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Sammanfattning 
 
Inledning: Utgångspunkten i det här examensarbetet har varit estetiska lärprocesser i 

språkundervisningen. Studien har syftat till att jämföra språkundervisningen i Sverige med 

språkundervisningen i Ghana. Forskning har visat att estetiska lärprocesser har en viktig roll i 

elevers språkutveckling (Wiklund 2009). Estetiska lärprocesser är en del av både den 

ghananska och svenska läroplanen och motiveras i båda länderna med att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sin kreativitet. I studien har lärarnas sätt att inkludera estetiska 

lärprocesser undersökts. För att få en grundläggande förståelse för lärarnas undervisning har 

också syftet med estetiska lärprocesser i respektive utbildningssystem undersökts.  

 

Syfte: Studiens syfte är att jämföra svenska och ghananska lärares sätt att inkludera estetiska 

lärprocesser i sin språkundervisning. 

 

Metod: Studien har genomförts med två olika forskningsmetoder, observation och self-

report. Totalt har sex olika klassrumssituationer observerats och analyserats. De sex lärare 

som deltog i observationerna har också svarat på frågeställningarna som fanns i self-reporten. 

Svaren från dessa har sammanställts och analyserats. Genom observationer har lärarnas 

arbetssätt synliggjorts medan self-reporten har belyst lärarnas förhållningssätt gentemot 

estetiska lärprocesser i språkundervisningen. Resultatet av studien har satts i relation till 

forskning kring estetiska lärprocesser och Deweys teorier kring ett aktivitetsbaserat lärande.  

 

Resultat: Resultatet av vår studie visar att samtliga lärare har ett positivt förhållningssätt till 

användandet av estetiska lärprocesser. Användandet och syftet med detta skiljer sig däremot 

åt. I Sverige används dessa ämnen för att skapa en varierad undervisning medan de i Ghana 

används som hjälpmedel för att underlätta inlärning.   



 

Abstract 
 
Introduction: The purpose of this study is to compare how teachers in Sweden and Ghana 

include aesthetic representations in their language education. Research has shown that 

aesthetic representations play an important role in pupil’s language development (Wiklund, 

2009). Aesthetic representations are included in both Sweden’s curriculum as well as in 

Ghana’s to lay the foundation for creativity development. This study has researched teachers’ 

ways of integrating aesthetic representations into their language education. To help us 

understand teachers’ ways of teaching we have also researched the purpose of aesthetic 

representations according to each country’s curriculum.  

 
Purpose: Our purpose is to compare Swedish and Ghanaian teacher’s ways of including 

aesthetic representations in their language education. 
 
Method: Our methods of research were observation and self-report. A total of six teachers 

participated in the study, three in Sweden and three in Ghana. Through observation we were 

able to observe the teachers’ ways of including aesthetic representations and through a self-

report we attempted  to make the teachers approach towards aesthetics visible. The findings 

have then been put in the context of research about aesthetic representations and Deweys 

theory about activity based learning. 

 

Findings: The findings of our study shows that all of the participating teachers have a 

positive approach towards the use of aesthetic representations in their language education, but 

how they include it and the reason for including it is different for the Swedish teachers 

compared to the Ghanaian teachers. In Sweden the participating teachers include aesthetic 

representations to create a varied language education. The participating teachers in Ghana use 

aesthetics to make it easier for their pupil’s to learn.  
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INLEDNING 
Området för denna studie är estetiska lärprocesser i språkundervisningen. Vi har genomfört en 

fältstudie där vi undersökt hur lärare i Ghana och Sverige involverar estetiska lärprocesser i 

sin språkundervisning. Vi har valt att fokusera på estetiska lärprocesser i språkundervisningen 

eftersom det är grundläggande kunskaper att kunna läsa och skriva. Som lärare behöver vi 

vara medvetna om hur vi kan stärka elevers lärande och därmed behöver vi ha kunskaper i hur 

vi kan arbeta för att ge eleverna möjlighet att möta olika former av undervisning. 

 

I vår utbildning har vi vid återkommande tillfällen fått arbeta med estetiska lärprocesser och 

valde därför att undersöka hur verksamma lärare arbetar med detta i Sverige och i ett u-land 

som Ghana. I vår utbildning har vi mött estetiska lärprocesser under vår verksamhetsförlagda 

utbildning och vår uppfattning är att det är populära inslag i undervisningen. Vi vill därför 

undersöka hur estetiska inslag kan användas och varför det bör användas. Som lärare behöver 

vi ha en didaktisk medvetenhet. Vi behöver vara säkra på hur vi organiserar vår undervisning 

och ha en tanke bakom vad vi väljer att inkludera. Wiklund (2009) redogör för forskning som 

visat att estetiska uttrycksformer spelar en viktig roll för elevers språkutveckling. Därmed 

behöver vi kunna inkludera estetiska lärprocesser på ett språkutvecklande sätt. Vi valde att 

genomföra en komparativ studie för att få en bredare syn på hur estetik kan användas och i 

vilket syfte. Mer kunskap kring fördelar och nackdelar med estetiska lärprocesser samt hur det 

kan användas kan göra det möjligt för oss att kritiskt reflektera kring estetik i 

språkundervisningen. Detta kan i sin tur göra det möjligt för oss att använda oss av och 

inkludera det på ett språkutvecklande sätt.  

 

Liberg (2012, s. 231) redogör för att det sätt som lärare undervisar på, och de val som lärare 

gör, ofta grundar sig i hur de brukar göra. Traditionen har en stor makt över hur lärare 

planerar och genomför sin undervisning. Vi åkte därför till ett annat land för att genomföra 

delar av vår studie med förhoppning om att få möjlighet att se på undervisning från ett annat 

perspektiv. Vi ville få nya upplevelser och erfarenheter för att kunna vidga våra vyer och 

reflektera kring hur vi vill bedriva undervisning i framtiden. Genom att få möjlighet att ta del 

av ett annat skolsystem kan vi reflektera kring det skolsystem som vi själva är uppväxta i. Vi 

behöver vara medvetna om vad vi gör i våra klassrum och varför. Anledningen till att vi valde 

Ghana är att det är ett land med skolplikt som är helt främmande för oss. Ghana är ett 

utvecklingsland och en före detta engelsk koloni vilket gör att de har engelska som officiellt 

språk.  

 

Såväl Sveriges som Ghanas läroplan redogör för användandet av estetik i undervisningen och 

betonar vikten av att utveckla elevernas kreativitet. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, rev. 2016) betonar att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

sin kreativitet. Eleverna ska få uppleva känslor och stämningar genom drama, dans, musik 

och skapande aktiviteter som inslag i undervisningen. Enligt Teaching syllabus for Creative 

Arts (primary school 1-3) (2007) ska eleverna få arbeta med estetiska lärprocesser för att ges 

möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt kritiska tänkande.  
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SYFTE 
Studiens syfte är att jämföra svenska och ghananska lärares sätt att inkludera estetiska 

lärprocesser i sin språkundervisning. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Vad är syftet med estetiska lärprocesser i Sverige och i Ghana? 

• Hur involverar lärarna estetiska lärprocesser i språkundervisningen? 

• Vilket förhållningsätt har svenska respektive ghananska lärare till estetiska 

lärprocesser som inslag i språkundervisning?  

BEGREPPSDEFINITION  

Med estetiska lärprocesser avser vi de möjligheter eleverna får att lära sig genom bild, dans, 

musik och andra konstnärliga uttryck. Estetiska lärprocesser handlar om att eleverna ges 

möjlighet att själva skapa, reflektera och lära genom de olika sinnena (Törnqvist 2011, ss. 

275-276).  
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BAKGRUND 
I det här kapitlet presenteras information om Sveriges och Ghanas utbildningssystem och 

läroplaner. Det beskrivs mer ingående gällande Ghanas utbildningssystem då detta förmodas 

vara mer obekant för läsaren än det svenska systemet. I kapitlet kan läsaren också ta del av 

forskning kring estetiska lärprocesser, dels som enskilt fenomen men också som komplement 

till språkundervisningen. 

 

Syftet med utbildning i de båda länderna skiljer sig markant åt. Detta synliggörs dels i 

läroplanerna men också på det sätt som lärarna undervisar och talar om sin språkundervisning. 

Teaching syllabus for Creative Arts (primary school 1-3) (2007) trycker på att eleverna i 

Ghana ska utvecklas till samhällsmedborgare som hjälper det ghananska samhället att 

utvecklas. Estetiska ämnen finns som en del av undervisningen för att utveckla eleverna till 

kreativa medborgare vilket i sin tur kan hjälpa Ghana att utvecklas. Lgr 11 (2011, rev. 2016) 

menar istället att eleverna bör utvecklas till att bli självständiga individer som kan delta i det 

svenska samhället. Eleverna i Sverige ska i första hand tillägna sig kunskaper som hjälper 

dem att utvecklas som individer. 

Sveriges utbildningssystem 

Den svenska folkskolestadgan som innebar att alla barn skulle gå i skolan stiftades år 1842 

(Lundgren 2012, s. 72). 1991 startades myndigheten Skolverket som styr de svenska 

skolornas arbete för att förbättra dess kvalité. De arbetar för att alla elever ska få en god 

utbildning och en trygg lärmiljö. Skolverket ansvarar bland annat för att ta fram kunskapskrav 

och föreskrifter (Skolverket 2016).  

 

För alla elever är utbildning i grundskolan obligatorisk samt avgiftsfri och det innebär att alla 

barn har rätt till utbildning. Alla barn erbjuds från det år de fyller sex år en plats i 

förskoleklass, något som är valfritt. Barnen börjar grundskolan i årskurs 1, samma år som de 

fyller sju år och skolgången är obligatorisk till och med årskurs 9. Skolan styrs genom mål 

och lagar som riksdag och regering beslutar om. Skollag, förordningar och läroplan reglerar, 

och ligger till grund för, hur undervisning och verksamhet styrs. Varje skola har en huvudman 

som antingen är kommunen eller ägaren av skolan. Huvudmannen har tillsammans med rektor 

på skolan huvudansvaret för verksamheten (Skolverket 2016).  

Sveriges läroplan 

Skolan har ansvar för att eleverna i grundskolan utvecklar visa kunskaper, normer och värden. 

Eleverna ska ges möjlighet att förvärva kunskaper som är viktiga för dem, dels som enskilda 

individer men också som samhällsmedborgare. Elevernas individuella utveckling ska främjas 

och de ska ges möjlighet att utvecklas till att bli bland annat aktiva, kreativa och 

ansvarstagande. Eleverna ska få en förståelse för samhällets värderingar och användningen av 

dessa i vardagslivet. De ska ges möjlighet att utvecklas och växa som individer för att sedan 

kunna delta i det svenska samhället (Lgr 11 2011, rev. 2016). 

Estetiska ämnen 

I Lgr 11 (2011, rev. 2016) redogörs för ämnet bild där eleverna ska få möjlighet att undersöka 

och utveckla sin kreativitet. De ska träna på att diskutera och kritiskt granska olika bilder. 

Bilder har en stor betydelse i våra liv och de påverkar oss ständigt. Genom bildundervisningen 

ska eleverna ges möjlighet att ta egna initiativ och arbeta problemlösande. Vidare redogörs 

det i Lgr 11 att eleverna ska få utveckla kunskaper i ämnet musik. Eleverna ska bland annat få 

möjlighet att utveckla tron på sin egen förmåga och de ska också få en ökad förståelse för 
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olika musikkulturer. Musik finns överallt och det påverkar oss människor på flertalet olika 

sätt.  

Svenska 

Enligt Lgr 11 (2011, rev. 2016) ska eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper i ämnet 

svenska där de ska utveckla sitt tal- och skriftspråk. De ska kunna använda det svenska 

språket för att kommunicera och uttrycka sig. Undervisningen ska väcka elevernas intresse för 

det svenska språket. Eleverna ska få träna sin förmåga att uttrycka sig i olika typer av texter 

och med hjälp av olika medier. De ska också få möjlighet att uttrycka sig med hjälp av olika 

estetiska uttrycksformer. Eleverna ska utveckla sitt eget språk, sin identitet och förståelse för 

omvärlden genom att få möjlighet att möta olika typer av texter, scenkonst och andra estetiska 

former.  

 

Eleverna ska i ämnet svenska få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och 

skrift. De ska läsa och analysera olika typer av texter och de ska också träna på att anpassa sitt 

språkbruk efter det som olika situationer kräver. Eleverna ska också få möjlighet att träna sig 

på söka information och att vara källkritiska samt att urskilja språkliga strukturer och normer 

(Lgr 11 2011, rev. 2016).  

Ghanas utbildningssystem 

I Ghana är utbildning i den allmänna grundskolan obligatorisk och avgiftsfri. Barnen börjar 

sin utbildning vid fyra års ålder med en tvåårig förskola som sedan följs av nio år i 

grundskola. Förskolan räknas som en del av utbildningen och även den är obligatorisk. Efter 

avslutad grundutbildning kan eleverna läsa vidare och välja mellan olika studie- eller 

yrkesförberedande inriktningar som motsvarar gymnasiet i Sverige (Landguiden 2016). Enligt 

Globalis (u.å.) statistik från 2013 har 12,4 % av de ghananska eleverna hoppat av sin skolgång 

redan när årskurs 5 avslutas, trots att det råder skolplikt i ytterligare fyra år. Motsvarande 

siffra i Sverige är endast 0,4 %. 

 

I Ghana finns både en allmän och en privat skolsektor. Med allmänna skolor avses de skolor 

som finansieras och ägs av staten. De privata skolorna både finansieras och styrs privat. De 

allmänna skolorna är avgiftsfria medan de privata skolorna kostar en mindre summa. Ändå 

väljer en stor del av de fattiga familjerna att låta sina barn gå i de privata skolor där 

utbildningen kostar pengar (Tooley, Dixon & Amuah 2007, ss. 393, 398). Tooley, Dixon och 

Amuah (2007, ss. 391, 396) menar att den låga kvalitén hos allmänna skolor är anledningen 

till de privata skolornas expandering. Denna låga kvalité beror delvis på lärarnas frånvaro och 

låga engagemang i undervisningen. Ungefär 65 % av barnen i deras undersökningsområde går 

i någon form av privat skola, majoriteten väljer alltså bort den allmänna kostnadsfria 

utbildningen.  

 

Ghanas utbildningsdepartement bildades 1993 med uppgift att möjliggöra utbildning för alla 

ghananer. För att kunna möta arbetsmarknadens krav ska eleverna ges möjlighet till 

akademiska-, tekniska- och yrkesprogram. Utbildningsystemet ska främja kreativitet och 

problemlösning genom dessa olika studieprogram. Departementet arbetar bland annat med att 

formulera och genomföra riktlinjer och förhållningssätt. Dessa innebär bland annat att 

departementet ska arbeta för mänsklig utveckling och bättre hälsa, samt arbeta för nationell 

integration och ett internationellt erkännande. Departementets vision är att, genom att erbjuda 

utbildning till alla, minska fattigdom och främja landets socio-ekonomiska tillväxt och 

utveckling (Ghanas utbildningsdepartement u.å.). 
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Ghanas utbildningssystem har genomgått reformer i syfte att göra samhället mer funktionellt. 

Reformerna innebar bland annat omstrukturering av hela utbildningsystemet, från 

grundskolan till universitetsnivå. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågor som 

inkluderar kreativt tänkande. Det kreativa tänkandet ska vara i fokus i undervisning som rör 

traditionella värderingar, konst och kultur. Kunskaper i konst och kultur kan användas som ett 

hjälpmedel för att eleverna ska utveckla en ökad förståelse för nationens värderingar och 

kolonialtidens betydelse, samt hur den tiden har präglat landet. Dessa kunskaper kan bidra till 

att demokratin i landet stärks. Eleverna ska genom utbildning utveckla sin kreativitet och 

identitet. De ska dessutom lära sig att uppskatta och visa tacksamhet för landets kulturarv 

(Flolu 2000, ss. 25-26). 

 

Nyamful (2016, ss. 63-68) redogör för att musik har en viktig roll i människors kultur och i 

sociala situationer i de flesta länder. Musik påverkar människan. I Ghana har musiken fått en 

stor betydelse i utbildningen där fokus ligger på den kognitiva utvecklingen hos eleverna. Han 

redogör vidare för att musik är väldigt populärt och omtyckt i Ghana. Eleverna i de lägre 

åldrarna läser inte musik som ett enskilt ämne utan samtliga estetiska ämnen läses som ett 

block. Detta menar författaren kan påverka undervisningen och medföra att undervisande 

lärare försummar vissa estetiska ämnen och fokuserar mer på andra. Nyamful redogör vidare 

för att musik är en viktig del av undervisningen i skolan. Musiken påverkar eleverna på flera 

olika sätt och kan hjälpa dem i deras kompetensutveckling och kunskapsinhämtning. 

Musikundervisningen är viktig då den kan bidra till att hjälpa elever att utveckla sin 

kreativitet, personlighet och deras förståelse för olika kulturer. Det är viktigt att eleverna ges 

möjlighet att utveckla dessa färdigheter för att de ska kunna bidra till Ghanas utveckling.   

Ankomah och Hope (2011, s. 42) redogör för att resultat från olika skolor visar att elever i 

privatskolor presterar bättre än elever i allmänna skolor. Det finns olika faktorer till varför 

resultatet ser ut som det gör. Oftast är anställningsvillkoren bättre i de privata skolorna då det 

finns fler resurser att tillgå samt högre löner. Det råder brist på tillgängliga lärare och de lärare 

som arbetar har ofta låg motivation och lågt engagemang vilket kan ses som bakomliggande 

orsaker. En betydande del av Ghanas nationella budget fördelas till utbildningssystemen för 

att genom utbildning ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper som förbereder dem inför 

framtiden. Eleverna ska utveckla förmågor och färdigheter som gör att de kan vara med och 

påverka landets utveckling. 

Ghanas läroplan 

Enligt Teaching syllabus for Creative Arts (primary school 1-3) (2007) är Ghana ett land som 

håller på att utvecklas. Den nationella kreativiteten ses som avgörande för att denna 

utveckling ska vara möjlig. För att samhället ska fortsätta utvecklas är det alltså viktigt att 

människorna i Ghana är kreativa. Eleverna ska därmed ges möjlighet till utbildning och 

utvecklas till medborgare som kan hjälpa det ghananska samhället. 

 

Genom utbildning ska eleverna ges möjlighet att tillägna sig kunskap samt metoder för att 

förstå och kunna tillämpa det de lärt sig. De ska också få möjlighet att utveckla praktiska 

kunskaper. Huvudfokus i den nya läroplanen är att eleverna ska kunna memorera fakta och 

kunna tillämpa sina kunskaper i olika situationer. Att ha kunskap innebär att eleverna ska 

kunna förklara, sammanfatta och ge exempel för att visa att de har lärt sig något. De ska också 

uppvisa förmågan att kunna minnas, upprepa och identifiera. Tillämpning innebär bland annat 

elevernas förmåga att tillämpa regler, metoder, principer och teorier. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla sitt kognitiva och känslomässiga tänkande (Teaching syllabus for 

Creative Arts [primary school 1-3], 2007). 
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Estetiska ämnen 

Enligt Teaching syllabus for Creative Arts (primary school 1-3) (2007) är estetiska ämnen en 

del av läroplanen för att ge eleverna möjlighet att utveckla den kreativitet som krävs för att 

samhället ska utvecklas. De estetiska ämnena ska dels läras ut som enskilda ämnen men de 

ska också inkluderas i andra ämnen i läroplanen. Syftet med att ge eleverna undervisning i 

estetik är bland annat att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt kritiska och kreativa tänkande 

samt sin problemlösningsförmåga. När eleverna får möjlighet att delta i något estetiskt ges de 

möjlighet att utveckla sin fantasi. Det är även positivt att använda inlärningsmetoder där 

eleverna får använda sig av hela kroppen. Förutom att utveckla sitt kreativa tänkande och sitt 

kritiska tänkande ska de estetiska ämnena även bidra till att eleverna lär sig att dela med sig, 

att hjälpa andra och att samarbeta. De ska lära sig disciplin samt utveckla sin 

koncentrationsförmåga och ärlighet. Elevernas självförtroende och självkänsla ska också 

stärkas.  

Engelska 

Enligt Teaching syllabus for English Language (primary school 1-3) (2007) är engelska det 

officiella språket i Ghana, vilket medför att det har en viktig roll i samhället. Det engelska 

språket är ett internationellt språk som används i stora delar av världen. På grund av dess roll 

och betydelse är engelska därför det viktigaste ämnet i den ghananska skolan. De ska lära sig 

att kommunicera vilket inkluderar att kunna lyssna, tala, läsa och skriva. Eleverna behöver 

lära sig engelska för att kunna ta till sig kunskaper i resterande ämnen i skolan eftersom att all 

undervisning sker på engelska. Eleverna behöver också utveckla goda kunskaper i språket för 

att kunna studera engelska på en högre nivå.  

 

Teaching syllabus for English Language (primary school 1-3) (2007) betonar vikten av 

kunskaper i det engelska språket eftersom det är landets officiella språk. Undervisningen i 

skolan bedrivs på engelska och därmed är elevernas kunskaper i språket viktiga för att 

överhuvudtaget ha möjlighet att tillägna sig kunskaper i övriga skolämnen. Överallt stöter 

eleverna på det engelska språket då det används av regeringen, i skolan, i media och i 

handeln. Det är därför av stor vikt att eleverna får möjlighet att utveckla språket för att fullt ut 

kunna delta i samhällets alla olika delar.  

Undervisningstraditioner 

Undervisning är till viss del traditionsbundet och mycket ”sitter i väggarna”. Traditionen har 

en stor makt och inverkan på hur lärare planerar och genomför sin undervisning. Remmik och 

Karm (2012, s. 129) redogör för att nyutexaminerade lärare i Estland ofta planerar sin 

undervisning utifrån sina egna personliga uppfattningar om hur god undervisning bör 

bedrivas. Denna uppfattning grundar sig i deras erfarenheter från olika 

undervisningssituationer. En del lärare påverkas även av undervisningstraditioner och 

bedriver därför undervisning på samma sätt som de själva blev undervisade när de gick i 

skolan. Även Körling (2012, s. 53) belyser svårigheterna för lärare att utveckla sin 

undervisning i den skolkultur som råder idag, trots att skolan har som uppdrag att ständigt 

utvecklas. Det innebär att skolans verksamhet är influerad av tyst och gammal kunskap över 

hur undervisningen ska bedrivas med utgångspunkt ur tidigare läroplaner. För att läraryrket 

ska kunna utvecklas är det därför av stor vikt att lärare tillsammans hjälps åt för att skapa en 

miljö som är mer tillåtande. Lärare ska kunna tala med varandra och utbyta idéer för att på så 

sätt kunna utveckla undervisningen. 

 

Wyss, Kocher och Baer (2017, s. 202) redogör för att nyutexaminerade lärares undervisning 

inte skiljer sig något jämfört med de lärare som har arbetat i flera år. Det som de lärt sig under 
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sin utbildning verkar alltså inte ha någon inverkan på hur de faktiskt undervisar i 

klassrummet. Istället visar deras studie att undervisningen snarare skiljer sig åt mellan olika 

skolor. Wyss, Kocher och Baer redogör vidare för att detta tyder på att det är de erfarna 

lärarna på skolorna som inspirerar och påverkar hur de nyutexaminerade lärarna undervisar. 

Lärarutbildningen fokuserar på att lärarna ska individanpassa undervisningen efter varje 

enskild elev, något som de anser inte synliggörs i verksamheten. Istället är det traditionerna 

som formar och påverkar undervisningen. Även Liberg (2012, s. 231) framhåller att de val 

som lärare gör i klassrummet ofta grundar sig i hur man brukar göra. Traditionen har en stor 

makt och inverkan på hur lärare planerar och genomför sin undervisning.   

Estetiska lärprocesser  

Skolan har en viktig roll för att ge alla elever förutsättningar till att kunna delta i samhället. 

Eleverna ska ges möjlighet att delta genom sina röster, med sina texter, bilder och så vidare. 

Olika estetiska uttrycks används av barn och ungdomar för att finna sin identitet och estetiken 

skapar en viktig plats för människor att mötas i (Wiklund 2009, ss. 39-40).  

Vinster med estetiska lärprocesser 

Thavenius (2004, ss. 229-230) framhåller betydelsen av kultur och estetik för lärandet. Han 

menar att lärande i skolan till stor del sker genom språkliga former. Med hjälp av konst och 

estetik kan detta förändras genom att vi lär med hjälp av alla våra sinnen. Vi använder oss då 

av våra känslor, vår fantasi och inlevelseförmåga. Enligt Häikiö (2007, s. 256) ger estetiska 

lärprocesser möjlighet för barn att konstruera kunskap på ett konstnärligt sätt. Det är viktigt 

att lärandet sker i ett meningsfullt sammanhang bestående av konstnärlig, kognitiv och 

metakognitiv utveckling, för att på så sätt fördjupa lärandet. Det ger också barn möjlighet att 

lära känna sig själva och utveckla en förståelse för sitt eget lärande. Den abstrakta 

undervisningen görs mer konkret vid arbete med estetiska lärprocesser. 

 

Lindgren (2006, s. 115) redogör för att estetisk verksamhet kan användas som förstärkning i 

andra ämnen. Elevernas lärande i ett ämne förstärks genom att de får möjlighet att arbeta med 

estetiska uttrycksformer. Enligt Phillips (2014, ss. 54-56) har skapande verksamhet i 

undervisningen ett värde i sig, eftersom eleverna ges möjlighet att lära kunskaper och 

färdigheter. Den skapande undervisningen kan också vara ett verktyg för inlärning i andra 

ämnen. I språkinlärning är kommunikation det väsentliga, genom att skapa något 

kommunicerar du. Kupferberg (2009, ss. 117-119) redogör för att lärare kan arbeta med 

konstnärliga uttryck för att hjälpa eleverna finna motivation. I undervisningen är det därför 

viktigt att eleverna ges möjlighet att arbeta varierat och lära sig genom sinnena. Det är då av 

vikt att utgå från sådant som eleverna kan känna igen sig i på olika sätt, något som de upplevt 

och minns, på så sätt kan elevernas kreativitet utvecklas.  

 

Wiklund (2009, ss. 38-40) menar att musik är ett av barn och ungdomars viktigaste uttryck för 

deras tolkning av omvärlden. Barn i dagens samhälle matas dagligen med olika estetiska 

uttryck, de möter ständigt musik, bild och olika medier. Men även om barn möter olika 

estetiska uttrycksformer varje dag så inkluderas de på olika sätt i de svenska skolorna. Vissa 

skolor arbetar aktivt för att inspirera eleverna medan andra enbart bjuder in eleverna till att se 

en teaterföreställning då och då. På vissa skolor räknas gemensamma sångstunder som 

musikundervisning, även fast det inte täcker allt som inkluderas i kursplanen för musik. De 

estetiska ämnena har fått minskat utrymme i grundskolans timplan och jämfört med övriga 

ämnen finns det inte mycket tid för estetik. I de yngre elevgrupperna finns sällan en utbildad 

lärare i estetiska ämnen och många gånger hänvisas eleverna till dåliga lokaler. Ofta är det 

klassläraren, som utefter bästa förmåga undervisar eleverna i alla ämnen.  
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Enligt Lindgren (2009, ss. 178-179, 184) behöver eleverna en balans av teoretiska och 

praktiska moment i undervisningen. En skola som är allt för teoretisk inriktad kan försvåra 

helhetstänkandet för eleverna. Den estetiska verksamheten är till största del praktisk. 

Undervisningen i skolan skiljer sig markant från det verkliga livet. Den praktiska 

undervisning som ges i estetiska ämnen anses vara mer verklighetsnära. När eleverna får 

arbeta praktiskt ses undervisningen som mer lik livet utanför skolan. Undervisning i estiska 

ämnen kan då bli mer kopplad till elevernas erfarenhet och vardagsupplevelser.  

 

Wiklund (2009, s. 12) hävdar att de estetiska uttrycksformerna ofta använts för att göra den 

teoretiska undervisningen roligare. Eleverna har fått arbeta med estetiska ämnen för att detta 

tros förbättra deras resultat i andra ämnen. Hon redogör vidare för att många skolor försöker 

förbättra elevernas resultat och nå en högre måluppfyllelse genom att låta eleverna möta nya 

metoder och arbetssätt. I dessa metoder får ofta de estetiska lärprocesserna en viktig 

betydelse. Eleverna får genom estetiska lärprocesser möjlighet att använda sig av sina känslor, 

erfarenheter och kunskaper. Vid ett arbete med estetiska lärprocesser får eleverna möjlighet 

att använda sig av flera olika språk och de kan synliggöra sitt lärande på ett flertal olika sätt. 

Inom de estetiska ämnena finns ofta flera olika tolkningar av samma fenomen, vilket 

fördjupar och underlättar förståelse för eleverna. Estetiska lärprocesser kan på så sätt belysa 

flera olika tolkningar av ett och samma fenomen (Wiklund 2009, ss. 20-21). 

 

Whitin och Moench (2015, s. 41) redogör för att de är övertygade om att det är viktigt för 

lärare att ha kunskaper om och självförtroende i de estetiska ämnena. Detta för att på ett bra 

sätt kunna integrera estetiska ämnen i sin undervisning. Det är en fördel för eleverna om de 

får många möjligheter att arbeta med estetiska uttrycksformer i undervisningen. Detta 

eftersom det hjälper dem att förstå sig själva och ger dem möjlighet att kunna uttrycka sig på 

olika sätt. Irwin (2016, s. 7) menar att många lärare som undervisar i de lägre årskurserna på 

Nya Zeeland inte har utbildning för att undervisa i konstnärliga ämnen. Detta leder i sin tur till 

att eleverna inte får tillräckligt med undervisning i dessa ämnen utan istället domineras 

undervisningen av att eleverna får läsa, skriva och räkna. Han redogör vidare för att detta 

delvis beror på att lärarna inte har tillräckligt med kunskap för att undervisa i de konstnärliga 

ämnena eftersom de saknar utbildning i dessa ämnen. Det beror också på lärarnas bristande 

självförtroende i dessa ämnen. Lärarna har inte heller tillgång till specifika klassrum utan 

undervisningen förväntas ske i det vanliga klassrummet. Lärarna i studien från Nya Zeeland 

anser att estetik är viktigt i undervisningen, eftersom det bland annat utvecklar elevernas 

kritiska tänkande, finmotorik och problemlösningsförmåga. Trots detta anser de att det är 

svårt att involvera konstnärliga ämnen i undervisningen och menar att dessa ämnen inte har 

lika hög status som andra skolämnen.  

Hur används estetiska lärprocesser i skolan? 

Forskning visar att estetiska lärprocesser inte alltid används så som de bör användas vilket 

Hallam, Hewitt och Buxton (2014, s. 196) redogör för. De menar att det kan finnas en viss 

skillnad mellan det som står i läroplanen för bildundervisningen och det som faktiskt 

undervisas i klassrummet. Denna skillnad kan leda till att eleverna inte får möjlighet att 

utveckla sina kunskaper i bild och skapande fullt ut under sina år i grundskolan. Batič (2014, 

s. 131) redogör för att flera studier har visat att både bildlärare och klasslärare som undervisar 

i bild inte använder sig av alla de element som finns att tillgå i bildämnet. Lärarna planerar 

också in för lite bildundervisning i förhållande till de krav som finns i kursplanen. 

Undervisningen som bedrivs handlar ofta om att eleverna får ett visst material presenterat för 

sig som sedan ska resultera i ett redan förutbestämt resultat. Undervisningen stimulerar inte 
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eleverna att arbeta kreativt med problemlösning utan de förväntas göra stereotypa bilder. 

Lärarna använder ofta bilder som mallar som eleverna kan ha som stöd under produktionen av 

sina egna bilder. Eleverna ges ingen möjlighet att uttrycka sina egna upplevelser och 

erfarenheter, de får inte skapa något unikt eller vara kritiska till sin omgivning. Detta leder till 

att de konstverk som eleverna skapar liknar varandras. Även Vahter (2016, s. 52) menar att en 

typisk lektion i estetiska ämnen går ut på att eleverna ska producera en i förväg uttänkt 

uppgift. Läraren ger instruktioner för uppgiften som eleverna sedan ska genomföra. Ämnet 

presenteras och läraren modellerar genom att visa sitt egna producerade exempel av 

uppgiften. Eleverna förväntas sedan presentera ett liknande resultat. 

 

De Vries (2014, s. 219) menar att musikundervisningen ofta grundar sig i att eleverna får 

sjunga olika typer av sånger. Sånger är den centrala delen av all undervisning i musik. Detta 

beror delvis på att lärare har kunskap kring värdet av att använda sånger tillsammans med 

eleverna. Det beror också på att när eleverna sjunger behöver de endast använda rösten som 

instrument, något alla elever har att tillgå. Detta innebär alltså att musik i form av sång kan 

användas i undervisningen, trots knappa resurser. Lemon och Garvis (2013, ss. 2, 5) redogör 

för att lärares självförtroende gällande de olika konstnärliga ämnena påverkar hur de använder 

sig av dessa ämnen i undervisningen. Lärare som har ett bra självförtroende tenderar att 

använda dessa ämnen i större utsträckning än andra. Lärare känner en press från skolledning 

och föräldrar att de ska integrera konst i sin undervisning på ett meningsfullt sätt. Många 

lärare saknar kunskap och erfarenhet kring hur detta ska genomföras. Lemon och Gravis 

menar att denna press kan göra att de lärarna som inte är bekväma med att undervisa i dessa 

ämnen utesluter detta helt. 

Estetiska lärprocesser och språkundervisning 

Enligt Wiklund (2009, ss. 28-32) har den svenska skolan har blivit allt mer mångkulturell. I 

skolan finns elever från olika kulturer och med olika modersmål. Det är betydelsefullt för 

språkutvecklingen hos alla barn att de estetiska språken också får utrymme i undervisningen. 

Eleverna bör få arbeta med estetiska lärprocesser i samtliga ämnen för att de ska få möjlighet 

att synliggöra sitt lärande på flera olika sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla alla sina 

språk, vilket hon menar också innefattar de estetiska språken. Wiklund belyser att forskning 

visar att elevers möjligheter att använda alla sina språkliga förmågor hänger samman med 

deras kunskapsutveckling. För att detta ska vara möjligt har de estetiska språken en stor 

betydelse. Läs- och skrivkunnighet är en viktig förmåga som handlar om mycket mer än att 

bara kunna läsa och skriva bokstäver och ord. Språk finns i såväl bilder som musik och dans. 

Desto fler verktyg en lärare använder i sin språkundervisning, desto bättre utvecklas elevernas 

språkliga förmåga. Hon menar att om kunskaper om de estetiska språkens betydelse stärks så 

kan elevernas resultat i läs- och skrivutvecklingen förbättras.  

Bild i språkundervisningen 

Fokus i språkundervisningen ligger ofta på att eleverna får träna på att läsa och skriva. 

Språkinlärningen innefattar inte bara dessa aspekter utan eleverna ska också lära sig att 

kommunicera och tillägna sig kunskap på annat sätt. Syftet med att producera bilder är att 

förmedla ett budskap. Kommunikation är viktigt i bildundervisningen precis som i 

språkundervisningen. När eleverna vill uttrycka något och deras skrivfärdigheter inte är 

tillräckliga använder de ofta bilder för att förmedla sitt budskap. Bilder är ofta meningsfulla 

och de blir ett sätt för eleverna att uttrycka sig. Det finns en styrka i att använda sig av bilder i 

språkundervisningen för att förstå hur eleverna lär och utvecklas. Bilder förmedlar elevernas 

tankar och är en del av deras språkinlärningsprocess. När eleverna får uttrycka sig och känner 

att de får skapa något meningsfullt kan det vara lättare för dem att ta sig an svårare texter. Att 
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rita är viktigt för små barn då det är ett sätt att förmedla budskap. När barnen blir äldre får 

skrivandet ett större fokus och bilder används snarare som extrauppgifter när 

huvuduppgifterna är färdiga (Leigh & Heid 2008, ss. 1-2, 9-10). 

 

Phillips (2014, s. 56) menar att när eleverna arbetar med bild och form ges de möjlighet att 

förmedla budskap. Bilder är ett förstadium till att börja skriva. Eleverna kan då få rita bilder 

till olika sagor eller analysera och diskutera olika bilder. Brooks (2005, ss. 89-90) redogör för 

att bild och skapande är ett sätt för eleverna att visualisera sina tankar. Bilder kan på så sätt 

användas som ett sätt att kommunicera och interagera med andra människor. När bild används 

som en metod i undervisningen kan elevernas tankar synliggöras. Eleverna ges då möjlighet 

att förmedla sina tankar med hjälp av bilder, något som kan vara svårt att förmedla i skriven 

text. Huvudfokus i bildundervisningen bör ligga på vad eleverna förmedlar och inte på deras 

förmåga att teckna:  

” Drawings like those presented provide valuable insights into children’s thinking and 

records of their growth and development. I suggest that when our focus is primarily on the 

meanings represented through drawing we begin to see drawing as an invaluable teaching 

and learning tool.” (Brooks 2005, s. 90). 

Musik, dans och rytmik i språkundervisningen 

Sång och musik är ett verktyg för kommunikation. Att sjunga kan utveckla motorik och uttal, 

sånger kan också användas som hjälpmedel för att minnas. Dans och rytmik kan öka 

medvetenheten om språket och därmed ge eleverna möjlighet att utveckla sitt språk. Genom 

att koppla rörelse till stavelser och ord kan eleverna få en större förståelse för språkets 

uppbyggnad (Phillips 2014, s. 56).  

 

Phillips (2014, ss. 126-129) hävdar att rörelse och lek har en stor betydelse i barns utveckling. 

Barn lär genom kroppen och när de får möjlighet att använda sig av sina sinnen. Hon menar 

att rörelse och lekar är bra för barns utveckling då deras grovmotorik och finmotorik 

förbättras. Det finns också ett samband mellan användandet av sånger, rim och ramsor och 

barnens språkutveckling. Deras kreativitet och sociala förmåga stärks när de får arbeta med 

olika typer av rörelseaktiviteter. Phillips redogör för att många pedagoger och 

utvecklingspsykologer menar att rörelse är bra för elevernas språkinlärning. När eleverna får 

möjlighet att koppla samman ljud med rörelser blir det lättare för dem att minnas det som de 

har lärt sig. Genom arbete med rörelselekar, såsom att klappa stavelser och göra olika typer av 

rörelser till ramsor, kan också deras språkliga medvetenhet stärkas. Eleverna får alltså en 

större förståelse för hur språket är uppbyggt.  

 

Enligt Schellenberg och Weiss (2013, ss. 534-535) hör en musikalisk förmåga ofta samman 

med god språklig förmåga där bland annat fonologisk medvetenhet och läsförmåga 

inkluderas. En god musikalisk förmåga tycks stärka individens förmåga att tillägna sig ett nytt 

språk. De menar att det finns, framför allt hos barn, ett tydligt samband mellan musikalisk 

förmåga och generella kognitiva förmågor:  

”Music training is associated with enhanced performance on a wide variety of lis- tening 

tasks, musical or otherwise. Music training in childhood also tends to be a predictor of 

good performance across a wide variety of cognitive tests, including tests of memory, 

language, and visuospatial abilities. Music training is also associated positively with 

general intelligence and school performance.” (Schellenberg & Weiss 2013, s. 534). 
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Linge (2013, ss. 149-150) redogör för vikten av kreativitet i musikundervisningen. Hon menar 

att musik kan sätta eleverna i rörelse och skapa känslor, vilket i sin tur kan leda till att deras 

inlärning ökar och minnen befästs. Eleverna kan bli engagerade både känslomässigt och 

rörelsemässigt under lektionerna, vilket gör att undervisningen blir mer meningsfull. Detta 

kan fördjupa deras lärande. Dessa situationer kan medföra att eleverna får en starkare känsla 

av tiden här och nu. Eleverna behöver inte anstränga sig för att inlärning ska ske utan detta 

sker omedvetet. Om undervisningen är utmanande och eleverna har förmåga att utföra den 

stärks deras motivation. 

 

Människor uppfattar, skapar och upplever musik av olika slag. Elever har olika erfarenheter 

av musik och musikens betydelse skiljer mellan individer. Lärare har ett ansvar att hjälpa 

elever att utveckla en känsla av sammanhang och stötta dem i deras sociala och kulturella 

utveckling. Genom detta kan eleverna ges möjlighet att förstå och samarbeta med människor 

från olika kulturer (Georgii-Hemming & Westvall 2010, s. 31). Enligt Pascale (2010, s.4) ges 

elever möjlighet att utveckla en förståelse för olika kulturer genom musiken. Hon menar att 

musiken inte skapar barriärer mellan människor, tvärtemot kan den bryta ner de murar som 

separerar människor från olika kulturer. Musiken är värdefull för oss alla och definierar varje 

individ. Genom musik i undervisningen kan eleverna utveckla sin tolerans, sin uppfattning 

och sina tankar kring olika kulturer.  

Drama i språkundervisningen 

Drama är användbart i språkinlärningen och handlar om både verbal och icke-verbal 

kommunikation. Eleverna ges möjlighet att testa sig fram och upptäcka språket (Phillips 2014, 

s. 56). Phillips (2014, ss. 146-147) redogör för att barns lekar ofta har ett samband med drama 

eftersom deras lekar ofta är en gestaltning av olika händelser. Drama är därför en naturlig del 

av barnens skapande. Alla typer av lekar där barnen går in i en annan roll använder de sig av 

drama. Detta eftersom de använder sig av sin fantasi och lever sig in i en annan karaktär. 

Drama är positivt och utvecklar barnen på flera olika sätt. När eleverna får möjlighet att 

arbeta med drama får de bland annat träna sin empatiska förmåga. Detta då det krävs att de 

sätter sig in i olika roller och ser på situationer från olika perspektiv. Elevernas språk- och 

kommunikationsförmåga stärks då de i olika gestaltningar får använda sig av språket på olika 

sätt. Drama kan också stärka elevernas syn på sig själva, däribland deras självkänsla och 

självförtroende.   
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TEORETISK RAM 

John Dewey – Learning by doing 

Utgångspunkten för denna studie är John Deweys teorier om lärande. Enligt Säljö (2015, ss. 

69-87) förespråkar Dewey aktivitetsbaserad undervisning där eleverna lär genom att få arbeta 

praktiskt. Därmed är Deweys teorier relevanta för undersökandet av användandet av estetiska 

lärprocesser i språkundervisningen. Vidare redogör Säljö för Deweys sätt att se på lärande, 

nämligen ett pragmatiskt synsätt. Enligt Säljö menade Dewey att kunskap inte är något som 

ska läras för det framtida livet, utan kunskap är livet i sig. Det eleverna lär sig i skolan ska ha 

betydelse för dem och bidra till att de växer som individer. Undervisningen ska därför vara 

kopplad till elevernas erfarenheter och intressen. Dewey var motståndare till 

katederundervisning och menade att eleverna behövde vara aktiva för att inlärning ska ske. 

Han myntade begreppet ”learning by doing”.  

 

Lekar och spel införs oftast i undervisningen för att ge eleverna en paus från det teoretiska 

skolarbetet. Dessa aktiviteter skulle istället kunna inkluderas i skolarbetet för att ge eleverna 

en möjligt att lära med hela kroppen, något som ökar deras engagemang. Människan är 

benägen att utforska, bygga och leka. Genom att inkludera dessa moment i den ordinarie 

undervisningen blir glappet mellan skolan och vardagslivet mindre. Det är, enligt Dewey, 

viktigt att inkludera aktiva arbetsformer i undervisningen för att skapa förutsättningar för 

lärande (Dewey 1999, ss. 241-243). 

 

Dewey (1999, ss. 231-232) menar att den kunskap som är mest grundläggande hos oss 

människor är kunskapen om hur man gör något. Det kan handla om hur man går, pratar, läser 

och räknar. Han redogör för att vi lär oss genom att vi får göra något och därför måste 

färdighetsträning och aktiviteter utgöra grunden i undervisningen. I många olika typer av 

yrkesgrupper består lärandet främst av aktiva processer, det är främst inom skolans värld som 

inlärning är kopplad till teoretiska moment. Undervisningen i skolans värld fokuserar på 

teoretiska moment och eleverna får inte genomföra praktiska aktiviteter som kopplas till ett 

görande. När eleverna ges möjlighet att arbeta aktivitetsbaserat ges de också möjlighet att 

träna sina sociala färdigheter. De får då träna på att tala om sina erfarenheter, något som gör 

att deras kunskaper befästs ytterligare. Eleverna ges då en möjlighet att lära av varandra vilket 

kan fördjupa deras lärande.  

 

Den kunskap som en människa lär sig genom att få pröva och uppleva aldrig kan uppnås 

genom att endast få teoretisk undervisning inom ett visst område. När eleverna får utföra 

uppgifter som är betydelsefulla och har en mening i sig, blir deras lärande större. Ett 

traditionellt klassrum saknar ofta möjlighet för eleverna att skapa och upptäcka på ett kreativt 

och aktivt sätt. Klassrummen är skapade för att det ska få plats så många elever som möjligt 

och fokus ligger inte på att eleverna ska få arbeta praktiskt (Dewey 2004, ss. 73-74). 

 

Dewey (2004, ss. 78-81) redogör för att barn har olika instinkter. Dessa är intresset för att 

samtala och kommunicera, undersöka och förstå, tillverka och konstruera samt att uttrycka sig 

konstnärligt. Barns utveckling påverkas av hur de får använda sig av dessa instinkter. Det är 

en instinkt för barn att använda sig av papper och penna samt att få möjlighet att uttrycka sig 

genom att använda färger och former. Barn har också en instinkt att skapa och konstruera 

vilket syns tydligast i olika former av lekar. De gillar att testa saker för att se vad som händer. 

Om läraren endast låter eleverna arbeta fritt med detta sker inte en självklar utveckling. Det är 

lärorikt för eleverna att först få upptäcka och skapa något helt fritt, för att sedan diskutera sitt 

uttryck och därefter arbeta vidare med det. Eleven kan då få ytterligare information om det 
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som uttryckts och därmed fördjupa sina kunskaper om de fenomen som har intresserat dem. 

Här kan ett lärande ske.  

John Deweys teorier om lärande i förhållande till studien  

Vi har genom vår studie undersökt hur lärare arbetar med estetiska lärprocesser i 

språkundervisningen. I studien har vi tagit hänsyn till Deweys tankar kring ”learning by 

doing” och satt detta i relation till våra observationer och lärarnas svar på vår self-report. 

 

Estetiska lärprocesser ger eleverna möjlighet att lära genom bild, musik, dans och andra 

konstnärliga uttryck. Detta skapar ett mer aktivt lärande, vilket stämmer överens med Deweys 

teorier om lärande. Dewey (1999, ss. 231-232) förespråkar aktivt lärande och menar att elever 

lär sig genom att få delta i praktiska undervisningsmoment. Därför menar han att 

färdighetsträning och aktiviteter bör utgöra grunden i undervisningen. Dewey redogör vidare 

för att undervisningen i skolans värld tyvärr ofta fokuserar på teoretiska moment. Detta leder 

till att eleverna går miste om ett aktivt lärande där de får genomföra praktiska aktiviteter som 

kan kopplas till ett görande.  

 

Stöd för Deweys teorier om lärande återfinns i Lgr 11 (2011, rev. 2016) som redogör för att 

elever ska möta en varierad och balanserad undervisning. Genom att inkludera estetiska 

lärprocesser i språkundervisningen, ges elever möjlighet att lära genom aktiva arbetsmetoder. 

Eleverna får vara aktiva i sin lärprocess och inhämta kunskap på olika sätt. Den teoretiska 

undervisningen kan, med inslag av estetiska lärprocesser, kombineras med den praktiska för 

att på så sätt utgöra en inlärningssituation som är aktivitetsbaserad.  



 

14 

 

METOD 
I denna studie har den kvalitativa forskningsmetoden använts. Denscombe (2000, s. 244) 

menar att inom kvalitativ forskning är data ett resultat av tolkningar gjorda av forskaren, det 

behöver alltså produceras och arbetas fram. Den finns inte redo att hämtas in utan är snarare 

ett resultat av en process. Under analysen tolkar forskaren resultatet och försöker därigenom 

att få en djupare förståelse (Fejes & Thornberg 2009, ss. 18-19). Studien genomfördes med 

hjälp av två undersökningsmetoder: observation och self-report.  Datainsamlingen bestod av 

anteckningar från observationer och, av respondenterna, besvarade frågor. Från början var 

tanken att använda intervju som undersökningsmetod, men svårigheter i kommunikationen 

skulle kunna påverka studiens resultat och därför föll valet på ovannämnda metoder. Vid 

observationerna gavs möjlighet att studera icke-verbal kommunikation och interaktion mellan 

lärare-elev. För att få en djupare förståelse för hur lärarna resonerar kring estetiska 

lärprocesser i språkundervisningen kompletterades observationerna med en self-report. Här 

gavs information om lärarnas tankar och erfarenheter kring språkundervisningen, något som 

en observation inte kunde synliggöra. 

Observation 

Enligt Kihlström (2007, ss. 30-32, 37) kan observationer genomföras på olika sätt och ha 

olika syften. Vid en observation är det vanligt att använda ett löpande protokoll som innebär 

att det som ses och upplevs skrivs ner. En observation kan också göras utifrån ett förbestämt 

schema. Att observera handlar om att studera något utifrån en annan synvinkel än vad som 

vanligtvis görs. Det handlar dels om att se, men också om att försöka förstå det som sker. En 

observatör beskriver det som iakttas vilket kan vara svårt då det ofta händer mycket samtidigt. 

Kihlström menar därför att en checklista kan användas som redskap för att garantera att 

observatören studerar det som ska studeras.  

 

Observationen i denna studie genomfördes med hjälp av ett observationsprotokoll (se bilaga 

3). Observationsprotokollet bestod av kolumner där anteckningar fördes under tiden 

respektive observation ägde rum. För att synliggöra helheten av lektionen, för att lättare kunna 

analysera och jämföra specifika fall, fördes också ett löpande protokoll. Det fysiska rummet 

ritades av för att lättare kunna gå tillbaka och diskutera observationen i efterhand. Tid, plats 

och observationsobjekt antecknades. Observatörerna satt utspridda i klassrummet för att inte 

påverkas av varandras anteckningar.  

Self-report 

Self-report är en forskningsmetod som innebär att respondenten får möjlighet att delge sina 

tankar och erfarenheter i skriftligt format genom ett antal frågor. Respondenten får på så vis 

möjlighet att besvara frågorna som ställs i lugn och ro. Davidsson (2007, ss. 70-73) redogör 

för undersökningsmetoden self-report. Hon menar att det är viktigt att frågorna som ställs i en 

self-report är noga genomtänkta. De bör formuleras så att respondenten får möjlighet att delge 

sina erfarenheter och upplevelser. Frågeställningarna bör därför uppmana respondenten att 

noggrant dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Skrivna texter är en bra 

utgångspunkt för att få information om andra människors tankar och upplevelser och hur 

personen i fråga tänker kring detta. Det är därför viktigt att man är noga med sina 

frågeställningar, då formuleringen av frågorna påverkar vilka svar som ges. En fördel med att 

arbeta med self-report som metod är att respondenten har möjlighet att tänka igenom sitt svar 

utan att påverkas av en intervjusituation eller ledande följdfrågor.  
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Den self-report som användes i studien bestod av frågor som berör lärares inkludering av 

estetiska lärprocesser i språkundervisningen. En definition av estetiska lärprocesser fanns med 

i denna self-report för att förtydliga vad som avses med begreppet och för att undvika 

missförstånd. Ordförande på den skola som vi har varit i kontakt med i Ghana talar både 

svenska och engelska. Hon fanns därmed till hands för att kontrollera att frågorna på svenska 

överensstämde med de på engelska. Även vår engelskspråkiga handledare har varit till hjälp 

vid utformandet av frågeställningarna på engelska. 

Urval 

Studien som har genomförts är en komparativ studie där användandet av estetiska lärprocesser 

i språkundervisningen i Sverige och Ghana jämförs. I Sverige har vi valt en skola i 

Västsverige då det är där vi bor och studerar. På skolan går 250 elever i årskurs 1-3. Skolan 

kontaktades i förväg och tillåtelse att genomföra studien gavs. I Ghana har vi genom kontakter 

fått möjlighet att besöka en privat skola som är belägen i stadsmiljö i södra delen av Ghana. 

Vi har genom ordförande på skolan fått tillåtelse att genomföra våra observationer. På skolan 

finns sex lågstadieklasser där klassrumssituationer har observerats och undervisande lärare 

har svarat på frågor i en self-report. På skolan går cirka 400 elever som är uppdelade i olika 

klasser. Det går ungefär 30 elever i varje klass. Eleverna går i skolan från 7.30-16 varje dag, 

oavsett årskurs. Eleverna är inte indelade efter ålder utan efter kunskapsnivå. Eleverna får inte 

gå upp en årskurs om de inte klarat av att prestera på prov, vilket medför att klasserna är 

åldersblandade. Skolan är öppen måndag-fredag men på lördagar finns extraträning mellan 9-

12 för de elever som vill. 

Sex klassrumssituationer har observerats, tre i Sverige och tre i Ghana. Lärarna som 

undervisar i dessa klasser har också besvarat de frågor som ställdes genom en self-report. I 

studien medverkade fem kvinnliga lärare och en manlig. Vi har inte gjort ett urval utifrån 

lärarnas kön utan utgick från vilka lärare vi fick möjlighet att observera. Att alla utom en av 

lärarna är av kvinnligt kön beror på att vid de skolor där vi gjorde vår undersökning var 

majoriteten av lärarna som undervisar i de lägre årskurserna kvinnor. En förstudie har 

genomförts där två klassrumssituationer som inte ingår i huvudstudien har observerats. Detta 

för att synliggöra svårigheter för att undvika diverse problem i huvudstudien. De 

undervisande lärarna i förstudien har även besvarat vår self-report så att en utvärdering av 

frågorna kunde göras.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om en studies trovärdighet och om resultatet är tillförlitligt. När studien 

genomförs och observationer används är det en fördel om flera personer observerar samma 

sak eftersom att detta medför att reliabiliteten höjs. Observatörerna bör vara samtränade vilket 

innebär att de bör ha tränat på att observera tillsammans genom exempelvis en förstudie 

(Kihlström 2007, s. 232). Denna studies reliabilitet har stärkts eftersom tre observatörer har 

observerat samma situationer. Observatörernas anteckningar har jämförts för att stärka 

trovärdigheten i studien. Förstudierna gav observatörerna en möjlighet att samträna. 

I Sverige började vi med att maila ut vår self-report till berörda lärare tre dagar innan våra 

observationer ägde rum. Detta för att lärarna skulle vara väl förbereda inför vår observation.  

Även i Ghana påbörjades studien med att medverkande lärare fick möjlighet att svara på self-

reporten. Vi hade inte möjlighet att maila self-reporten till respondenterna i Ghana eftersom 

de inte har tillgång till dator. Därför fick de besvara frågeställningarna när vi var på plats. Vår 

första tanke var att lärarna skulle få möjlighet att låna en dator för att besvara frågorna, men 

samtliga lärare i Ghana var obekväma med att skriva på dator och fick därför möjlighet att 
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använda papper och penna istället. Under tiden berörda lärare i Ghana svarade på self-

reporten satt vi i klassrummet alldeles bredvid läraren. Detta för att vi skulle kunna hjälpa till 

och svara på eventuella frågor. Vi valde att göra detta för att minimera risken för språkliga 

missförstånd när lärarna svarade på våra frågeställningar.  

 

När vi genomförde våra observationer hos de deltagande lärarna observerade vi enbart en 

lektion hos varje lärare. Detta gjorde att vi alltså endast sett en enda lektion och därmed kan vi 

inte dra någon generell slutsats kring hur lärarna arbetar. I vår undersökning var vi 

intresserade av att ta reda på hur lärarna arbetar när de inkluderar estetiska lärprocesser samt 

deras tankar kring detta, inte hur ofta de gör det. Därför ansåg vi att observation ändå var en 

relevant metod för oss att använda. 

För att en studie ska vara giltig så måste den uppnå en viss validitet. Validitet handlar om att 

en studie måste undersöka det studien avser att undersöka. För att försäkra sig om att studien 

som genomförs uppnår validitetskraven kan en förstudie genomföras. På så sätt kan problem 

som eventuellt skulle kunna uppstå vid huvudstudien undvikas. Att triangulera 

undersökningen är ett annat sätt att försäkra sig om att man uppnår en bra validitet. Detta 

innebär att flera undersökningsmetoder används (Kihlström 2007, s. 231). Denna studie har 

triangulerats då den genomfördes med både observation och self-report som 

undersökningsmetoder.  

 

Vi valde att genomföra en förstudie och då gavs möjlighet att testa observationsprotokollet 

samt self-reporten. Detta gjordes för att säkerställa att verktygen var användbara för att 

undersöka syftet med studien. Förstudien genomfördes i Sverige för att ge möjlighet för 

observatörerna att samträna och testa verktygen innan huvudstudien genomfördes. Detta 

behövde göras innan inresa till Ghana. Förstudien innebar att två klassrumssituationer 

observerades samt att dessa två lärare besvarade self-reporten. Efter första 

observationstillfället beslutades att observationsprotokollet skulle kompletteras med ett 

löpande protokoll för att synliggöra vad som sker under hela lektionen. Self-reportens 

frågeställningar förändrades och kompletterades med ytterligare en fråga. Den gav 

respondenten möjlighet att svara på om denne inte använder estetiska lärprocesser och också 

motivera varför detta inte används. 

Genomförande 

Under hela arbetsprocessen har vi alla tre varit delaktiga i samtliga moment, vilket har 

inneburit att varje observationerna har genomförts tillsammans. Vi har först analyserat det 

insamlade datamaterialet enskilt för att sedan jämföra respektive observatörs anteckningar. Vi 

kommer här nedan att redogöra för hur genomförandet gick till i respektive land.  

Sverige 

Studien inleddes med att self-reporten skickades ut till tre svenska lärare. Detta gjordes tre 

dagar innan observationerna ägde rum. Lärarna fick möjlighet att svara på self-reporten i 

förväg för att de skulle vara insatta i undersökningsområdet. En vecka gavs till förfogande att 

svara på frågorna. Lärarna fick också information om ett antal valbara dagar som 

observationerna kunde äga rum och fick utifrån det bestämma en specifik tid.  

 

Samtliga svar från lärarnas self-report inkom senast en vecka efter genomförd observation. 

För att säkerställa att inte påverkas av andras tolkningar av svaren på frågeställningarna 

gjordes detta moment först enskilt. Analysen av respektive self-report gjordes därmed tre 

gånger för att sedan sammanställas i ett slutgiltigt resultat.  
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Under observationen antecknade observatörerna enskilda företeelser och förde ett löpande 

protokoll över lärarens agerande i klassrummet. Observatörerna antecknade var och en för sig. 

Varje observation ägde rum under ett lektionstillfälle där samtliga lektioner som observerades 

varade i 40 minuter. Efter att samtliga observationer var genomförda sorterades och 

analyserades all data. Då samtliga lektioner hade tre olika observationsprotokoll jämfördes 

och diskuterades varje enskild företeelse. Detta för att säkerställa att alla observatörer 

uppfattat situationerna på liknande sätt. Observationsprotokollen analyserades och 

sammanställdes därefter till ett resultat. 

Ghana  

Undersökningen i Ghana inleddes med att lärarna besvarade vår self-report och sedan 

genomfördes observationerna. Eftersom vi närvarade när lärarna besvarade våra 

frågeställningar fick vi dessa svar direkt. Svaren på frågeställningarna analyserades sedan 

enskilt innan våra enskilda analyser jämfördes och presenterades i ett resultat. Detta för att 

säkerställa att våra olika tolkningar inte påverkades av varandra. En möjlighet gavs då att 

diskutera specifika fall och företeelser.  

 

Under observationerna i Ghana satt samtliga observatörer på samma sätt som i Sverige och 

antecknade enskilt upp företeelser och förde ett löpande protokoll. Samtliga observationer i 

Ghana genomfördes innan de analyserades och presenterades i ett resultat. Observatörernas 

anteckningar jämfördes och diskuterades. Sammanställningen av detta redovisas nedan i 

resultatet.  

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 5-14) redogör för de fyra olika krav som ska följas vid bedrivande 

av forskning. Kraven är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de personer som 

medverkar i forskningen ska informeras om syftet med undersökningen samt de villkor som 

gäller för bedrivande av forskning. Samtyckeskravet betyder att de medverkande ska 

informeras om frivilligheten att delta och att de närsomhelst har rätt att avbryta sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att information om undersökningen ska förvaras 

på ett säkert sätt så att inte obehöriga kommer åt detta. De medverkande i undersökningen ska 

informeras om att deras personuppgifter endast används i undersökningens syfte. Detta 

regleras genom nyttjandekravet. I denna studie har hänsyn tagits till de etiska regler som finns 

gällande bedrivande av forskning. Medverkande i studien är lärare och de informerades om 

sina rättigheter innan studien genomfördes.  

 

För att försäkra oss om att de forskningsetiska kraven följs har vi valt att inte ange 

undersökningspersonernas namn utan istället valt att ge dem kodnamn. För att enkelt kunna 

urskilja vilket land respektive respondent tillhör har vi valt att använda begynnelsebokstaven 

för Sverige och Ghana. Lärarna i Sverige kodas alltså med bokstaven S följt av en siffra för 

att skilja de svenska lärarna åt. I Ghana kodas lärarna på samma sätt och då används 

bokstaven G följt av en siffra. Då vi har valt att göra en jämförande studie var det av stor vikt 

att vi på ett enkelt och tydligt sätt kunde särskilja vilket land respektive lärare tillhör. 

Analys 

Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 18, 106) redogör för att insamlad data måste 

bearbetas. Beroende på vilken metod som använts bearbetas data på olika sätt. Kvalitativ data 

i form av exempelvis text, ljud och bild behöver analyseras och tolkas till skillnad från 
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kvantitativ data som analyseras genom olika beräkningar. Att analysera innebär att data delas 

upp i mindre beståndsdelar för att ett mönster ska kunna upptäckas. Först när detta är gjort går 

det att dra någon form av slutsats i förhållande till undersökningens frågeställning. Att tolka 

den data som samlats in handlar om att hitta underliggande information som kanske inte 

upptäcks vid en första anblick. Genom att tolka data kan forskaren sätta in detta i ett större 

perspektiv. Data som har samlats in under denna studie är kvalitativ. Precis som all annan data 

organiserades och bearbetades den innan den analyserades och tolkades.   



 

19 

 

RESULTAT 
Följande avsnitt redogör för studiens resultat. Först redovisas samtliga resultat från 

undersökningen i Sverige, följt av resultatet av undersökningen i Ghana. All data för ett och 

samma undersökningsobjekt redovisas separat. Detta för att förtydliga och enklare skapa en 

bild av vad respektive respondent har svarat på self-reporten, och vad som har observerats 

under observationen. Samtliga anteckningar från våra observationsscheman finns att ta del av 

under bilaga 6-11.  

Sverige 

Lärare S1 

Här redogörs för resultatet av det löpande protokollet från observationen av lärare S1 samt 

svaren från self-reporten.  

 

Observation 

Lektionen inleddes med att läraren tog fram en högläsningsbok. Hon började med att 

introducera orden ”först”, ”sedan”, ”efter det”, ”därefter”, ”till slut”. Eleverna skulle tänka på 

dessa begrepp under tiden de lyssnade på sagan. Läraren visade upp boken ”Vi går till 

lördag”. Hon frågade eleverna vad som händer på lördagar och därefter läste hon boken. 

Läraren gjorde pauser och kopplade innehållet till olika sinnen, såsom ”jag kan känna 

doften...” Hon läste inlevelsefullt och använde sig av kroppsspråk och röstläge för att 

dramatisera innehållet i boken.  

 

När boken var färdigläst fick eleverna instruktioner om att de skulle arbeta i grupper om tre. 

Läraren delade in eleverna i grupper och de fick 10 minuter till förfogande. Eleverna fick sju 

stycken bilder ur boken som de skulle försöka lägga i kronologisk ordning. De fick slutligen 

genom en rapportör berätta och förklara hur de hade tänkt när de har lagt ut sina bilder.  

 

Slutligen målade läraren upp ett djur på tavlan. Hon kallade djuret för sitt eget berättardjur. 

Djuret har ett litet huvud, en stor kropp och en avsmalnad svans. Det är ett fantasidjur men de 

olika kroppsdelarna symboliserar strukturen som finns i den berättande texttypen. Huvudet 

som är litet symboliserar inledningen, den större kroppen symboliserar handlingen och den 

avsmalnande svansen symboliserar avslutningen. Läraren gick igenom djurets kroppsdelar 

och skrev olika punkter som fanns med i respektive del. Eleverna fick sedan fördela bilderna 

ur boken i respektive kroppsdel på berättardjuret. När eleverna fördelat ut bilderna pekade 

läraren på sitt berättardjur på tavlan och berättade att de skulle få måla varsitt eget berättardjur 

när de kom tillbaka efter rasten.  

 

Self-report 
Lärare S1 har arbetat som lärare i 21 år och hon slutförde sin utbildning år 1995. Lärare S1 

anger att hon är positivt inställd till att arbeta tematiskt i skolan, där flera ämnen integreras.  

Hon menar att hon brukar inkludera estetiska lärprocesser i olika arbetsområden:  

 
”Jag tror på att kunna koppla en sång, en bok, en dikt, en film till det arbetsområde man 

jobbar med. Eller en bilduppgift/pyssel.” 

 

Lärare S1 skriver att hon vid bokstavsgenomgångar kopplar olika estetiska lärprocesser. Hon 

sjunger sånger, ritar bilder och tittar på en filmatiserad ramsa:  
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”Vid bokstavsgenomgångar kopplar jag så gott som alltid på en estetisk lärprocess. 

Bokstaven A, vi sjunger Majas alfabetssånger om trädet Ask, vi målar ambulanser som 

kör på en lång väg.” 

 

När eleverna arbetar med sammansatta ord får de också arbeta med estetiska lärprocesser. 

Eleverna får dra två vanliga ord ur en skål och dessa ord bildar sedan ett nytt ord. Eleverna får 

då rita/måla dessa ord.  

Lärare S2 

Här redogörs för resultatet av det löpande protokollet från observationen av lärare S2 samt 

svaren från self-reporten.  

 

Observation 
Läraren inledde lektionen med att visa ett bildspel med bilder på savannen och djungeln. 

Samtidigt spelades ljud från djungeln, såsom djur och andra läten upp. Eleverna fick 

instruktioner av läraren att de skulle skriva fabler i grupper om två eller tre personer. De 

skulle rita bilder på djuren som skulle vara med i deras fabel. Eleverna skulle också tillverka 

bakgrundsbilder där fabeln skulle utspela sig. Gruppen skulle tillsammans skriva en fabel som 

sedan med hjälp av tillverkade bilder skulle resultera i en film. Fokus under lektionen var att 

text och bild skulle kopplas samman.  

 

Eleverna fick instruktioner om hur lektionen var planerad. De delades in i olika arbetsgrupper. 

Några elever fick följa med en annan lärare ut i bildrummet där de skulle få börja med att rita 

sina bakgrundsbilder. När eleverna tillverkade sina bakgrundsbilder uppmuntrades de att 

diskutera och argumentera för att komma fram till hur bakgrunden skulle se ut. 

 

De elever som inte började med bakgrundsbilderna fick istället börja med att tillverka sina 

djur. De fick då använda sig av iPads för att få fram inspirationsbilder som de sedan kunde 

rita av. Läraren cirkulerade i klassrummet och hjälpte eleverna att hitta relevanta bilder. Hon 

uppmuntrade eleverna att hela tiden tänka på vad deras fabel skulle handla om. Eleverna 

skulle välja ett budskap som fabeln skulle handla om och därefter bestämma vilka djur som 

skulle vara med i fabeln. Läraren betonade att eleverna måste veta vad fabeln handlar om 

innan de kan bestämma vilka djur som ska medverka. Eleverna hann inte färdigt med arbetet 

utan de plockade undan för dagen och skulle sedan fortsätta med arbetet nästa dag. 

 

Self-report 
Lärare S2 slutförde sin lärarutbildning år 2013 och har arbetat som lärare i fyra år. Hon tycker 

att estetiska lärprocesser ska vara en del av varje skoldag för eleverna. Hon menar att det är 

enkelt att fastna i att låta eleverna läsa, skriva och resonera tyst för sig själva eller i 

smågrupper. Hon redogör för att hon genom åren har stött på elever som behöver få möjlighet 

att uttrycka sig på annat sätt än enbart genom tal- och skriftspråk. Det kan exempelvis vara 

elever som har annat modersmål, är sena i sin läs- och skrivutveckling eller elever som är 

rädda för att uttrycka sig i grupp:  

 
”Då kan ett uttryck i bild, form och teater göra att dessa elever får chans att visa sina 

kunskaper som de inte kunnat göra tidigare. ” 

 

Lärare S2 menar att hon försöker variera sin språkundervisning så mycket som möjligt. Hon 

använder sig av estetiska lärprocesser och försöker ta in digitala läromedel så som iMovie där 

eleverna får möjlighet att göra böcker och filmer. Lärare S2 skriver att hon har gjort ett tema 

kring Astrid Lindgren. Då fick eleverna lyssna på en av hennes böcker och samtala kring 
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bokens innehåll. Eleverna fick sedan göra en teaterföreställning med urval ur Astrid 

Lindgrens jul. Detta framfördes på en föräldrakväll, något som enligt henne blev succé:  

 
”Här blommade otippade elever ut. De som inte alltid tar plats i prat och skrift som satt 

inne på gigantisk kapacitet att uttrycka sin kunskap i teater, sång och dans.” 

 

Lärare S2 redogör också för att de har arbetat med värdegrunden. Ett exempel på detta är att 

eleverna på en annan föräldrakväll framförde låten ”Så som i himlen” av Danny Saucedo. 

Låten belyser orättvisor i samhället:  

 
”Att lyfta samhällsfrågor, resonera och argumentera om det i debatter eller sjunga om det 

ger det en helt ny dimension.” 

Lärare S3 

Här redogörs för resultatet av det löpande protokollet från observationen av lärare S3 samt 

svaren från self-reporten.  

 

Observation 
Lektionen inleddes med att läraren bad en elev från varje bord komma fram till tavlan och 

läsa upp ord på bokstaven J som de hade skrivit tidigare. Läraren startade sedan projektorn 

och tog fram en sång ur Majas alfabetssånger där eleverna fick sjunga om bokstaven J. 

Sången sjöngs flera gånger och rörelser kopplades till sången. Därefter tog läraren fram 

kolkritor och började förklara för eleverna vad de skulle göra. De skulle måla jättepandor då 

de arbetade med bokstaven J. Läraren modellerade och ritade en egen jättepanda med hjälp av 

kolkritor på tavlan. Hon visade metoden och gav eleverna tips och förklarade hur det fungerar 

när man ritar med denna typ av krita. På varje bord hade lärare lagt ut inspirationsbilder som 

eleverna fick möjlighet att studera när de skulle måla sina egna jättepandor. Eleverna 

uppmanades att titta på bilderna och försöka inspireras. Läraren sa till eleverna att när de ritar 

av en bild så tränar de sin öga-hand koordination. När eleverna var färdiga med sina 

kolteckningar uppmuntrades de att hämta svarta papper där de skulle använda vita pennor och 

måla ytterligare en panda. Läraren cirkulerade i klassrummet och uppmuntrade och tipsade 

eleverna. Hon repeterade också fakta om pandan och uppmärksammade eleverna på att 

försöka se på bilder var pandan var vit respektive svart.  

 

Self-report 
Lärare S3 slutförde sin lärarutbildning år 2010 men är sedan 1993 utbildad förskollärare. Hon 

har arbetat som lärare för elever i årskurs F-3 i sju år. Hon beskriver att hon har ett genuint 

intresse för bild och form, vilket medför att det blir ett naturligt inslag i hennes 

språkundervisning. Hon tycker överlag att det är viktigt med estetiska lärprocesser i 

undervisningen: 

 
“Jag anser att det är otroligt värdefullt. Det lämpar sig mycket bra i all undervisning där 

många förmågor tränas. [...] Att experimentera med färg, hur påverkas vi av färgerna och 

hur används de för att uttrycka olika känslor är också ett viktigt inslag. “ 

 

Hon skriver också i sin self-report att hon gärna använder sig av musik och sång med 

eleverna, där hon kopplar sånger till ett aktuellt skolämne. Sångerna hon använder är både på 

svenska och på engelska. Lärare S3 menar också att drama och rörelse är värdefulla inslag att 

använda i språkundervisningen:  
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”[...] jag sjunger med eleverna nästan varje dag och försöker koppla sånger till den 

aktuella uppgiften och ämnet. Rim och ramsor i talkörer är språkutvecklande. “ 

 

Lärare S3 delar med sig av en situation där hon har använt sig av estetiska lärprocesser i 

språkundervisningen. Eleverna fick inspireras av konstnären Anna Backmans konstverk och 

titta på kläder från olika tidsepoker. Eleverna fick sedan tillverka sina egna konstverk, alltså 

någon form av klädesplagg. De började med att skissa och sedan fick de sätta färg på sina 

bilder. Eleverna fick använda sina plagg och utifrån dem skriva beskrivningar. De fick 

beskriva plaggens egenskaper, var de kunde köpas och vem som skulle kunna använda dem. 

Eleverna lyssnade och sjöng sånger om kläder, såsom ”Dressed for success” och ”Fantomens 

kläder”. Eleverna fick slutligen redovisa sina konstverk för varandra och visa sina bilder och 

läsa sina beskrivningar.  

Ghana 

Lärare G1 

Här redogörs för resultatet av det löpande protokollet från observationen av lärare G1 samt 

svaren från self-reporten.  

 

Observation 
Lektionen inleddes med att läraren sa till alla elever att ställa sig upp. Läraren höll i en bok 

med olika sånger. De sjöng tillsammans i unison sång, vilket innebär att alla sjunger 

tillsammans. Läraren ledde sången och hjälpte eleverna finna rätt ord. Läraren klappade 

takten med hjälp av en träpinne som hon slog mot elevernas bänkar. I sångerna som sjöngs 

uppmuntrades eleverna göra olika typer av rörelser. I sången sjöng de: ”lower, lower, lower 

[…]” och ”higher, higher, higher [...]” och eleverna uppmuntrades att följa direktiven som 

gavs i sången. Läraren uppmuntrade eleverna efter varje sång att applådera åt sig själva. Efter 

ett tag tog läraren fram en ny sång som eleverna skulle få lära sig. Hon sa en mening högt och 

eleverna uppmuntrades att repetera. Läraren pratade om orden och förklarade samt 

bokstaverade. Proceduren upprepades flera gånger och frågor ställdes till eleverna angående 

betydelsen av texten. Läraren gick igenom samma mening flera gånger innan hon slutligen la 

till en melodi. Sångerna som sjöngs kopplades till elevernas vardag och handlade om hur man 

hanterar vardagliga situationer. Texterna upprepades flera gånger för att eleverna skulle lära 

sig dem utantill.  

  

Self-report  
Lärare G1 har arbetat som lärare i ungefär 10 år men hon slutförde sin lärarutbildning 2008. 

Lärare G1 är positivt inställd till användandet av estetiska lärprocesser. Hon anser att det är 

mycket effektivt och att det ökar elevernas möjlighet att lära. Det hjälper dem också att 

minnas det som de lär sig: 

 
”It’s really effective and it enhances childrens ability to learn. […] This also enables 

them to easily recollect or memorize whatever they are beeing taught.” 

 

Lärare G1 menar att hon använder sig av musik i språkundervisningen. När eleverna ska lära 

sig om djur och dess olika läten får de möjlighet att lära sig genom en sång. Den går såhär:  

“If your happy and you know bleat like a goat, If your happy and you know bark like a dog, 

hiss like a snake, whistle like a bird etc.”.  
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Lärare G1 använder sig av estetiska inslag i språkundervisningen för att hålla eleverna aktiva. 

Hon menar att det även hjälper eleverna att minnas bättre om de får möjlighet att lära sig 

genom exempelvis dramatiseringar och sånger.  

Lärare G2 

Här redogörs för resultatet av det löpande protokollet från observationen av lärare G2 samt 

svaren från self-reporten.  

 

Observation  
När vi kom in i klassrummet arbetade eleverna med dikter. Dikterna handlade om olika 

vardagliga ting. Läraren lärde eleverna dikterna och sedan lades en viss rytm eller melodi till. 

Läraren sa till eleverna att de gör så för att det är lättare att lära sig fakta om den kan 

memoreras i form av en dikt med en rytm. Eleverna fick information om att de skulle arbeta 

med dikterna en stund för att sedan gå fram och redovisa för resterande i klassen. Läraren 

uppmuntrade eleverna under redovisningen att tala högt och tydligt. Läraren sa till eleverna 

att lyssna på varandra och sedan upprepa respektive elevs dikt. Efter undervisning med dikter 

sjöng läraren tillsammans med eleverna en unison sång som han kallade ”Lullaby”. Han 

berättade samtidigt för oss att denna sång är en kulturell sång som har gått i arv i flera 

generationer.  

 

Avslutningsvis fick eleverna tillverka girlanger med hjälp av papper. Läraren berättade att 

dessa girlanger, som för närvarande var vita, skulle färgläggas och hängas som dekoration i 

klassrummet inför påsklovet. Läraren berättade också att det inte finns några dekorationer i 

klassrummet som eleverna själva har tillverkat, vilket är anledningen till att de skulle få skapa 

dessa girlanger.  

 

Self-report  
Lärare G2 var färdigutbildad som lärare år 2014 och han har arbetat som lärare i 3 år. Lärare 

G2 är positivt inställd till att använda sig av estetiska lärprocesser i språkundervisningen. Han 

menar att det är bra att använda estiska uttrycksformer i undervisningen för att fördjupa 

elevernas lärande:  

 
”It broadens their mind and make them ready to learn more, therefor it’s important.” 

 

Läraren hävdar att estetiska inslag i språkundervisningen hjälper eleverna i deras lärande på 

olika sätt. Musik och ramsor är ett roligt sätt att lära sig på och det hjälper eleverna att minnas 

vad de lärt sig: 

 
”Music opens your mind. It helps a lot in our teaching. In that the children feel very cosy 

and happy when learning. It helps them to remember what they have been taugth [...]” 

 

Han menar att läraren genom estetiska inslag fångar elevernas intresse och gör dem nyfikna så 

att de vill lära sig ännu mer. Estetiska inslag i undervisningen bidrar också till att eleverna 

känner sig trygga och glada när de ska gå till skolan.  

 

Läraren redogör för en skolsituation där estetiska inslag har använts i språkundervisningen. 

Eleverna skulle lära sig om vardagliga situationer genom sånger som var uppbyggda som en 

saga. Sången innehöll vanligt förekommande ord som är viktiga för eleverna att lära sig. Det 

kunde till exempel vara ”My name is Seth”. ”I live in Ghana”. Till fraserna får eleverna lära 

sig en melodi. 
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Läraren menar att det vid vissa lektionstillfällen inte alltid känns som att eleverna är 

engagerade och förstår det som undervisas. Även om det känns som att de inte har förstått är 

det viktigt att man som lärare inte blir orolig. Alla elever är olika och för en del tar det längre 

tid att lära sig än för andra. Efter ett par dagar när läraren sjunger sången tillsammans med 

eleverna igen märks det att de flesta elever har förstått. Han beskriver detta som att han tycker 

det är roligt att se elevernas språkutveckling.  

Lärare G3 

Här redogörs för resultatet av det löpande protokollet från observationen av lärare G3 samt 

svaren från self-reporten.  

 

Observation 
Lektionen inleddes med att eleverna fick ställa sig upp. Läraren gick igenom olika sånger och 

eleverna sjöng unisont. Sångerna handlade bland annat om kroppsdelar, föremål och siffror. 

Läraren dramatiserade texternas innehåll och levde sig in i budskapet i texten. En av sångerna 

handlade om hur man gör när man beställer en taxi. Sångerna som sjöngs innehöll information 

om hur olika vardagliga situationer ska hanteras. De sjöng därefter en sång om alfabetet där 

samtliga bokstäver sjöngs i ordning. Eleverna sjöng sånger om veckodagar och vad man gör 

under de olika dagarna. De sjöng ”On Monday we go to school, on Tuesday we go to […]”. 

Lektionen fortsattes med att eleverna sjöng sånger varav de flesta handlade om vardagsnära 

situationer. 

 

Self-report 
Lärare G3 tycker att det är viktigt att arbeta med estetiska lärprocesser i språkundervisningen. 

Undervisningen ska genomsyras av musik. Det är av stor vikt att eleverna får möjlighet att 

arbeta med estetiska ämnen så tidigt som möjligt, eftersom det utvecklar deras lärande. Hon 

menar att rim, ramsor och musik i språkundervisningen kan bidra till att eleverna förstår och 

koncentrerar sig bättre. De tappar lätt koncentrationen om de behöver lyssna för länge på när 

läraren pratar: 

 
”I think it’s really important in the education field. Especially at the beginner class […] 

When you use rhymes to teach them they understand and concentrate better.” 

 

Det är även bra för eleverna i de högre årskurserna att arbeta med estetiska lärprocesser 

eftersom det är något som intresserar dem. I språkundervisningen får eleverna bland annat 

rita, skriva, dansa, uppträda och spela på trummor. De elever som har svårigheter med skolans 

teoretiska ämnen får möjlighet att visa sina kunskaper inom något av de estetiska ämnena:  

 
”That subject also help the teacher to know the talent of children who are academically 

weak.” 

 

Lärare G3 lyfter ett exempel där hon arbetar med estetiska lärprocesser i språkundervisningen 

för att utveckla elevernas ordförråd. När eleverna ska lära sig om kroppens olika delar så lärs 

dessa in genom en ramsa. Ramsan går såhär: ”My head, my shoulders, my knees, my toes, 

they all belong to Jesus!”. Hon menar att när eleverna sjunger ramsan så ges de möjlighet att 

lära sig om sina kroppsdelar. Lärare G3 beskriver även att hon i övrig undervisning använder 

sig av estetik. I naturkunskap och när eleverna ska lära sig om planeterna så lärs dessa in 

genom en ramsa. På så sätt blir det enklare för eleverna att memorera planeterna.  
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DISKUSSION 
I det här avsnittet diskuteras resultatet av studien. Först diskuteras och jämförs de deltagande 

lärarnas förhållningssätt till estetiska lärprocesser i sin språkundervisning. Vidare diskuteras 

och jämförs lärarnas sätt att inkludera estetiska lärprocesser i sin språkundervisning. Därefter 

diskuteras och jämförs syftet med att inkludera estetiska lärprocesser i språkundervisning i de 

två skilda utbildningssystemen.  

Resultatdiskussion 

Förhållningssätt till estetiska lärprocesser 

Samtliga lärare i studien har visat ett positivt förhållningssätt till användandet av estetiska 

lärprocesser som inslag i språkundervisningen. Genom de svar vi har fått på self-reporten kan 

vi utläsa att lärarna i Sverige hävdar att estetiska lärprocesser är viktiga för elevernas 

inlärning. Detta då det gör undervisningen mer varierad och tillåter eleverna att lära på flera 

olika sätt. De ghananska lärarna anser också att detta är viktigt framför allt eftersom 

musikundervisningen kan hjälpa eleverna att minnas och lära sig. Lärarna i Sverige fokuserar 

på bildundervisningen, medan huvudfokus i Ghana istället ligger på att eleverna skulle få 

möjlighet att delta i musikundervisning. Detta kan delvis bero på det som de Vries (2014, s. 

219) redogör för, nämligen att musikundervisning går att bedrivas trots knappa resurser. 

Körling (2012, s. 53) belyser att lärare har svårigheter med att utveckla sin undervisning i den 

skolkultur som råder idag. Skolans verksamhet är influerad av tyst och gammal kunskap kring 

hur undervisningen ska bedrivas, vilket utgår från tidigare läroplaner. Även Wyss, Kocher och 

Baer (2017, s. 202) redogör för att erfarna lärarna på skolor inspirerar och påverkar hur 

nyutexaminerade lärare undervisar. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför lärarna i 

Sverige var mer benägna till att använda bild i undervisningen medan de ghananska lärarna 

föredrog musik. Remmik och Karm (2012, s. 129) menar att en del lärare i Estland bedriver 

undervisning på samma sätt som de själva blev undervisade när de gick i skolan, vilket kan 

vara ytterligare en orsak till att resultatet av studien skiljer sig åt mellan länderna. 

 

Lärare S1 redogör i sina svar på self-reporten för att hon brukar inkludera estetiska 

lärprocesser i olika arbetsområden. Hon menar att det är bra att koppla sånger, dikter, 

bilduppgifter och filmer till andra arbetsuppgifter så att flera ämnen integreras. Att inkludera 

estetiska lärprocesser i undervisningen är positivt, Häikiö (2007, s. 256) menar att det skapar 

möjlighet för barn att konstruera kunskap på ett konstnärligt sätt. Det är viktigt att lärandet 

sker i ett meningsfullt sammanhang bestående av konstnärlig, kognitiv och metakognitiv 

utveckling, för att på så sätt fördjupa lärandet. Även lärare G2 i Ghana menar att han 

använder sig av estetiska lärprocesser som förstärkning i undervisningen för att fördjupa 

elevernas lärande i andra ämnen. Han redogör för att eleverna bland annat får lära sig om hur 

de ska hantera olika vardagssituationer med hjälp av sånger. Detta är något som går i linje 

med Deweys teorier. Dewey (1999, ss. 241-243) hävdar att genom att inkludera aktiva 

arbetsmoment i den ordinarie undervisningen blir glappet mellan skolan och vardagslivet 

mindre. Lindgren (2006, s. 115) trycker på att estetisk verksamhet kan användas som 

förstärkning i andra ämnen. Detta eftersom elevernas lärande i ett ämne förstärks genom att de 

får möjlighet att arbeta med estetiska uttrycksformer. Även Phillips (2014, ss. 54-56) menar 

att den skapande undervisningen kan användas som verktyg för inlärning i andra ämnen. 

Observationerna i Ghana visar att lärarna använder de estetiska ämnena som ett verktyg för att 

förbättra elevernas inlärning men också för att öka deras förståelse för omgivningen. 

 

Lärare G1 menar att användandet av estetiska lärprocesser får eleverna aktiva. Även lärare S2 

trycker på att hon försöker använda sig av estetiska lärprocesser för att ge eleverna möjlighet 
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att möta en varierad undervisning där de får vara aktiva. Detta kan kopplas till Deweys (1999, 

ss. 231-232) tankar om att när eleverna ges möjlighet att arbeta aktivitetsbaserat ges de också 

möjlighet att träna sina sociala färdigheter. De får då träna på att tala om sina erfarenheter, 

vilket gör att deras kunskaper befästs ytterligare. Han menar att undervisningen i skolans 

värld fokuserar på teoretiska moment, vilket leder till att eleverna inte får genomföra 

praktiska aktiviteter som kopplas till ett görande. Lärare S2 redogör vidare för att hon under 

sina år som lärare stött på flera elever som behövt få möjlighet att hitta andra uttrycksformer 

än tal- och skriftspråket. Att använda sig av flera verktyg i undervisningen kan ge läraren 

möjlighet att möta alla elevers olika behov. Detta kan i sin tur leda till en ökad inkludering 

och ökad måluppfyllelse. Wiklund (2009, ss. 28-32) menar att det är betydelsefullt för 

språkutvecklingen hos alla barn att de estetiska språken också får utrymme i undervisningen. 

Eleverna bör få arbeta med estetiska lärprocesser i samtliga ämnen, för att de ska få möjlighet 

att synliggöra sitt lärande på flera olika sätt. Desto fler verktyg en lärare använder i sin 

undervisning, desto bättre utvecklas elevernas språkliga förmåga.  

 

Lärare S3 menar att det är viktigt med estetiska lärprocesser i språkundervisningen. Hon har 

själv ett genuint intresse för bild och form, vilket medför att detta blir naturliga inslag i hennes 

undervisning. Hon menar också att eleverna får möjlighet att träna många olika förmågor när 

de får arbeta med estetik. Lärare G2 menar också att de estetiska lärprocesserna kan hjälpa 

eleverna på olika sätt. Han menar att dessa uttrycksformer är viktiga att använda då det kan 

fördjupa elevernas lärande, vilket även Wiklund (2009, ss. 20-21) framhåller. Eleverna får 

genom estetiska lärprocesser möjlighet att använda sig av sina känslor, erfarenheter och 

kunskaper för att på så sätt skapa sig en förståelse och öka sitt lärande. Dewey (1999, ss. 231-

232) menar också att praktiska arbetsmoment kan öka elevernas lärande då teoretiska moment 

kan kopplas till ett görande. När eleverna får arbeta praktiskt tränar de sina sociala färdigheter 

och ges möjlighet att lära av varandra. 

 

Svaren på self-reporten visade att samtliga lärare i Ghana trycker på att framför allt musik är 

ett viktigt inslag i språkundervisningen. De menar att estetiska lärprocesser är viktiga 

eftersom det ger eleverna möjlighet att memorera det som lärs, musikundervisningen är ett 

viktigt inslag just för att eleverna är aktiva och undervisningen befästs. Att eleverna lär genom 

att vara aktiva är något som Dewey betonar. Dewey (1999, ss. 231-232) redogör för att vi lär 

oss genom att vi får göra något, därför måste färdighetsträning och aktiviteter utgöra grunden 

i undervisningen. Lärare S2 i Sverige framhåller att även hon har använt sig av 

musikundervisning i skolan. Eleverna har fått sjunga sånger som belyser orättvisor i 

samhället. Hon menar att när de lyfter samhällsfrågor, och eleverna får möjlighet att resonera 

och argumentera kring detta i sånger, får det en helt ny dimension. Lärare G3 menar att när 

läraren använder sig av musikundervisning får eleverna möjlighet att lära med hela kroppen, 

något som stimulerar deras lärande och ökar deras koncentrationsförmåga. Linge (2013, ss. 

149-150) menar att musik kan sätta eleverna i rörelse och skapa känslor, vilket i sin tur kan 

leda till att deras inlärning ökar och minnen befästs. Eleverna kan bli engagerade både 

känslomässigt och rörelsemässigt under lektionerna, vilket gör att undervisningen blir mer 

meningsfull. Detta kan i sin tur fördjupa deras lärande. 

 

Alla lärare som har medverkat i studien är överens om att estetiska lärprocesser är viktiga 

inslag i språkundervisningen, vilket även Dewey (1999, ss. 241-243) framhåller. När eleverna 

ges möjligt att lära med hela kroppen ökar deras engagemang. Aktiva arbetsformer i 

undervisningen kan därmed användas för att skapa förutsättningar för lärande. Trots att 

samtliga lärare hävdar att estetiska lärprocesser är viktiga i undervisningen kan vi i svaren 
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urskilja vissa olikheter. De svenska lärarna använder estetiken för att skapa en varierad 

språkundervisning medan de ghananska lärarna fokuserar på att öka elevernas inlärning.  

Inkludering av estetiska lärprocesser i språkundervisning 

Våra observationer har synliggjort att lärare i både Sverige och Ghana använder sig av 

estetiska lärprocesser i sin språkundervisning, men att de gör detta för skilda syften. De 

skillnader och likheter som upptäcktes genom lärarnas svar på self-reporten synliggjordes 

även under observationerna. Genom musik i Ghana skulle eleverna lära sig kunskap, 

memorera fakta och lära sig om olika funktioner i samhället. Syftet med inslag av musik var 

tydligt. Det var tydligt att estetiska inslag, i form av musik, i undervisningen användes för att 

utveckla elevernas språk. De svenska lärarnas inslag av bild i sin språkundervisning hade inte 

ett lika tydligt språkutvecklande syfte, utan det verkar snarare användas på det sätt som 

Wiklund (2009, s. 12) redogör för. Wiklund menar att de estetiska uttrycksformerna ofta 

används för att det tros göra den teoretiska undervisningen mer lustfylld. Lindgren (2009, ss. 

178-179, 184) menar att en skola som är allt för teoretiskt inriktad kan försvåra 

helhetstänkandet för eleverna.   

 

Observationerna visade att samtliga lärare i Sverige och Ghana använde sig av estetiska 

lärprocesser i språkundervisningen. Observationerna som genomfördes visade att lärare i 

Sverige använder sig av estetiska lärprocesser, men framför allt i syfte att introducera olika 

arbetsmoment och för att variera undervisningen. Dewey (1999, ss. 241-243) menar att lekar 

och spel införs oftast i undervisningen för att ge eleverna en paus från det teoretiska 

skolarbetet. Enligt Dewey skulle lärare istället kunna inkludera det aktiva lärandet i det mer 

teoretiska skolarbetet. Detta för att ge eleverna en möjlighet att lära med hela kroppen. Han 

påtalar också att den kunskap som en människa lär sig genom att få pröva och uppleva aldrig 

kan uppnås genom att endast få teoretisk undervisning inom ett visst område. Det är viktigt att 

inkludera aktiva arbetsformer i undervisningen för att skapa förutsättningar för lärande 

(Dewey 2004, ss. 50-52, 73-74). Våra observationer i Ghana gav ett annat resultat och visade 

att estetiska lärprocesser användes på ett annat sätt. Lärarna i Ghana inkluderade istället 

musikundervisning som ett stöd för inlärningsprocessen, inte i syfte att variera undervisningen 

eller göra den roligare för eleverna. Att resultatet skiljer sig åt skulle delvis kunna bero på det 

som Remmik och Karm (2012, s. 129) redogör för. De menar att en del lärare påverkas av 

undervisningstraditioner och bedriver därför undervisning på samma sätt som de själva blev 

undervisade när de gick i skolan. 

 

Våra observationer visar att samtliga lärare i Sverige använde bild som estetisk lärprocess i 

språkundervisningen, något som inte användes på samma sätt i Ghana. Bildarbetet var i fokus 

under alla observationer och det fanns en tydlig struktur under lektionen. Resultatet av det 

observationer som genomfördes i Sverige visar alltså att bild är ett vanligt redskap i 

språkundervisningen. Att använda sig av bild i undervisningen menar Phillips (2014, s. 56) 

ger eleverna ökade möjligheter att förmedla budskap. Även Leigh & Heid (2008, ss. 1-2, 9-

10) menar att bilder förmedlar elevernas tankar och är en del av deras språkinlärningsprocess. 

När eleverna får uttrycka sig och känner att de får skapa något meningsfullt kan det vara 

lättare för dem att ta sig an svårare texter. Brooks (2005, ss. 89-90) trycker också på att bild 

och skapande är ett sätt för eleverna att visualisera sina tankar. Bilder kan på så sätt användas 

som ett sätt att kommunicera och interagera med andra människor. När bild används som en 

metod i undervisningen kan elevernas tankar synliggöras. Bildarbetet i Sverige innebar dock 

till stor del att läraren presenterade en modellbild som eleverna sedan skulle utgå från. Detta 

är, enligt Batič (2014, s. 131), ett vanligt fenomen. Han menar att lärare använder ofta bilder 

som mallar för att ge eleverna stöd under produktionen av sina egna bilder. Men detta innebär 
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att eleverna inte ges möjlighet att uttrycka sina egna upplevelser och erfarenheter. Både Batič 

(2014, s. 131) och Vahter (2016, s. 52) menar att detta leder till att eleverna producerar bilder 

som till stor del påminner antingen om varandras bilder eller ursprungsbilden.  

 

Observationerna i Ghana tyder istället på att lärarna använder sig av musik i 

språkundervisningen. Samtliga klassrumssituationer genomsyrades av musik. Resultatet av 

observation G1 visar att läraren sjöng olika unisona sånger med rytm och rörelser till. Att det 

är just sång som representerar musikämnet kan förklaras med att sång ofta utgör den centrala 

delen i all musikundervisning. Sång kan användas trots knappa resurser eftersom allt som 

behövs är elevernas röster (de Vries 2014, s. 219). Detta kan vara en av anledningarna till att 

den undervisning vi observerade i Ghana, samt lärarnas svar, visar på undervisning som 

innehåller sång. Bristande resurser gör att det inte finns möjlighet att köpa in material och 

därmed är musik mer aktuellt eftersom sång inte kräver några resurser. 

 

Under observationen av lärare G1 var repetition i fokus och dess syfte var att eleverna skulle 

lära sig sångerna utantill för att memorera de ord som förekom. Musik fick ta plats i 

undervisningen vilket kan bero på att musik, enligt Nyamful (2016, ss. 63-68), har en viktig 

roll i Ghana. Musik är något som är mycket populärt och omtyckt av ghananerna. Musiken 

har därför fått en stor betydelse i utbildningen där fokus ligger på den kognitiva utvecklingen 

hos eleverna. Av observationerna kan det urskiljas att resterande estetiska lärprocesser 

åsidosätts och istället är det musikundervisningen som får representera samtliga estetiska 

undervisningsformer. De ghananska lärarna i studien menar att musiken används just för att få 

eleverna att minnas, vilket överensstämmer med Phillips (2014, ss. 56, 126-129) som belyser 

hur sång är ett bra hjälpmedel för att minnas. När eleverna får möjlighet att koppla samman 

ljud med rörelser blir det lättare för dem att minnas det som de har lärt sig.  

 

Resultatet av våra observationer visar att musik även förkommer i språkundervisningen i 

Sverige. Musiken används för att förbereda eleverna om vad som ska hända härnäst. Läraren 

S2 spelade upp djurläten med tillhörande bilder på projektorn under tiden eleverna kom in 

från rasten. Sången indikerade på det fortsatta bildarbetet då eleverna skulle rita bilder på 

djur. Lärare S3 spelade upp en sång om Majas alfabet, eleverna skulle sjunga med för att lära 

sig om bokstäverna. Det fanns därmed ett tydligt syfte med just den sången eftersom eleverna 

skulle arbeta vidare med bokstaven J under lektionen. Phillips (2014, ss. 126-129) hävdar att 

rörelse och lek har en stor betydelse i barns utveckling. Det finns också ett samband mellan 

användandet av sånger, rim och ramsor och barnens språkutveckling. Deras kreativitet samt 

sociala förmåga stärks när de får arbeta med olika typer av rörelseaktiviteter. Det är, enligt 

Dewey, viktigt att inkludera aktiva arbetsformer i undervisningen för att skapa förutsättningar 

för lärande (Dewey 1999, ss. 241-243). Att eleverna i Sverige fick möjlighet att delta i 

musikundervisning, framför allt under lärare S3s lektionsmoment, kan därför ses som en 

aktivitet som främjar deras språkutveckling och lärande. 

 

Genom våra observationer fick vi också möjlighet att se när en av lärarna i Sverige och en av 

lärarna i Ghana använde sig av dramatiseringar i sin språkundervisning. Lärare S1 använde 

dramatiseringar för att förstärka innehållet i en läst text. Hon använde sig av kroppsspråk och 

röstläge för att förstärka och förtydliga textens budskap. Lärare G3 använde sig av 

dramatiseringar i kombination med musikundervisningen. Under lektionen sjöngs sånger om 

kroppsdelar, föremål och siffror. Lärare G3 modellerade och pekade på olika kroppsdelar. 

Hon använde sitt kroppsspråk för att förstärka budskapet med sångerna. Båda lärarna använde 

alltså dramatiseringar för att förstärka innehållet i undervisningen. Phillips (2014, ss. 146-

147) framhåller att drama är en naturlig del av barns skapande. Elevernas språk- och 
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kommunikationsförmåga stärks då de i olika gestaltningar får använda sig av språket på olika 

sätt. Under studien fick eleverna endast se när lärarna dramatiserade ett visst innehåll och de 

fick inte själva delta i några aktiviteter. Det kan därför inte bekräftas att detta agerande 

påverkar elevernas språkutveckling positivt. Vi kunde däremot se att dramatiseringarna 

fångade elevernas intresse vilket är en förutsättning för lärande. 

 

Under en av våra observationer kunde vi se att en lärare i Ghana använde sig av musik i 

kombination med undervisning kring dikter. Eleverna fick träna på dikter och för att dessa 

skulle memoreras lades rytm och melodi till. Syftet med undervisningen var att eleverna 

skulle memorera dikter för att lära sig om fakta som återfanns i dessa. De skulle även tillägna 

sig kunskaper om vardagslivet. Thavenius (2004, ss. 229-230) redogör för att lärande i skolan 

till stor del sker genom språkliga former. Med hjälp av konst och estetik kan detta förändras, 

just genom att vi lär med av alla våra sinnen. Vi använder oss då av våra känslor, vår fantasi 

och inlevelseförmåga. Eleverna i studien fick möjlighet att lära sig om vardagslivet med hjälp 

av känslor, fantasi och sina sinnen, vilket kan bidra till ett varierat lärande. Enligt Lindgren 

(2009, ss. 178-179, 184) kan den praktiska undervisningen bli mer lik livet utanför skolan. 

Undervisning i estiska ämnen kan då bli mer kopplad till elevernas erfarenhet och 

vardagsupplevelser. Även Dewey menar att undervisningen i skolan bör ha betydelse för 

eleverna och bidra till att de växer som individer (Säljö 2015, ss. 69-87). Genom att involvera 

aktiviteter i skolan som innebär att eleverna får vara aktiva blir glappet mellan skolan och 

vardagslivet mindre (Dewey 1999, ss. 241-243). Undervisningen med dikter hade som syfte 

att lära eleverna kunskap om vardagslivet och kan därför anses vara mer lik livet utanför 

skolan. 

Syftet med estetiska lärprocesser i språkundervisningen 

Syftet med utbildning i de båda länderna skiljer sig markant åt. Detta synliggörs dels i 

läroplanerna men också på sättet lärarna undervisar och talar om sin språkundervisning. 

Lärarna i Sverige trycker på att eleverna ska få möjlighet att stöta på estetiska lärprocesser 

eftersom det ger dem möjlighet att lära på olika sätt och via flera olika sinnen. De menar att 

de använder sig av estetiska lärprocesser för att eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sig på 

flera olika sätt och mötas av varierade undervisningsformer. Lgr 11 (2011, rev. 2016) redogör 

för att skolan ska stimulera elevernas kreativitet och eleverna ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer. De ska få uppleva känslor och stämningar genom drama, dans, musik och 

skapande aktiviteter som inslag i undervisningen. Eleverna ska få pröva, utforska och gestalta 

sina kunskaper och erfarenheter på olika sätt. De svenska lärarna anser också att det är viktigt 

att använda sig av estetiska lärprocesser då detta kan vara språkutvecklande. De ghananska 

lärarna hävdar istället att estetiska lärprocesser, och då framför allt musikundervisningen, är 

viktig för att eleverna ska kunna memorera kunskap. De menar att musiken kan användas för 

att underlätta elevernas inlärning och även bidra till att de lättare minns det som de lärt sig. 

Musik används också för att eleverna ska få möjlighet att vara aktiva. Musik är något som 

enligt lärarna intresserar eleverna och gör dem mer nyfikna vilket i sin tur leder till att 

eleverna lär sig mer. Teaching syllabus for Creative Arts (primary school 1-3) (2007) trycker 

på att kunskap är en av de viktigaste aspekterna i den ghananska utbildningen. Kunskap 

innebär bland annat att eleverna ska lära sig olika saker utantill som de ska minnas och kunna 

upprepa.  

 

Observationerna visade också att användandet av de estetiska lärprocesserna har olika syften i 

de olika utbildningssystemen. I Sverige synliggjordes det att undervisning i de estetiska 

lärprocesserna användes för att komplettera språkundervisningen. Wiklund (2009, s. 12) 

hävdar att de estetiska uttrycksformerna ofta använts för att göra den teoretiska 
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undervisningen roligare. Detta synliggjordes under observationerna. Eleverna fick möjlighet 

att arbeta med bild för att ge språkundervisningen en annan dimension, men egentligen kan 

inte bilduppgifterna nödvändigtvis kopplas till någon språkinlärningsprocess. Eleverna fick 

möjlighet att rita olika typer av bilder för att kombinera språkundervisningen med någon form 

av bilduppgift. Men observationerna synliggjorde inte huruvida eleverna fick använda sina 

bilder som ett verktyg för kommunikation. Dewey (2004, ss. 78-81) redogör för att barn 

tycker om att få möjlighet att uttrycka sig genom att använda färger och former. Han menar 

att det är lärorikt för eleverna att först få upptäcka och skapa något helt fritt, för att sedan 

diskutera sina uttryck och därefter arbeta vidare med det. Huruvida lärarna i studien lät 

eleverna diskutera sina bilder framgick inte vilket medför att vi inte kan konstatera att dessa 

arbetsmoment enligt Dewey skulle anses vara lärorika för eleverna. 

 

I Ghana kunde vi tydligare se att musikundervisningen användes just utifrån syftet att 

eleverna skulle utvecklas i sitt språk. Schellenberg och Weiss (2013, ss. 534-535) redogör för 

att en musikalisk förmåga ofta hör samman med en god språklig förmåga. Eleverna gavs 

under observationerna möjlighet att använda sig av språket och lära sig olika typer av sånger. 

Nyamful (2016, ss. 63-68) redogör för att musiken fått en stor betydelse i utbildningen i 

Ghana, där fokus ligger på den kognitiva utvecklingen hos eleverna. Musiken påverkar 

eleverna på flera olika sätt och kan hjälpa dem i deras kompetensutveckling och 

kunskapsinhämtning. Musikundervisningen är viktig då den kan bidra till att hjälpa elever att 

utveckla sin kreativitet, personlighet och deras förståelse för olika kulturer. Det är viktigt att 

eleverna ges möjlighet att utveckla dessa färdigheter för att de ska kunna bidra till Ghanas 

utveckling. Eleverna i Ghana sjöng ramsor, sånger och rim som handlade dels om hur 

eleverna skulle bete sig för att vara goda samhällsmedborgare men också för att eleverna 

skulle memorera olika typer av fakta. Detta överensstämmer med Teaching syllabus for 

Creative Arts (primary school 1-3) (2007) som redogör för att eleverna ska ges möjlighet till 

utbildning och utvecklas till medborgare som kan hjälpa det ghananska samhället. 

 

Musikundervisningen i Ghana verkar användas för att eleverna skulle memorera fakta. 

Phillips (2014, s.56) menar att sånger kan användas som ett hjälpmedel att minnas. Det kan 

precis som lärarna hävdar vara huvudsyftet med musiken. Den frekventa användningen av 

musik i undervisning kan också tänkas bero på det som de Vries (2014, s. 219) redogör för 

nämligen att musikundervisning kan bedrivas trots knappa resurser. Att musiken får ta stort 

utrymme i den ghananska undervisningen kan också bero på det som Wyss, Kocher och Baer 

(2017, s. 202) lyfter, nämligen att de erfarna lärarna på skolorna inspirerar och påverkar hur 

de nyutexaminerade lärarna undervisar. Även Liberg (2012, s. 231) redogör för att de val som 

lärare gör i klassrummet ofta grundar sig i hur man brukar göra. Traditionen har en stor makt 

och inverkan på hur lärare planerar och genomför sin undervisning. 

 

Vår studie visade som sagt att lärare i Ghana ofta valde att inkludera musik i sin 

språkundervisning och musik kan hjälpa elever att utveckla olika förmågor. Enligt Phillips 

(2014, s. 56) är sång och musik är ett verktyg för kommunikation. Vid användandet av sång 

kan också elevers motorik och uttal utvecklas. Sånger kan också användas som hjälpmedel för 

att minnas. Detta betonade de ghananska lärarna, musiken användes för att engagera eleverna 

och hjälpa dem att lära sig. Därmed är musik ett exempel på ett positivt estetiskt inslag i 

språkundervisningen, men en viktig fråga att ställa sig är vad ska eleverna lära sig? All 

undervisning måste vara förankrad i didaktisk forskning och de styrdokument som finns 

uppsatta om eleverna ska utvecklas och nå kunskapsmålen. Att enbart inkludera estetisk i 

språkundervisningen för estetikens skull garanterar inte att eleverna utvecklar sitt språk. 

Eleverna i Ghana fick sjunga sånger där fokus låg på att lära sig dessa utantill för att 
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memorera innehållet. Eftersom de estetiska inslag eleverna fick möta var sånger som de skulle 

lära sig utantill och ställer vi oss frågan: hur stort utrymme får kreativitet egentligen ta i 

undervisningen? 

 

Även Lgr 11 (2011, rev. 2016) redogör för att elevernas kreativitet ska främjas, något som 

inte synliggörs i våra observationer eller i den self-report som lärarna besvarat. 

Observationerna i Sverige visar att bild är ett vanligt estetiskt inslag i språkundervisningen. 

Detta kan även utläsas från de svar de svenska lärarna gav i vår self-report. Men räcker det att 

ge eleverna en bilduppgift för att de ska utvecklas till kreativa individer? Hallam, Hewitt och 

Buxton (2014, s. 196) redogör för att det kan finnas en viss skillnad mellan det som står i 

läroplanen för bildundervisningen och det som faktiskt undervisas i klassrummet. Denna 

skillnad kan leda till att eleverna inte får möjlighet att utveckla sina kunskaper i bild och 

skapande fullt ut under deras år i grundskolan. Phillips (2014, s. 56) redogör för det är viktigt 

för små barn att få rita eftersom det är ett sätt för dem att förmedla sitt budskap. Men när 

barnen sedan blir äldre tar skrivandet över och bilder används istället som en extrauppgift när 

de är färdiga med huvuduppgiften. De bilder som eleverna skapar förmedlar deras tankar och 

är ett sätt för dem att uttrycka sig, på så sätt är det en del av deras språkinlärningsprocess. 

Men när skriftspråket tagit fart får bilderna ta ett steg tillbaka och istället agera extrauppgift 

(Leigh & Heid 2008, ss. 1-2, 9-10). Bilder kan inte kopplas till någon specifik 

språkutvecklingsprocess efter att elevernas skriftspråk tagit fart, kanske är det därför bilden 

får stå tillbaka för annat. Men Brooks (2005, ss. 89-90) redogör för att bild och skapande är 

ett sätt för eleverna att visualisera sina tankar. Bilder kan på så sätt användas som ett sätt att 

kommunicera och interagera med andra människor. Eleverna ges då möjlighet att förmedla 

sina tankar med hjälp av bilder, något som kan vara svårt att förmedla i skriven text. På så sätt 

kan bilder styrka elevernas skrivande, även efter att det tagit fart.  

 

Bild var det ämne som förekom mest i de svenska lärarnas språkundervisning och vi såg 

mindre av exempelvis musik och drama. Eftersom forskning visar att användandet av musik i 

undervisningen är positivt för elevers språkutveckling ställer vi oss frågande till varför musik 

inte integreras mer i den svenska undervisningen. Är lärare medvetna om de fördelar som 

användandet av musik kan medföra? Om inte, kan det vara så att lärare behöver få möjlighet 

att fördjupa sina kunskaper om estetiska lärprocesser för att medvetet göra didaktiska val där 

dessa uttrycksformer inkluderas? I vår utbildning har vi vid flertalet tillfällen fått möta 

estetiska lärprocesser och det har stått klart för oss att vi bör använda oss av estetiska 

lärprocesser i vår undervisning. Däremot saknade vi information kring varför och vad 

estetiken faktiskt kan bidra med. Detta arbete har gjort det möjligt för oss att hämta 

inspiration och tillägna oss kunskap kring vilka fördelar estetiska ämnen kan ge och vilka 

möjligheter det finns till en varierad undervisning om de används på rätt sätt. 

 

Under observationerna blev det tydligt att undervisningen i Ghana genomsyrades av musik. 

De ghananska lärarna i studien hade ett tydligt syfte med undervisningen. De uttryckte ett 

genuint intresse för musik och tryckte på att musikundervisningen var en viktig del av 

undervisningen i skolan. Flolu (2000, ss. 25-26) redogör också för att eleverna i Ghana genom 

utbildningen ska utveckla sin kreativitet och identitet. De ska dessutom lära sig att uppskatta 

och visa tacksamhet för landets kulturarv. Kunskaper i konst och kultur kan användas som ett 

hjälpmedel för att människorna ska kunna ges en ökad förståelse för nationens värderingar. 

Människor uppfattar, skapar och upplever musik av olika slag. Elever har olika erfarenheter 

av musik och musikens betydelse är olika stor för varje individ. Lärare har ett ansvar att 

hjälpa elever att skapa mening och stötta dem i utvecklingen av deras sociala och kulturella 

grund. Genom detta kan eleverna ges möjlighet att förstå och samarbeta med människor från 
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olika kulturer (Georgii-Hemming & Westvall 2010, s. 31).  Under våra observationer kunde 

vi se att musiken är en viktig del i såväl undervisningen som den ghananska kulturen. Pascale 

(2010, s.4) menar att musik i undervisningen kan hjälpa eleverna utveckla sin tolerans, sin 

uppfattning och sina tankar kring olika kulturer. Ankomah och Hope (2011, s. 42) redogör för 

att de ghananska eleverna ska utveckla förmågor och färdigheter som gör att de kan vara med 

och påverka landets utveckling. 

 

Estetiska lärprocesser är bra, om de används på rätt sätt. Utifrån resultatet av vår studie ställer 

vi oss kritiska till om de verkligen används på rätt sätt. Det krävs eftertanke och väl planerade 

arbetsmoment för att nå alla fördelar som de estetiska ämnena kan medföra. Whitin och 

Moench (2015, s. 41) betonar att det är viktigt för lärare att ha kunskaper om, och 

självförtroende i de estetiska ämnena, för att på ett bra sätt kunna integrera dessa i sin 

undervisning. Utan kunskap riskerar lärare att hamna i en situation där de estetiska ämnena 

enbart används för att göra undervisningen mer lustfylld eller för att ge eleverna en paus från 

det teoretiska arbetet (Dewey 1999, ss. 241-243). Det finns då att risk att de fördelar som 

denna typ av undervisning kan ge förbigås. Estetiska lärprocesser tenderar då att användas 

mer för nöje än för nytta, istället för en värdefull kombination av både lustfylld och lärorik 

undervisning. Teoretiskt och praktiskt arbete skulle istället kunna kombineras för att ge 

eleverna en mer aktivitetsbaserad inlärningssituation där de får möjlighet att lära med hela 

kroppen (Dewey 1999, ss. 241-243). 

 

Metoddiskussion 

Under genomförandet av vår studie använde vi oss av två forskningsmetoder, observation 

samt self-report. Valet av forskningsmetoder gav oss möjlighet att besvara studiens syfte. 

Under observationen gavs möjlighet att på ett konkret sätt se hur läraren integrerar estetiska 

lärprocesser i sin språkundervisning. För att få en djupare förståelse kring lärarnas 

förhållningssätt använde vi oss också av self-report. Med hjälp av en self-report fick vi mer 

information kring sådant som inte kan observeras i en klassrumssituation. Att även använda 

oss av self-report gav oss möjlighet att få information om hur länge lärarna hade arbetat som 

lärare och när de slutförde sin utbildning. Vi fick också möjlighet att ta del av deras tankar 

kring användandet av estetiska lärprocesser. 

 

Första tanken med studien var att den skulle genomföras med hjälp av intervju som 

undersökningsmetod. Detta för att en intervju hade gett oss möjlighet att få en djupare 

förståelse för hur lärare resonerar och tänker kring användandet av estetiska lärprocesser. Vid 

en intervju ges möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut oklarheter, vilket kan bidra till en 

större förståelse av respondentens resonemang. Då studien som genomfördes var en 

komparativ studie mellan Sverige och Ghana behövde intervjuerna ske på två olika språk. 

Intervjuerna i Sverige skulle då genomföras på svenska och intervjuerna i Ghana skulle 

genomföras på engelska. Detta skulle kunna innebära att intervjusituationerna inte blir 

likvärdiga då intervjuerna inte kunde genomföras på samma språk. Intervjuerna i Sverige 

skulle genomföras på vårt modersmål, ett språk som vi behärskar bättre än engelska. Då syftet 

med studien var att jämföra Sverige och Ghana var det nödvändigt att kunna säkerställa att 

undersökningarna i respektive land var likvärdiga. För att säkerställa likvärdigheten i studien 

valdes istället self-report som undersökningsverktyg. I en self-report kan användandet av två 

olika språk också vara problematiskt men där fanns möjlighet att under en längre tid sitta och 

bearbeta såväl frågeställningar som svar. 

 

Vi valde att använda oss av två forskningsmetoder eftersom det skulle kunna ge oss ett 

bredare resultat. Att enbart använda oss av observation som metod hade inte gett oss någon 
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information om lärarens tankar och förhållningssätt till estetiska lärprocesser. Vi hade inte 

heller fått reda på hur länge läraren hade arbetat som lärare. Hade vi istället enbart använt oss 

av self-report som metod får vi inte se hur läraren arbetar i klassrummet och hur läraren 

organiserar sin lektion. Vi anser därför att en kombination av dessa två metoder gav vår 

undersökning en större bredd och vi fick möjlighet att få en djupare förståelse för lärarnas 

förhållningssätt. 

Didaktiska konsekvenser 

För att bedriva god undervisning, oavsett ämne, är det väsentligt att ställa sig de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför. Vi har genom den forskning vi tagit del av fått en förståelse för 

att estetiska lärprocesser är viktigt och lärorikt i språkundervisningen. Genom vår studie har 

vi fått möjlighet att ta del av lärares tankar och förhållningssätt till användandet av dessa. Vi 

har också fått möjlighet att observera olika klassrumssituationer för att få en förståelse för hur 

språkundervisningen bedrivs. Våra undersökningar har visat att samtliga lärare som deltog 

visade en positiv inställning till användandet av estetiska lärprocesser i språkundervisningen, 

men vi saknar ett kritiskt förhållningssätt. Det är viktigt att ifrågasätta på vilket sätt vi 

inkluderar dem och för vilket syfte.  

 

Vad kan eleverna ges möjlighet att lära när de estetiska lärprocesserna integreras i 

språkundervisningen och vilka kunskaper ger dessa ämnen eleverna möjlighet att utveckla? 

Genom vår studie har vi fått en bredare förståelse för hur viktigt det är att läraren reflekterar 

över hur och varför estetiska lärprocesser inkluderas i undervisningen. Det krävs en noggrann 

eftertanke och reflektion kring lektionsplaneringen för att bedriva en god undervisning. Vi har 

genom vår studie fått upp ögonen för alla de fördelar som estetik i språkundervisningen kan 

medföra. Vi har också insett vikten av att reflektera kring användningen för att ge våra 

framtida elever största möjlighet till en god kunskapsutveckling. Körling (2012, s.53) 

framhåller att skolans verksamhet är influerad av tyst och gammal kunskap kring hur 

undervisningen ska bedrivas vilket vi behöver vara medvetna om. Vi behöver ta hänsyn till 

undervisningstraditionernas makt för att kritiskt kunna granska och utveckla vår undervisning.   

 

Vår studie visar en tydlig skillnad när det gäller användandet av estetiska lärprocesser i 

Sverige och i Ghana. Lärare i Sverige använder sig av bildundervisning medan lärarna i 

Ghana använder sig av musik. Vi tror att detta dels kan bero på det som Irwin (2016, s. 7) 

redogör för, nämligen att lärare har ett bristande självförtroende i att undervisa i konstnärliga 

ämnen. Även Lemon och Garvis (2013, ss. 2, 5) menar att lärares självförtroende kring de 

estetiska ämnena påverkar hur dessa används. De menar att lärare som inte är bekväma med 

att undervisa i dessa ämnen kan känna en press som istället leder till att dessa utesluts helt. Vi 

upplever själva att det är ett känsligt scenario att sjunga då vi inte är speciellt musikaliska, 

därför är det lättare att använda sig av bild som inslag i undervisningen. Bilder kan förberedas 

i förväg och det förväntas inte att läraren måste kunna teckna för att undervisa i bild. Läraren 

kan använda sig av andras bilder för att modellera och inspirera eleverna. I 

musikundervisningen kan detta stöd också ges genom att spela upp olika låtar som andra 

sjunger, men vi upplever att det i de lägre åldrarna krävs en närvarande lärare som faktiskt 

också sjunger tillsammans med eleverna. I Ghana såg vi att lärarna frekvent använde sig av 

musik i språkundervisningen. Vi tror att dessa lärare har ett större självförtroende när det 

kommer till att använda sig av sin röst som redskap, just för att musiken är så viktig i deras 

kultur. Musik är en stor del av deras vardag, de använder musiken dagligen och därför är det 

inte några svårigheter för dem att också använda detta i undervisningen. Vi tror att lärare i 

Sverige behöver mer stöd för att våga använda sig av musik i undervisningen. Det behövs mer 

kunskap om hur lärare kan undervisa i musik, mer än den allmänna uppfattningen om att man 
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bara sjunger olika sånger med eleverna. Lärarna behöver en större förståelse för värdet av 

musikundervisningen för att våga gå ur sin bekvämlighetszon och faktiskt använda musik som 

ett verktyg i språkundervisningen. 

 

I vår utbildning har vi matats med information om att vi med fördel bör använda oss av de 

estetiska lärprocesserna tillsammans med elever i vår kommande yrkesroll. De estetiska 

lärprocesserna ska hjälpa våra kommande elever att utvecklas till kritiska och demokratiska 

individer. Vi upplever dock att vi saknar information om hur detta ska bedrivas för att nå de 

vinster som finns. Vi tror därför det är lätt att hamna i ett läge där man endast använder de 

estetiska lärprocesserna för nöjets och variationens skull. I vår utbildning ges vi inte möjlighet 

att läsa de estetiska ämnena som enskilda ämnen, utan dessa bakas in som obligatoriska inslag 

i annan undervisning. Vi får därför inte någon grundläggande kunskap om hur vi ska 

undervisa i dessa ämnen för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor. Irwin 

(2016, s.7) menar att lärare som undervisar i de lägre åldrarna på Nya Zeeland inte har 

utbildning att undervisa i konstnärliga ämnen. Han framhåller att detta beror delvis på att 

lärarna inte har tillräcklig med kunskap för att undervisa i de konstnärliga ämnena på grund av 

avsaknaden av utbildning i dessa ämnen. Det beror också på lärarnas bristande självförtroende 

i dessa ämnen. Vi tror att detta fenomen yttrar sig på liknande sätt i det svenska skolsystemet. 

Under våra VFU-perioder har vi haft flera handledare, som trots avsaknaden av utbildning i 

de estetiska ämnena tvingas undervisa i dessa. En verklighet vi också kommer att möta när vi 

är tagit vår examen och fått vår lärarlegitimation.  

 

På grund av bristande utbildning i de estetiska ämnena så tror vi också att det är lätt att missa 

vissa delar av undervisningen som är nödvändiga inslag i dessa ämnen precis som Batič 

(2014, s. 131) redogör för. Han menar att flera studier har visat att både bildlärare och 

klasslärare som undervisar i bild inte använder sig av alla de element som finns att tillgå i 

bildämnet. Vi menar därför att lärarutbildningen bör göra större satsningar på att föra in de 

estetiska ämnena som kortare kurser. På så sätt kan blivande lärare få undervisning i hur de 

ska använda sig av dessa ämnen i undervisningen för att främja elevernas utveckling och 

lärande. De estetiska lärprocesserna kan användas för att arbeta mer ämnesövergripande där 

flera ämnen integreras. Vi menar också att det borde göras satsningar i skolan för att låta 

lärare gå olika typer av kompetensutvecklingskurser där de kan inspireras och motiveras att 

använda de estetiska ämnena som språkutvecklande inslag i sin undervisning.  
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BILAGA 1 
Missivbrev på svenska 

 

Hej! 

 

Vi heter Emma Lindroth, Cornelia Löfvall och Johanna Olsson.  Vi är tre studenter som 

studerar till grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årkurs 1-3 på 

Campus i Varberg via Högskolan i Borås. Vi ska under vårterminen 2017 skriva vårt 

examensarbete. Vi ska i vårt examensarbete genomföra en komparativ studie där vi jämför 

undervisning i Sverige och i Ghana.  

 

Vi ska i vår studie undersöka hur verksamma lärare i Sverige och i Ghana arbetar med 

estetiska lärprocesser i sin språkundervisning. Med estetiska lärprocesser avser vi de 

möjligheter eleverna får att lära sig genom bild, dans, musik och andra konstnärliga uttryck. 

 

För att samla in data till vår studie ska vi använda oss av två olika forskningsmetoder. Vi ska 

genomföra observationer och en self-report. Under observationen ska vi observera sex 

klassrumssituationer, tre i Sverige och tre i Ghana. Vi ska studera hur läraren ger eleverna 

möjlighet att arbeta med estetiska uttrycksformer i språkundervisningen. 

 

Self-report är en forskningsmetod som innebär att du som respondent får möjlighet att delge 

oss dina tankar och erfarenheter i skriftligt format genom ett antal frågor. Vi kommer inte 

närvara när dessa frågor besvaras då vi vill att du i lugn och ro ska få möjlighet att fundera 

och skriva ner dina svar. På grund av detta är det viktigt att du så utförligt som möjligt 

besvarar de frågor som ställs.  

 

Anteckningar från observationerna och dina svar i self-reporten kommer endast att läsas av 

oss. All information kommer att behandlas konfidentiellt och enligt de etiska regler som finns 

för bedrivandet av forskning. Detta innebär bland annat att du har rätt att avbryta din 

medverkan i studien när som helst. Vi hoppas du vill medverka i vår studie och dela med dig 

av dina tankar och erfarenheter för att berika vår undersökning. 

 

 

Om det är något du undrar, hör av dig till oss på: 

 

Emma Lindroth, xxxx@student.hb.se 

Cornelia Löfvall, xxxx@student.hb.se 

Johanna Olsson, xxxx@student.hb.se 

 

Handledare Richard Baldwin, xxxx@hb.se 
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BILAGA 2 

Missivbrev på engelska 
 

Hello! 

 

We are three teacher students from Sweden and our names are Emma Lindroth, Cornelia 

Löfvall and Johanna Olsson. We are studying to become teachers in preschool class and 

school years 1-3 at Campus Varberg via University of Borås. During spring 2017 we are 

going to write our bachelor thesis. In our thesis we are going to compare education in Sweden 

and Ghana.  

 

In our study we are going to research how active teachers in Sweden and Ghana are working 

with aesthetic representations in language education. With aesthetic representations we are 

referring to pupils opportunity to learn through art, dance, music and other aesthetic 

expressions. 

 

To collect data for our study we are going to use two different research methods. We are 

going to do observations and a self-report. During our observations we are going to observe 

six different classrooms situations, three in Sweden and three in Ghana. We are going to study 

how the teacher enables the pupils to work with aesthetic representations in language 

education.   

 

Self-report is a method of research in which you as a respondent is given the opportunity to 

share your thoughts and experiences in writing through a number of questions. We will not 

attend while these questions are being answered since we want you to have the opportunity to 

sit down in peace and quit and answer the questions. Since we are not attending it’s important 

that you answer every question as thoroughly as possible.  

 

The notes from our observations and your answers in the self-report will only be read by us. 

All information will be treated confidentially and in accordance with the Swedish ethical 

regulations for conducting research. This means among other things that you have the right to 

cancel your participation in the study at any time. We hope that you will participate in our 

study and share your thoughts and experiences in order to enrich our study.  

 

 

If you have any questions, please feel free to contact us at:  

 

Emma Lindroth, xxxx@student.hb.se 

Cornelia Löfvall, xxxx@student.hb.se 

Johanna Olsson, xxxx@student.hb.se 

 

Supervisor Richard Baldwin, xxxx@hb.se 
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BILAGA 3 

Observationsschema 

 

Beskrivning av fysisk plats (text och bild):  

 

Löpande protokoll: 

 

Tid och datum 

 

 

Observationsobjekt 

 

Arbete med musik  

 

 

 

 

Arbete med bild  

 

 

 

 

 

 

 

Arbete med drama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete med annat 

konstnärligt uttryck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 4 

Self-report svenska 
 

Här ges du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter av användandet av estetiska 

lärprocesser i språkundervisningen. Med estetiska lärprocesser avser vi de möjligheter 

eleverna får att lära sig genom bild, dans, musik och andra konstnärliga uttryck. Var god svara 

så utförligt som möjligt. 

 

1. När slutförde du din lärarutbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

3. Vad har du för förhållningssätt till estetiska lärprocesser som inslag i undervisningen?  

 

4. Kan du dela med dig av en situation där du har använt dig av estetiska lärprocesser i din 

språkundervisning? 

 

5. Om du inte använder dig av estetiska lärprocesser i din språkundervisning, var vänlig 

motivera varför du inte gör det. 

  



 

 

 

BILAGA 5 

Self-report engelska 

 
In this self-report you are given the opportunity to share your experiences in working with 

aesthetic representations in language education. With aesthetic representations we are 

referring to pupils opportunity to learn through art, dance, music and other aesthetic 

expressions. Please answer as thoroughly as possible.  

 

1. When did you complete your teacher education?  

2. How long have you been working as a teacher? 

 

3. What is your attitude towards aesthetic representations as a complement to your education? 

 

4. Please share a situation in which you used an aesthetic representation in language 

education. 

 

5. If you don’t use aesthetic representation in language education, please motivate why. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 6 
Observationsschema lärare S1 
 

Musik: - 
 

Bild:  
Koppla text/bild. Eleverna fick lyssna på en högläsningsbok och svåra ord/begrepp kopplades 

samman till bilderna i boken. Under tiden de lyssnade skulle de tänka på vad som hände i 

sagan med fokus på ”först, sedan, efter det, därefter, till slut”.  

 

Eleverna fick sju stycken bilder från boken, så kallade sekvenskort, som de sedan skulle 

sortera i kronologisk ordning. Eleverna fick stöd av orden ”först, sedan, efter det, därefter, till 

slut”. Eleverna gjorde detta i grupper och fick diskutera bilderna och tillsammans komma 

fram till vilken ordning bilderna skulle vara i. Gruppernas resultat diskuterades i helklass och 

bilderna från boken sattes upp på tavlan. 

 

Berättarstrukturens uppbyggnad (inledning, händelser, avslutning) kopplades till en bild på ett 

djur. Djuret har ett litet huvud (inledningen), en stor kropp (händelser) och en avsmalnad 

svans (avslutning). 

 

Drama:  
Läraren använde sin röst och sitt kroppsspråk för att förstärka och gestalta händelser i boken 

på ett inlevelsefullt sätt.  

 

Andra konstnärliga uttryck: - 
  



 

 

 

BILAGA 7 
Observationsschema lärare S2 
 

Musik:  
Ljudklipp på djungelläten i bakgrunden 

 

Bild:  
Måla djur och bakgrund till en fabel. Koppla text och bild.  

Under arbetet med att skapa bakgrunden uppmuntrades eleverna att diskutera och 

argumentera.  

 

Drama: - 
 

Andra konstnärliga uttryck: - 
  



 

 

 

BILAGA 8 
Observationsschema lärare S3 
 

Musik: 
Sånger om Majas alfabet. Läraren tog fram text och bild på projektorn. Sjöng om bokstaven J. 

Sjunga unison sång och koppla rörelser till.  

 

Bild:  
Rita bilder på jättepandor med hjälp av två olika tekniker. Först med kolkritor på ett färgat 

papper därefter med vita pennor på ett svart papper.  

 

Drama: - 
 

Andra konstnärliga uttryck: - 

  



 

 

 

BILAGA 9 
Observationsschema lärare G1 
 

Musik: 
Unison sång. Rytm och rörelser till olika typer av låtar. En ny sång lärs in som repeteras 

många gånger. Läraren läser texten och eleverna uppmuntras att repetera texten. 

 

Bild: - 
 

Drama: - 
 

Andra konstnärliga uttryck: - 
  



 

 

 

BILAGA 10 
Observationsschema lärare G2 
 

Musik: 
Unison sång. 

 

Bild: 
Girlanger ska tillverkas. 

 

Drama: - 
 

Andra konstnärliga uttryck: 
Dikter som läses med en viss rytm eller melodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 11 
Observationsschema lärare G3 
 

Musik: 
Unison sång. Takt, rytm och rörelser. 

 

Bild: - 
 

Drama:  
Gestaltning av sångernas innehåll. Pekar, visar och använder hela kroppen.  

  

Andra konstnärliga former: - 
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