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Abstrakt 

Den här studien handlar om hur lärare på gymnasiet talar om hur de använder sig av 

estetiska lärprocesser i sin undervisning och på vilket sätt det bidrar till att bredda 

förståelsen av kunskapsstoffet hos eleven.  Studien har genomförts på en gymnasieskola i 

Stockholm med drygt nio hundra elever där undervisande lärare i gymnasiegemensamma 

ämnen diskuterat och utbytt erfarenheter kring estetiska lärprocesser i sin undervisning.  

Empirin utgörs av en semistrukturerad intervju med en fokusgrupp som tog karaktären av 

ett samtal. Sammansättningen av fokusgruppen grundar sig på att informanterna bildar ett 

arbetslag som består av olika ämneslärare. De representerar samtliga ämnesgemensamma 

kurser på ett teoretiskt högskoleförberedande program och arbetar i ett av skolans 

utbildningsprogram. Materialet har bearbetats genom diskursteori och 

socialkonstruktionistisk teori. Det transkriberade samtalet och lärarnas beskrivningar av 

hur de arbetar med estetiska lärprocesser i undervisningen inom olika teoretiska ämnen har 

analyserats genom diskursanalytiska verktyg.  

I studien framgår att estetiska lärprocesser används inom samtliga teoretiska kurser på den 

gymnasieskola där undersökningen gjorts. Dessa används i undervisningen för att bidra till 

att öka förståelsen och motivationen hos eleverna. Till exempel används det som 

pedagogiskt verktyg för att förklara komplexa sammanhang och fakta.  

Utifrån undersökningen går att se att läroplanens intensioner om det reformerade 

kunskapsbegreppet genom de fyra f:en uppfylls genom att estetiska lärprocesser används 

som ett sätt för eleven att få möjlighet att visa sina kunskaper på en förtrogenhetsnivå. En 

annan effekt av estetisk lärprocess som framkommit är att samverkan kan ske genom att 

andra elever och lärare kan ta del av materialet i till exempel en film och på så sätt sprids 

kunskapen genom att eleverna interagerar och lär av varandra. Att kalla lärprocessen 

”estetisk” har lett till tolkningsproblem och associationer till estetik, bilder och bildkonst. 

Den vetenskapliga aspekten i en estetisk lärprocess och tydliga likhet med 

naturvetenskapliga lärprocesser har lyfts och påvisats. Genom studiens genomförande har 

begreppet medvetandegjorts för informanterna där det visat sig att många arbetar med 

estetisk lärprocess som en naturlig del i undervisningen. 

Nyckelord: estetiska lärprocesser, multimodalitet, diskursanalys, socialkonstruktionism 
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1 Inledning	  

1.1 Introduktion	  

1.1.1	  Intresse	  för	  estetiska	  lärprocesser	  

Mitt engagemang för estetiska lärprocesser grundar sig i ett didaktiskt intresse för hur olika 

lärande kan se ut för olika individer. Efter att ha arbetat i drygt tjugo år som lärare i bild 

både på grundskolan och gymnasiet har jag upplevt förändringar genom tre läroplaner och 

lika många betygssystem. Förändringarna i läroplanerna kan kortfattat beskrivas som att ha 

gått från innehåll till mål tillbaka till innehåll. Genom ett ökat fokus i kursen på innehåll 

och förmågor i stället för kunskapsmål att uppnå, skapas större möjligheter för den 

undervisande läraren att påverka. Detta kan öppna för lärares möjligheter att påverka 

didaktiken och låta estetiska lärprocesser få en större plats i undervisningen. Det är genom 

det centrala innehållet och förmågor i ämnet eleven ska tillgodogöra sig kunskapen och 

inte utifrån ett fastställt kunskapsmål. Så här uttryckte sig reformbildaren och pedagogen 

Ellen Key för drygt hundra år sedan: 

                Bildningsanlaget kan emellertid – som alla naturens gåfvor – utvecklas eller undertryckas. Det 
senare sker, i regeln, genom det nu rådande skolsystemet.  

                    Den mängd af varandra jagande intryck, som en enda skoldag nu erbjuder, förslöa tankekraften 
lika väl som känslan och fantasien. Af allt det myckna stoff /…/ är det en ytterligt liten del, 
hvilken /…/ i tillägnelsen blir deras egendom /…/. Det för den personliga utvecklingen 
oumbärliga själfarbetet består endast i läxplugg, emedan tiden nästan aldrig räcker till för att läsa 
böcker, dvs. dricka ur källorna till de kunskaper, dem lärjungarna under femton år av sitt lif i 
stället intaga som mixturer, i vissa teskedtal om dagen.  

                   Utom denna, mot all äkta bildning grundfientliga, mångfald av stoff och ytlighet i tillägnelsen af 
stoffet, kommer äfven att undervisningen ofta är ensidigt förståndsmässig, så att känsla och 
fantasi erhålla föga näring.  
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      ���         I stället för det innerliga samband med mänskligheten och samtiden, som borde vara skolans 
resultat, ser man hos den ungdom, som utgår från skolsalarna, en ifrig sträfvan att inpassa alla 
mötande erfarenheter i abstrakta kategorier. Hvad denna ungdom framför allt saknar, det är just 
den äkta bild- ning, hvilken medför en djup humanitet, ger förmågan att erkänna det goda hos 
olika tänkande och att förstå det lefvande lifvets mångskiftande företeelser. 1 

Redan i slutet av förra seklet hade Ellen Key dessa tankar kring lärprocessen. Hon lyfter 

upp bildning till något människan får genom att bland annat läsa skönlitteratur och betonar 

vikten av att använda både fantasi och kreativitet i lärprocessen. Hon menade att skolan var 

direkt bildningsfientlig genom det sätt som den var organiserad på.  

1.1.2	  Estetisk	  lärprocess	  

I en estetisk lärprocess betonas individens aktiva deltagande. Där används sinnen som ett 

verktyg för att uppfatta och bearbeta kunskap i en process. För mig betyder estetisk 

lärprocess att använda sig av flera sinnen när ett kunskapsområde ska läras in. Det kan till 

exempel vara en introduktion till ett arbetsområde som sker genom att eleverna tittar på en 

film. Att i grupp få en bild som har med kunskapsområdet att göra och utifrån den tolka 

och associera så mycket som möjligt. Läraren kan sedan utgå från det som eleverna 

kommer fram till och använda sig av det för att planera och genomföra sin undervisning.  

Bilden på uppsatsens framsida är en parafras med utgångspunkt i Paul Gauguins målning 

från en söderhavsö. Eleven har använt målningen av Paul Gauguin som fond. Sedan har 

hen klippt in karaktären Stewe ur den amerikanska tecknade serien ”Family Guy”. Det 

finns även andra amerikanska tecknade karaktärer såsom Homer Simpson från Simpsons 

inklippt och Popeye (Karl-Alfred). I pratbubblorna finns texter. En säger ”Victory is 

indeed mine”. Bilden ger en mängd information och texten ”Victory is indeed mine” kan 

tolkas som en hänvisning till kolonialism och den vite mannen. Man kan i bilden även se 

kopplingar till den amerikanska underhållningsindustrin vars visuella kultur är en stor del 

av vårt samhälle.  

Ett annat exempel på hur en estetisk lärprocess kan se ut är att eleverna använder sig av 

något kulturuttryck, för att redogöra för ett kunskapsområde. Detta kan de göra enskilt eller 

tillsammans i grupp. I samtal med kollegor har det synliggjorts att en estetisk lärprocess 

kan vara en skönlitterär text skriven av elever som iscensätts och spelas både genom 

dramatisering och koreograferad dans. Till den kan musikelever producera en 

                                                
1 Se bilaga 1 Ellen Key (1897) Skolan och bildningen; Ellen Key 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ellen.-key 2015-02-13. 
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musikbakgrund vilken kan användas som inspelad bakgrund eller som ackompanjemang 

till iscensättningen.    

Forskaren Lars Lindström menar att när eleven får tillgång till estetiska lärprocesser når 

denne en förståelse, får ett sammanhang och breddar förutsättningarna att uppnå 

kunskapsmålen. Genom sin forskning påvisar Lindström även en koppling till ett högre 

resultat i andra ämnen.2 I den nya läroplanen har estetiska kunskaper och förmågor 

reduceras till att vara underordnade det skrivna och den talade kommunikationen, medan vi 

lever i ett samhälle med ett vidgat textbegrepp och blir överrösta av multimodala, visuella 

budskap.3 Det visar på en kunskapssyn som fortfarande är stark i samhället och som 

påverkar skolan. Där finns kopplingar till vad Thomas Saar kallar för ”träningspedagogik” 

som bygger på ”procedurer” i stället för att hitta nya vägar till kunskap, genom kreativitet 

och estetiska lärprocesser.4 Han anser att det finns en stark respektive en svag estetik. Med 

det menar han att i den starka estetiken bearbetas och förändras kunskapsinnehållet genom 

processen medan i den svaga estetiken utan bearbetning förblir kunskapen och innehållet 

densamma.  

1.1.3	  Styrdokument	  och	  estetiska	  lärprocesser	  

När den nya läroplanen Gy 11 kom kunde man notera en avsaknad av estetiska kurser som 

obligatoriska inom samtliga program utom på det estetiska programmet. Det innebär att 

estetiska kurser inte är gymnasiegemensamma längre.5 Det framgår att synen på estetiska 

kurser är av underordnad betydelse genom betoningen på det skrivna och tryckta ordet. 

Men det går att tolka styrdokumenten så att samtliga kurser ska ha inslag av estetiska 

lärprocesser i det didaktiska och metodiska arbetet och därför inte behöver lyftas fram 

specifikt.6 Detta enligt EU föreskrivna mål att skolan ska bidra med att skapa kulturell 

medvetenhet och kulturella uttrycksformer.7 

Det finns ändå skillnader i hur olika kurser värderas utifrån styrdokumenten genom till 

                                                
2 Lindström, Lars (2002). ”Att lära genom konsten. En forskningsöversikt.” I: Hjort, Madeleine m.fl, 
Kilskrift. Om konstarter och matematik i lärande. En antologi. Carlsson Bokförlag. 
3 Eriksson Yvonne och Göthlund Anette Möte med bilder – att tolka visuella uttryck (2004/2012), Lund: 
Studentlitteratur AB, s. 47. 
4 Saar, Tomas (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Institutionen för 
utbildningsvetenskap, Avdelningen för pedagogik, Karlstad universitet, s. 29, 95ff. 
5 Läroplan för gymnasieskolan http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning 
2014-12-12. 
6 Gy 11, s 5-8. 
7 EU:s åtta nyckelkompetenser med bland annat kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 
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exempel valet av de kärnämneskurser som utgör innehållet i olika gymnasieutbildningar. 

Exempel på det är meritkurser.8 Syftet med meritpoäng på kurser är att elever ska välja 

dessa för att på så sätt få höga meritpoäng när de ska söka vidare till högre utbildningar. 

Det är utvalda kurser som klassificeras som viktigare än andra och där det anses finnas ett 

samhälleligt behov av kompetenser inom dessa områden. Inga estetiska kurser såsom till 

exempel Estetisk kommunikation eller Konstarterna och samhället ger några meritpoäng, 

medan till exempel matematik och språk ger extra poäng. 

1.1.4	  Pedagogisk	  utveckling	  genom	  förstelärartjänster	  

På det gymnasium där jag arbetar finns från skolledningens sida ett intresse för pedagogik, 

didaktik och hur vi som lärare kan utveckla vår undervisning utifrån egen forskning, 

vetenskap och beprövad erfarenhet.9  I slutet av förra läsåret utlystes en tjänst som 

”Förstelärare i estetiska lärprocesser”.10  Det visar på ett intresse för att utveckla och sprida 

estetiska lärprocesser hos skolledningen. Förstelärare är en så kallad ”karriärtjänst” som 

skolor får statliga medel för att inrätta.  Det vanligaste är att bli det i svenska, matematik 

och andra teoretiska kurser. På den skola där jag arbetar gick tjänsten som ”Förstelärare i 

estetiska lärprocesser” till mig som bildlärare. Detta påverkade valet av 

undersökningsområde till att handla om hur lärare talar om och använder sig av estetiska 

lärprocesser i teoretiska kurser i sin undervisning på gymnasiet. 

1.2	  Bakgrund	  

1.2.1	  Kunskapsbegreppet	  och	  vår	  världsbild	  

Innebörden av begreppet kunskap är föränderligt och därigenom har det påverkat vår 

tillvaro genom århundraden. Varje tid har sitt sätt att se på och definiera kunskap som i sin 

tur beror på vilka kompetenser det samhälle man lever i anser sig behöva för stunden. 

Världsbilden förändras och nya rön ger nya upptäckter. Om man tänker på handen och 

ögats kunskap har den en lång historia. Människan har använt sig av sina sinnen och 

kroppsliga förmågor för att kommunicera med varandra och för att berätta för andra om det 

som händer i livet. Bilder som kommunikationsmedel är ett tusenårigt fenomen. Vad man 

                                                
8 Läroplan för gymnasieskolan http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning 
2014-12-12. 
9 Läroplan för gymnasieskolan http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning 
2015-02-13. s. 5. 
10 Karriärtjänster och förstelärare http://www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/larare/karriartjanster-for-larare 2014-12-12. 
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berättade genom sina målningar och ristningar varierade. Ibland handlade det om jaktlycka 

och ibland om en berättelse om livets uppkomst.11 

Det finns olika sätt att se på kunskap som grundar sig i gamla filosofiska traditioner som 

härrör från antikens Grekland. 12  Där möts två filosofiska inriktningar om vad som 

definierar kunskap och verklighet. Dessa är den ontologiska som grundar sig i hur vi 

upplever världen genom våra sinnen och på så sätt definierar vi vår omvärld samt den 

epistemologiska kunskapssynen som grundar sig i det rationella tänkandet. Det innebär att 

sinnesintryck vi får kombinerat med reflektion kring anses skapa en sann bild av 

verkligheten. Dessa tankar utgör en grund för hur olika läroplansteorier bildats.  

Centralt för hur en läroplan konstrueras är den människosyn som för närvarande råder 

inom utbildningsväsendet. Är eleverna tomma behållare och obearbetat råmaterial som 

behöver fyllas med kunskap eller är de tänkande och kännande individer som utifrån vad 

de redan vet behöver utvecklas för att bli självständiga medborgare?  

Exempel på detta är skrivningen i Gy 11 om att arbetet ska organiseras så att 

undervisningen ska utgå från eleverna vilket kan användas som ett sätt att utveckla både 

elevens och klasskamraternas lärande.13 Att utgå från individens befintliga erfarenheter för 

att på så sätt skapa motivation och intresse för att nyfiket vilja lära sig mer finns också 

inskrivet i läroplanen.14 Om man tittar på det reformerade kunskapsbegreppet ur Lgr 80 

och de fyra f:n som står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, är intensionen att 

de olika delarna slutligen vävs samman.15 Så här står det i Gy 11 om vad som menas med 

kunskap: 

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

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena - eller 

den andra kunskapsformen.16 

 

                                                
11 Grottmålningar i Lascaux http://www.epochtimes.se/Foerhistoriska-grottmalningar-i-Lascaux-
a19934.html 2014-12-12. 
12 Linde, Göran, (2012) 3:e upplagan Det ska ni veta, Lund: Studentlitteratur, s. 23ff. 
13 Gy 11, s. 12. 
14 Ibid., s. 10. 
15 Skolverkets kommentarmaterial http://www.skolverket.se/ 2014-06-06. 
16 Gy 11, s. 9. 
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Det framgår av GY 11 att kunskap består av flera delar där fakta och förståelse så 

småningom ska utmynna i färdighet och förtrogenhet. 

1.2.2	  Ämnesintegration	  och	  estetiska	  lärprocesser	  

I min kandidatuppsats skrev jag om ämnesintegration och estetiska lärprocesser.17 I den 

visade jag att kunskapssynen i Lpf 94 på flera punkter liknar den i Gy 11.18 I Lpf 94 är 

kultur och estetiska lärprocesser uttalade och ska lyftas fram. Ett strävansmål är att eleven 

”har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet”, 

mål att uppnå för eleven är bland annat ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och 

övrigt kulturutbud” liksom att det är varje skolas ansvar att eleven ”kan hämta stimulans ur 

estetiskt skapande och kulturella upplevelser” och att eleven ges möjligheter att använda 

estetiska lärprocesser och uttryck ”som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”.19 

Skolan ska rusta eleverna för ett framtida demokratiskt samhällsdeltagande.  

Beroende på vad avsikten med lektionen är liksom ämnets kärna och karaktär så går det att 

designa undervisningen på olika sätt. Lektionsupplägget kan genomsyras av ett 

behavioristiskt perspektiv som härrör ur en ontologisk kunskapssyn där eleven är en tom 

behållare och ett bestämt stoff ska tillgodogöras av eleven där läraren kontrollerar dennes 

ämneskunskaper genom ett prov med på förhand bestämda svar.20 Ett annat sätt att designa 

en lektion är att utgå från en epistemologisk kunskapssyn. Med det menas att sinnesintryck 

och reflektioner skapar en världsbild genom elevens aktiva deltagande, vilken grundar sig i 

en socialkonstruktionistisk syn på lärande som ser kunskap som en konstruktion som bildas 

mellan människor i ett samspel.21 Den metoden utgår från eleven och vad denne redan vet 

och bygger vidare på genom interaktion mellan elev och lärare där läraren skapar 

diskussion för att tydliggöra begrepp och förståelsen av dessa.  

                                                
17 Annica Thoré (2014) Tar man bort konst försvinner folks tankar – en studie om estetiska lärprocesser och 
ämnesintegration i gymnasieskolan, Kandidatuppsats. Stockholm: Institutionen för bildpedagogik, 
Konstfack. 
18 Lpf 94 http://www.skolverket.se/publikationer/ 2014-10-27; Gy 11 http://www.skolverket.se/om-
skolverket/publikationer/ 2014-12-12, s. 5. 
19 Lpf 94, s. 11. 
20 Inger Eriksson föreläsning på Fryshusets gymnasium 2014-10-23; Stensmo, Christer (2002) 
Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 89, kapitel 6. 
21 Eriksson föreläsning 2014-10-23. 
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1.2.3	  Lektionsdesign	  som	  ger	  samband	  och	  helhet	  	  

Under rubriken ”Kunskaper och lärande” i Gy 11 står att ”Elevernas kunskapsutveckling är 

beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få 

överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter 

och tillämpa sina kunskaper”.22 Genom den estetiska lärprocessen finns möjlighet att 

arbeta med helhet, analys och reflektion vilket kan bidra till att stärka elevens upplevelse 

av sammanhang och helhet.23 Vidare i Gy -11 står det under Mål och skolans ansvar att 

eleven ska beredas möjlighet så att denne ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och 

övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” samt ”kan hämta 

stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden”.24  

När lärare designar sin undervisning utgår de från en mängd olika faktorer och utifrån det 

väljs en metod som passar för ändamålet. Den här studien kommer att undersöka vilka val 

av innehåll, metod och material till lektioner som har gjorts och varför. Hur synliggörs 

olika diskursordningar och hegemonier i det urval av undervisningsmetoder med över – 

och underordning i det sätt som de olika lärarna talar om sin undervisning på?  

Det finns sålunda olika syn på kunskap samt olika tankar i och kring läroplaner om 

estetiska lärprocesser och multimodala verktyg, ämnesintegration eller samverkan.  

1.3	  Syfte	  

Efter att ha fått tjänsten som förstelärare i estetiska lärprocesser beslöt jag att ämnet för 

min magisteruppsats skulle vara en undersökning om hur mina kollegor talade om och 

använde sig av estetiska lärprocesser i sin undervisning. Detta för att få ett underlag för det 

fortsatta arbetet som förstelärare i estetiska lärprocesser. Mot denna bakgrund vill jag 

fördjupa kunskaperna om hur arbete kring estetiska lärprocesser kan se ut på en 

gymnasieskola i Stockholms län och synliggöra intresset för estetiska lärprocesser som 

didaktisk metod. Syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen om hur lärare talar om 

estetiska lärprocesser som didaktisk metod. Genom att synliggöra denna typ av 

undervisning, kan studien även bidra till att öka intresset för lärande genom estetiska 

lärprocesser.    
                                                
22 Gy 11, s. 8. 
23 Marner, Anders och Örtegren, Hans (2003) En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser i 
ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling: Liber 
distribution. s. 53-58. 
24 Gy 11, s. 9. 
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1.4	  Frågeställning	  

Hur definieras estetisk lärprocess av en grupp lärare på en gymnasieskola i Stockholms län 

och hur exemplifierar dessa lärare estetiska lärprocesser i ämnet de undervisar i? Vilka 

strukturer, hegemonier och diskurser synliggörs i talet om estetiska lärprocesser och hur 

framträder dessa i hur man talar om estetiska lärprocesser hos lärare? 

1.5	  Empiri	  

Det empiriska materialet består av en transkriberad semistrukturerad djupintervju med en 

fokusgrupp som utgörs av ett arbetslag om åtta personer på ett nationellt program.25  

1.6	  Urval	  och	  avgränsning	  

Min empiri är insamlad på en gymnasieskola med cirka 900 elever i Stockholm. 

Underlaget för studien är en transkriberad intervju med en fokusgrupp. Fokusgruppen har 

utgjorts av ett arbetslag om åtta lärare på ett nationellt program på den gymnasieskola där 

jag arbetar och studien genomförts. Valet av fokusgrupp grundade sig i att arbetslaget hade 

samtliga kärnämneskurser representerade. De arbetar på ett annat program vilket 

underlättar genomförandet av studien då de inte är mina kollegor i det dagliga arbetet. Det 

empiriska materialet är begränsat och har sin utgångspunkt i det val av 

undersökningsområde, frågeställning, metod och teoretisk ram som valts för genomförande 

av studien. Detta för att omfånget på materialet som ska bearbetas ska bli överblickbart och 

att fokus på frågeställningen i studien ska kunna besvaras så tillförlitligt som möjligt. 

1.6.1	  Etiska	  aspekter	  och	  reflexivitet	  

Enligt forskningsetiska principer ställs fyra huvudkrav som är viktiga att beakta i all form 

av forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informanterna informeras om syftet med undersökningen och hur 

materialet de bidrar med ska bearbetas och presenteras. I enlighet med principer och 

anvisningar för forskningsetik vad avser medverkan i undersökningar upplyses de utvalda 

informanterna, vilka samtliga är vuxna, om att det är frivilligt att delta i studien.26 De 

kommer att vara anonymiserade i undersökningen. När det egna kollegiet och arbetsplatsen 

används som empiri för en studie bör man vara medveten om att det kan vara 

problematiskt. Beroendesituationer kan uppstå mellan forskare och de som ingår i studien 

vilket kan påverka dem som deltar i undersökningen.  

                                                
25 Kullberg, Birgitta. (2004), Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 15 ff. 
26 Forskningsetiska principer http://www.vr.se. 
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Det är viktigt att informanterna känner att de inte måste delta i undersökningen utan att de 

när som helst kan avstå från sitt deltagande. Informanterna får inte pressas till deltagande 

och ska tydligt informeras om att de inte behöver besvara frågor de upplever som 

problematiska att ta ställning till. Fördelar med att förlägga en undersökning till den egna 

arbetsplatsen är att som kollega ha tillgång till informanterna om något behöver förtydligas 

eller kompletteras.27 Likaså den relation som redan finns underlättar för genomförandet av 

studien. Dock behöver man som forskare vara observant på den arbetsplatskultur man själv 

ingår i som lärare liksom det problematiska med att hålla isär subjektspositionerna. 

1.7	  Metod	  	  

Insamlingen av det empiriska materialet påbörjades hösten 2014. Då tillfrågades de 

ämnesansvariga på skolan om de ville delta i studien. Strax efter jullovet gjordes en 

intervju med ett arbetslag på skolan. 

1.7.1	  Genomförande	  
 
I studien har kvalitativa metoder använts. Ämnesansvariga har fått i uppdrag av mig att 

göra en inventering i ämneslaget av hur de använder sig av estetiska lärprocesser. 

Instruktionerna innefattade en beskrivning av skillnaden mellan instrumentella respektive 

estetiska lärprocesser, som de presenteras av forskarna Anders Marner & Hans Örtegren.28 

Det är en sammanställning som är en dikotomi i sin uppdelning av instrumentella och 

estetiska lärprocesser. Den är några år gammal vilket inte är helt tillfredställande ur en 

undersökningssynpunkt. Anledningen till valet att bifoga en översiktlig och förenklad 

definition av estetisk lärprocess var att det efterfrågades eftersom man upplevde det som 

ett svårt begrepp. Inför intervjun har informanterna i ämnesgrupper diskuterat fram en 

definition av vad estetiska lärprocesser är. De har exemplifierat hur de använder sig av 

estetiska lärprocesser i sitt ämne. 

För att få en fördjupad kunskap om hur lärare i praktiken ser på och använder estetiska 

lärprocesser genomfördes en djupintervju i en fokusgrupp. Den utgjordes av ett arbetslag 

som tillfrågades om de ville delta i min studie och genom en djupintervju. De var positiva 

till detta och intervjun genomfördes under ett arbetslagsmöte. Under 30 minuter hade vi en 

                                                
27 Kullberg (2004), s. 138. 
28 Marner, Anders och Örtegren, Hans (2003) En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser i 
ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling: Liber 
distribution. s. 82. 
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semistrukturerad intervju som tog karaktären av ett samtal kring estetisk lärprocess och 

som informanterna till stor del drev själva. Genom en semistrukturerad intervju i en 

fokusgrupp ville jag göra en studie av hur olika undervisningssituationer kan se ut. Som 

analysmetod på materialet har jag använt mig av diskursanalys på intervjumaterialet från 

fokusgruppen. Vidare kommer jag att använda olika diskursteoretiska perspektiv på 

materialet, liksom kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.29  

1.7.2	  Diskursanalys	  på	  materialet	  
 
Genom iakttagandet av sociala konstruktioner och processer i designen av lektionen kan 

strukturer och diskurser synliggöras. Det kan visa sig både genom hur man talar om 

lärprocessen och hur man använder sig av bilder, multimodalitet, olika typer av visuell 

kommunikation och estetiska lärprocesser. Diskurser utgörs av olika sätt att se på kunskap 

liksom vad det är som styr innehåll i lektioner utifrån läroplaner och kunskap om estetiska 

lärprocesser. I en diskursanalys kan det vara intressant att undersöka olika förhållningssätt 

i användningen av estetiska lärprocesser i fokusgruppen. 30  Genom diskursanalytiska 

verktyg har jag undersökt hur olika diskurser framträder i hur lärare talar om estetiska 

lärprocesser i sitt ämne. Där har samtalet förts kring hur användandet av estetiska 

lärprocesser ser ut i deras undervisning. I studien har jag analyserat fram olika diskurser i 

hur man talar om ämnet liksom i den didaktiska designen på deras undervisning. Där har 

jag tittat på vad som väljs ur ett stoff och vilken metod som används, för att tydliggöra och 

klarlägga skeenden i lärsituationen.31  

1.8	  Teori	  och	  tolkningsram	  

1.8.1	  Socialkonstruktionism	  och	  diskursteori	  

Den teoretiska ramen för studien är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att 

undersöka hur kunskap och lärande i ett samspel förändras och definieras över tid.32 

Utifrån denna teori menar man att verkligheten definieras av social interaktion mellan 

människor. Det kan till exempel vara synen på vad som är kunskap i skolan och vad som 

kännetecknar en lärandeprocess. Därtill används diskursteori som ram för att identifiera 

                                                
29 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000/2012) Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur s. 33 ff. 
30 Lindgren (2009), s 176; Kullberg (1996/2004), s. 49. 
31 Winther Jørgensen & Phillips s. 128-131, kap 5.  
32 Burr, Vivien (1995/2003) Social Constructionism, London and New York: Routledge s. 22. 
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olika diskurser i materialet.33 För att undersöka vilka diskurser som finns inom det valda 

undersökningsområdet används diskursteoretiska verktyg för att tydliggöra och avgränsa 

materialet.   

1.8.2	  Socialkonstruktionism	  

Socialkonstruktionism som begrepp kommer i första hand från psykologin men har en 

mångårig historia som tog sin början redan i och med upplysningens filosofer.34 Numera 

används det både inom socialt arbete och utbildning liksom inom det 

samhällsvetenskapliga fältet och humaniora.35 Det är en teori som problematiserar våra 

tolkningar av det vi ser och gör i interaktion med andra, det vi vanligtvis inte reflekterar 

över utan tar för givet.  

 

Man kan förklara begreppet socialkonstruktionism som en teori om hur en verklighet blir 

till och bildas genom social interaktion mellan människor i dialog, till exempel i skriven 

text, talat tal eller genom att tillsammans göra saker eller kommunicera visuellt. 36 

Socialkonstruktionistisk teori används till att urskilja de normer och flytande regler som 

bildar sanningar vilka uppstår och definieras mellan människor som gör saker, handlingar, 

på olika platser och i olika sammanhang. Ett exempel på en handling kan vara definitionen 

av kunskap. Den kan ses som en produkt av det som varit i en historisk kontext men även 

av det som bildar norm och utgörs av kulturella kontexter.  

1.8.3	  Diskursteori	  

Den som på allvar började utveckla teorier och begrepp inom diskursanalysen var Michel 

Foucault.37 Genom empiriska undersökningar kom han fram till att sanning är en social 

konstruktion utifrån ett socialkonstruktionistiskt sätt att se på verkligheten. Han menade att 

sanning är kontextuellt betingat och förändras utifrån regler som gäller i den miljö du 

befinner dig i. Vissa saker är socialt accepterade att säga i vissa sammanhang men inte i 

andra sammanhang. Andra utsagor definieras som sanna eller falska beroende på kontext 

och sammanhang. Reglerna för dessa olika definitioner av begreppet ”sanning” består av 

en fast struktur vilken han kallar den ”arkeologiska”.  

 

                                                
33 Burr (1995/2003), s. 33. 
34 Ibid., s. 2, 10. 
35 Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2013) Kunskapens former, Stockholm: Liber. s. 273-274. 
36 Winther Jørgensen & Phillips (2000/2012) s. 4 ff.  
37 Ibid., s. 19-21. 
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I den ”genealogiska” senare fasen av Foucaults arbete utgår han från makt i sina 

iakttagelser och definierar det så här: 
                    Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt 

enkelt det faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan 

genomsyrar och skapar tingen; den framkallar njutning, frambringar kunskap, 

skapar diskurs. Den måste betraktas mer som ett produktivt nätverk som löper 

genom hela samhällskroppen än som en negativ instans med förtryck som 

uppgift.38 

 

Utifrån Foucaults makt/kunskapsbegrepp finns metoder för att undersöka begreppet 

”sanning”. Det är ett system som består av procedurer för produktion av sanning i olika 

utsagor. Detta kan användas för att undersöka undervisningsmetod, klassrumsmiljö och 

lokaler i anslutning till undervisningen vilka kan ses som strukturer och utgör en kontext 

vilken påverkar lärandet. Det som Foucault upptäckte var att diskurser är något som 

upprepas och återkommer i någorlunda liknande repetitiva mönster. 

1.8.4	  Element	  och	  moment	  
 
Diskursteori är en sammanslagning av två stora teoretiska traditioner. Den ena är 

strukturalism och den andra är marxism. I den förra menar man att strukturer påverkar 

betydelsen av hur verkligheten är konstruerad. I marxismen menar man att det sociala 

utgör grund för hur tänkandet formar verkligheten. Ernesto Laclau & Chantal Moffe 

sammanförde dessa två teorier i syfte att användas för diskursanalys på alla sociala 

fenomen.39 De talar om olika delar som bygger upp diskurser som utgörs av element och 

moment. Det är olika begrepp och definitioner av företeelser eller funktioner såsom 

bildlärare och bildlektion. Dessa moment, bildlärare och bildlektion, bildar element som 

ständigt omförhandlas och blir något annat. Element är odefinierat och inte specifikt såsom 

till exempel ungdomar utan relation till något, i jämförelse med ungdomar i skolan som 

definieras som elever. 

                                                

38 Foucault, M. (1980), "Truth and power", i Power/Knowledge. Selevted Interviews and Other Writings 
1972-1977, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. s. 119. 

39 Lindgren (2009), s. 32. 
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1.8.5	  Myter,	  nodalpunkter	  och	  ekvivalenskedjor	  

I diskursteori utgår man från ett område som definierar myter som kan vara till exempel 

utbildning.40 Inom begreppet utbildning kan man hitta olika gruppbildningar som ingår i ett 

gemensamt sammanhang som utgörs av ekvivalenskedjor. Det betyder att saker som hör 

ihop med utbildning, såsom universitet, kurser och undervisning kan sägas definiera 

myten. Dessa nodalpunkter, som de också kan benämnas, kan beskrivas som ”knutar” i ett 

nät vilket förändras i interaktion och samspel inom den sociala och lingvistiska praktiken.41 

Ämnet bild kan exempelvis utgöra en nodalpunkt, som ringar in en särskild kunskap som 

ska läras ut. En mästersignifikant i detta sammanhang är en lärare som undervisar i bild.42 

Mästersignifikant liknar nodalpunkt men har ett genus till exempel kvinna eller man 

eftersom det är ett subjekt och en individ.  

1.8.6	  Diskursordning	  

Enligt Norman Fairclough är diskursordning något som definierar ett område där olika 

diskurser strider inom samma ”terräng”.43 De olika diskurserna hålls samman av ett 

ramverk inom ett socialt område eller en institution, till exempel en skola. Olika diskursiva 

praktiker ger möjlighet att se diskurser utifrån olika perspektiv. Det finns olika sociala 

sammanhang som påverkar en diskurs.44 

1.8.7	  Diskursanalys	  -‐	  definiera	  uppfattningar	  och	  hegemonier	  
 
Vi har en mängd uppfattningar om saker och ting. Diskursanalys är en metod för att 

studera vilka dessa uppfattningar är och vad det är som upprätthåller vissa uppfattningar 

och inte andra, liksom olika sociala fenomen som uppstår i olika typer av miljöer. 

Definitionen av verkligheten är att den är flytande men ändå har ett delvis fast mönster 

som hela tiden kan förflyttas och förändras. En diskurs kämpar alltid med en annan för att 

definiera sanningen i en så kallad antagonism. Ett exempel på detta kan vara olika sätt att 

undervisa. När olika identiteter kämpar mot varandra utgör det ett hinder i sig för att 

komma vidare. Enligt Ernesto Laclau kan detta lösas genom att det bildas ”hegemoniska 

interventioner”.45 Det innebär att det uppstår en ny diskurs där antagonisterna kan ingå i till 

exempel ”undervisning”.  

                                                
40 Lindgren (2009), s. 50-51, s. 176. 
41 Ibid., s. 51, s. 177. 
42 Ibid., s. 50.  
43 Ibid., s. 134. 
44 Ibid., s. 54. 
45 Winther Jørgensen & Phillips (2000/2012) s 55. 
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1.9	  Tidigare	  forskning	  

1.9.1	  Progressivismen,	  traditionalismen	  och	  individualismen	  samt	  estetisk	  lärprocess	  
 
Det vardagliga arbetet i skolan genomsyras av en kunskapssyn som i mångt och mycket 

bygger på tankar från progressivismen.46 Det är en rörelse med rötter i det tidiga 1900-

talets USA och Europa och en kritik mot den tidiga folkskolans traditionalistiska 

pedagogik. Traditionalisterna strävar efter en tydligt mätbar kunskap som eleverna ska lära 

in till skillnad mot progressivismen som menar att eleverna är delaktiga i 

kunskapsprocessen och att det som händer i lärprocessen inte alltid går att mäta. 

 

Det är av intresse att ta upp estetiska lärprocesser och multimodalitet, som utgörs av en 

kombination av text, ljud och bild, eftersom det är exempel på olika möjligheter att visa 

och ta till sig kunskap på. Inom estetiska lärprocesser har jag valt ut några forskare som 

definierar estetisk lärprocess. Den utgör den del av lärandet som lämpar sig väl i en social, 

interaktiv kontext för lärandet vilket kan bredda förutsättningarna för inlärning och 

kunskapande för eleven. Slutligen finns skolforskaren Ingrid Carlgrens utredning om 

bildning, målstyrning och progressivismen med eftersom det behandlar vårt sätt att se på 

och förhålla oss till det kunskapsstoff vi som lärare arbetar med i skolan.47 

1.9.1	  Estetiska	  lärprocesser	  och	  elevens	  delaktighet	  	  
 
Enligt Anders Marner och Hans Örtegren kan man dela upp lärandet i två delar.48 Skolan 

arbetar utifrån en dialektisk kunskapssyn som dels är en ”instrumentell lärprocess” som ser 

på elevens lärande som ett kärl som ska fyllas på med redan fastställda kunskaper och fakta 

där målet för elevens lärande är färdigt på förhand, dels en ”estetisk lärprocess” där eleven 

är medskapare i sin egen kunskapsprocess vilken sker tillsammans med andra i interaktion 

med både lärare och andra elever. I den typen av lärandeprocess står eleven själv i centrum 

för sin egen kunskapsproduktion.49  

 

                                                
46 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget. s. 77. 
47 Carlgren, Ingrid (2002) Bildning och kunskap särtryck ur Läroplanskommittéens betänkande Skola för 
bildning SOU: 1992:94, Stockholm: Liber. 
48 Marner och Örtegren (2003), s. 54. 
49 Marner, Anders (2005) Möten och medieringar: estetiska ämnen och lärprocesser i ett semiotiskt och 
sociokulturellt perspektiv. Umeå: fakultetsnämnden för lärarutbildningar, Umeå universitet. s. 133. 
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Tomas Saar behandlar estetiska lärprocesser i sin avhandling om ”Konstens metoder och 

skolans träningslogik”. 50  I den beskrivs olika lärprocesser där Saar jämför och 

problematiserar synen på estetiska lärprocesser i skolan.51 Han menar att vi utgår från en 

träningspedagogik där eleverna sysslar med reproducerande kunskap och procedurer, att 

göra saker enligt en viss modell och i en bestämd ordning. De undersökande estetiska 

lärprocesserna har en plats som avkoppling och mellan teoripass.  

 

I en annan forskningsöversikt påvisar Lars Lindström att det inte, enligt forskning, finns 

någon positiv effekt på resultaten om man använder estetiska ämnen som ”smörjmedel”.52 

Däremot, enligt Lindström, kan dessa ämnen ha positiva effekter då det estetiska 

ämnesinnehållet tas på allvar och ämnet står för sig själv i relation till andra ämnen.53 Med 

utgångspunkt i estetiska lärprocessers förmåga att vidga lärandet genom att bredda och 

lyfta fram andra perspektiv, menar Saar, Lindström och Marner att arenan för undervisning 

kan berikas genom att vara öppen för estetiska lärprocesser. 

1.9.2	  Historik	  kring	  visuell	  kommunikation	  i	  undervisningen	  

Gunnar Åsén tar i sin forskning upp hur bildämnet kan användas och har använts 

historiskt. Han talar om tre olika nivåer. Dessa är den tekniska som innebär fokus på hur 

man konkret gör, själva hantverket, den konstpsykologiska där man arbetar med 

underliggande budskap och tolkning av bilder samt den bildspråkliga där man utgår från 

bilden som ett redskap för kommunikation.54  

Tankar om bild, eller teckning som det hette fram till 1980, som stöd för andra ämnen är 

gamla. Redan 1906 kom ett betänkande från folkundervisningskommittén om hur 

teckningsämnet kunde användas för att främja inlärningen för andra ämnen i skolan. 

Teckningen skulle användas för att fördjupa och studera hur omvärlden var konstruerad 

och uppbyggd till exempel i hembygdskunskap. Där tecknade man för att öva 

iakttagelseförmåga och som ett uttrycksmedel.55  

                                                
50 Saar, Tomas (2005) Avhandling Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad universitet. 
51 Ibid., s. 59. 
52 Lindström, Lars (2002). ”Att lära genom konsten. En forskningsöversikt.” I: Hjort, Madeleine m.fl, 
Kilskrift. Om konstarter och matematik i lärande. En antologi. Stockholm: Carlsson Bokförlag.  
53 Ibid., s. 122. 
54 Åsén (2006), s. 107. 
55 Ibid., s. 113 f. 
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Dessa tankar blev verklighet i 1909 års folkskola fram till 1950-talet när teckningsämnet 

fick en annan betydelse för skolarbetet. Så här skrev Sjöholm & Goës, två lärare på 

folkskoleseminariet i Göteborg, som även gjorde arbetsmaterial med bilduppgifter kopplat 

till andra ämnen såsom naturkunskap, historia och geografi, för att visa på bildens 

betydelse tillsammans med andra ämnen:  

                    Man lär sig alltid en sak bättre, om man inte bara läser om den utan även skriver 

något om den och ritar till den eller arbetar med den på annat sätt. Man kommer då 

att fundera lite mer över den, och det man funderar över det fastnar också i minnet. 

Ja så roligt är det ställt i denna värld.56  

I samband med mellankrigstiden och modernismen började man intressera sig för skolans 

teckningsundervisning som ett sätt att uttrycka sig på ett individuellt, personligt plan. En 

strid uppstod mellan bildlärare där man ville bejaka skapandet och den fria kreativiteten. 

Denna beskrivs i boken ”Education through arts” av Herb Read som menade att eftersom 

”modernismen hade befriat konsten skulle konsten befria eleverna” inte användas som 

avbildning och stöd för undervisning i andra ämnen.57 Ursprunget var idén om den ”fria 

barnteckningen” som österrikaren Richard Rothes skrev om. Den hade sitt ursprung i ett 

nytt sätt att se på barns behov att uttrycka sig i bilder som inte var att avbilda och som stöd 

för andra ämnen utan som ett eget uttryck för idéer och skapande.58  

Under 1950-talet slog idén om bildämnet som avkoppling igenom och i l962 års läroplan 

för grundskolan står att teckningsämnet ska var ett eget ämne där eleverna ska ges 

möjlighet att uttrycka sig genom ”fritt skapande arbete” och ges en ”estetisk fostran”.59 

1.9.3	  Multimodalitet	  i	  lärandet,	  kommunikation	  och	  att	  skapa	  mening	  
 
Hur kan en elev visa och tillgodogöra sig kunskap om hen inte använder sig av skriven text 

och talat tal? I en estetisk lärprocess ges andra sätt att kommunicera och interagera. I Lisa 

Öhmans avhandling om multimodalitet menar hon att kommunikation i meningsskapande 

syfte kan ske genom andra uttryck än tal och skrift.60 Hon utgår från Gunther Kress och 

Theo van Leeuwens teori om multimodal kommunikation och multimodala diskurser i den 

                                                
56 Åsén (2006), s. 113.  
57 Ibid., s. 114. 
58 Ibid., s. 115. 
59 Läroplan för grundskolan 62, Lgr 62, Skolöverstyrelsens skriftserie 60, SÖ-förlaget, Gummessons 
boktryckeri AB, Falköping 1968, femte tryckningen. 
60 Öhman-Gullberg, Lisa (2006) Movere - Att sätta kunskap i rörelse, Malmö: Malmö högskola, s. 33. 



 20 

estetiska lärprocessen. ”Utgångspunkten är att all kommunikation är multimodal, det vill 

säga bestående av en komplex kombination av skilda uttrycksformer”.61 Några exempel på 

detta är kommunikation genom rörelser och dans, bilder och musik.  

I studier gjorda av bland andra Gunther Kress på undervisning i naturkunskap och engelska 

har det undersökts hur olika designande av lektionen påverkar elevers lärande.62 Han har 

använt sig av ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv och i studien kommit fram 

till att lärandet sker i samverkan med andra genom sociala processer och multimodal 

kommunikation. Det är en interaktiv, social process som sker i lärandesituationen. 

Individen samverkar och interagerar med andra och på så sätt sker en kunskapsinhämtning.  

Intressant är att titta på Marie Leijons studie av akademisk utbildning och vad som sker när 

det talade, språkliga inte överensstämmer med gester, mimik och tonfall hos den som 

talar.63 Det skapar förvirring och budskapet går inte fram som tänkt.  

En studie av Johan Tønnesson behandlar elevers textproduktion och hur dessa bedöms.64 

Den visar att den akademiskt skrivna texten utgör det dominerande underlaget för 

bedömning trots att det finns andra sätt att visa sina kunskaper på.  

1.9.4	   Progressivismen	   och	   den	   klassiska	   bildningen	   -‐	   kunskap	   mot	   mål	   eller	   genom	  
innehåll	  
 
Hur skolans uppdrag ska genomföras och vad uppdraget ska innehålla är något som 

intresserat pedagoger och forskare i ett drygt sekel. En av dessa är Ellen Key, rektor och 

folkbildare kring förra sekelskiftet, som menade att skolan sysslade med att hacka upp 

både skoldag och kunskap genom sitt sätt att vara organiserad på, vilket motverkade 

möjlighet till bildning och kunskapande för eleverna.65  

I en studie av Diane Mavers belyses hur yngre barns lärande sker i den praktiska 

vardagliga verksamheten. Det som skapar mening i lärandet för barnet kan genom ett 

målorienterat perspektiv skapa ett fokus på fel och svagheter i stället för att lyfta det 

                                                
61 Öhman-Gullberg (2006) s. 34. 
62 Lindstrand, Fredrik och Leijon Marie (2012) ” Socialsemiotik och design för lärande – två multimodala 
teorier om lärande, representation och teckenskapande”, i Pedagogisk forskning i Sverige. ISSN 1401-6788.; 
17;3-4, s. 171-192. s. 172. 
63 Ibid., s. 176. 
64 Ibid., s. 179. 
65 Ellen Key, bilaga 4. 
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undersökande och processinriktade lärandet. 66 

Så här skriver professorn och skolforskaren Ingrid Carlgren på sidan 14 i sin avhandling 

om bildning och kunskap:  

 
              I två avseenden intar progressivismen, som den kom att uppfattas i Sverige, 

ståndpunkter klart skilda från den klassiska bildningstankens grunder. Det ena gäller 

den psykologiska grunden för såväl läroplansteori som pedagogik och didaktik. Det 

andra är det målrationella tänkandet. Att bilda sig är, om vi håller fast vid den 

klassiska innebörden, att bli något som inte är på förhand föreskrivet. Därmed blir 

”bildningsmål” ett självmotsägande begrepp.  

Hon menar att uppdraget i skolan är svårt då olika teoretiska traditioner står i direkt 

motsats till varandra. Att ha ett mål för kunskapen innebär att det finns ett ”tak” och att 

inget mer finns att lära sig. Om man istället ser på kunskap som icke fastställd finns 

möjligheten att utveckla den i all oändlighet. Detta rimmar väl med ett vetenskapligt 

förhållningssätt där kunskaper blir till i en öppen undersökande process som sedan leder 

till bildning. Mål som riktlinjer för kunskapen och som något att sträva emot fungerar 

däremot, menar Carlgren. Den ”tysta” kunskapen, som är svår att definiera och synliggöra, 

är kognitiv och grundas på våra erfarenheter.67 Stridigheter mellan olika ”utbildningsstoff” 

och ”viktighet” gör det svårt att tydliggöra skolans uppgift. Carlgren menar att skolan 

måste göra det den är bra på och ge eleverna den kunskap de inte kan få på annat håll i 

samhället.68 Att binda samman de olika ämnen som finns i skolan genom en historisk 

kontext som ”en röd tråd” skulle kunna vara ett sätt att ge eleverna ett sammanhang både i 

tid och rum.69  

1.9.5	  Lust	  till	  lärande	  

Hjärnforskaren Matti Bergström menar att entusiasmen är det som får kunskapen att 

fastna.70 Skolan tar bort den genom sitt sätt att vara organiserad och med sitt fokus på 

ordning och sätt att se på kunskap. Fantasi och lek är länken mellan det inre och det yttre. 

Skolan arbetar mer med det yttre, vilket innebär kontroll och ordning, men mindre med det 

inre, som står för oordning och kaos. Växelverkan mellan vårt inre och vårt yttre skapar en 

                                                
66 Lindstrand och Leijon (2012), s. 172. 
67 Carlgren (2002), s. 31. 
68 Ibid., s. 20. 
69 Ibid., s. 19. 
70 Bergström, Matti (1995) Neuropedagogik - En skola för hela hjärnan, Wahlström & Widstrand. 
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balans och ger oss en förmåga att hantera tillvaron, menar Bergström. Skolan bör bli 

tydligare medveten om hur motivationen påverkar lärandet och gör det meningsfullt, enligt 

Bergström. 

2 	  Bearbetning	  och	  analys	  
I bearbetningen av materialet kan jag se hur det framträder ett mönster där kommunikation 

och interaktion liksom verklighetsförankring är centrala delar i materialet. Att arbeta med 

estetiska lärprocesser ger utrymme för att designa ett lärande som vidgas. Det reformerade 

kunskapsbegreppet ur Lgr 80 genom de fyra f:n fakta, förståelse, förtrogenhet och 

färdighet får ett större utrymme i lärprocessen.71 

 

Ur socialkonstruktionistisk ram och genom diskursteori kan området skola definieras. Den 

övergripande myten är utbildning. Den kan organiseras på en mängd olika sätt och här har 

jag valt att plocka upp några nodalpunkter och titta på ekvivalenskedjor som definierar 

myten. Olika diskurser som kan urskiljas är kunskapssyn, undervisningsmetod och 

lärprocess. Ur detta har jag plockat ut nodalpunkterna kunskapsbegrepp, elevaktivt 

arbetssätt, estetisk lärprocess och multimodalitet. Skola är ytterligare en diskurs där 

styrdokument, lektioner, ämnen och lärare är nodalpunkter. Mästersignifikanter är olika 

slags ämneslärare.  

 

Ekvivalenskedjor till nodalpunkten lektion är lektionsdesign, multiodalitet och interaktion. 

Nodalpunkten kunskapsbegrepp har ekvivalenskedjan fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Exempel på detta är skriven och läst text, instrumentell lärprocess, ett vidgat 

textbegreppet, multimodalitet och estetisk lärprocess. Som nodalpunkt har estetisk 

lärprocess ekvivalenskedjor som består av interaktion, elevaktivitet och process. Dock 

måste påpekas att dessa begrepp är flytande och omförhandlingsbara i interaktion mellan 

dem och det som för tillfället bildar en grupp och ett sammanhang. Det kan förklaras 

genom olika begrepp och definitioner av företeelser eller funktioner såsom bildlärare och 

bildlektion, så kallade moment. Dessa moment, bildlärare och bildlektion, bildar element 

som ständigt omförhandlas och blir något annat. Element är odefinierat och inte specifikt 

                                                
71 Man strävade efter en balans mellan teoretisk och praktisk kunskap och en utvidgning av praktiska ämnen 
infördes för att ge eleverna redskap att lösa problem och erövra färdigheter. 
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såsom till exempel ungdomar utan relation till något, i jämförelse med ungdomar i skolan 

som definieras som elever.  

 

Normen för hur något ska representeras i ett givet sammanhang kan förändras från en 

hegemoni till en annan till exempel från textläsning till ett vidgat textbegrepp genom 

visuell kommunikation och multimodalitet.  

2.1	  Estetiska	  lärprocesser	  i	  en	  praktik	  

Intervjumaterialet påvisar en medvetenhet om och kring att använda olika didaktiska 

metoder och estetiska lärprocesser i de humanistiska och samhällsorienterande ämnena. 

Detta för att bredda förutsättningarna för lärandet hos eleverna. I ämnet historia 

kombineras en mer faktabaserad del som en förutsättning för en mer praktisk tillämpande 

del. Ämnet utgår från en faktabaserad del och i tillämpningen av kunskaper kan man hitta 

till exempel historiebruk.72 

 

Lärarna i ämnet samhällskunskap definierar estetisk lärprocess som att använda flera 

sinnen, använda bilder, olika redovisningsformer och att lärandet sker genom delaktighet. 

Eleven blir medskapare i sin lärprocess. De arbetar med en mängd olika kommunikativa 

former för kunskapande i sitt ämne. Detta kan till exempel vara rollspel och diskussion 

kring politiska händelser. Där är det tydligt hur man använder sig av det som finns runt om 

oss i samhället. Det kan vara i form av politik och olika politiska partier där eleverna får 

skriva både brev till myndigheter och göra motioner, hur Sverige styrs, hur vårt 

demokratiska system är uppbyggt och hur det fungerar i verkligheten genom att göra 

rollspel. Omvärldsorientering där aktuella händelser belyses och eleverna får konstruera 

egna förslag på hur olika dilemman kan lösas. Detta för att belysa komplexiteten i vad som 

händer runtomkring oss och varför det ibland inte går att lösa på ett enkelt sätt.  

Kommunikation och interaktion liksom verklighetsbaserad undervisning är centrala i 

sammanhanget och materialet visar på det. 

 

I engelska och svenska, som är språkämnen, finns en stor frihet i undervisningens design. 

Det ger möjligheter att arbeta med estetiska lärprocesser. Till exempel kan det innebära 

berättande i olika former både muntligt och skriftligt eller genom film och drama. För att få 

                                                
72 Med historiebruk menas att förstå hur historia används och skapas i samhället samt källkritik. 
www.skolverket.se/skolutveckling. 
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eleverna motiverade att skriva och läsa använder man sig av både elevgruppen men även 

bilder som ska ge inspiration till att skriva och berätta. 

 

En intressant iakttagelse är att i geografi och matematik arbetar lärare mycket med 

estetiska lärprocesser som en naturlig ingång till dessa ämnen utan att tänka på att det är 

estetiska lärprocesser. I till exempel geografi undersöker man ytor i verkligheten som man 

sedan gör kartor utifrån. 

2.1.1	  Samtal	  med	  ett	  arbetslag	  kring	  estetiska	  lärprocesser	  
 
I intervjun med arbetslaget handlade samtalet om hur en definition av en estetisk lärprocess 

kunde se ut i ämnet man undervisade i samt hur arbetet med estetisk lärprocess kunde se 

ut. Det uppkom och lyftes en mängd intressanta tankar och reflektioner. Samtalet rörde sig 

kring estetiska lärprocesser men även tankar kring undervisning, didaktik och pedagogik i 

ett större sammanhang. De medverkande i arbetslaget bestod av sju stycken undervisande 

lärare med följande ämnen: 

 Lärare B: – Samhällskunskap och Historia.                     

 Lärare F: – Svenska.                     

 Lärare C: – Idrott och hälsa och Historia.                     

 Lärare I: – Matematik.                     

 Lärare G: – Geografi.                      

 Lärare D: – Svenska och Fi  losofi.                     

 Lärare H: - Samhällskunskap och Historia.                     

Platsen för intervjun är ett klassrum med fönster längs ena väggen och mittemot är det ett 

glasparti där det finns en dörr som leder in till klassrummet. Utanför är det en arbetsyta 

med datorer, bord och stolar samt två soffor. Samtalsledare är Annica Thoré (A). 

2.1.2	  Begreppet	  estetisk	  svårtolkat	  
 
I intervjun med ett arbetslag visade det sig att ordet ”estetisk” i estetiska lärprocesser 

gjorde att det blev svårt att definiera och uttyda. Huvudordet ”lärprocess” uppfattades inte 

som problematiskt att tolka.  
A: - Såå, då sätter vi igång. Jaa, estetiska lärprocesser. Någon som vill börja 
med vad ni tänker kring det. Ja? 
B. - Jag har ingen aning! Det är det enda jag kan börja med. Det är en bra 
början tycker jag! 
A: - Jaa, det är en bra början. 
B: - Vad menas med det? 
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C: - Ja, vi har diskuterat lite om det i mitt ämneslag och i mitt ämne idrott och 
hälsa finns det några ganska naturliga inslag till exempel dans att man 
verkligen skapar någonting som känns som en estetisk *lärprocess*. Men det 
blir generellt när man jobbar med kroppen och rörelser så upplever jag att det 
finns mycket inte bara i de tydligt estetiska delarna utan även att springa. 
Man kollar mycket på rörelser hur man anpassar till olika saker som jag 
känner skulle kunna vara en estetisk lärprocess.  
 

I idrott och hälsa definierar undervisande lärare estetisk lärprocess som  

”att lära sig saker genom estetiska uttryckssätt”. Det innebär för dem rörelse kopplat till 

estetik. Exempel på detta är dans och hur kroppen kan användas och fungerar i olika 

situationer av rörelse. Nodalpunkt här är rörelse i en kontext, ett sammanhang, där både 

fantasi och kunskap om rörelse i olika sporter såsom dans, bollspel och gymnastikövningar 

ska ha en helhet och att det även finns en estetisk dimension i det. Det skapas både ett 

uttryck och en kommunikation i sampel med andra runtomkring. Läraren i svenska kopplar 

rörelse till muntlig framställning och retorik. 
 
                       D: - Det finns till viss del i svenskan också när det gäller muntlig 

framställning eller muntligt framförande när det gäller den kroppsliga 
rörelsen när man framställer ett visst syfte ju mer medveten man är hur man 
kan använda sin kropp desto bättre är det ju.  

                      B: - Handlar det bara om kroppsrörelser? 
                      D: - Nej, det är det inte men det var bara ett exempel. 
                      F: - Men om man tänker på ordet estetik. Vad betyder det? Rent estetiskt? 

Nä, då tänker man ju, nej jag tänker på nånting estetisk, att det är viktigt att 
något är vackert eller att det är estetiskt att det finns något högre värde i det 
man gör men jag vet inte riktigt hur man ska förklara ordet estetisk. En estet 
tycker ju att det är viktigt att saker och ting är vackra för ögat men jag 
tycker att vi pratar om att det finns det estetiska programmet, att det finns 
estetiska ämnen man kan läsa och att i skolan estetiska ämnen är väl bild, 
musik, teater precis såna ämnen räknas ju till de estetiska och om man 
tänker då som andra lärprocesser i dom ämnena än i de teoretiska det vet 
jag inte men jag fantiserar om att det är någonting annat att utgå från fakta 
om att så här och så här är det annat att man kanske provar och utforskar 
saker och ting själv på nåt sätt. Nej, jag vet inte. Jag inte heller någon aning 
om vad estetiska lärprocesser är för någonting. 

 
Definitionen av estetisk lärprocess uppfattas som problematisk initialt och gör samtalet 

trevande. Efter ett tag visar det sig att det finns en mängd idéer om vad en estetisk 

lärprocess kan innebära. Det associeras till skönhet och ett högre värde, att kunskap kan 

vara skönhet och vackert.  

2.1.3	  Att	  arbeta	  med	  estetisk	  lärprocess	  
 
Det visar sig att erfarenheten av att arbeta med estetisk lärprocess är något som alla har, 

dock definierar man det inte som en estetisk lärprocess. Till exempel arbetar man med 

iscensättningar av olika typer av texter och fakta på en mängd interaktiva och 

processinriktade sätt.  
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G: - Men jag tänker att det är lite – att det finns med hela tiden i saker då eller 
med teater att man nånstans spelar lite teater också när man är lärare att man 
berättar om saker och medvetet. Man tänker att man gör det så att dom lär sig så 
mycket som möjligt. Sen kan det ju vara vissa jättedåliga, *som jag då*, som 
skulle behöva vara bra att rita på tavlan men andra då som kan det kanske klarar 
det jättemycket med det. Men man kan ju visa bilder och så där också. Men det 
som jag tänker mest på som vi har gjort är ett rollspel förra året i … sen har vi 
gjort kartor, dom har gjort egna kartor om områden och där finns ju estetiken 
med ju. Så att det är ju med hela tiden. Forum för levande historia var ju med där 
i historia, nej samhällskunskap var det ju. Det är ju också lite rollspel där, lite 
estetisk lärprocess. Men det borde ju vara med i det mesta hela tiden. Tror jag. 
 

En tydlig diskurs är hur man talar om ämnet geografi som en praktik som utgår från 

teori och analys där tillämpningen kan ske genom användandet av estetiska 

lärprocesser. Det är ett visuellt ämne då eleverna ritar kartor av de kunskaper de 

inhämtat genom fältarbete. Här kan vi se att det finns ett stort utbud av olika sätt att 

förvärva och visa sina kunskaper på som både utgår från individen och estetisk 

lärprocess. 

 

Läraren i engelska kopplar estetisk lärprocess till färg, form och rörelse. Utifrån den 

kontexten gör hen intressanta reflektioner kring inlärning och variation.  
 
H: - Jag har också funderat mycket på hur man skulle kunna få in det i engelskan 
inte genom att spela teater kanske utan jag tycker också jag vet inte om det måste 
vara vackert men det måsta ha och göra med form och färg olika former av 
rörelser eller olika former. /…/ Och jag tror att man måste hitta, eller jag vet, att 
man måste variera inlärningsformer för att hitta och tillgodose så många som 
möjligt … men jag tror att det är svårt när man själv inte… vad är estetiska 
inlärningsprocesser… när man inte tecknar eller läser illustrerade klassiker. Det 
måste vara nånting mer än, som ligger närmare, som liksom är lättare och få tag i 
på nåt vis. Jag vet inte hur jag ska förklara det ordentligt, jag vet inte riktigt vad 
jag tänker ibland. 

  

I arbetslaget resonerar lärarna sig fram till vad det kan innebära att arbeta med estetiska 

lärprocesser. Behöver man vara duktig själv på en konstart eller räcker det med den egna 

kunskapen om att det är ett arbetssätt? Dialogen i samtalet är kreativ, öppen och prövande.  

2.1.4	  Elevaktivt	  arbetssätt	  och	  kommunikation	  
 
Att skapa kommer in som exempel på estetisk lärprocess i syfte att eleverna dels ska 

motiveras genom att göra egna filmer och ”pod-casts” men också som en metod att 

tillgodogöra sig kunskap och visa kunskapen för flera.73 

 

                                                
73 Podcast är en radiosändning som går att ladda ner till dator, radio eller musikspelare. 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/podcast 2015-04-08. 
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C: - Men jag tänker så som iallafall jag har upplevt det att jag själv hoppas 
jag hos eleverna alltså att man får skapa. Till exempel har de tyckt om när jag 
har samhällskunskap att eleverna får göra egna filmer och podcasts har vi 
gjort. Alltså att man får tänka på inte bara vad innehållet är utan hur det ska 
presenteras. Och det tänker jag är den estetiska lärprocessen att man får hjälp 
av nåt som blir lite snyggare än att bara skriva på papper svart på vitt.  
G: - Det finns med – det har vi haft en liten uppgift nu där försökte jag nu sist 
bara så enkla saker som textredigering. Som en estetisk lärprocess, tycker jag, 
hur man gör någonting med underrubriker bilder och ja, man lär sig ju både 
själv att göra på det sättet och andra lär sig mycket lättare texten om den e lite 
jobbad med.  

 

Estetiken är central på ett konkret sett i exemplet med att göra en snygg lay-out av en 

skriven text som ska lämnas in. Den visuella aspekten är viktig för den kommunikativa 

kvalitén. Man diskuterar kring kommunikation och uttryck och vad man förmedlar med 

ett korrekt formaterat dokument. Allteftersom samtalet fortskrider utkristalliseras en bild 

av vad estetisk lärprocess kan innebära mer konkret, i både samhällskunskap och historia. 

 
B: <Mmm>… När jag börjar tänka lite och det börjar utkristalliseras i 
huvudet så … först jag kan tänka mig mina ämnen både samhällskunskap 
och historia kan man visualisera historien på ett sätt som det har varit i 
estetiska former till exempel en tavla av Gustav den tredje eller en staty om 
honom eller en bild av franska revolutionen eller Guernica liksom för 
att...Det håller jag på med ganska mycket för att genom det försöker jag då 
kommunicera vad som är vacker i det då. Men sen har jag det här ju bara ett 
verktyg för mig då. Målet är förståelse och där kommer jag in på en annan 
estetisk process: förståelsens estetik tänker jag på. För att jag tycker att 
förstå nånting är vackert! Det tycker jag. För mig fungerar det så. Jag blir 
upplyft av den förståelsen så jag kan gå till en högre förståelse genom att 
använda den första förståelsen som ett trappsteg. Och då förädlar man sig 
själv för förädling är vackert, tycker jag. Och då försöker jag förädla 
kunskap genom att bara en blick liksom, ögonen skiner, och det älskar jag 
och jag vill uppnå den. Må det vara genom Guernica, genom vad jag ritar 
på tavlan (skratt) vad jag visar själv när jag berättar om dess egen … som 
dödade hela det brittiska imperiet, jaa, allt liksom riktar sig på den där 
förståelsens estetik egentligen, tycker jag. 
G: - Jag har ju varit med på din lektion och sett att du gör ju mycket..  
B: - Jaa, jag gör mycket… Hela mina lektioner är bilder… 
G: - Verkligen estetiskt! 
 

En annan tydlig diskurs genom exempel från ämnen som samhällskunskap eller historia är 

att eleven står i centrum och undervisningen utgår från denne som i samspel med andra 

utvecklar sin kunskap genom att interagera med andra elever. Något som visar på detta är 

hur informanten talar om bilder och visuell kommunikation som ett sätt att förtydliga och 

bredda förståelsen samt att genom till exempel film förklara komplexa begrepp. Man 

använder sig av så kallad svag estetik i exemplet med bilder som kommunicerar och 

förtydligar ett skeende men även så kallad stark estetik där eleven är medproducent och 

aktiv i skapandeprocessen. 
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2.1.5	  Svårt	  i	  vissa	  ämnen	  att	  arbeta	  med	  estetisk	  lärprocess	  
 
I vissa kurser kan det vara svårt att direkt se en koppling till att arbeta med estetisk 

lärprocess. Ett exempel är matematik. Läraren funderar kring begreppet och kommer så 

småningom fram till att det finns estetik i matematik.  

 
I: - Det är lite svårt och veta när man läser… dokumenten när man pratar… 
vad dom egentligen är ute efter… jag har inte riktigt, jag känner ju inte 
riktigt att jag har förstått. Det är flera som säger att vi är väldigt osäkra på 
vad det gäller för nånting… i till exempel matematiken håller man ju på 
med mönsterförståelse och men då vet jag inte det blir mer 
naturvetenskapligt även om det kan hjälpa ett estetiskt öga på det sättet att 
man kan förstå varför det här är men det här är… jag kan ibland tycka att 
det är lite svårt det här om jag gör det naturvetenskapligt eller om jag lyfter 
in estetiskt… men annars kan man ju också se estetiskt lärande att man 
försöker lyfta in vissa ja, vissa rörelser hos en själv att man kopplar en 
rörelse till ett speciellt nåt speciellt man ska visa och alltid gör det på 
samma sätt när man pratar ekvationer att man alltid står och väger på det 
här sättet och det är ju medvetet när man pratar att man sänker handen på 
det sättet och det är ju ett sätt att koppla ett visst kroppsspråk till och det är 
ju egentligen där man skulle komma in men jag känner mig väldigt osäker 
på vad som förväntas av mig. Mm. Ja. 

 

Här kommer kroppsspråk och multimodalitet in som ett sätt att förstärka det man vill att 

eleverna ska lära sig. Det som problematiserar definitionen för informanten är Marner & 

Örtegrens schematiska uppdelning och definition på estetisk lärprocess kontra 

instrumentell lärprocess som delats ut i ett tidigare skede.  

2.1.6	  Olika	  kunskapsformer	  
 
På frågan om de kunde koppla estetisk lärprocess till kunskapsprocessen som helhet och 

läroplanens indelning av kunskapsprocessen i fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

ansåg lärarna att det var av stor betydelse att kunna pröva elevernas kunskaper på flera 

olika sätt. De använde sig både av bilder och kroppsspråk för att förklara svåra, komplexa 

sammanhang. 
                  H: - Jag försöker också, för att presentera fakta, fakta e svårt att ta in och då 

tänker jag framförallt på/…/ samhällskunskap och historia. Där är det ju så 
mycket fakta som man ska förstå. Jag tror att det är att ta bort till exempel 
alla bilder ur historieundervisningen… 

                     B: - Ja, då blir det jävligt tråkigt! 
                     H: … hur mycket som skulle fastna. Men jag tror att det är det här med form 

och färg, att man har saker att hänga upp sig på. Just när det är/…/ mycket 
faktakunskaper, ja, jag tror att det är lättare att placera in Gustav Vasa i rätt 
århundrade om man har ett porträtt av honom. I engelska, som jag har mest 
som ämne/…/ det går att pussla ihop enskilda ord med bilder det är ju så 
lätt att hemfalla till att titta på engelska filmer utan text och såna saker ... att 
ta till sig textsjok måste man ju också göra i litteratur i engelska och där är 
det ju svårt att … att presentera bilder för jag tror att det är individuellt, att 
man måste skapa sig sina egna bilder själv och det tycker jag är svårt att 
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lära ut hur man skapar egna bilder, inte hur man sätter sig och tittar på en 
färdig film. Sen kan man ju jobba med överstrykningspennor och små 
färgglada etiketter för att på så sätt hitta saker i texterna. Det tycker jag när 
jag introducerar… framförallt dom svaga förstår inte vitsen med det. ”Det 
är väl bara att läsa?!” men just det här att kunna göra sig bilder själv av det 
man läser tror jag är en förmåga som vi tappar någonstans när vi börjar läsa 
böcker som inte är några bilder i. Så, nånstans där. Kanske. Jag tror vi har 
det från början men … 

 

                      I språk behöver eleven läsa och producera texter. Den visuella kulturen behöver också 

problematiseras. Det finns både inre bilder som skapas i fantasin vid exempelvis 

textläsning och bilder vi kommer i kontakt med vare sig vi vill eller inte genom den 

visuella kommunikation vi är omgivna av.  

2.1.7	  Vikten	  av	  egna	  inre	  bilder	  
 

                      En av informanterna uttrycker en oro för att texten ska ta bort de inre bilderna. Samtalet 

kommer in på att det kanske inte är så enkelt med bilder och visuell kultur för alla. Den 

generation som undervisas är översköljda av visuell kommunikation och antas vara 

mycket kunniga inom området. Frågan kring den visuella kulturen och om den tar bort 

förmågan att själv skapa bilder väcks. Här återkommer kunskapsbegreppet som skönhet i 

att lära sig något och kunskap för kunskapens egen skull. Den upphöjda känslan i 

tillfredställelsen av att kunna något. 

 
D: - Det finns också en risk med alla visuella intryck vi utsätts för. Det skapar inga 
egna bilder – varför ska jag göra något själv när allt redan finns därute? Filosofi är 
en estetisk kurs egentligen för det går ut på att kunskap är skönt i sig. Det är 
platonskt – kunskap för kunskapens skull. Det är också en form av estetik. Sen om 
lärprocessen - om det är ett mål – det är en helt annan sak. För att få elever att 
förstå att kunskap är värt något i sig själv behöver man utsätta dom för alla möjliga 
typer av ifrågasättande av lärande. Jag tycker mig ha lärt genom åren att 
estetelever har lättare att acceptera att det inte finns ett enda svar på en fråga i 
filosofi. Så fort det finns ett svar är det någonting annat – naturvetenskap och inte 
filosofi. Nu är det ju helt min egen empiriska studie av mitt minne och inte nånting 
annat.  
B: - Jag ska också fortsätta på det där. Jag tycker generationen vi undervisar är ju 
ganska mätta på det visuella, färg och form liksom välpaketerad och fin disposition 
och sånt tycker jag den ger upphov till en annan typ av hunger som är berättelsen. 
Den muntliga berättelsen. Och jag tycker att faktiskt dom blir fascinerade av det på 
ett annat sätt när berättelsen i sin nakenform kommer ur en levande människa, nu 
levande människa, så att då allt annat som dom har klickat sig fram och tillbaka 
försvinner liksom på ett sätt går man i själva berättelsens estetik. Man får dom på 
det spåret man vill genom att berätta en story om levande och sånt så det – det 
tycker jag också. Den ger upphov till att visualisera vad jag berättar utan att visa 
en enda bild av det. Min… min berättelse där jag använder referenser till olika 
saker och ting ger upphov till dom att skapa sina egna bilder av vad jag berättar. 
Samma sak när vi jobbar med forskningsprojekt i laget om läspassens funktion. 
Jag har tagit mig den där teoretiska ramen för projektet och då kom jag på ett … 
vad som är enastående för läsning – den ger – när man läser Harry Potter som 
läsning – de har sin egen Harry Potter bild än när man ser filmen Harry Potter. 
Alla ser, vad heter han? Redcliffe? Läsandet ger upphov till att skapa sina egna 
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bilder och det tycker jag i sig är en estetisk process. Så att ska koppla det där med 
fakta du säger. Det är ganska intimt kopplat med att kunna göra det i 
undervisningen och låta eleverna göra sina egna bilderna sedan. Och då kanske det 
blir mer levande fakta och den sitter kvar. Min erfarenhet av den typen av former 
när man har berättande eller själv visar som lärare att man är så upplyft av 
kunnandet så blir det ganska väl sittande kunskap. Den sitter väl. Dom hela tiden 
refererar till det till och med i proven har jag sett bevis på det. Det är det som sitter 
kvar, oftast det där som kroppsligt berättande eller berättandet om en liten historia 
om Gandhis life kan vara det som hela kolonialismen och imperialismen ja … en 
kristalliserande bild av det, faktiskt. 
 

Att ständigt överösas av andras bilder kan ge problem för eleven genom brist på egna inre 

bilder, resonerar en lärare som får medhåll av en annan. En informant tycker sig ha märkt 

att eleverna är väldigt intresserade när hen skapar egna berättelser som en form för att 

förklara och ge en bild av stoffet i en kurs. Att läsa och lyssna på en talad berättelse kan ge 

upphov till egna inre bilder, vilket är en slags kreativ process som försiggår i elevens inre. 

En lärare uppfattar att elever som är vana att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer 

tenderar att vara öppnare för det okända och det de inte förstår. Det är viktigt att eleverna 

upplever att det är meningsfullt och lustfyllt att kommunicera med text genom att vidga 

textbegreppet.   

2.1.8	  Medier	  i	  undervisningen	  
 
En annan reflektion är om eleverna väljer en genomgång på You Tube för att det 

är lättare än att läsa en text eller för att det ger mer information som är lättare att 

ta till sig genom filmmediet. Är det så att man förlorar något och vinner något 

annat när eleven väljer att titta på en film i stället för att läsa en text? 

 
 G: - Jag tänker på det om berättandet. Om dom har val som elev. Själva så väljer 
dom ofta att se genomgångar genom You Tube-klipp. Det väljer dom ju hellre än 
att läsa text ofta, så det är ju mer estetiskt och visuellt att se en film om det än 
som… Dom är ju bra på det också – lär sig snabbt än genom … Samtidigt kan 
det ju finnas, om man ska va lite negativ också, att dom till exempel vill matas 
med nånting. När man läser måste man ta upp det egna, mer egna initiativ, tänka 
efter. Kan man nånting? Så att man e lite… än att nån annan ska liksom ge det 
till en, man ska bara sitta där. Och ta emot.  
 

Bilder och visuell kommunikation som förmedlare av fakta och kunskap är en annan 

vinkling av samtalet kring estetiska lärprocesser. Det finns ett didaktiskt perspektiv på 

användandet av estetiska lärprocesser. Det kreativa nämns och på olika sätt arbetar lärarna 

med att hitta olika vägar till elevernas intresse och motivation för text i olika former och 

format. De använder sig av till exempel att göra egna ”pod-casts”, de skriver drama och 
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skönlitterära texter utifrån bilder där fantasi och interaktion är centrala delar av 

lärprocessen liksom samverkan genom kamratrespons.  

2.1.9	  Lärandet	  som	  process	  och	  personligt	  uttryck	  	  
 
I ämnet svenska skiljer sig innehållet delvis från till exempel historia, religion, 

samhällskunskap och idrott och hälsa på så sätt att kärnan i ämnet bygger på talad och 

skriven text, både i egen produktion men också för eleven att tillägna sig förståelsen av det 

skrivna. Det kan vara en utmaning för den undervisande läraren i svenska att motivera och 

skapa lust till att läsa och skriva, egna och andras texter. Materialet visar på en mängd 

olika sätt som de undervisande lärarna använder sig av för att få eleverna intresserade av 

att uttrycka sig. Processen och ”görandet” lyfts fram som viktig för lärandet och hantverket 

med att skapa text i både talad och skriven form. Det kommunikativa är centralt för ämnet 

då det förväntas att det ska finnas en mottagare till texten som produceras av eleven. 

 
F: - Jag tänker lite på det som C var inne på då är vi inne på själva förmedlandet 
av kunskap – vår roll.  Jag tänker också på elevernas roll, jag tänker på… estetik 
så tänker jag på kreativitet och skapande/…/ att det finns utrymme för det. Att vi 
har, i deras kunskapsredovisningar till exempel /…/ ett visst mått av utrymme av 
skapande och kreativitet /…/. Dom har gjort podcast/…/ dom fick göra sina egna 
sommarprogram – vinterprogram – /…/ där finns ju en sorts balansgång /…/ som 
jag tycker är lite prekär eller intressant. För att till exempel skapa ett eget 
sommarprogram eller vinterprogram kan ju bli väldigt personligt. Man kan ju 
också utsätta elever för att behöva vara för personliga /…/ inte alltid kanske är så 
himla bra. Nånstans i kreativiteten och skapandet så måste man ju lägga in sig 
själv. Jag vet inte men jag tycker att det finns en svår balansgång där och jag 
tycker att skolan också kanske ska vara ett frirum där man inte behöver vara 
alltid så personlig för att det kan vara jobbigt beroende på vad man har med sig. 
Samtidigt som så många elever ser en frihet i det att få vara personlig och 
utveckla sig själva så finns det en balans i det som man måste vara lite försiktig 
med. Jag tror, jag har jobbat med estetelever, att dom har lite lättare för det…har 
kanske lite svårare för det att våga vara personliga och uttrycka sig själva men 
…jaa. 
 

Här går samtalet in på integritet och hur svårt det kan vara för olika personer att dra 

gränser för var det privata börjar och slutar. Det kan vara en baksida av att utgå från eleven 

och be denne använda ”sig själv” som för många estetisk lärprocess är synonymt med. Ett 

eget skapande där man lägger mycket av sig själv i produkten och processen. Det kan vara 

svårt att hitta en balans här. 

 
H: - Jag ser också ett problem där att uttrycka sig personligt för att jag ser ett 
problem i hur dom sätter gränser. … och jag kan förstå varför det trillar ut 
mycket mer på facebook än vad man egentligen hade tänkt sig. Därför att när 
dom väl kommer igång så finns det liksom inget stopp även om man försöker 
säga ”läs igenom vad du har skrivit. Fundera på/över vad du pratar om när du 
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spelar in, fundera på vem som ska ta del av det här, fundera på om det är jag som 
ska läsa det, tycker ni att jag ska veta det?” Där ser jag att de har problem med 
gränsdragningen, var de ska sätta stopp. Det tycker jag e på nått… delvis också 
nåt vi ska lära dom. 
B: <Mmm> 
F: - Ja, Olle Zander var ju faktiskt inne på det här ganska mycket och pratade om 
det här att uttrycka sig och uttrycka mig. Han hade ju googlat på det här och det 
fanns ju mycket mera träffar på det än att uttrycka musik eller att uttrycka konst 
eller vad det nu kan vara. Och det är ju lite också i vår tid alla ska va med i Idol, 
jag vill se mer av dig, H, och då kan det ju också bli ganska tomt. Det kan ju 
finnas mycket där som är intressant men skola ska ju också grunda med fakta 
eller kunskap som man också ska uttrycka i det här så att det inte är bara uttrycka 
sig då för att det kanske inte blir så det kan bli intressant men det kan bli för 
personligt, eller för privat, så att …74 
 

Det är tydligt att det är den modernistiska traditionen som tagit bildämnet till det 

personliga planet och ett sätt att uttrycka sig och sina känslor i stället för att se det som ett 

redskap för att processa och ta till sig kunskap i en annan form. I slutet av samtalet lyfts 

hur nära den vetenskapliga och estetiska lärprocessen ligger i förhållande till varandra. 
I: - Det är ofta man ser, det är där jag ser att det naturvetenskapliga och det 
estetiska lärprocessen kan ligga väldigt nära varann så man vet inte för det är ofta 
man kopplar till ett konkret exempel, man får titta på nånting och sen gör man 
nånting med det.  

 
Det finns tydliga kopplingar i informanternas sätt att tala om och beskriva sin 

lektionsdesign i hur man definierar och använder sig av estetiska lärprocesser.  Genom att 

använda sig av estetisk lärprocess såsom visuell kommunikation, multimodalitet och eget 

skapande ges eleverna möjlighet att genom ett vidgat textbegrepp tillgodogöra sig ett 

kunskapsstoff. 

3 Tolkning	  och	  resultat	  
De frågeställningar som undersökts i studien är: Hur definieras estetisk lärprocess av en 

grupp lärare på en gymnasieskola i Stockholms län och hur exemplifierar dessa lärare 

estetiska lärprocesser i ämnet de undervisar i? Vilka strukturer, hegemonier och diskurser 

synliggörs i talet om estetiska lärprocesser och hur framträder dessa i hur man talar om 

estetiska lärprocesser hos lärare? I empirin framgår att det inte är helt klart initialt vad en 

estetisk lärprocess är. Under studiens gång har det dock framkommit att samtliga 

informanter i undersökningen använder sig av estetisk lärprocess och ett vidgat 

textbegrepp i sin undervisning.  

                                                
74 Föreläsning med Olle Zander på Fryshusets gymnasium 2015-02-09. 
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3.1	  Tolkning	  av	  begreppet	  estetisk	  lärprocess	  

Begreppet estetisk lärprocess har varit svårt att tolka för informanterna. Många har frågat 

vad det är och i samtal med lärare framkom att det är estetisk som tolkas som huvudord 

och att det är något som har med konst och främst bildkonst att göra. Om man istället 

lägger tonvikt på lärprocess och tänker på en estetisk lärprocess blir det tydligare vad det 

handlar om. I samtalet med arbetslaget framkom olika tolkningar av vad estetisk lärprocess 

kunde innebära.  

 

En tolkning var att i själva begreppet kunskap fanns en estetik som kan kopplas till 

bildning och en diskurs var att estetiken höjer sig över det vardagliga, praktiska arbetet. 

Dock behövs det arbete som utgörs av fakta och förståelse för att kunna nå de högre 

nivåerna av lärande vilka är färdighet och förtrogenhet. I interaktion med varandra under 

samtalet kom informanterna fram till att de alla använde sig av estetisk lärprocess för att 

bland annat motivera eleverna.  

 

Ett annat exempel var att använda bilder och film som verktyg i sin undervisning för att till 

exempel förklara komplexa begrepp. Dessutom använde informanterna sig av estetisk 

lärprocess som motivationshöjare då det triggade igång eleverna eftersom visuell 

kommunikation är ett språk som eleverna möter varje dag. En fara dock, som en av 

informanterna påpekade, är att det är ett till synes ”lätt” val av eleven att låta ”sig matas” 

av fakta presenterat i filmform i stället för genom textläsning som kräver mer av eleven. 

Hen liknade det vid fågelungar som matas utan egen ansträngning vilket leder till att de 

inte kommer lika långt i sin kunskapsutveckling. 

3.2 	  Hur	  olika	  ämnen	  arbetar	  med	  estetisk	  lärprocess	  

Studien undersöker hur lärare definierar estetisk lärprocess i teori och praktik i 

undervisningen på ett gymnasium med nationella program. Genom socialkonstruktionistisk 

teori går det att urskilja normer och flytande regler som bildar sanningar vilka uppstår i 

interaktion mellan människor som gör saker, handlingar, på olika platser och i olika 

sammanhang.  

3.2.1	  Socialkonstruktionistiskt	  perspektiv	  på	  materialet	  

Ett exempel på en handling kan vara definitionen av kunskap. Den kan ses som en produkt 

av det som varit i en historisk kontext men även av det som bildar norm och utgörs av 
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kulturella kontexter. Estetikbegreppet blir något levande utifrån samspelet i fokusgruppen 

genom socialkonstruktionistiskt perspektiv. Nya normer kring begreppet bildas och 

definitionen utvecklas till att bli något mer än estetik och vackert. Ordet kunskap laddas 

med skönhet och estetik i en skolkontext. Informanternas samtal är interaktivt och det 

bildas nya sanningar genom utbyte av tankar och reflektioner kring vad estetisk lärprocess 

är. Det uppstår flera tolkningar och myter om skolan och varje ämne, hur undervisningen 

ska designas, presenteras och tolkas.  

 

I en diskursanalys definieras uttryck i en social interaktion. Genom iakttagandet av sociala 

konstruktioner och processer i hur man talar om designen av lektionen kan strukturer och 

diskurser synliggöras. Det kan visa sig både genom hur man talar om lärprocessen och hur 

man använder sig av bilder, multimodalitet, olika typer av visuell kommunikation och 

estetiska lärprocesser.  

 

Det empiriska materialet visar i bearbetning och analys på ett brett utbud av olika estetiska 

lärprocesser både som verktyg för förmedling av kunskapsstoff och som ett sätt att visa och 

ta till sig kunskap. En slutsats man kan dra utifrån detta är att eleven får möjlighet att i viss 

utsträckning påverka sin egen undervisning och sitt eget lärande. Eftersom kunskapen har 

många olika former är det viktigt att kunna fånga den på det sätt som passar eleven bäst. 

Att använda fler sinnen gör att lärandet breddas. I det transkriberade samtalet med ett 

arbetslag framkom att det arbetas med estetiska lärprocesser i samtliga kurser.  

 

Att i matematik visualisera former i geometri och att lyfta estetiken genom att påvisa 

symmetrier i mönster, i naturvetenskap för att få förståelse av processer av olika slag som 

till exempel näringskedjor, vilka kan tydliggöras genom att eleverna får visualisera dessa. I 

geografi arbetar man med estetiska lärprocesser genom att eleverna gör egna kartor utifrån 

undersökning i verkliga miljöer. I engelska görs det film och i svenska arbetar man med 

estetisk lärprocess genom att låta eleverna bland annat göra egen podradio. 75 

Historieundervisningen bygger till stor del på visuellt material för att förklara historiska 

komplexa skeenden liksom i samhällskunskapen där multimodalitet används genom flera 

metoder såsom exempelvis dramatisering, olika rollspel, film, både som kunskapskälla och 

som bearbetning av kunskap, samt bilder som förklaringsstöd och kommunikation. 

                                                
75 Podcast är en radiosändning som går att ladda ner till dator, radio eller musikspelare. 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/podcast 2015-04-08. 
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4 Slutdiskussion	  

4.1	  Att	  medvetandegöra	  och	  utveckla	  estetiska	  lärprocesser	  på	  en	  gymnasieskola	  

 Att estetiska kurser numera till stor del är frivilliga i gymnasieskolan utom på estetiska 

programmet påverkar oss som arbetar där i hur vi ska se på och värdera dessa ämnen. 

Eftersom det är vi lärare som ska utbilda den visuella generationen behöver vi som arbetar 

i skolan medvetandegöra och utveckla vår kompetens och kunskap om estetiska 

lärprocesser och multimodalitet. Det är av stor vikt att få kunskaper inom detta område då 

det är tillgängligt överallt, för alla och på många olika sätt.  

 

Vidare kan man problematisera huruvida det verkligen är en väg för eleverna att ta till sig 

information och fakta genom visuella kanaler såsom bild och rörlig bild kontra text i 

skriftlig form. Det som krävs är olika kompetenser i läsning av text och bild. Genom 

bildläsningsmetoder, till exempel olika analysmodeller, kan vi skaffa oss verktyg att läsa 

bilder på djupet och så att säga komma bakom ytan. Det går att se och förstå bilder genom 

”djupläsning” och sätta dem i en kontext.  

 

Tillsammans med processen, vilket är en del av förutsättningen för att kunna göra en 

rättvisande visuell tolkning, exempelvis i en elevpresentation i form av en bildserie, utgör 

en estetisk lärprocess i kunskapandet att eleven får möjlighet att visa på både förståelse och 

förtrogenhet med ett kunskapsområde.  

 

I den estetiska lärprocessen utgår man ifrån att eleven har egna erfarenheter som bidrar till 

kunskapsutvecklingen. Eleven är medskapare till sitt eget lärande och blir därigenom en 

naturlig och aktiv deltagare. I ett samspel med omgivningen produceras lärande i en 

växelverkan mellan andra elever och läraren. Att medvetandegöra att estetisk lärprocess är 

en metod och att vidga begreppet estetisk lärprocess är en viktig uppgift för oss som är 

utbildade inom området. Det kan utgöra fortsatt forskning inom fältet och skulle kunna bli 

underlag för en studie om att undersöka hur man kan arbeta för att medvetandegöra och 

utveckla estetisk lärprocess som metod i undervisningen av teoretiska kurser på gymnasiet. 

4.1.1	  Kommunikation	  genom	  sinnen	  –	  multimodalitet	  

Idag lever vi i ett samhälle där bildkommunikation tillsammans med multimodala sätt att 
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interagera med varandra utgör en stor del av dialogen i det offentliga rummet.76 Det 

multimodala innebär att vi kommunicerar genom gester, bilder, dans och teater till 

exempel. Genom olika typer av kultur får vi möjlighet att fördjupa vår bild av olika 

händelser och människor. Ett exempel på detta är en teaterpjäs, Götgatan, som för 

närvarande spelas på Dramatens unga scen och handlar om ungdomskravaller i Stockholm 

och Götgatan på 1940-talet. Iscensättningen kan hjälpa oss att förstå oss själva, vår historia 

och samtid genom att visa hur olika grupper då ställdes mot varandra och slutade i 

upplopp.77 Tanken med att spela och se pjäsen kan vara att belysa hur det går att hitta 

paralleller till vår tid och de upplopp som var i Husby 2013 och på så sätt förstå hur vår 

historia kan kopplas till nutida händelser.78  

  Det är ett exempel på hur det går att fördjupa och använda sig av den visuella kulturen 

och den estetiska lärprocessen i undervisningen i till exempel samhällskunskap och 

historia. Den generation som nu är elever på gymnasiet är uppväxta i det multimodala 

samhället och vana vid estetiska lärprocesser. För dem är det en naturlig del av deras 

vardagliga liv att använda sig av visuella och multimodala sätt att kommunicera.79  

4.1.2	  Bildläsningskompetens	  

I analysen av olika visuella arbetsmetoder kan analysmetoder såsom bildläsning och 

semiotik, med olika betydelsebärande tecken, vara verktyg för att hitta betydelser i 

materialet utifrån samtalet genom bildelicitering.80 

 

Bildläsning är en kompetens och kan övas upp. Gillian Rose behandlar i sin bok Visual 

Methodologies vad det innebär och hur man genom speciella metoder kan definiera och 

tolka den visuella kultur vi lever i.81 Att läsa bilder kan ge en mängd information om både 

tid, plats och person. En bild kan läsas på flera olika sätt och på olika nivåer. I en 

bildelicitering använder man sig av bilder som utgångspunkt för ett samtal. Tanken är att 

bilden ska sätta igång processer hos den som tittar på den och på så sätt kan samtalet få en 
                                                
76 Didaktisk design med multimodala hjälpmedel http://www.ur.se/Inspiration/Didaktikens-verktyg 2014-12-
12. 
77 Pjäsen ”Götgatan” visas på Dramatens unga scen och drar paralleller till upploppen i vissa förorter till 
exempel Husby 2014. 
78 Rapport om Husbykravallerna http://www.stockholmia.stockholm.se/media/pdf/Husbycolored.pdf  2015-
02-13. 
79 Skolverkets information kring multimodalitet 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690 
2014-12-12. 
80 Rose (2012), s. 113, 119. 
81 Ibid., s. 2 ff. 
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friare form då associationer och tolkningar ges ett större spelrum.82 Det blir en lärsituation, 

förutom ett möjligt examinationstillfälle, när eleverna visar arbeten som de skapat genom 

att använda sig av estetisk lärprocess. Man kan diskutera och problematisera huruvida det 

också är ett lärsituation att visa sin kunskap för andra genom bilder.  

 

Det går att utvidga begreppet examination och vad detta kan innebära, är det en 

fortsättning på ett ämnesområde eller ett slut? Det behöver även föras en diskussion kring 

de arbetsformer vi använder oss av i skolan. Organiserar vi arbetet så att vi avslutar ett 

kunskapsmoment precis när förutsättningarna är som gynnsammast? Genom att diskutera 

utifrån en elevs bildmaterial kommer en mängd tankar och reflektioner fram som har med 

helhet, lektionsdesign och hur vi använder estetiska lärprocesser som både verktyg att 

tillägna sig kunskap men även som ett sätt att visa kunskap på. En fördel är att andra kan ta 

del av den kunskapen och ett samspel sker mellan individer som ökar förståelsen hos 

eleven. 

4.1.3	  Framtida	  arbete	  

I Göran Lindes bok om läroplansteori berättas om den ryske filosofen och pedagogen Lev 

Vygotskij. Han menade att kunskap sker i samklang med omgivningen i en dialektisk 

kunskapstradition. Det innebär att läraren utmanar eleven genom att problematisera och 

skapa utmaningar som ger eleven möjlighet att visa sina kunskaper genom att synliggöra 

hur tanken och handlandet förenas i det praktiska görandet.83 Det går att ifrågasätta hur fritt 

det är när läraren är den som ändå leder undervisningen i en viss riktning genom sitt sätt att 

styra lektionens innehåll. Frågor och problematiserande av kunskapen styrs fortfarande i 

hög grad av läraren eftersom det leder till ett specifikt mål som ska uppnås. Därför är det 

ett viktigt forskningsområde att i framtida forskning studera hur man kan utveckla och 

bredda lärares visuella kompetens. Att uppmärksamma detta område och fortbilda lärare 

gör att elevers förutsättningar till lärande breddas och synen på kunskap vidgas. 

                                                
82 Rose (2012), s. 305. 
83 Linde, Göran(2000/2012) tredje upplagan ”Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori” Lund: 
Studentlitteratur, s. 34; Om Lev Vygotskij http://www.ur.se/Produkter/145291-Pedagogikens-giganter-Lev-
Vygotskij 2015-03-27. 
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Bilaga 1 
 
Uppgift 1 ämnesdidaktiskt uppdrag 
 
Estetiska lärprocesser plan för lå 14/15 
 
Mål: 

• Att öka förståelsen för estetiska lärprocesser 
• Att börja använda sig av estetiska lärprocesser i undervisningens 

teoretiska delar 
 
 
Hej! 
 
Vi talade på det senaste ämnesdidaktiska mötet om att undersöka om, och i så fall hur, 
varje ämne använder sig av estetiska, kreativa lärprocesser. I vissa ämnen arbetar man 
mycket med kreativa lärprocesser medan man i andra gör det i mindre utsträckning. Det 
jag hade som önskemål var att ni i ämneslagen gör en inventering av vad estetiska 
lärprocesser kan innebära i era respektive ämnen, om och i så fall hur ni tänker kring, och 
använder er av, estetiska/kreativa lärprocesser. Jag bifogar en modell som är hämtat ur 
forskarna Anders Marner och Hans Örtegrens undersökning kring detta. 
  
Om det går bra, och med er tillåtelse, tänkte jag använda detta som material och underlag 
till den magisteruppsats jag skriver under detta läsår på Konstfack. Jag vet att ni alla har 
mycket att göra men hoppas att ni ändå kan ta lite av er tid till detta i ämneslagen. 
  
Arbetsgång: 
Mitt förslag är att börja med att definiera begreppet ”estetisk lärprocess” och sedan göra en 
inventering av vad och hur man kan använda sig av det här sättet att arbeta genom konkreta 
exempel.  
 
Mejla mig det ni kommer fram till i inventeringen och det material/tips/ideer/göranden ni 
har. Allt det här sammanställer jag och det blir underlag till en "tipsbank" som att alla kan 
ta del av. Ni gör förstås det ni hinner och kan! 
  
Tidsplan: 
Om det går att genomföra inventeringen till jullovet och konkretiseringar till sportlovet 
(eller påsklovet?) vore det fantastiskt bra. 
  
Behöver ni mer information eller annat så är det bara att höra av sig! Jag kan även komma 
på era ämnesmöten om ni vill det.  
 
Lycka till! 
 
Hälsningar Annica 
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Bilaga 2 
 
Definition ur Marner, Anders och Örtegren, Hans (2003) En kulturskola för alla – 
estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling: Liber distribution. 

 

 

Instrumentella lärprocesser  

 

Elever som behållare för kunskap 

Läraren som förmedlare av färdig kunskap 

Enstämmig skolmiljö 

Fakta 

Atomisering 

Fast textbegrepp 

Svar utan frågor 

Automatiserad kunskap 

Reproduktion 

Snävt kunskapsbegrepp 

Ytkunskap 

Förvärvad kunskap 

Fasta begrepp 

Entydlig kunskap 

 

 

 

Estetiska lärprocesser 

 

Eleven som medskapare i en 

kunskapsprocess 

Läraren som iscensättare av 

kunskapstraditioner 

Flerstämmig skolmiljö 

Upptäckt 

Transfer, överskridning 

Vidgat textbegrepp, multimodalitet 

Kunskap ur dialog 

Främmandegörande kunskap 

Kreativitet 

Vidgat kunskapsbegrepp 

Djupkunskap 

Förvande kunskap 

Skapande begrepp 

Mångtydig kunskap 
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Bilaga 3 
 
Intervju med ett arbetslag v 8 måndag 

 

 Medverkande:                        

Samtalsledare: Annica Thoré 

 LB- sh, hi                       

 LF- sv                      

 LC - idr, hi                      

 LI - ma                      

 LG- ge                      

 LD- sv fi                      

 LH - sa inget                      

Rummet för intervjun är ett klassrum med fönster längs ena väggen och mittemot är det ett 

glasparti där det finns en dörr som leder in till klassrummet och utanför är det en arbetsyta 

med datorer och bord och stolar samt två soffor.  

 

Transkribering av intervjun 

 

A. Såå, då sätter vi igång. Jaa, estetiska lärprocesser. Någon som vill börja och ta vad ni 

tänker kring det. Ja? 

B. Jag har ingen aning! Det är det enda jag kan börja med. Det är en bra början tycker 

jag! 

A. Jaa, det är en bra början. 

B. Vad menas med det? 

C. Ja, vi har diskuterat lite om det i mitt ämneslag och i mitt ämne idrott och hälsa finns 

det några ganska naturliga inslag till exempel dans att man verkligen skapar nånting 

som känns som en estetisk *lärprocess*. Men det blir generellt när man jobbar med 

kroppen och rörelser så upplever jag att det finns mycket inte bara i de tydligt estetiska 

delarna utan även att springa. Man kollar mycket på rörelser hur man anpassar till 

olika saker som jag känner skulle kunna vara en estetisk lärprocess.  

D. Det finns till viss del i svenskan också när det gäller muntlig framställning eller 

muntligt framförande när det gäller den kroppsliga rörelsen när man framställer ett 
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visst syfte ju mer medveten man är hur man kan använda sin kropp desto bättre är det 

ju.  

B. Handlar det bara om kroppsrörelser? 

D. Nej, det är det inte men det var bara ett exempel. 

F. Men om man tänker på ordet estetik. Vad betyder det? Rent estetiskt? Nä, då tänker 

man ju, nej jag tänker på nånting estetisk, att det är viktigt att något är vackert eller att det 

är estetiskt att det finns något högre värde i det man gör men jag vet inte riktigt hur man 

ska förklara ordet estetisk. En estet tycker ju att det är viktigt att saker och ting är vackra 

för ögat men jag tycker att vi pratar om att det finns det estetiska programmet, att det finns 

estetiska ämnen man kan läsa och att i skolan estetiska ämnen är väl bild, musik, teater 

precis såna ämnen räknas ju till de estetiska och om man tänker då som andra lärprocesser 

i dom ämnena än i de teoretiska det vet jag inte men jag fantiserar om att det är någonting 

annat att utgå från fakta om att så här och så här är det annat att man kanske provar och 

utforskar saker och ting själv på nåt sätt. Nej, jag vet inte. Jag inte heller någon aning om 

vad estetiska lärprocesser är för nånting. 

G. men jag tänker att det är lite – att det finns med hela tiden i saker då eller med teater att 

man nånstans spelar lite teater också när man är lärare att man berättar om saker och 

medvetet. Man tänker att man gör det så att dom lär sig så mycket som möjligt. Sen kan 

det ju vara vissa jättedåliga, *som jag då*, som skulle behöva vara bra att rita på tavlan 

men andra då som kan det kanske klarar det jättemycket med det. Men man kan ju visa 

bilder och så där också. Men det som jag tänker mest på som vi har gjort är ett rollspel 

förra året i … sen har vi gjort kartor, dom har gjort egna kartor om områden och där finns 

ju estetiken med ju. Så att det är ju med hela tiden. Forum för levande historia var ju med 

där i historia, nej samhällskunskap var det ju. Det är ju också lite rollspel där, lite estetisk 

lärprocess. Men det borde ju vara med i det mesta hela tiden. Tror jag. 

H. Jag har också funderat mycket på hur man skulle kunna få in det i engelskan inte 

genom att spela teater kanske utan jag tycker också jag vet inte om det måste vara vackert 

men det måsta ha och göra med form och färg olika former av rörelser eller olika former. 

Former! Och jag tror att man måste hitta, eller jag vet, att man måste variera 

inlärningsformer för att hitta och tillgodose så många som möjligt ..eeh men jag tror att 

det är svårt när man själv inte…vad är estetiska inlärningsprocesser… när man inte 

tecknar eller läser illustrerade klassiker. Det måste va nånting mer än, som ligger närmare 

som liksom är lättare och få tag i på nåt vis. Jag vet inte hur jag ska förklara det ordentligt, 

jag vet inte riktigt vad jag tänker ibland. 
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C. Men jag tänker så som iallafall jag har upplevt det att jag själv hoppas jag hos eleverna 

alltså att man får skapa. Till exempel har de tyckt om när jag har samhällskunskap att 

eleverna får göra egna filmer och podcasts har vi gjort. Alltså att man får tänka på inte 

bara vad innehållet är utan hur det ska presenteras. Och det tänker jag är den estetiska 

lärprocessen att man får hjälp av nåt som blir lite snyggare än att bara skriva på papper 

svart på vitt. Ehh. Ja.  

G. Det finns med – det har vi haft en liten uppgift nu där försökte jag nu sist bara så enkla 

saker som textredigering. Som en estetisk lärprocess, tycker jag, hur man gör någonting 

med underrubriker bilder och ja, man lär sig ju både själv att göra på det sättet och andra 

lär sig mycket lättare texten om den e lite jobbad med.  

B. <Mmm>… När jag börjar tänka lite och det börjar utkristalliseras i huvudet så … först 

jag kan tänka mig mina ämnen både samhällskunskap och historia kan man visualisera 

historien på ett sätt som det har varit i estetiska former till exempel en tavla av Gustav den 

tredje eller en staty om honom eller en bild av franska revolutionen eller Guernica liksom 

för att...Det håller jag på med ganska mycket för att genom det försöker jag då 

kommunicera vad som är vacker i det då. Men sen har jag det här ju bara ett verktyg för 

mig då. Målet är förståelse och där kommer jag in på en annan estetisk process: 

förståelsens estetik tänker jag på. För att jag tycker att förstå nånting är vackert! Det 

tycker jag. För mig fungerar det så. Jag blir upplyft av den förståelsen så jag kan gå till en 

högre förståelse genom att använda den första förståelsen som ett trappsteg. Och då 

förädlar man sig själv för förädling är vackert, tycker jag. Och då försöker jag förädla 

kunskap genom att bara en blick liksom, ögonen skiner, och det älskar jag och jag vill 

uppnå den. Må det vara genom Guernica, genom vad jag ritar på tavlan (skratt) vad jag 

visar själv när jag berättar om dess egen … som dödade hela det brittiska imperiet, jaa, allt 

liksom riktar sig på den där förståelsens estetik egentligen, tycker jag. 

G. Jag har ju varit med på din lektion och sett att du gör ju mycket..  

B. Jaa, jag gör mycket… Hela mina lektioner är bilder… 

G. Verkligen estetiskt! 

I. Det är lite svårt och veta när man läser… dokumenten när man pratar… vad dom 

egentligen är ute efter…jag har inte riktigt, jag känner ju inte riktigt att jag har förstått. 

Det är flera som säger att vi är väldigt osäkra på vad det gäller för nånting… ehh…i till 

exempel matematiken håller man ju på med mönsterförståelse och men då vet jag inte det 

blir mer naturvetenskapligt även om det kan hjälpa ett estetiskt öga på det sättet att man 

kan förstå varför det här är men det här är…jag kan ibland tycka att det är lite svårt det här 
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om jag gör det naturvetenskapligt eller om jag lyfter in estetiskt… men annars kan man ju 

också se estetiskt lärande att man försöker lyfta in vissa ja, vissa rörelser hos en själv att 

man kopplar en rörelse till ett speciellt nåt speciellt man ska visa och alltid gör det på 

samma sätt när man pratar ekvationer att man alltid står och v äger på det här sättet och 

det är ju medvetet när man pratar att man sänker handen på det sättet och det är ju ett sätt 

att koppla ett visst kroppsspråk till och det är ju egentligen där man skulle komma in men 

jag känner mig väldigt osäker på vad som förväntas av mig. Mm. Ja. 

A. Om man tänker på de fyra f-en så tycker jag utifrån samtalet att faktan och 

förståelsen… om ni tänker så… sen har vi färdighet och förtrogenhet och koppla det till 

estetiska lärprocesser. Är det några av er…? Ni har varit inne på det fast ni använder inte 

er av begreppet estetiska lärprocesser för att fördjupa förståelsen? 

H. Jag försöker också, för att presentera fakta, fakta e svårt att ta in och då tänker jag 

framförallt på, på… samhällskunskap och historia. Där är det ju så mycket fakta som man 

ska förstå. Jag tror att det är att ta bort till exempel alla bilder ur historieundervisningen. 

B. Ja, då blir det jävligt tråkigt! 

H. … hur mycket som skulle fastna. Men jag tror att det är det här med form och färg, att 

man har saker att hänga upp sig på. Just när det är såna här, vad ska man säga, mycket 

faktakunskaper, ja, jag tror att det är lättare att placera in Gustav Vasa i rätt århundrade 

om man har ett porträtt av honom. I engelska, som jag har mest som ämne, ja, det går att 

pussla ihop enskilda ord med bilder det är ju så lätt att hemfalla till titta på engelska filmer 

utan text och såna saker .att ta till sig textsjok måste man ju också göra i litteratur i 

engelska och där är det ju svårt att … ehh att presentera bilder för jag tror att det är 

individuellt, att man måste skapa sig sina egna bilder själv och det tycker jag är svårt att 

lära ut hur man skapar egna bilder, inte hur man sätter sig och tittar på en färdig film. Sen 

kan man ju jobba med överstrykningspennor och små färgglada etiketter för att på så sätt 

hitta saker i texterna. Det tycker jag när jag introducerar…  framförallt dom svaga förstår 

inte vitsen med det. ”Det är väl bara att läsa?!” men just det här att kunna göra sig bilder 

själv av det man läser tror jag är en förmåga som vi tappar någonstans när vi börjar läsa 

böcker som inte är några bilder i. Så, nånstans där. Kanske. Jag tror vi har det från början 

men … 

D. Det finns också en risk med alla visuella intryck vi utsätts för. Det skapar inga egna 

bilder – varför ska jag göra något själv när allt redan finns därute? Filosofi är en estetisk 

kurs egentligen för det går ut på att kunskap är skönt i sig. Det är platonskt – kunskap för 

kunskapens skull. Det är också en form av estetik. Sen om lärprocessen - om det är ett mål 
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– det är en helt annan sak. För att få elever att förstå att kunskap är värt något i sig själv 

behöver man utsätta dom för alla möjliga typer av ifrågasättande av lärande. Jag tycker 

mig ha lärt genom åren att estetelever har lättare att acceptera att det inte finns ett enda 

svar på en fråga i filosofi. Så fort det finns ett svar är det någonting annat – 

naturvetenskap och inte filosofi. Nu är det ju helt min egen empiriska studie av mitt minne 

och inte nånting annat.  

B. Jag ska också fortsätta på det där. Jag tycker generationen vi undervisar är ju ganska 

mätta på det visuella, färg och form liksom välpaketerad och fin disposition och sånt 

tycker jag den ger upphov till en annan typ av hunger som är berättelsen. Den muntliga 

berättelsen. Och jag tycker att faktiskt dom blir fascinerade av det på ett annat sätt när 

berättelsen i sin nakenform kommer ur en levande människa, nu levande människa, så att 

då allt annat som dom har klickat sig fram och tillbaka försvinner liksom på ett sätt går 

man i själva berättelsens estetik. Man får dom på det spåret man vill genom att berätta en 

story om levande och sånt så det – det tycker jag också. Den ger upphov till att visualisera 

vad jag berättar utan att visa en enda bild av det. Min… min berättelse där jag använder 

referenser till olika saker och ting ger upphov till dom att skapa sina egna bilder av vad 

jag berättar. Samma sak när vi jobbar med forskningsprojekt i laget om läspassens  

funktion. Jag har tagit mig den där teoretiska ramen för projektet och då kom jag på ett … 

vad som är enastående för läsning – den ger – när man läser Harry Potter som läsning – de 

har sin egen Harry Potter bild än när man ser filmen Harry Potter. Alla ser, vad heter han? 

Redcliffe? Läsandet ger upphov till att skapa sina egna bilder och det tycker jag i sig är en 

estetisk process. Så att ska koppla det där med fakta du säger. Det är ganska intimt kopplat 

med att kunna göra det i undervisningen och låta eleverna göra sina egna bilderna sedan. 

Och då kanske det blir mer levande fakta och den sitter kvar. Min erfarenhet av den typen 

av former när man har berättande eller själv visar som lärare att man är så upplyft av 

kunnandet så blir det ganska väl sittande kunskap. Den sitter väl. Dom hela tiden refererar 

till det till och med i proven har jag sett bevis på det. Det är det som sitter kvar, oftast det 

där som kroppsligt berättande eller berättandet om en liten historia om Gandhis life kan 

vara det som hela kolonialismen och imperialismen ja … en kristalliserande bild av det, 

faktiskt. 

 G. Jag tänker på det om berättandet. Om dom har val som elev. Själva så väljer dom ofta 

att se genomgångar genom YouTube-klipp. Det väljer dom ju hellre än att läsa text ofta, 

så det är ju mer estetiskt och visuellt att se en film om det än som… Dom är ju bra på det 

också – lär sig snabbt än genom … Samtidigt kan det ju finnas, om man ska va lite 



 48 

negativ också, att dom till exempel vill matas med nånting. När man läser måste man ta 

upp det egna, mer egna initiativ, tänka efter. Kan man nånting? Så att man e lite… än att 

nån annan ska liksom ge det till en, man ska bara sitta där. Och ta emot.  

F. Jag tänker lite på det som C var inne på då är vi inne på själva förmedlandet av kunskap 

– vår roll.  Jag tänker också på elevernas roll, jag tänker på… estetik så tänker jag på 

kreativitet och skapande så att det finns utrymme för det. Att vi har i deras 

kunskapsredovisningar till exempel så finns det ett visst mått av utrymme av skapande 

och kreativitet när vi har gjort. Dom har gjort podcast, jag gjorde, dom fick göra sina egna 

sommarprogram – vinterprogram – där finns ju också, det behöver ju inte, en sorts 

balansgång där som jag tycker är lite prekär eller intressant. För att till exempel skapa ett 

eget sommarprogram eller vinterprogram kan ju bli väldigt personligt. Man kan ju också 

utsätta elever för att behöva vara för personlig inte alltid kanske är så himla bra. Nånstans 

i kreativiteten och skapandet så måste man ju lägga in sig själv. Jag vet inte men jag 

tycker att det finns en svår balansgång där och jag tycker att skolan också kanske ska vara 

ett frirum där man inte behöver vara alltid så personlig för att det kan vara jobbigt 

beroende på vad man har med sig. Samtidigt som så många elever ser en frihet i det att få 

vara personlig och utveckla sig själva så finns det en balans i det som man måste vara lite 

försiktig med. Jag tror, jag har jobbat med estetelever, att dom har lite lättare för det. ..har 

kanske lite svårare för det att våga vara personliga och uttrycka sig själva men …jaa. 

H. Jag ser också ett problem där att uttrycka sig personligt för att jag ser ett problem i hur 

dom sätter gränser. Eeh… och jag kan förstå varför det trillar ut mycket mer på fecebook 

än vad man egentligen hade tänkt sig. Därför att när dom väl kommer igång så finns det 

liksom inget stopp även om man försöker säga ”läs igenom vad du har skrivit. Fundera 

på/över vad du pratar om när du spelar in, fundera på vem som ska ta del av det här, 

fundera på om det är jag som ska läsa det, tycker ni att jag ska veta det?” Där ser jag att de 

har problem med gränsdragningen, var de ska sätta stopp. Det tycker jag e på nått… delvis 

också nåt vi ska lära dom. 

B. Mmm.  

F. Ja, Olle Zander var ju faktiskt inne på det här ganska mycket och pratade om det här att 

uttrycka sig och uttrycka mig. Han hade ju googlat på det här och det fanns ju mycket 

mera träffar på det än att uttrycka musik eller att uttrycka konst eller vad det nu kan vara. 

Och det är ju lite också i vår tid alla ska va med i Idol, jag vill se mer av dig, H, och då 

kan det ju också bli ganska tomt. Det kan ju finnas mycket där som är intressant men 

skola ska ju också grunda med fakta eller kunskap som man också ska uttrycka i det här så 
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att det inte är bara uttrycka sig då för att det kanske inte blir så det kan bli intressant men 

det kan bli för personligt, eller för privat, så att … 

A. Det kan bli för privat eller för personligt. I det här med estetiska lärprocesser handlar 

det om sinnen och lärandet. Om man ser nånting, hör nånting, gör nånting och man 

visualiserar och det är ju ofta det det handlar om. Egentligen, vilket var tydligt i början, 

det här med estetisk förvillar och förirrar.  

X. <MMmm>. 

A. Det heter ju så men frågan är om det är ett bra begrepp, att kalla det på det viset. För 

det jag hör när jag lyssnar på er är att alla ni jobbar med estetiska lärprocesser. 

X. <Mmm>. 

A. På väldigt olika sätt men också på samma sätt. Som i matten talar du om mönster och 

det är ju något som jag uppfattar att ni säger att ni använder estetiska lärprocesser för 

att nå en ökad förståelse.  

I. <Mmm>. 

A. Både när man lär ut och lär in.  

I. Det är ofta man ser, det är där jag ser att det naturvetenskapliga och det estetiska 

lärprocessen kan ligga väldigt nära varann så man vet inte för det är ofta man kopplar 

till ett konkret exempel, man får titta på nånting och sen gör man nånting med det.  

A. Ja, precis. Jaaa, tiden är ute och tack så jättemycket. Jag har en massa bra material och 

jag är jättenöjd. Tack ska ni ha! 
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Bilaga 4 
 
 
”Bildningsanlaget kan emellertid – som alla naturens gåfvor – utvecklas eller undertryckas. 
Det senare sker, i regeln, genom det nu rådande skolsystemet.  

Den mängd af varandra jagande intryck, som en enda skoldag nu erbjuder, förslöa 
tankekraften lika väl som känslan och fantasien. Af allt det myckna stoff, som nutidens ofta 
ypperliga undervisning tillför barnen, är det en ytterligt liten del, hvilken genom innerlighet i 
tillägnelsen blir deras egendom, eller, med andra ord, för dem varder ett bildningsmedel. Det 
för den personliga utvecklingen oumbärliga själfarbetet består endast i läxplugg, emedan tiden 
nästan aldrig räcker till för att läsa böcker, dvs. dricka ur källorna till de kunskaper, dem 
lärjung- arna under femton år av sitt lif i stället intaga som mixturer, i vissa teskedtal om 
dagen.  

Utom denna, mot all äkta bildning grundfientliga, mångfald av stoff och ytlighet i tillägnelsen 
af stoffet, kommer äfven att undervisningen ofta är ensidigt förståndsmässig, så att känsla och 
fantasi erhålla föga näring.  

––– ���I stället för det innerliga samband med mänskligheten och samtiden, som borde vara 
skolans resultat, ser man hos den ungdom, som utgår från skolsalarna, en ifrig sträfvan att 
inpassa alla mötande erfarenheter i abstrakta kategorier. Hvad denna ungdom framför allt 
saknar, det är just den äkta bild- ning, hvilken medför en djup humanitet, ger förmågan att 
erkänna det goda hos olika tänkande och att förstå det lefvande lifvets mångskiftande 
företeelser.” 

Ellen Key��� 

Skolan och bildningen, 1897  

 
 
 
  
 
 
 

 


