematiken, valt att använda mig av ett teoretiskt ramverk som i huvudsak är baserat på ett 

stort omfång empiriskt undersökningsmaterial, bestående av både ett rikt antal intervjuer och 

ett stort omfång observationer. 

 

För att öka generaliserbarheten har jag, även om jag står som ensam kodare bett om andra 

människors synpunkter på min tolkning, det vill säga dubbelkodat materialet. Jag valde att 

göra en resultatpresentation med efterföljande resultatanalys då jag anser, vilket även metod-

litteratur framlyfter, att den analytiska proceduren och kodningsproceduren är nära samman-

kopplade och att det därför kan finnas en risk att kodningsproceduren utvecklas till ett substi-

tut för analysen, vilket vore ett misstag jag ville undvika att begå.
149

 Jag har i studien använt 

mig av tre författares syn på de estetiska lärprocesserna, vilket varit till stor hjälp vid analysen 

då de avgränsar och avskärmar mig som forskare att sväva ut för yvigt. Jag är medveten om 

att en annan forskare hade kunnat välja en helt annan teoretisk ram och därmed kommit fram 

till ett annat resultat.  Jag tycker dock inte att det skulle vara en nackdel utan snarare en för-

del, då det i så fall bekräftar de estetiska lärprocessernas mångfald och variationsrikedom. 

 

Objektiviteten är ett annat kritiskt kapitel i studien. Går det ens att vara objektiv vid en sådan 

här studie? Det jag menar är att jag som forskare måste vara väl insatt i mitt ämne och som jag 

ser det vilket även den använda metodlitteraturen påvisar, är det en fördel, eller kanske till och 

med en nödvändighet att inneha egen erfarenhet av att ha arbetat med estetiska lärprocesser 

för att förstå pedagogernas vardag och kunna ställa relevanta frågor.
150

 De pedagoger jag in-

tervjuat är kända för mig sedan tidigare, vilket skulle kunna vara en nackdel i objektivitets-

sammanhang. Nu anser jag att det tvärtom, var en klar fördel då samtalen naturligt flöt på un-

der avspända former. Dessutom underlättade det vid avkodningen då jag kände till och var 

bekant med deras olika verbala uttrycksspråk. Fördelen med metoden kvalitativ undersökning 

och kvalitativa intervjuer är som metodlitteraturen poängterar att det de inte fokuserar på det 

helt uppenbart mätbara utan mer på att beskriva och försöka förstå det komplexa i den inter-

vjuades livssituation.
151

 Humor ansåg pedagogerna vara ett viktigt inslag i all undervisning 

och som jag ser det är även detta en bildningsform som mår bra av glädje. Ett gott skratt för-

länger inte bara livet utan även uppsatser och berikar dem. Som ni förstår av uppsatsens om-

fång har både jag och informanterna haft väldigt roligt! 

 

En aspekt jag reflekterat över under arbetet med studien är att elevperspektivet saknas. Det 

hade för visso varit intressant, om än tidskrävande, att intervjua elever för att utröna hur de 

uppfattade den estetiska lärprocessen och vilken problematik de skulle vilja belysa. Men det 

är en fråga som kräver en egen studie. Risken med att utöka studien och inkludera elevper-

spektivet är att den hade kunnat falla, eller drunkna i ett för stort empiriskt material och sid-

omfång.  

 

Studien bygger i huvudsak på empiriskt material utifrån intervjuer på nationella skolor men 

tar spjärn i ett teoretiskt ramverk bestående av till övervägande internationell litteratur. Kritik 

                                                 
148 Arksey, H and Knight, P (1999) s 15. 
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kan riktas till studien då jag använder mig av ett teoretiskt ramverk baserat på litteratur som 

har några år på nacken. Gardner till exempel kan anses vara förlegad eller ålderdomlig då 

hans teorier om MI-intelligenserna utkom 1983. Jag anser ändå att eftersom han anses vara 

grundare av ett intelligensbegrepp som i högre utsträckning än andra begrepp som använts för 

att mäta kunskapsnivåer, svarar upp till en syn på intelligens som kan kopplas till de estetiska 

lärprocesserna är ett bra analysverktyg. De har förvisso gjorts aktuella studier beträffande de 

estetiska lärprocesserna i skolan, men de riktar sig främst mot grundskolan och är därför inte 

aktuella i min undersökning som inriktar sig på ämnet religion på gymnasienivå.  

 

Även om undersökningen gjorts utifrån verksamhet vid svenska skolor, tangerar ändå studien 

en ambition av internationell karaktär. Jag är nöjd med mitt metodval och mina analysverktyg 

och kan konstatera att mitt urval av pedagoger och skolor svarat över förväntning på studiens 

frågeställningar och bidragit med en hel del oförutsedda tankar och idéer. 

 

 

11.2. Resultatdiskussion 

 

Det som genomsyrar denna studie är att det inte finns någon entydig definition av vad som 

egentligen inkluderas i begreppet estetiska lärprocesser, än mindre några bedömningsanvis-

ningar. Påpekas bör även att den forskning som ligger till grund för studien pekar på en på-

gående process med stor betydelse för skolväsendet. Vid de kvalitativa intervjuer som genom-

fördes i studien var först en introduktion av vad som ur forskar -och läroplansperspektiv åsyf-

tas med estetiska lärprocesser nödvändig, därefter kunde intervjuerna genomföras. De este-

tiska lärprocesserna i sig är inte bara svårdefinierat utan även kontextberoende och variations-

rikt. Genom att välja de mest etablerade forskarna på området har jag valt att belysa och be-

möta detta faktum och inte i studien väjt för problematiken med tanke på de fördelar som ett 

arbetssätt som inkluderar estetiska lärprocesser kan ha. Med tanke på de begränsningar som 

en traditionsbunden undervisning enligt Selander & Kress betingar, har studien bidragit till att 

lyfta fram definitioner som kan fungera som hjälp till att nyansera begreppsanvändningen i 

positiv riktning. 

 

Som Bamford och Selander & Kress tolkar begreppet är det något som människan skapat. Det 

kan vara dans, musik, form, rytm, film, drama, måla och rita för att nämna några ingredienser. 

När intervjuerna med pedagogerna påbörjades, inledde de flesta med att ursäkta sig för att de 

inte jobbade med estetiska lärprocesser i den utsträckningen som de borde. Min första tanke 

var att: – Hur kan de veta det, om de inte vet vad begreppet innefattas av? Efter att samtalen 

sedan kommit igång visade de sig att de flesta arbetade i mycket större utsträckning än vad de 

själva reflekterat över med estetiska lärprocesser.  

 

Skolverket slår i den nya läroplanen fast att undervisningen ska ske med variationsrikt inne-

håll och med fördel inkludera estetiska lärprocesser. Det finns också angivna kunskapsmål, 

centralt innehåll och ämnesbeskrivningar i nästan alla gymnasiala ämnen, utom de estetiska 

lärprocesserna. Politikerna uttrycker alltså i styrdokumenten ett ska och en del bör beträffande 

de estetiska lärprocesserna och pedagogerna uttrycker ett skulle och ett borde, men ingen be-

skrivning av vad, hur och när. Och framför allt anges inte vilka resurser som ställs till peda-

gogernas förfogande i form av material, utbildning och tid.  

 

Marner och Örtengren betonar i sin kunskapsöversiktliga studie att det finns ett behov av en 

översikt av de estetiska lärprocesserna i skolan då den genomgår en stor förändring. De beto-

nar även vikten av att formulera kursplaner rörande de estetiska inslagen i verksamheten. Det 



 
 

47 
 

har visserligen skett en ökning av forskningsanslagen rörande de estetiska lärprocesserna och 

deras betydelse i utbildningssammanhang, men Marner och Örtengren frågar sig, vilket inter-

vjusvaren påvisat vara relevant, om den så kallade treämnesskolan i realiteten existerar eller 

bara är en utopi.  

 

Beträffande centralt innehåll och kunskapsmål saknas de, vilket Marner och Örtengren påvi-

sat, vilket ytterligare försvårar utövning beträffande de estetiska processerna. Det som uttalas 

i styrdokumenten är att det estetiska perspektivet är betydelsefullt ur flera synvinklar och ska 

därför genomsyra flera ämnen, vilket Marner och Örtengren även betonar i sin studie. De 

konstaterar att de estetiska lärprocesserna öppnar upp för ett ämnesöverskridande samarbete. 

Styrdokumenten ser en stark koppling mellan de estetiska lärprocesserna och elevernas per-

sonliga utveckling. Det finns alltså ett uttryckt värde av användandet av de estetiska lärpro-

cesserna i styrdokumenten och i tidigare forskning, men också full frihet för pedagogerna att 

själva välja hur och i vilken omfattning. Det är märkligt att ett formulerat uppdrag samtidigt 

saknar både beskrivning, ämnesplan och definition. 

 

Tankegångarna kring ovanstående problematik leder in på utbildningsväsendets normsystem. 

Högberg beskriver i sin studie de ramar och gränsdragningar som i vår samtid existerar inom 

utbildningsväsendet, vilket också är den plattform och verklighet pedagogerna av idag utgår 

från. Han menar att mellan dessa gränsdragningar finns ett outnyttjat frirum som väntar på att 

erövras av pedagogerna. Kan det vara samma frirum som styrdokumenten ställer till pedago-

gernas förfogande beträffande den frihet som tangeras rörande de estetiska lärprocessernas 

utrymme och form? Som jag ser det finns det här en koppling mellan rådande normer inom 

utbildningsväsendet och en hierarkisk värderingsfråga inom sfären. Bamford påvisar i sin 

globala studie att de estetiska inslagen som utbildningsform frekvent under de senaste 10 åren 

hamnat på en lägre position inom generell utbildning, både på regional- och nationell nivå. 

Hon menar att utmaningen ligger i att höja dess status och kvalité. John Hattie och Helen 

Timperley är inne på samma spår och förespråkar ett evidensbaserat lärande. Evidensbaserat 

lärande betyder att de metoder som pedagogerna använder sig av ska grundas på bästa tillför-

litliga kunskap samt systematiskt dra slutsatser från forskningen och lyfta de bästa metoderna. 

 

Det bör utredas varför den potential de estetiska lärprocesserna erbjuder inte i högre grad ut-

nyttjas. Marner och Örtengren menar att problematiken ligger i de ökade behörighetskraven 

till gymnasiet som de menar i allt högre utsträckning efterfrågar en individualiserad undervis-

ning. Det innebär att mätbar kunskap för att uppnå betygskrav ges ett större utrymme eller 

värderas högre, kontra ett lära i gemenskap med/av andra, som tillskrivs ett lägre värde. Dessa 

tankegångar för sedan både elever och pedagoger med sig i nästa steg, det vill säga till gym-

nasiet där fokus på höjt meritvärde för intag vid högskolor blir en fortsatt betygshetsjakt som 

påverkar vilken utbildningsform som efterfrågas. Utbildningsväsendet hamnar i ett ekorrhjul 

som ingen vågar eller har kunskap om hur man tar sig ur. 

 

Beträffande pedagogernas bristande utbildning beträffande de estetiska lärprocesserna är det 

ett ansvar lärarutbildningarna runt om i landet bör axla. Pedagogernas roll och kunskap beträf-

fande de estetiska lärprocesserna påvisade Bamford i sin studie, har signifikant betydelse för 

dess positiva eller negativa inverkan på eleverna. Hon upptäckte att dålig estetisk pedagogik 

hade en hämmande effekt på elevernas kreativitetsutveckling. Detta var dock inget som an-

sågs vara relevant bland informanterna. En av de tillfrågade pedagogerna har en akademisk 

konstutbildning jämte sin pedagogiska, samt ämnesinriktade utbildning i bagaget, men denne 

ansåg ändå att det handlade mer om pedagogens engagemang än akademisk utbildning i utfal-

let. Kanske skulle en mer fördjupad diskussion kunna föras på lärar- och fortbildningsdagar 
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om aktuella forskningsresultat i ämnet. Det framkom också under intervjusamtalen en mar-

kant skillnad i hur pedagogen med akademisk konstutbildning med större säkerhet och trygg-

het i bedömningsproblematiken planerade, iscensatte och utvärderade de estetiska lärproces-

serna, vilket tyder på utbildningens relevans och vikt.  

 

Det sker i allt högre utsträckning en resultat- och kvalitetshets där olika utbildningsforum 

jämförs efter mätbara resultat. Vad är då mätbart? Kan man mäta en estetisk lärprocess efter 

en värdeskala? Syns alla utvecklingsfaser och processer i de mätningar som dominerar mark-

naden? Svaret är naturligtvis nej, alla processer som kräver reflektion och tid har en tendens 

att förbli osynliga i dagens mätningar, vilket Gardner opponerade sig mot. Han förordar istäl-

let ett intelligensbegrepp i betydelsen ” En intelligens är förmågan att lösa problem eller fram-

ställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang”.
152

  

 

Han ser de estetiska lärprocesserna som verktyg och anser att utvecklingsforskare i högre ut-

sträckning borde uppmärksamma konstnärliga begåvningar. Världen och människans intelli-

gensnivå kan inte ses utifrån färgerna svart och vitt. Tesen Gardner för fram känns självklar 

och är dessutom ganska enkel att direktöverföra till skolans formulerade värdegrund, ändå är 

den på sitt sätt i opposition mot normerande tankegångar inom utbildningsväsendet. Även 

Marner och Örtengren förordar ett vidgat intelligensbegrepp då de föreslår och förordar ett 

horisontalt medieringsbegrepp som bättre erbjuder en koppling mellan skolans och samhällets 

verklighet. De hävdar att de estetiska lärprocesserna, där en koppling mellan multimodalitets-

begreppet och dialogicitetsbegreppet i högre utsträckning sker, skulle kunna bidra till att 

vidga skolans flerstämmighet. Gråhamn och Thavenius anser att okunskapen är ett hinder i 

den estetiska verksamhetens utvecklingsmöjligheter samt att det finns för lite dokumenterad 

erfarenhet i ämnet, vilket även en av informanterna påpekade. Gråhamn och Thavenius po-

ängterar att skolan har ett ansvar för både bildning och demokratins utveckling, vilket flertalet 

av informanterna belyste. Skolan av i dag behöver ett mer dialogbaserat bildningsideal, enligt 

Gråhamn och Thavenius innehar de estetiska här en nyckelroll. Det är genom estetiken vi blir 

offentliga och synliga, menar de. Genom gestaltning, som även är den form som medialt an-

vänds mest, kan eleverna bättre knyta an till verkligheten och på så vis öka elevernas delak-

tighet i samhället. 

 

Varför används internationella och nationella kunskapsmätningar, och varför påverkas sko-

lornas status så av dem? Mätningarna är politiska och ekonomiska verktyg som används i hu-

vudsak för att värdera vår välfärd gentemot andra välfärdsstater. Det paradoxala är att länder 

som inkluderar konst i lärarutbildningen och även i skolans verksamhet, tenderar att hamna i 

toppskiktet på dessa mätningar. Bamford påvisade i en intervju i Göteborg 2009, att Finland, 

Kanada och Sydkorea är länder som alla inkluderar och storsatsar på estetiken, vilket gjort att 

de klart förbättrat sina skolresultat och numera toppar mätningar som till exempel PISA. Zan-

dén utreder i sin avhandling en del av bedömningsproblematiken och påvisar att ordet bedöm-

ning är förhållandevis ungt och belyser att syftet med till exempel formativ bedömning är att 

införskaffa information som leder till gynnsamma didaktiska beslut. Han påpekar att för att 

man ska kunna avgöra om ett beslut är gynnsamt eller inte krävs någon form av ideal att jäm-

föra mot. Han definierar bedömning enligt följande: 

 
 varje process där någon bildar sig en uppfattning om en lärandes tänkande, pre-

station eller framsteg och relaterar denna uppfattning till en viss kontexts kvali-

tetsuppfattningar i syfte att främja lärandet.153  

                                                 
152 Gardner, H (1994) s X. 
153 Zandén (2010) s 47. 
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Zandéns definition är intressant i relation till bedömningsproblematiken informanterna be-

skrivit. Det framkom under studiens intervjusamtal, att arbetet med de estetiska lärprocesserna 

innebär ett omvänt maktfenomen, vilket framtvingar att pedagogerna i högre utsträckning än 

vid traditionell undervisningsform måste släppa kontrollen, vilket en informant beskrev som 

”läskigt”. Selander och Kress benämner denna typ av kunskapssyn med ett vidgat lärande, 

vilket betyder att elevernas externa kunnande utöver den faktakunskap de fått i sin utbildning 

tillvaratas och utmanar på två plan, det vill säga eleven att utvecklas individuellt och pedago-

gen att våga släppa taget. Det omvända maktfenomenet påverkas troligtvis av resultathetsen 

och den mätbara kunskapsnivåskontrollen. Det kan finnas en outtalad rädsla, då risken finns 

att nå lägre resultat vid mätundersökningarna och som i en kedjereaktion kan ge skolan eller 

utbildningen lägre status. Kort och gott misslyckas med sitt uppdrag att få godkända elever. 

Intressant är att inom ensembleundervisningen Zandén studerat framkom att lärarens inverkan 

på resultatet bedömdes som något mindre positivt. 

 

Det innebär att släppa på maktkontrollen över vad som tas in i kunskapsväg samt, vilka elever 

som pedagogen i det vänliga maktutövandets regim, som Bartholdson beskriver i sin studie, 

som bäst lämpar sig att släppa kontroll över. Enligt min uppfattning är det just det som är kär-

nan i varför inte de estetiska lärprocesserna värderas högre. De tydligt framträdande nackde-

larna informanterna belyste var, betygs- och bedömningsproblematiken pedagogerna upplever 

när de använder sig av estetiska lärprocesser. Dessutom verkar det som om estetisk verksam-

het på något sätt är starkt sammanlänkad till undervisningsformen grupparbete, vilket är ytter-

ligare ett problem för både pedagogerna samt eleverna, då det försvårar individuell prestat-

ionsbedömning. Pedagogerna måste dessutom orka stå emot de resultatförväntningar skolsty-

relsen och politiker har på yrkeskåren, vilket innebär att de då istället väljer att behålla kun-

skapskontrollen de innehar vid traditionellt lärande. Det är enligt min uppfattning av signifi-

kant betydelse om man vill skapa en trygg lärmiljö att både den makt aspekten Bartholdson 

tangerar och det särskiljandet av elever och klasser Gruber skriver om, läggs åt sidan. Relat-

ionen mellan pedagog-elev-ämne, bottnar som jag ser det i pedagogens kunskap och utbild-

ning i ämnet, vilket kan frikoppla lärprocesser som bidrar till ökad tillit, respons, trygghet och 

utveckling. John Hatties evidensbaserade- och Helen Timperleys kvalitétsutvecklingsstudie 

belyser vikten av en bra relation mellan pedagog och elev där han synliggör hur kvalitén på 

utbildningen kan kopplas till just relationen mellan kunskapsinnehållet, eleven och pedagogen 

vilket leder till Lindgrens studie. 

 

Lindgren identifierar och beskriver i sin studie kopplingen mellan de estetiska lärprocesserna 

gentemot olika maktperspektiv. Hon menar att skolan strategiskt kreerar och upprätthåller 

klassificerade hierarkiska kunskapsideal, vilka blir till politiska verktyg där irrelevant eller 

relevant kunskap tilldelas olika resurser. Denna klassificering stakar ut önskvärd skolform 

samt arbetssätt, vilket enligt henne står i kontrast till styrdokumentens uttalade värdegrund om 

allas lika värde. Lindgren menar att om alla elever ska behandlas och bemötas utifrån denna 

tes, kan inte skolväsendet klassificera kunskaper med viss fastlagd kunskapssyn, som mer 

värda än andra. 

 

Ovanstående fenomen till trots, beskriver informanterna ändå en strävan om att arbeta mer 

med estetiska lärprocesser. Den forskning studien granskat påvisar att de estetiska inslagen i 

utbildningarna upplevs av de flesta eleverna som lustfyllt och meningsfullt lärande, vilket be-

kräftas av samtliga informanter. Varför arbetar man då inte i större utsträckning med de este-

tiska lärprocesserna? Som jag ser det handlar det om vilka resurser som ställs till pedagoger-

nas förfogande när de ska planera, iscensätta och utvärdera de estetiska lärprocesserna. Be-
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dömningsproblematiken och statusen i ämnet har också betydelse. De estetiska lärprocesserna 

borde schemaläggas och ges ett eget utrymme i läroplanen samt innefattas av en betygsgrun-

dande bedömning. Det skulle kunna betraktas som ett eget ”ämne” som spänner över en 

längre tidsperiod, förslagsvis hela den treåriga gymnasietiden, och även kunna omfatta ett te-

matiskt ämnesöverskridande projektarbete. Önskvärt vore att projektet kopplas till kvalitets-

utvecklingsdagar där pedagogerna erbjuds vidareutbildning. Vilken dynamisk lärmiljö det 

skulle kunna bli! 

 

I skolans värd finns det sparkrav och beting pedagoger runt om i riket tvingas arbeta under. 

Det är en press, inte bara på att få behålla sin tjänst, utan även en intern press på att pedago-

gen ska förmedla kunskap, variationsrikt med estetiska inslag och inkludera demokratibe-

greppet samt trolla med knäna. Hur roligt och hur estetisk blir en lektion som endast har fyra 

piprensare till sitt förfogande? Om de estetiska lärprocesserna tillskrivs en egen domän eller 

betraktas som ett eget ämne bör även läromedel införskaffas i ämnet. Läromedel i sig är inte 

relevant i traditionell bemärkelse, utan här åsyftar jag mer ett externt utbyte likt det Bamford 

efterlyste i sin globala studie med musiker, artister och konstnärer och intern kunskap som 

bild- och musikpedagogerna innehar samt inte att förglömma tid. Att vi lär genom andra är 

idag ett vedertaget begrepp och det framkom även under studiens intervjusamtal. Vikten av att 

se verkligheten och återkoppla den till sin egen verklighet är vad de intervjuade pedagogerna 

verkligen ser som fördelar i arbetet med de estetiska lärprocesserna, då det leder till en indivi-

duell personlighetsutveckling. En informant talade om att utmana eleverna att lämna sina in-

vanda trygghetszoner i syfte att uppnå vidgade trygghetszoner vilket i sin tur förutsätter en 

personlig verklighetsförankrad utveckling. En kunskapsutveckling som med fördel skulle 

kunna ske via externa möten om det tillsattes mer resurser. 

 

Ovanstående leder till frågan -Ska estetiska lärprocesser värderas? Och i så fall hur? Går det 

att utveckla matriser som inkluderar pedagogisk frihet? Behövs matriser? Även om några av 

informanterna uttryckte ett motstånd till matriser kan de ändå för många pedagoger utgöra ett 

stöd vid utvärdering, betygssättning och bedömning. Däremot har jag svårt att se att de matri-

ser och bedömning som används i andra ämnesbeskrivningar på gymnasienivå skulle vara an-

vändbara rörande de estetiska lärprocessernas bedömning. Det behöver utformas nya matris- 

och bedömningsformer för de estetiska lärprocesserna som gör att de ger ramar utan bojor. 

 

De estetiska lärprocesserna värderas ur två perspektiv och med väldigt olika utfall. Det ena 

perspektivet är det lustbetonade vidgade lärandet som värderas högt. Det andra perspektivet är 

betygsgrundande värdering där de estetiska lärprocesserna har mycket låg eller ingen status, 

varken hos pedagogerna eller hos eleverna, vilket framkom både av inläst forsknings resultat 

och under intervjuerna. En pedagog vittnade om elever som föredrog traditionell undervisning 

som var betygsgrundande framför ett icke betygsgrundande lärande, som pedagogen uppfat-

tade som mer lustbetonat lärande. En annan pedagog sa i klartext att de estetiska lärprocesser-

na inte användes i betygssyfte, utan mer fyllde en motivation- och engagemangshöjande 

funktion. Hänger den låga statusen ihop med bristande utbildning och obefintliga behörig-

hetskrav samt avsaknaden av definition och innehållsbeskrivning? Skolan idag står i ett väg-

skäl, antingen håller de fast vid sin stagnation och tuggar på och hoppas på att pedagogiska 

eldsjälar gör det jobb som behövs och lite till. Eller så tänker man till och funderar på vad 

morgondagens samhälle kommer efterfråga för kunskap samt vilket framtida samhälle vi vill 

förbereda eleverna för, och reformerar utbildningsväsendet efter ett dialogbaserat lärande som 

Lindgren i sin studie förordar. Kort och gott skapa ordning och plats i skolan för de estetiska 

lärprocessernas holistiska fullbordan. 
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12. Slutsats 
 

Studiens syfte var att söka svar på frågorna: Vad kännetecknar enligt pedagogerna estetiska 

lärprocesser och hur värderas de? Svaret på hur informanterna ställer sig till ovanstående 

fråga kan sammanfattas enligt följande. Det råder en tveksamhet om vad som kan betraktas 

som estetiska lärprocesser och vad som ska inkluderas i begreppet. Dock råder en samstäm-

mighet i deras svar på frågan att det rör sig om praktiskt, kreativt engagemang i grupp som 

kännetecknar estetiken i verksamheten. Känslor och engagemang är vad pedagogerna beskri-

ver som värdefullt innehåll och studiemotivation och respekt för andra medmänniskor ur ett 

sociokulturellt perspektiv vad de genererar i ett vidgat lärandeperspektiv, det vill säga utanför 

skolans väggar. Centralt innehåll enligt informanterna är tesen att ”lära genom andra”. Värde-

ringsfrågan visade sig ha två dimensioner. Den ena aspekten var att informanterna värderade 

de estetiska lärprocesserna högt som ur motivations, engagemang och personlighetsutveck-

lande perspektiv. Däremot värderades de estetiska lärprocesserna lågt ur ett betygsgrundande 

perspektiv. 

 

Studiens andra fråga löd: Hur använder/iscensätter pedagogerna på gymnasienivå estetiska 

lärprocesser i religionsämnet? Informanterna använder sig främst av film, möten och miljöby-

ten. Film används främst som visuell och känslomässig förstärkning av undervisningens valda 

innehåll. Möten med personer aktiva inom det aktuella undervisningstemat används i lika stor 

utsträckning för att öka elevernas minnesförnimmelse och engagemang samt verklighetsrela-

tering, det vill säga koppling till extern kunskap. Möten kunde även i mer abstrakt betydelse 

innefatta möten med andra, redan befintliga kulturer i dess omgivning som synliggjorts ge-

nom den estetiska lärprocessen. 

 

Studiens tredje fråga berör pedagogernas reflektion och utvärdering av de estetiska lärproces-

serna då det i mångt och mycket kom att belysa värderingsfrågan (se studiens första fråga) ur 

ett mer betygs och bedömningsperspektiv. Frågan löd: Vilka för och nackdelar finns det med 

att använda sig av estetiska lärprocesser i ämnet religion på gymnasienivå? Fördelarna var 

enligt pedagogerna ett större engagemang från eleverna och ett lustfyllt lärande samt en ökad 

studiemotivation. De estetiska lärprocesserna är enligt pedagogerna en undervisningsform 

som i högre utsträckning än traditionell undervisning tillåter eleverna att uttrycka och bear-

beta känslor. Nackdelarna tangerar bedömningsproblematiken och då speciellt individuell be-

dömning då merparten av de estetiska lärprocesserna sker i formen grupparbeten. 

 

Utrymme för känslor och engagemang är vad informanterna beskriver som värdefullt innehåll 

i de estetiska lärprocesserna. Respekt för andra människor ur ett sociokulturellt perspektiv är 

vad informanterna anser att de estetiska lärprocesserna genererar i ett vidgat lärande perspek-

tiv, det vill säga ett externt lärande.  
 

13. Till vidare forskning  
 

De områden jag anser behöver utforskas rörande de estetiska lärprocesserna är framför allt att 

om möjligt försöka fastställa en definition med global giltighet som inkluderar hela den pro-

cess de estetiska lärprocesserna innefattar. Därefter skulle en enklare begreppsapparat beträf-

fande de estetiska lärprocessernas övergripande innehåll kunna studeras. Min tes om de este-

tiska lärprocesserna som eget ämne, är för min del ett självklart framtida forskningsämne lik-

som lärarutbildningens inkludering av de estetiska inslagen i verksamheten samt hur de didak-

tiskt bör förmedlas/utövas. Det vore också väldigt intressant att studera maktrelationerna och 

bygga vidare på Lindgrens studier i ämnet skola- politik. Statusen på de estetiska lärproces-
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serna bör enligt mig höjas avsevärt, frågan är hur? Vilket adresseras till vidare forskning. Kan 

en pedagogisk behörighet höja statuser? Eller kanske betyg om det blir ett eget ämne? 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 

 

 
 

Informationsbrev 

Informationsbrev om examensarbete. 
Hej, jag heter Anna Selstam och studerar till gymnasielärare med inriktning Historia, Relig-

ion/Etik vid Högskolan Dalarna. Det här är min sista termin, vilket innebär att jag ska skriva 

ett examensarbete för vilket jag kommer att genomföra en undersökning i gymnasieskolan. 

Jag har under mina praktikperioder under utbildningens gång intresserat mig för estetiska lär-

processer, det vill säga bild, film, musik, doft- och smakförnimmelser, teater, konst och kultur 

bland annat. Mina funderingar har varit hur vi lär oss något nytt och kanske då framförallt 

med vilka sinnen lär vi oss något nytt? Som en följd av mina funderingar kommer nästa fråga 

vilket även är den frågeställning jag har för avsikt att besvara i mitt examensarbete. – Hur an-

vänder pedagogerna estetiska lärprocesser i sin undervisning och hur värderas de? Om de inte 

används, varför inte? 

Min undersökning kommer till viss del att vila på insamlat material i form av intervjuer av 

gymnasielärare vid två utvalda skolor, en privat och en kommunal gymnasieskola. Svaren 

kommer att vara anonyma och således inte heller vara kopplingsbara till varken skola eller ort. 

En viss koppling till kommunal/ privat skola kommer dock att ske beroende på om svaren 

markant särskiljer dem åt. Det skriftliga intervjumaterialet kommer inte att användas i något 

annat syfte än för denna undersökning och kommer förstöras efter det att arbetet är klart.  

 

Till Lärare: Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Trollhättan 24/2-2015 

Anna Selstam, mob, nr: 070-675 12 44 

E- Post: h10annse@du.se 

Handledare: Juvas Marianne Liljas 
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Bilaga 2: Intervjuschema  

 

 

 
 

Intervjuschema  
 

1. I vilket ämne undervisar du? 

2. I vilken utsträckning är din undervisning upplagd kring estetiska lärprocesser? 

3. När undervisningen i ditt ämne planeras tänker du då på att stimulera olika sinnen hos ele-

verna? Om ja, hur? 

4. Vilka estetiska läromedel använder du i undervisningen?  

5. Hur använder du estetiska läromedel i undervisningen?  

6. Upplever du någon skillnad i hur du undervisar när du använder estetiska läromedel?  

7. Upplever du någon skillnad på elevernas resultat när du använder estetiska läromedel?  

8. Upplever du att det finns någon speciell pedagogik för hur man använder estetiska läro-

medel i undervisningen? 

9. Upplever du att det finns några fördelar och nackdelar med att använda estetiska lärpro-

cesser i undervisningen? 

10. Ger styrdokumenten tillfredställande rådgivning/finns det matriser på hur estetiska lärpro-

cesser ska bedömas? 
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Bilaga 3. Marner och Örtengrens distinktionstabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentella 

Lärprocesser 

Estetiska  

Lärprocesser 

Eleven som en behållare 

för kunskap 

Eleven som medskapare i en kun-

skapsprocess 

Läraren som förmedlare av redan 

färdig kunskap 

Läraren som iscensättare av kun-

skapssituationer 

Enstämmig skolmiljö Flerstämmig skolmiljö 

Fakta Upptäckt 

Atomisering Transfer, överskridning 

Fast textbegrepp Vidgat textbegrepp, multimodalitet 

Svar utan frågor Kunskap ur dialog 

Automatiserad kunskap Främmandegörande kunskap 

Reproduktion Kreativitet 

Snävt kunskapsbegrepp Vidgat kunskapsbegrepp 

Ytkunskap Djupkunskap 

Förväntad kunskap Förvånande kunskap 

Fasta begrepp Skapande begrepp 

Entydig kunskap Mångtydig kunskap 
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Fig. 1.  

 
Egen minnesfigur av den bild som användes i en Power Point på VFU-skolan under kvalitets-

utvecklingsdagarna Vt-15 

 

 
 

Fig. 2.  

 
Egen bildillustration över estetiska lärprocesser 

 

 
 

Fig. 3. 

 
Tabell över informanternas svar rörande formen av estetik i deras undervisning. 

 
Pedagogerna i 

antal svar/område 
           

4  

 

          

3  

 

          

2  

 

          

1  

 

          

Estetisk verk-

samhetsform. 

Film        Miljö 

byte 

Möten Bilder, 

Rita, 

Måla 

Mat/ 

smak 

Artefakter Drama, 

Rollspel 

Tematisk 

(undervisning)  

Upplevelser Webben Spel 

Brädspel, 

kortspel 

Insiktsspel. 

 

 

REAKTION 

Vilka sinnen 

berörs?  

UTTRYCK, 

Aktion, Age-

rande 

Kreativitet 

REFLEKTION  

Utvärderings-

process 
 

REFLEKTION 

sorteringspro-

cess. 

INTRYCK 

Kan hämtas 

från bild, ljud, 

smak, känsla 

Estetiska lärpro-

cesser 

Dynamiskt 

klassrum 

Motivationshö-

jare 

Lustfyllt lärande 
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Fig. 4.  

 
En informants beskrivning av utmaningen samt den kedjereaktion de estetiska lärprocesserna 

för med sig. 

 

 
 
 

Introduktion 

Dynamik          Utmaning 

Estetiska 

lärpro-

cesser 


