
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltande undervisnings- och redovisningsformer 
med särskilt fokus på Grundlärarprogrammet – 
Förskoleklass och grundskolans åk. 1-3 
 
 
Kursuppgift: Högskolans uppdrag. Behörighetsgivande 
högskolepedagogisk utbildning 2, ht 2015 
 
 

 

 

 

 

Författare: Susanne Rosén 
Examinator: Eva Hagström 
Ämne: Pedagogik 
Kurs: Behörighetsgivande högskolepedagogik II 
Termin: Ht2015 
Poäng: 7,5 hp 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 

1 
 

 

Inledning 
 

I såväl Förskollärarprogrammet som Grundlärarprogrammen med inriktning mot 

Förskoleklass och åk. 1-3, samt inriktning 4-6, ingår praktiska och estetiska moment i 

utbildningen. Utbildning inom grundlärarprogrammen erbjuds från och med vårterminen 2016 

som campusutbildning med inslag av nätundervisning, men har tidigare erbjudits som 

nätutbildning med möjlighet att välja campus. Det innebär att det inom programmet samtidigt 

kan finnas studenter som studerar via nätet och på campus. Det har bidragit till behov av 

utformande av undervisningsformer för likvärdig utbildning för båda studieformerna, samt för 

nätcampusundervisning, det vill säga undervisning som bedrivs samtidigt nätbaserat och på 

campus. För tidigare lärarutbildning erbjöds vissa gestaltande undervisningsformer enbart i 

kurser som gavs på campus, men då var kurser valbara. Nuvarande upplägg gör att 

studenterna läser samma kurser, vilket gör att möjligheter till undervisning med praktiska och 

estetiska moment behöver ges för båda studieformerna. Mot bakgrund av detta genomfördes 

2013 ett NGL-projekt som syftade till att undersöka problem och möjligheter som kan uppstå 

vid seminarieverksamhet som bedrivs samtidigt nätbaserat och på campus. Ett delprojekt 

ingick som syftade till att undersöka möjligheter för gestaltande undervisnings- och 

redovisningsformer. Delprojektet genomfördes av mig, i samverkan med lärare i involverade 

kurser. 

 

I föreliggande arbete kommer en bakgrund till detta delprojekt att ges, och kopplas till 

aktuella styrdokument. Genomförande och resultat från projektet kommer att beskrivas 

kortfattat. En avgränsning görs till Grundskollärarprogrammet – Förskoleklass och åk. 1-3.  

 

 

 

Bakgrund 
 

I Högskoleförordningen, 1993:100, bilaga 2, anges för grundlärarexamen att studenten ska 

”visa kännedom om praktiska och estetiska lärprocesser”. Detta omnämns i Utbildningsplan: 

Grundlärarprogrammet – Förskoleklass och grundskolans åk. 1-3. I utbildningsplanen anges 

också att estetiska moment ska integreras i ämneskurserna. I ansökan hos Högskoleverket om 

tillstånd att utfärda grundskollärarexamen angavs att estetiska lärprocesser skulle integreras i 

programmets kurser. I beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen menade 

bedömargruppen att kursplaner bör bearbetas när det till exempel gäller ”tydliggörande av hur 

estetiska lärprocesser utgör ett införlivat innehåll i kurser” (Högskoleverket, 2010-12-17). 

Estetiska lärprocesser ska alltså ingå som integrerad del i olika kurser. Från starten av 

nuvarande lärarutbildning 2011 har kursplaner utvecklats för de i programmet ingående 

kurserna.  

   I samband med genomförande av nämnda delprojekt om gestaltande undervisningsformer 

gjordes en kartläggning av hur det såg ut. Då hade samtliga kursplaner ännu inte färdigställts 

och denna kartläggning kompletterades därför 2015 (se Bilaga 1). Men vad kan begreppet 

estetiska lärprocesser innebära, och vilken definition framkommer i det som skrivs fram i de 

olika kursplanerna? Hur kopplas estetiska lärprocesser till begreppet gestaltande? 

 

Begreppen estetiska lärprocesser och gestaltande 

Begreppet estetiska lärprocesser har inte någon given definition som används på ett enhetligt 

sätt. I Högskoleförordningen anges inte heller någon avgränsning av innebörden. Begreppet 
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började användas mer frekvent i samband med en rapport från Malmö Högskola (Thavenius, 

2002), angående modeller för kompetensutveckling för lärare gällande kultur och lärande. 

Samspelet mellan kultur och lärande inom olika ämnesområden lyftes då fram. Den definition 

av begreppet som formulerades av författaren till nämnda rapport är följande: 

 
’Estetiska lärprocesser’ kan avse ett möte mellan egna och andras upplevelser, erfarenheter 

och kunskaper och där mötet sker via ett medium. Om detta möte innebär en förändring av 

förståelse, föreställningar och/eller handlingar är det en estetisk lärprocess. (Aulin-Gråhamn 

& Thavenius, 2003) 

 

Denna definition är vag, och olika aktörer har lyft fram olika innebörder i vad estetiska 

lärprocesser innebär. En annan definition gavs i ett arbetsutkast från EU (2000) om livslångt 

lärande: 

 
Estetiska lärprocesser innebär en kunskapsutveckling som förmår knyta samman  olika 

aspekter och där det estetiska  perspektivet spelar en viktig roll. Dessa innebär ett möte 

mellan egna erfarenheter och andras, sedda genom någon form av medium. De innebär en 

kombination av gestaltning, reception och reflektion. Här kan populärkultur existera sida vid 

sida med etablerade kulturformer, naturvetenskap med humaniora och känslor och 

upplevelser med det intellektuella. I dagens samhälle blandas uttrycken och fyller oss med 

intryck. Allt som händer och kommuniceras i skolan har form, innehåll och betydelse – sin 

egen estetik. Estetiska lärprocesser innebär att kommentera och reflektera över kvaliteter i 

livet och omvärlden med hjälp av sinnen och intellekt. (Memorandum om livslångt lärande, 

2000, s. 5. Hämtat från Häikiö, 2008, s. 71.) 

 

Enligt den här definitionen omfattar estetiska lärprocesser flera olika aspekter, både estetiska 

uttrycksformer och sinnliga upplevelser. Men även denna definition är vag i och med att den 

är så omfattande. Vad är i så fall inte en estetisk lärprocess?  

    Marner och Örtengren (2003) ställer begreppet som motsats till en instrumentell 

kunskapssyn. Även denna beskrivning blir vag i och med att den omfamnar så mycket. 

    En kartläggning av olika definitioner (Rosén, 2014, föreläsningsunderlag) indikerar att det 

gemensamma för olika definitioner är en sociokulturell kunskapssyn. Likheter gäller syn på 

lärande som utforskande, prövande och meningsskapande process och som sker i ett 

sammanhang. Det som eftersträvas är inte ett på förhand givet rätt svar. Individen gör 

erfarenheter i ett socialt sammanhang. Erfarenheter görs med olika resurser (verbalspråkliga, 

bilder, formler, verktyg etc.). Det som verkar förena är alltså synen på vad en lärprocess 

innebär. En referens som används är Dewey, och han säger bland annat: ”There are no 

intrinsic divisions between the intellectual and the sensory aspects; the emotional and 

ideational; the imaginative and the practical phases of human nature.” (Dewey, 1934/1980, s. 

258). 

     Det som skiljer olika definitioner åt är synen på vad estetisk innebär. Estetik härstammar 

från grekiskans aesthetis som betyder förnimmelse, sinne, sinnesperception, känsla. Det är ett 

brett begrepp som kan ha olika innebörd (sinnlig upplevelse, det sköna (kan också omfatta det 

tragiska, det absurda, det ’fula’ etc.), kritisk prövning, estetisk uttrycksform osv). Thorgersen 

och Alerby (2005) fann sju olika innebörder av estetik i föregående läroplan 

(Lpo 94). Samma formuleringar om estetik återfinns även i Lgr11, och några av dessa 

kommer senare i denna text att nämnas. Thorgersen och Alerby föreslår Wittgensteins 

(1953/1992) term familjelikheter för att beskriva att det finns gemensamma karaktäristika hos 

ett begrepp trots att det finns skillnader i hur det används i olika situationer. Endast i relation 

till specifika sammanhang kan en mer precis beskrivning av ordet ges. Ett sådant 
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inkluderande synsätt är användbart för att fånga in olika aspekter av begreppet estetiska 

lärprocesser.  

 

I kursplanerna inom grundlärarprogrammet F-åk.3 används begreppen estetiska lärprocesser 

och estetiska uttrycksformer. Det kan tolkas som att utbildningen innefattar olika aspekter av 

området estetik.  Det kan sägas var i enlighet med vad som poängterades i propositionen för 

ny lärarutbildning (2010:89): ”De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde men är också 

vägar till kunskap i olika ämnen (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 

2007/08:59). Regeringen bedömer därför att kunskaper och kompetenser inom de praktiska 

och estetiska områdena är viktiga för de blivande lärarna.”  (Prop. 2009/2010: 89, Bäst i 

klassen.) 

 

Begreppet gestaltande förekommer i enstaka kursplan, och då i ordet gestaltningsform (se 

Bilaga 1). I kursplaner förekommer också formuleringar som till exempel gestaltande 

examinationsformer (Kursplan för PG1041). Begreppet gestalta kan betyda forma, 

åskådliggöra, ge form åt, levandegöra, skapa, förkroppsliga, visualisera. Det kan innefatta 

både uttrycksform och medieringssätt, det vill säga sättet att använda uttrycksformen på. (Det 

kan till exempel vara drama som estetisk uttrycksform och filminspelning med dockteater 

som medieringsform.) Begreppet används i texter om estetik och lärande, exempelvis Jacquet, 

2011; Lindstrand och Selander, 2009. 

 

Begreppen estetiska lärprocesser och gestaltande undervisnings- och redovisningsformer 

kompletterade varandra i här nämnda delprojekt.    

 

Läroplanen 

Lärarutbildningen ska ge studenterna en kunskapsgrund som möjliggör yrkesutövande inom 

ramen för rådande styrdokument, och också bortom dessa. Det innebär att utbildningen ska 

förbereda för yrkesverksamhet som lärare såväl i enlighet med nuvarande styrdokument som 

om dessa förändras eller byts ut.  

Här omnämns enbart den nu aktuella läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011(Lgr11). I den allmänna delen av tas olika aspekter av estetik upp: 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet… (s. 9)  

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas… 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 

och bildningsgång omfattar möjligheten att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 

sig.” (s. 10) 

 

Under riktlinjer och mål, mål avseende kunskaper: 

  

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

… 
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- kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,  

      (s. 13) 

… 

- kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 

dans samt har kännedom om samhällets kulturutbud ” (s. 14) 

 

Det kan kopplas till att olika kunskapsformer förutsätter och samspelar med varandra: 

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 

helhet.” (Skolverket, 2011, s. 10). 

 

Detta kan också relateras till Högskoleförordningen skrivningar om att ”skapa förutsättningar 

för alla elever att lära och utvecklas”, och att ”beakta ett jämlikhetsperspektiv i den 

pedagogiska verksamheten”. Olika elever kan gynnas av olika undervisningsformer, och 

förmåga att använda varierande undervisningsformer kan därför bidra till att skapa 

möjligheter för en stimulerande undervisning för alla elever. Gestaltande undervisningsformer 

kan vara bidrag i detta. Studenterna ska som blivande lärare ha förmåga att bedriva 

undervisning som främjar alla barns lärande. De ska bland annat kunna bidra till skapande av 

möjligheter för eleverna att få uppleva och pröva olika gestaltningsformer. 

 

Högskolans policydokument 

I Högskolan Dalarnas föreskrifter och policydokument har jag inte kunnat hitta något som 

direkt kan kopplas till estetiska moment och gestaltande undervisningsformer. Inget konkret 

nämns om undervisningsformer, men i Plan för likabehandling av studenter 2015 betonas 

vikten av alla studenters lika möjlighet till utbildning. Som jag förstår det, handlar allas lika 

möjlighet, inom lärarutbildning om alla studenters lika möjlighet, och också om att för 

studenterna möjliggöra utvecklande av förmåga att ge alla barn, elever eller studenter lika 

möjlighet, i den kommande yrkesprofessionen som lärare. Detta innebär att studenter, oavsett 

studieform, ska ges möjlighet att utveckla olika kompetenser. En av nyckelkompetenserna 

inom Grundlärarprogrammet är estetiska lärprocesser.  

 

En av förutsättningarna för detta är fungerande tekniska stödsystem och anpassade lokaler. I 

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 anges att:  

 

Högskolan Dalarna ska vara en arbetsplats där personal och studenter trivs och 

utvecklas i sin profession och som människa och medborgare. Högskolans tekniska 

och administrativa stödsystem och den fysiska miljön ska främja denna process.  
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Projektet  Gestaltande redovisningsformer på Nätcampus 
 

Här kommer genomförande och resultat från projektet Gestaltande redovisningsformer på 

Nätcampus att kortfattat beskrivas. Projektet vidgades till att omfatta både gestaltande 

undervisningsformer och redovisningsformer, även om det inte syns i namnet. 

 

Som tidigare nämnts så var detta ett delprojekt inom NGL-projektet Nätcampus – framtidens 

högskoleundervisning utvecklad vid Högskolan Dalarna som syftade till att undersöka 

problem och möjligheter som kan uppstå vid seminarieverksamhet som bedrivs samtidigt 

nätbaserat och på campus. Båda projekten genomfördes under 2013. 

 

Förutom undervisning i seminariegrupper genomförs också olika redovisningar av studenter i 

seminarieform. En del redovisningar sker i gestaltande form. Sådana redovisningar kan både 

handla om gestaltande uppgifter som redovisas och om uppgifter där enbart 

redovisningsformen är gestaltande. Sådana redovisningar kan ske både individuellt och i 

grupp. Redovisningar som sker i gestaltad form innebär att olika medieringssätt användas. 

Exempel på gestaltningar är rollspel, audiovisuell produktion, muntligt berättande och musik. 

Estetiska uttryckssätt, medier och digitala resurser kan kombineras på olika sätt och integreras 

med muntlig eller skriftlig del. Redovisningen kan alltså genomföras på olika sätt.  

 

För att studenter som väljer nätbaserad undervisning och studenter som väljer undervisning på 

campus ska mötas och i realtid kunna ta del av varandras redovisningar, behöver former för 

detta utvecklas.  Inom lärarutbildning ingår estetiska lärprocesser, medier och digitala resurser 

som integrerad del i programs olika kurser, men vilka erfarenheter förutsätts för att kunna 

använda dessa i redovisningar? Det kopplas till i vilken utsträckning undervisningen 

innehåller moment inom olika gestaltningsformer. 

 

För detta behövde följande frågeställningar besvaras: 

 På vilka olika sätt kan olika medieringssätt integreras med varandra vid redovisningar? 

 Hur kan olika medieringssätt användas i ett möte i realtid? 

 Vilka kunskaper behöver studenterna ha för att kunna använda olika medieringssätt i 

redovisning? 

 Hur kan redovisningar som är betygsgrundande bedömas och vad är det som bedöms? 

 

Projektmål 

Målet var att utveckla gestaltande undervisnings- och redovisningsformer för utbildning som 

sker på nätcampus. 

 

Ett delmål var att utveckla former för interaktivitet mellan deltagare på campus och nätet där 

olika uttrycksformer och medieringssätt samverkar.  

 

Ett annat delmål var att utarbeta bedömningskriterier för gestaltande moment som är 

examinerande. 
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Genomförande 

Delprojektet genomfördes i kurser inom lärarutbildningen där gestaltande uppgifter och/eller 

gestaltande redovisningar ingår. Som ett första steg gjordes en inventering av möjliga kurser.  

Kontakt tas med kursansvariga och i samråd beslutades om vilka kurser som skulle ingå i 

projektet. Den kurs som ingick under vårterminen 2013 var Didaktik och ledarskap för 

grundskollärare i förskoleklass och åk. 1-3. Skälet till detta val är att gestaltande redovisning 

ingår i kursen samt att där både finns studenter som läste via nät och via campus. I kursen 

involverade lärare som medverkade i redovisningstillfälle på nätcampus intervjuades efteråt 

liksom ett antal medverkande studenter. Denna kurs ingick även höstterminen 2013 och då 

ingick tre seminariegrupper. Under våren 2013 förekom ringa grad av gestaltande 

undervisningsformer inom olika kurser i och med att moment tagits bort ur kurser utifrån 

argument att kursbudget inte tillåtit detta. För grundlärarprogrammet så gällde detta även 

höstterminen 2013. Under höstterminen ingick kurser inom Förskollärarprogrammet också 

och då användes gestaltande undervisningsformer och redovisningsformer på nätcampus, i 

flera olika moment. Därmed kom planen för genomförandet att konkretiseras stegvis.  

    Den empiriska undersökningen skedde i form av aktionsforskning i kurser som valdes ut i 

samråd med kursansvariga. I dessa samt i ytterligare två andra kurser genomfördes intervjuer 

med studenter och undervisande lärare. Datainsamlingen skedde i två steg där erfarenheter 

från vårterminen kom att tas till vara vid utformandet av period två, under höstterminen 2013. 

 

Parallellt gjordes en fortlöpande kartläggning av erfarenheter från andra kurser när det gäller 

att bedriva undervisning via nätcampus och att då använda gestaltande undervisningsformer. 

Integration av estetiska lärprocesser i olika kurser inom grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 

samt förskollärarprogrammet kartlades också. Även tidigare erfarenheter av gestaltande 

moment i undervisning var av intresse som stöd för utvecklande av undervisningsformer.     

    Samtidigt påbörjades formulerande av teoretisk utgångspunkt avseende lärande i och 

genom gestaltande undervisningsformer. Denna ingick inte i slutrapporten av genomfört 

delprojekt, utan arbetet med denna fortlöper ännu i skrivande stund.  

 

Undervisningsformer som användes inom projektet: 

 Seminarier med gestaltande inslag 

 Gestaltande gruppredovisningar 

 Interaktiva föreläsningar 

 

Olika estetiska uttrycksformer, medier och digitala resurser användes i undervisning och 

redovisningar. Här handlade det alltså om att använda dessa som resurser för utforskande och 

redovisning av olika kunskapsinnehåll inom andra ämnen än de estetiska.  

 

Inom Grundlärarprogrammet F-åk. 3 ingår ingen kurs i något av de praktisk-estetiska ämnena, 

varken obligatorisk eller valbar. Det finns kursplaner i grundskolans läroplan för ämnena bild, 

musik, slöjd samt idrott och hälsa, och som anger centralt kunskapsinnehåll från åk. 1-3. Men 

ämnesspecifik kunskap erbjuds alltså inte inom Grundlärarprogrammet F- åk. 3 här på 

högskolan.  

Sammanfattade erfarenheter 

Studenter som läser via nätet uttrycker att de får erfarenheter av varierande 

undervisningsformer och att detta är berikande. De har fått möta studenter som arbetat 

tillsammans på campus och som därmed har andra förutsättningar för att använda olika 

gestaltningsformer. Studenter som läser på campus har fått erfarenhet av kommunikation i 

Connect. Allra bäst har nätcampus-formen fungerat efter att studenterna träffats fysiskt på 
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campusdagar inom utbildningen. De känner då igen varandra, vilket underlätta 

kommunikationen när de möts på nätcampus. 

 

Projektets upplägg som aktionsforskning lämpar sig väl och särskilt under hösten då nya 

undervisningsupplägg provades. Dessa erfarenheter kan tillämpas och vidareutvecklas i 

kommande kurser och undervisningssammanhang. 

 

I en av de involverade kurserna fanns vid projektets genomförande mycket få studenter som 

läste på campus. För att över huvud taget kunna genomföra en gruppredovisning inför en 

grupp studiekamrater, så genomfördes den som nätcampus. Detta var en av de stora vinsterna 

med att ha utarbetade former för nätcampusundervisning. 

 

Interaktionen mellan studenterna begränsas av de begränsningar som tekniken ger. Detta är 

också något som påtalats av studenter. Ett problem har visat sig vara ljudet. När enbart 

Connect används, fungerar det mestadels. Det stora problemet blir när både Connect och 

streaming via videochatten behöver göras. För att kunna genomföra gestaltande redovisningar 

med inslag av olika gestaltningsformer på nätcampus, måste i dagsläget båda systemen 

användas parallellt. Det är i sig ett hinder men särskilt problematiskt blir det att få ljudet att 

fungera. 

 

Undervisning på nätcampus ställer höga krav på läraren gällande förberedelse av innehåll och 

upplägg så att det skapar rika lärandetillfällen för studenter både på campus och på nätet. 

Förberedande av tekniken på plats kräver också förberedelsetid. Att arbeta fram 

undervisningsupplägg kräver mycket tid för planering. I och med att olika system kan behöva 

användas under samma tillfälle måste detta struktureras i förväg. Konkreta exempel i projektet 

är när campusstudenter använder dramatisering som redovisningsform, vilken kan delges 

nätstudenter via videochaten, medan nätstudenterna har förberett en redovisning av bildspel 

och dialog som kräver Connect. Ett annat exempel är föreläsning med inslag av workshop. 

Föreläsningsmoment kan kommuniceras via videochatten, medan moment med grupparbeten 

genomförs via Connect och i mindre grupper på campus.  

 

Mer undervisningstid efterlystes av studenter gällande användande av olika medieringssätt 

och digitala lärresurser. Det var särskilt studenter som läser via nätet som uttryckte detta.  

 

Lokalernas utformning begränsar möjligheter för användande av gestaltande 

undervisningsformer på nätcampus. Det behövs rum med plana golv, flyttbara möbler och 

streamingsmöjligheter. Detta finns i sal 033 och sal 310-Bild och därför kan endast dessa salar 

användas. Detta har ibland inneburit problem att få tillgång till lokal för undervisning. De 

salar som finns är också attraktiva för andra lärare på grund av storlek och 

streamingsmöjligheterna. Det behöver antingen finns fler salar som är anpassade för att kunna 

använda olika gestaltningsformer eller alternativt, att bokningssystem ändras. 

Samtliga de mindre rum som iordningsställts för nätcampus, har kontakter mitt på borden 

vilket gör att borden inte kan flyttas bort. 

Projektmedel räckte för visst samverkan med kursansvariga och involverade lärare i aktuella 

kurser. Men resurser skulle också behövas för att lärare med kompetens inom olika 

gestaltningsformer gemensamt praktiskt kan prova ut upplägg av nya undervisningsformer 

som lämpar sig för nätcampusundervisning. Det skulle också ha behövts ekonomiska resurser 

att involvera personal från IT-sidan för att se över möjligheter att hitta tekniska lösningar. Det 

kan finnas möjlighet att utveckla system i framtiden, men för detta krävs alltså ekonomiska 

resurser.  
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Tidigare har vissa gestaltandeundervisningsformer enbart erbjudits på campus. Det har 

bidragit till att i takt med att antalet kurser som erbjudits endast som nätbaserade, så har 

undervisning i exempelvis drama minskat. Undervisning i muntlig framställning påverkas 

också av detta i och med att kroppspråket utgör en stor del av kommunikation. I viss mån kan 

detta kompenseras med t ex röst och bilder. Men interaktivitet i realtid kan innefatta fler 

kommunikativa resurser, alltså vara multimodal (Kress, 2010). Genom att utveckla 

undervisningsformer och tekniska förutsättningar för detta kan variation avseende gestaltande 

uttrycksformer erbjudas både via nätet och på campus. Detta avser både undervisning på nätet 

och i som nätcampus. Samverkan behöver ske med lärare med kompetens inom olika 

gestaltningsformer samt med kursansvariga lärare i involverade kurser. 

 

Ett utkast av bedömningskriterier för gestaltande redovisningsformer har formulerats, men 

utformandet av sådana behöver diskuteras vidare med involverade kursansvariga. 

 

 

 

Avslutande diskussion 
 

I detta arbete fokuseras särskilt Grundskollärarprogrammet – Förskoleklass och åk. 1-3. 

Skälet till detta är att kurs inom programmet ingick i det projekt som omnämnts. Ett skäl är 

också att ingen kurs ingår i programmet inom något av de praktisk-estetiska ämnena. 

Samtidigt ingår olika estetiska moment i grundskolans läroplans allmänna del, och det finns 

kursplaner för ämnena bild, musik, slöjd samt idrott och hälsa, och som anger centralt 

kunskapsinnehåll från åk. 1-3. I den allmänna delen anges sådant som ska integreras inom alla 

ämnen och i alla årskurser. Det gör det intressant att titta på vilka kunskaper som studenter får 

med sig när det gäller det estetiska området. Vid projektets genomförande hade alla kurser i 

programmet inte getts ännu, men den nu gjorda genomgången av kursplaner visar att estiska 

moment inte alls ingår i kurser i den senare delen av utbildningen. Utifrån vad som sägs i 

programplan, och även i bedömargruppens yttrande gällande beslut om tillstånd att utfärda 

grundlärarexamen, skulle detta behöva ses över. 

 

Som nämnts ovan erbjuds från och med vårterminen 2016 som campusutbildning med inslag 

av nätundervisning. Samtliga studenter inom grundlärarprogrammet gör sin VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) på en partnerskola i regionen. Det kan komma att innebära 

att större andel av studenterna bor i regionen och vill läsa på campus. Det kan i sin tur bidra 

till en ökning av undervisningstillfällen där olika former av estetiska inslag ingår. Men det 

kan också vara så att en del studenter vill läsa vissa kurser på nätet. Eftersom det kan finnas 

studenter som måste bo på annan ort under VFU-perioderna, skulle det kanske kunna bidra till 

svårigheter att komma på campusträffar under andra perioder. Det innebär att det finns skäl 

för att arbetet med att utveckla gestaltande undervisningsformer för såväl nätbaserad 

undervisning som nätcampusundervisning, behöver fortsätta.  

 

Variationen av undervisningsformer har varit, och är fortfarande, större inom undervisning på 

campus. Samtidigt bör en likvärdig utbildning erbjudas oavsett studieform. Det 

erfarenhetsbaserade lärandet tillsammans kan bidra till bland annat utvecklande av kunskaper 

om estetiska lärprocesser och kommunikativ förmåga. Den högskoleförlagda delen är en stor 

del av grundlärarutbildningen, och vad som lärs och hur lärande möjliggörs, samverkar.  

 

I Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 anges att tekniska stödsystem och 

den fysiska miljön ska fungera främjande. Erfarenheterna från här omnämnda projekt visar på 
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att det finns en del att göra inom dessa områden. Det har framkommit två saker som skulle 

behöva utvecklas men inte ryms inom ramen för det delprojektet. Det handlar om tekniska 

förutsättningar för interaktion och om gestaltande undervisningsformer med fokus på drama. 

Dessa har beröringspunkter med varandra. Utvecklande av kunskaper om estetiska 

lärprocesser, kommunikativ förmåga och användande av digitala lärresurser kan gå hand i 

hand, förutsatt att samtliga dessa områden ges utrymme. 

   Det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete gällande både teknik och fysiska lokaler. I detta 

arbete behöver ett nära samarbete ske mellan lärare som ska bedriva undervisning inom olika 

gestaltningsformer och systemutvecklare, Utformning av salen 310-Bild är ett konkret 

exempel på hur ett nära samarbete bidragit till gynnsamma lösningar för bland annat 

bildundervisning. Liknande samverkan behövs även för andra undervisningsområden, till 

exempel drama. 

 

 Ett fortsatt utvecklingsarbete där dessa områden kombineras skulle kunna främja pedagogisk 

utveckling och pedagogisk innovation vid Högskolan Dalarna. Det skulle bidra till skapandet 

av tydlig identitet som ledande i Nästa generations lärande. Högskolan Dalarna skulle bidra 

med undervisningsformer som inte erbjuds på annat håll i landet. Det innebär att Högskolan 

Dalarnas position som unik i landet avseende gestaltande undervisningsformer via nätet skulle 

stärkas.  
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Bilaga 1 

Kartläggning av estetiska inslag i kursplaner, 

Grundlärarprogrammet F-3, Högskolan Dalarna 

Vt15 

Susanne Rosén 

 

 

Kurs (i ordning som de ges) Estetiskt inslag i kursmål 

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag  visa kännedom om estetiska lärprocesser och 

visa förmåga att använda estetiska 

uttrycksformer (kursmål) 

Svenska 1a: Barns språkutveckling   - 

Svenska 1b: Läsinlärning och läsutveckling  visa förmåga att använda olika språkliga och 

estetiska uttrycksformer i syfte att, på ett 

varierat sätt, skapa goda förutsättningar för att 

stimulera elevers skriftspråksutveckling 

Matematik 1a för grundlärare F-3  (Kommunicera matematik i tal, skrift, bild och 

handling)  

Matematik 1b för grundlärare F-3  visa förståelse för elevers möjlighet att 

utveckla sina matematiska förmågor genom 

estetiska lärprocesser 

Didaktik och ledarskap i förskoleklass och 

grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)  

visa förmåga att använda digitala verktyg och 

att utgå från estetiska lärprocesser samt visa 

teoretisk insikt om deras didaktiska betydelse 

Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för 

grundlärare, årskurs F-3  

visa insikt om olika estetiska lärprocesser samt 

rörelsens och fantasins betydelse för barns 

lärande och kunskapsutveckling inom 

temaområdet 

Utveckling och lärande i förskoleklass och 

grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)  

- 

 

Engelska för grundlärare åk F-3  visa medvetenhet om estetiska lärprocessers 

betydelse för unga elevers språkutveckling 

och beredskap att använda dem i egen 

undervisning 

Svenska 2a för grundlärare F-3: Skrivande, 

skrivundervisning och skrivutveckling  

 - 
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Svenska 2b för grundlärare F-3: 

Skönlitterära perspektiv och språklig 

variation  

visa förtrogenhet med olika skönlitterära 

genrer och berättarmönster samt tillämpa 

denna kunskap vid analys av skönlitterära 

texter med särskild relevans för förskoleklass 

och årskurs 1-3 

Sociala relationer, konflikter och makt i 

grundskolan, F-3 (inklusive 7,5 hp VFU) 

- 

Text, kommunikation och lärande i en 

mångkulturell skola  

• visa kunskap om de möjligheter som 

olika uttrycksformer och 

kommunikationskanaler erbjuder för 

gestaltande av kunskap och lärande 

• gestalta och levandegöra berättelser för 

barn och medvetet välja innehåll och 

gestaltningsform 

• visa förståelse för hur barns 

skriftspråksutveckling kan stimuleras 

med estetiska uttrycksformer 

• välja innehåll och arbetsformer för ett 

temaarbete i syfte att stimulera elever 

med skiftande språklig bakgrund 

genom användning av olika medier 

och gestaltningsformer 

Matematik 2a för grundlärare F-3   - 

Matematik 2b för grundlärare F-3   - 

Specialpedagogik, pedagogisk 

dokumentation och bedömning för 

grundlärare F-3  

 - 

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig 

forskning för grundlärare F-3  

- 
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Examensarbete 1 för grundlärarexamen 

inriktning F-3  

 - 

Utvärdering och utvecklingsarbete i 

förskoleklass och grundskolans åk F-3, 

(inklusive 7,5 hp VFU)  

- 

Examensarbete 2 för grundlärarexamen 

inriktning F-3  

 - 

 


