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ABSTRACT 
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-A qualitative study about attitudes towards aesthetic learning processes as tools in reading 
education 
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The purpose of this study was to contribute to the knowledge of teachers attitudes regarding 
aesthetic learning processes as an educational tool for reading comprehension.  To approach 
this issue, a qualitative approach was adopted and interviews and observations were 
conducted with a limited number of teachers in primary school, working with pupils in the 
lower ages. The statements and stories from the respondents, that were analyzed from a 
pragmatic perspective, constitutes the empirical basis of this study and has been discussed on 
the basis of this study’s research background. The results shows that all informants had a 
positive attitude regarding aesthetic learning processes as an educational tool for reading 
comprehension. The teachers are using aesthetic methods as a tool to mediate knowledge, as a 
tool for the pupils to express knowledge, as a tool for the pupils to examine and analyze texts 
and as a tool to motivate pupils. The results shows that teachers believes that aesthetic 
learning methods works well as tools for development in all levels of reading comprehension 
and language development. We argue that there is possible to see a connection between the 
use of aesthetic learning methods and a pragmatic perspective on knowledge.   
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1 Inledning 
Bråten (2008, s. 11), Wengelin och Nilholm (2016, s. 9) och Fridolfsson (2010, s. 209) 
framhåller alla vikten av en god läsförståelse, som en förutsättning för att kunna verka i vårt 
samhälle. Även om vi i Sverige har en jämförelsevis hög läsförmåga uppger Jacobson (2006, 
s. 1) att så mycket som var fjärde svensk har svårigheter att tolka texter i sådan grad att det 
försvårar vardagslivet. Skolans uppgift är att i utbildningen kunna erbjuda eleverna tillfälle att 
nå sin fulla potential och utveckla goda språkliga förmågor. Läsförståelse är något som 
accentueras som viktigt i den samlade läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019, s. 
20:257).  

Läsförståelse är sålunda en avgörande faktor för att leva och verka i ett samhälle och i skolan 
är det en avgörande kompetens för att tillägna sig ytterligare kunskap vidare i utbildningen. 
Rose, Parks, Androes och McMahon (2000, s. 55) beskriver begreppet och dess ställning i 
grundskolan såhär:  

Reading comprehension, the ability to understand and retain the details, sequence, and meaning 
from written material, is a basic skill that is one of the critical elements of any primary-level 
education. 

Begreppet läsförståelse har präglat den moderna skoldebatten. I ljuset av tidigare PISA- 
rapporter som visat ett förvisso förbättrat, men fortfarande lågt resultat har den svenska 
samhälleliga diskussionen lett till satsningar inom skolans läsundervisning (Skolverket, 
2016). Läslyftet är ett exempel, med framtagna moduler som skall hjälpa skolan och dess 
personal att aktivt arbeta med barns läsförståelse.  

Vi har tagit del av forskning och didaktiska uppsatser som poängterar modeller för 
undervisning i läsförståelse. Dessa strategier för att gynna elevernas utveckling i läsförståelse 
är dock tillsynes entoniga, där samtalet som grund för läsförståelse är överrepresenterat. Detta 
är något vi även uppmärksammat ute i verksamheten vid olika tillfällen. Vår allmänna 
uppfattning är att muntligt redogörande för textbearbetning eller summativa avstämningar via 
textfrågor är det mest förekommande alternativet.  

Under utbildningens gång blir de texter elever i grundskolan får möta och förväntas förstå, 
mer och mer avancerade. Vi anser att arbetet med läsförståelse är av vikt och bör sålunda vara 
ett betydelsefullt inslag tidigt i grundskolans undervisning. Vårt intresse riktar sig främst mot 
förskoleklassen och grundskolans tidiga år och hur arbetet med läsförståelse går till på ett 
sådant tidigt plan i elevernas läsutveckling. Vi vill explicit undersöka hur lärare ser på 
läsförståelseundervisningen och attityder till att arbeta med estetiska metoder i 
läsförståelseundervisningen.    

Läroplanen uttrycker explicit att eleverna behöver varierade sätt att lära och uttrycka sig på 
och uppmuntrar estetiska uttrycksformer som genomsyrar all undervisning, explicit uttryckt i 
avsnittet gällande förskoleklassen (Skolverket, 2019, s. 18). Samtidigt menar kritiker att 
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”flum” som drama, dans och musik bör åsidosättas så att elever kan ägna sig åt vad som är 
viktigt. (Rose et al, 2000, s. 55) 

Mot bakgrund av rapporter om sjunkande läsförståelseresultat, insikten att en välutvecklad 
läsförståelse är en betydande angelägenhet för eleverna samt vikten av varierade arbetssätt är 
det intressant att begrunda i vilken utsträckning estetiska lärprocesser faktiskt används i 
läsförståelseundervisningen. Våra styrdokument uppmuntrar flera sätt att få uttrycka sig på för 
att förstå innehåll, sålunda bör en mer varierad läsförståelseundervisning med fokus på 
estetiska inslag kunna gynna eleverna i deras utveckling.  

Det är angeläget att undersöka lärares attityder till gränsöverskridande arbete med estetiska 
lärprocesser i läsförståelseundervisningen. Studien syftar således till att undersöka ett 
begränsat antal lärares förhållningssätt gentemot en undervisningsmetodik, där läsförståelse 
utvecklas via estetiska uttryck. Lärarattityder är av vikt för denna studie då de spelar en 
avgörande roll för hur läsundervisningen faktiskt utformas utefter eventuella 
tolkningsområden i aktuell läroplan. Den enskilda lärarens inställning till läsundervisning och 
estetiska lärprocesser är avgörande för vad som faktiskt realiseras. 

1.1 Syfte, problemområde och forskningsfrågor 

Det är oklart i vilken grad estetiska lärprocesser används i läsundervisningen. Det behövs mer 
kunskap om lärares förhållningsätt till sin läsförståelseundervisning och hur de ser på 
estetiska uttrycksformer som ett pedagogiskt verktyg. 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med fördjupad kunskap om lärares attityder till 
estetiska lärprocesser som ett pedagogiskt verktyg för läsförståelse. 

För att nå syftet besvaras följande konkreta forskningsfrågor:   

1. Hur använder ett urval F-3 lärare estetiska metoder i läsundervisningen? 

2. Hur bedömer ett urval F-3 lärare att estetiska inslag kan utveckla elevernas 
läsförståelse? 

1.1.1 Disposition  

Studiens huvuddel kan delas in i tre delar och är ordnad på följande vis. I den inledande delen 
beskrivs det relevanta problemområdet som mynnar ut i studiens syfte. Här beskrivs också 
studiens forskningsfrågor som skall besvaras. Det som följer är studiens huvuddel som 
innefattar ett bakgrundskapitel som presenterar, för studien, relevant litteratur, 
forskningsbakgrund och begreppsdefinitioner. Här finnes också studiens teoretiska 
utgångspunkter samt ett metodkapitel som beskriver använd metodlära och metodik. I en 
avslutande del presenteras resultatet. Detta följs av en diskussion där resultatet diskuteras mot 
forskningsbakgrunden och de teoretiska utgångspunkterna. Sist presenteras studiens slutsatser 
i korrespondens med studiens syfte.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
Detta kapitel är tredelat och ämnar sätta studien i ett större sammanhang. I avsnitt 2.1 
redogörs för vissa begrepp som är väsentliga att tydliggöra, så att de kan läsas och förstås i 
koherens med dess betydelse för studien. I avsnitt 2.2 redogörs för hur styrdokument skildrar 
användandet av estetiska inslag samt vikten av att undervisa i läsförståelse. Detta för att 
erbjuda läsaren grundläggande information om studiens didaktiska relevans. I 
forskningsavsnittet 2.3 presenteras en rapport från OECD som behandlar de olika estetiska 
uttrycksarternas påverkan på lärande i all undervisning. Den rapporten kommer att utgöra vår 
referensram när vi senare diskuterar vårat resultat. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Relevant för studien är att tydliggöra betydelsen av begreppet läsförståelse och hur det bör 
förstås i denna studie. Det är också aktuellt att definiera begreppet estetiska lärprocesser och i 
vilket sammanhang de används i studien. Båda begreppen förstås bäst i relation till 
undervisning. De definieras och avgränsas nedan i avsnitt 2.1.1 och avsnitt 2.1.2. 

2.1.1 Läsförståelse 

Läsförståelse handlar om att förstå det man läser. Det vill säga förmågan att kunna tolka och 
återberätta läst text. Bråten (2008, s. 14) lägger även till meningsskapande av skriven text som 
ett kriterium för läsförståelse. Det vill säga förmågan att samspela med texten där läsaren 
aktivt medverkar i förståelseprocessen.  
 
Ett överordnat begrepp till läsförståelse är enligt Nord och Westman (2019, s. 11) läsförmåga. 
Läsförmåga sammanfaller med det internationella begreppet – reading literacy, som 
exempelvis påträffas i internationella undersökningar som PISA och PIRLS. Nord och 
Westman (2019, s. 11) beskriver att reading literacy är resultatet av att på ett godtyckligt sätt 
kombinera en god avkodningsförmåga med språkförståelse. För att uppnå reading literacy och 
kunna hämta mening ur en text och använda den meningen, krävs således att man förstår det 
man läser. 

Varför är läsförståelse viktigt? 

För att få insikt i varför det är viktigt att undersöka hur lärare förhåller sig till olika sätt att 
undervisa i läsförståelse är det viktigt att förstå varför ämnet är relevant. I skollagen 
(SFS:2010:800, skolL, 3 kap. 5 paragraf) nämns hur utbildningen skall utformas så att den 
främjar de mänskliga rättigheterna som bland annat innefattar den mänskliga friheten, 
okränkbarhet och allas lika värde. Att kunna verka i vårt samhälle på lika villkor menar vi 
främjar allas lika värde. Att kunna läsa, förstå och tolka texter är sålunda en demokratisk 
rättighet i det informationssamhälle vi idag befinner oss. Bråten (2008, s. 11) målar upp en 
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tydlig bild som skildrar läsförståelsens vikt och aktualitet som skolämne och för ett livslångt 
lärande. 

Läsförståelse är en form av kompetens som är fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som 
vårt. Det gäller inte bara inom utbildningssystemet där förståelse av olika typer av texter är och 
förblir en viktig sida av elevernas förmåga att tillägna sig kunskap. Att kunna läsa med förståelse 
och förstånd är minst lika viktigt utanför utbildningssystemet för att nå ett fullvärdigt deltagande 
i arbetsliv och samhälle. 
 

Vidare beskriver han att för att kunna delta i demokratiska processer, förmedlat via text och 
media, är läsförståelse inte bara en demokratisk rättighet utan ett fundamentalt behov i vårt 
informationssamhälle. Det blir sålunda högst aktuellt med kunskap om läsförståelsen i skolans 
undervisning. Hur verksamma lärare väljer att arbeta med detta område och vilka möjligheter 
lärare har i arbetet är frågor som bör stå högt i kurs. 

Faktorer för läsförståelse 

Enligt Elbro (2004, s. 158) är språkförståelse avgörande för en god läsförståelse. Hon talar om 
inferens (erfarenhetsbaserad slutledning) och lyfter likheterna mellan det talade och det 
skrivna språket och att det är däremellan läsaren använder sin kognition och/eller sin fantasi 
för att fylla i eventuella luckor. Därmed interagerar läsaren med texten. Hon ger ett exempel 
på detta när hon återberättar en historia där en flicka tar upp en läsk ur ryggsäcken. Förutsatt 
att läsaren här vet vad läsk och ryggsäck är kan läsaren göra egna inferenser. Det står 
ingenstans explicit att läsken omsluts av en aluminiumburk eller dylikt. Men med hjälp av 
erfarenhet, fantasi och tanke kan läsaren visuellt föreställa sig en burk i ryggsäcken utan att 
denna behöver läsa just det. Läsaren integrerar på detta vis med texten, gör den förståelig och 
ger den mening. Meningen blir lätt obegriplig om läsaren inte gör den slutledningen, läsken 
kan omöjligt flyta runt i väskan och sedan plockas upp. 
 
På lärplattformen Lukimat (2019) redogörs för fyra nivåer av läsförståelse. Dessa nivåer 
matchar också de som PIRLS undersökningar ämnar testa hos läsande barn (Skolverket, 2016, 
s. 12). Dessa nivåer är: (1)att hitta och återberätta direkt information, (2)att dra enkla 
slutsatser, (3)att tolka och integrera tankar, idéer och information och (4)att granska och 
bedöma innehåll, språklig form och textelement. För var och en av dessa nivåer krävs vissa 
faktorer som eleven måste behärska och utveckla för att mogna i varje steg. Något som 
läraren kan erbjuda via den pedagogiska undervisningen.  
 
På den första nivån behöver eleverna konkret få öva på att möta olika texter, leta i texten efter 
relevant information, lokalisera den och återknyta. På den andra, tredje och fjärde nivån 
behöver läraren i sin undervisning tillåta eleven att även kognitivt förflytta sig från den 
faktiska och skrivna texten. Att dra slutsatser innebär exempelvis kunskap om att en händelse 
kan leda till vissa konsekvenser. Det innebär också förmåga att kunna byta perspektiv för att 
förstå textbudskap som kräver empati och en förmåga att se bortom texten för att förstå och 
tolka dolda budskap för att göra slutledningar.  
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Nivå tre och fyra kräver ytterligare kognitiva förmågor. Att tolka en text och interagera med 
texten samt att granska och bedöma densamma, innebär exempelvis att eleven behöver hämta 
information utifrån, från det verkliga livet för att kunna skapa sig en uppfattning om det lästa. 
Här krävs faktorer som dels förkunskaper och erfarenhet och dels fantasi, empati och 
självinsikt.  

2.1.2 Estetiska lärprocesser 

I föreliggande studie skall begreppet förstås som en undervisningsmetod, där estetiska inslag, 
såsom bild, drama och musik, används som ett verktyg i läsförståelseundervisningen. Där 
målet är utveckling i läsförståelse genom ett varierat sätt att i undervisningen få utrycka sig, 
bearbeta information och utvecklas.  
 
Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet estetik ”förnimmelsekunskap” eller ”läran om det 
sköna” (Estetik, 2019). Hansson Stenhammar (2015, s. 27) belyser den pedagogiska roll 
begreppet har bringat de estetiska ämnena. Hon använder ordet ”hjälpgumma” och menar att i 
didaktiska och pedagogiska lärprocesser står de estetiska ämnena till förfogande för lärande i 
andra ämnen, men menar på att det även kan vara tvärtom. Detta omvända perspektiv på 
estetiska lärprocesser används sällan men fyller egentligen samma funktion, även om 
utgångspunkten i så fall skulle vara att nå ett mål i bildämnet via ett verktyg som läsning. 
Detta perspektiv är värt att nämna även om den här studien fokuserar på just estetiska 
lärprocesser som ett verktyg till läsförståelse. Det är i utbildningssammanhang intressant att 
diskutera huruvida utövandet av de estetiska ämnena kan utveckla förmågor som positivt kan 
påverka individen och i de andra ämnena. Dessutom är det en rättighet att få utvecklas inom 
och upptäcka ett kulturarv genom både sång, dans och musik (Barnkonventionen, 2009, 
artikel 31). 
 
Wiklund (2013, s. 63) menar att det inom utbildning idag allt för ofta handlar om att reprisera 
kunskap och Hansson Stenhammar (2015, s. 28) menar att estetikens främsta roll är att 
förändra vår perception och tillåta oss att se på ett fenomen på ett nytt sätt. Estetiken kan 
fungera som en kanal mellan elevens inre värld och den yttre upplevelsevärlden där kunskap  
ytterligare kan lyftas och realiseras. Ett sätt att via förnimmelse få uppleva och uttrycka 
kunskap på ett annat sätt, där upprepande av kunskap på ett visst sätt kan undgås och där 
eleverna konkret ofta får utgå från sin individuella upplevelse. Vidare menar Hansson 
Stenhammar (2015, s. 27) att begreppet är svårt att definiera då det råder delade uppfattningar 
om vad just estetiska lärprocesser är, men att begreppet är starkt kopplat till de estetiska 
ämnena och ofta ses som metod för lustfyllt lärande.  

2.2 Myndighetstexter 

För att visa på studiens aktualitet är det även av vikt att kunna visa på läsförståelsebegreppets 
och de estetiska lärprocessernas beskrivning i aktuell läroplan. För att erbjuda läsaren 
grundläggande förståelse av deras koppling till skolan ges nedan en beskrivning av på vilket 
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sätt och var de båda begreppen figurerar i aktuell läroplan. I avsnitt 2.2.1 redogörs för hur 
läsförståelse figurerar i aktuella styrdokument och i avsnitt 2.2.2 redogörs för hur estetiken 
berörs i vårt styrdokument.  

2.2.1 Läsförståelse– Vad säger läroplanen? 

Skolans demokratiska uppdrag visar på läsförståelsens vikt där enskild elev har rätt till en 
likvärdig utbildning för att kunna verka i dagens samhälle (Skolverket, 2016, s. 8). Vidare 
poängteras vikten av läsförståelseundervisning i tidig ålder då detta är en av grunderna för att 
utveckla kunskap inom alla ämnen i skolan i den fortsatta utbildningen. Läroplanen för 
grundskolan framhäver under rubriken Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 
läsförståelse i slutet av årskurs 1, att läsförståelse är viktigt i tidig ålder då varje enskild elev 
ska få möjlighet till att kunna återge samt föra diskussioner kring en läst text (Skolverket, 
2019, s. 263).  

2.2.2 Estetiska lärprocesser– Vad säger läroplanen? 

Estetikens relevans i utbildningssammanhang blir tydlig när man läser i läroplanen för 
grundskolan. Begreppet är ett återkommande inslag och Skolverket (2015, s. 1) uppger att 
estetikens roll har stärkts i läroplanen. I ämnet svenska har det estetiska perspektivet en 
avgörande roll för kommunikationsområdet och eleverna ska erbjudas en chans att visa sin 
förståelse och uttrycka sig genom bild, musik och drama.   
 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet (Skolverket, 2019 s 9). 
 

Den samlade läroplanen för grundskolan framhäver generellt, inom samtliga ämnen, att 
estetiska lärprocesser är inslag som ska ingå i undervisningen. Att delta i estetiska processer 
är en demokratisk rättighet (Skolverket, 2019, s. 9; Skolverket, 2015, s. 3) och detta är något 
som ska genomsyra all utbildning.  
 
Vidare framhävs att elever ska få möjlighet att använda sig av estetiska inslag i 
undervisningen för att få ytterligare strategier till att ta till sig, uttrycka samt utforska sin 
kunskap (Skolverket, 2019 s. 9). Således uppmuntras varierande lärandekontexter som 
erbjuder eleverna att sinnligt få erfara och bearbeta kunskap som sträcker sig utanför en 
kontextbundenhet som så ofta handlar om uttryck genom tal och text.  

2.3 Tidigare forskning 

Det har genom åren publicerats en rad forskning inom området för huruvida estetiska 
lärprocesser har en positiv påverkan på lärande i andra ämnen. Winner, Goldstein, och 
Vincent-Lancrin (2013) publicerade en forskningsrapport över området och i rapporten 
redovisas en omfångsrik sammanställning av forskning på området mellan åren 1950 och 
2013. Denna rapport har relevans för föreliggande studie och representerar således en grund 
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för studiens diskussionsdel. När vi senare visar och diskuterar vårat resultat kommer vi 
återknyta till denna del. Nedan presenteras ett sammandrag av rapportens syfte och resultat.  
 
Syftet med den omfattande analysen var att visa vilka påståenden, gällande konstämnenas 
inverkan på de teoretiska ämnena, som kunde styrkas med starka forskningsbevis. Rapporten 
utreder också det som för vår studie är relevant, det vill säga om estetiska ämnen kan utveckla 
förmågor i de teoretiska ämnena matematik, naturvetenskap och i läs- och 
skrivundervisningen.  
    

We show that policy makers put renewed emphasis on skills for innovation and mobilise arts 
education as part of this policy agenda. Similarly, arts education advocates sometimes find that 
arts education is endangered and claim strong impacts of arts education on non-arts skills. The 
purpose of this book is to show which of these claims are supported by strong research evidence.       
                (Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, 2013a, s. 5) 
                          

Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin (2013a, s. 17) uppger att de i detalj har granskat 
forskning och dess resultat inom de undervisade konstämnena, konstämnena som integrerad 
process samt konstämnena som undervisas utanför skolan. Med ambitionen att göra en så 
heltäckande undersökning som möjligt har man granskat en tidigare analys inom samma 
område (Se: Hetland & Winner, 2001). Därutöver har man breddat undersökningen genom att 
systematiskt samla in forskning från Tyskland, England, Finland, Frankrike, Holland, Italien, 
Japan, Korea, Portugal, Spanien och Sverige. 
 
Författarna menar att beslutstagare kontinuerligt måste revidera styrdokument för att 
säkerställa ett innehåll som förbereder eleverna och utrustar dem med rätt verktyg inför 
kommande samhällsliv. De ifrågasätter sedan hur det avgörs hur stor plats estetiken bör ha 
och i vilket syfte. Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, (2013a, s. 22) menar att de 
påståenden gällande huruvida konstämnena utvecklar enprenöriella förmågor, vilka anses vara 
bra i vårt samhälle, kan ha haft en avgörande inverkan på estetikens vara eller icke vara i 
läroplanen. De utreder också om de innovativa förmågorna, som anses utvecklas via estetiska 
uttryck, sedan i sin tur kan ha en positiv inverkan i de teoretiska ämnena. 
 
Författarna ställer sig frågan om konstämnenas plats i styrdokument bör berättigas för deras 
positiva inverkan på andra ämnen, eller om deras aktualitet i läroplanen skall legitimeras 
genom deras egen rätt att synas. Slutsatsen i studien pekar mot att konstämnena bör ha sin 
plats i läroplanen för sin egen skull och som en del av den mänskliga kulturen. Resultaten 
visar att konstämnena har viss inverkan på de teoretiska ämnena men att de i många fall, 
enligt Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin (2013a, s. 30) är för svaga och icke 
generaliserbara för att berättiga konstämnenas plats enbart genom att de skulle utveckla 
innovativa förmågor som sedan kan överföras på andra ämnen. 
 
Gällande huruvida konstämnena kan utveckla innovativa förmågor såsom kreativitet, kritiskt 
tänkande, motivation och självbild fann man inte några starka eller generaliserbara bevis. 
Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, (2013b, s. 2-3; 2013a, s. 210). Beträffande kreativt 
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tänkande menar författarna att de svaga bevisen kan ha att göra med mätbarheten i begreppet 
kreativitet. Rörande huruvida konstämnena bidrar till mer motiverade elever fanns inga säkra 
bevis och man fann heller inga definitiva bevis på att konstämnena skulle ha positiv inverkan 
på sociala färdigheter såsom självförtroende och självinsikt. Undantaget är utövandet av 
drama där några studier visar på att detta konstämne utvecklar färdigheter som empati och 
förmågan att byta perspektiv.  
 
Däremot argumenterar Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, (2013a, s. 41) för att det 
finns vissa bevis för att konstämnena har viss inverkan på bland annat språkliga förmågor som 
kan vara förmånliga i läs- och skrivundervisningen. Det fanns tecken, även om författarna 
menar att de inte är jättestarka, på att musik kan utveckla grundläggande språkliga förmågor 
såsom fonologisk medvetenhet och ordavkodning.  
 
Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, (2013b, s.2) uppger att de fann starka bevis för att 
dramatisering (theatre) som en klassrumsaktivitet stärker språkliga kunskaper som vokabulär, 
muntlig kommunikation, läsförståelse och skrivning.  

3 Teoretiskt perspektiv  
Med pragmatismen som teoretiskt perspektiv och utgångspunkt läggs grunden för denna 
studie. Följaktligen presenteras i detta avsnitt under 3.1 vårt teoretiska perspektiv. I avsnitt 3.2 
beskrivs studiens ansats. 

3.1 Pragmatismen 

I och med att denna studie syftar till att undersöka lärares attityder gällande 
undervisningsmetodik är ett perspektiv på lärande och kunskap relevant. Två utgångspunkter 
har påverkat studiens konkreta frågeställningar och ansats: Går det att urskilja några 
uppfattningar om att lärande sker bäst i en varierad och elevnära undervisning och i en 
undervisning som kan förena teori och praktik?  Dessa utgångspunkter motsvarar två 
teoretiska begrepp inom det pragmatiska perspektivet: ”Learning by doing” och ”Inquiry” 
och motiverar således vårt val av perspektiv så till vida att vi tror att innebörden av dessa 
begrepp kan förverkligas av läraren genom just estetiska lärprocesser.  
 
Eftersom studien ämnar belysa lärares attityder gällande hur undervisning för hur lärande kan 
praktiseras och attityder gällande ett visst fenomen har den pragmatiska kunskapssynen en 
didaktisk relevans för studien. Likaså har pragmatismen betydelse för föreliggande studies 
ansats, då den ämnar utreda reflektioner och tankar om praktiska handlingar och dess 
konsekvenser i det verkliga livet med syfte att utstaka mening ur beskrivet handlande. 
Cherryholmes (2000, s. 13) definierar ordet pragma som ”resultat av handling”. Vidare menar 
författaren att den definitionen är slående lik Charles Sanders Pierces beskrivning av 
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pragmatismens grundregel som lyder: ”How to Make Our Ideas Clear”.  Denna studie grundas 
således i ett pragmatiskt perspektiv på lärande och har en pragmatisk forskningsansats.  
 
Charles Sanders Pierce, William James och John Dewey är kända talesmän inom den 
pragmatiska traditionen, men det är John Dewey som haft störst inflytande på skola och 
utbildning med sitt engagemang att skapa en skola för ett livslångt lärande. Kunskap som 
anses bra avgörs således i dess vardagliga värde, det vill säga vilket värde har den för oss i 
vårt liv och i det vi gör. Bra kunskap definieras således som sådant som är användbart för 
människan för att hantera de problem och situationer de ställs inför i vardagen (Säljö, 2014, s. 
241-243). 
 
Vidare uppger Säljö (2014, s. 243) att pragmatismen som kunskapsbegrepp distanserade sig 
från tidigare uppfattningar om att människans teoretiska funktion går att särskiljas från den 
praktiska. Med en pragmatisk syn på kunskap skall människors handlingar ses som en process 
där både teori och praktik assimileras, där det ena är beroende av det andra. Att utföra något 
praktiskt kräver tanke och reflektion och vice versa för att utveckla kunskap. Mekaniskt 
”görande” utan reflektion eller reflektion utan att praktiskt få erfara är således inte att föredra 
och det är också av den anledningen som Dewey la tonvikt på att få erfara i skapande 
uppgifter. Grundtanken är att vi lär medan vi gör och reflekterar, vilket har präglat begreppet 
learning by doing.    
 
Dessutom betonade Dewey lärande som en process snarare än en produkt. Det vill säga 
istället för att enbart memorera och återge svar bör eleven själv genomgå en process mot 
produkten för att veta hur lärande sker. På det viset bör undervisningen vara problembaserad 
och utgå från elevens erfarenhet för att för eleven bli relevant, begriplig och viktig. Här är 
språket ett viktigt element för det problembaserade lärandet. Språket är enligt Dewey en 
fundamental egenskap som tillåter oss att vara delaktiga i samhället. Via språket kan kunskap 
problematiseras och analyseras. Å ena sidan menade Dewey att språket förmedlar kunskap 
samtidigt som han å andra sidan varnade för skoltraditionens enkelspåriga och muntliga 
kunskapsförmedling. Det är problemlösningsprocessen i skeendet från problem till lösning 
som räknas som den viktiga kunskapen och inte resultatet. Det är den sortens undersökande 
kunskap den demokratiska medborgaren i framtiden har användning för och detta sätt att lära 
kallade Dewey för Inquiry (Säljö, 2014, s. 247). 
 
Pragmatismen som kunskapsbegrepp står för att konkret få uppleva världen som den är. 
Dewey menade att skolan och den kunskap skolan förmedlar, inte får komma för långt ifrån 
den faktiska världen. Säljö (2014, s. 243) uppger att förmågan att ur andra perspektiv få 
uppleva aktuella samhälleliga orättvisor och konsekvenser av politiska handlingar är en del av 
pragmatismen ur ett lärandeperspektiv. Här måste skolan ta avstånd från konservativa och 
repriserande arbetssätt och via undervisning arbeta med att realisera kunskapsstoffet för att 
skapa mening i elevens lärande.  
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3.2 Ansats  

Patel och Davidsson (2013, s. 23) presenterar tre begrepp relevanta för en forskare i ett 
forskningsarbete; Deduktion; Induktion; Abduktion. Dessa begrepp beskriver hur forskaren 
närmar sig ett fenomen genom balansen mellan teori och verklighet. Induktion handlar om 
upptäckter där forskaren, genom att studera ett forskningsfenomen utan att innan förankrat 
undersökningen i redan giltig teori, skapar en ny teori. Detta kontra en deduktiv ansats som 
handlar om bevisföring. Här används en redan erkänd teori för att kunna dra vedertagna 
slutsatser om ett studerat fenomen. Det tredje begreppet står för en kombination av de två 
förre, där forskaren växlar mellan induktiv och deduktiv beroende var i processen denne 
befinner sig.  
 
Föreliggande studie har en abduktiv ansats till följd av dess struktur och arbetsprocess. Första 
steget i vår studie, där vi studerat ett enskilt fenomen och där ett problemområde skapats är av 
induktiv karaktär. Vi har sedan utgått från en teoretisk referensram när vi analyserar och 
diskuterar vår empiri bestående av data från informanter där hypotesen omprövats. Studien 
växlar mellan teori och empiri och syftar till att försöka skapa kompletterande teori. 

4 Metod 
Studiens metod innefattar huvudsakligen semistrukturerade kvalitativa intervjuer med ett 
kompletterande observationstillfälle i anslutning till varje intervju. I detta kapitel redovisar vi 
vårt tillvägagångssätt där vi i avsnitt 4.1 Metodologi framför de val av metoder vi använt oss 
av med stöd av metodlitteratur. I nästföljande avsnitt 4.2 Genomförande redovisas hur 
metoden genomförts och tydliggörs genom ett antal underkategorier. Under sistnämnda 
rubriken 4.3 Etiska överväganden redovisas de forskningsetiska principerna vi använt oss av 
under studiens gång. Här finnes också ett avsnitt som redogör för studiens reliabilitet och 
validitet. 

4.1 Metodologi 

Den metodik studien vilar på är allmänt vedertagen och förordas av bland andra Patel och 
Davidsson (2013) och Denscombe (2018). De beskriver att när ambitionen är att samla in en 
riklig mängd data bestående av individers tankar och attityder är kvalitativa intervjuer ett 
brukligt val. Beslutet om kvalitativa intervjuer i kombination med observationer i 
verkligheten baseras även på Stukat (2010, s. 37) som menar att intervjun är ett viktigt 
instrument inom utbildningsvetenskap och forskning och observationen kan ge inblick i den 
faktiska verkligheten. I urvalsprocessen har vi stött oss mycket på Denscombe (2013, s. 57-
83). Bearbetning av data följer vissa systematiska principer som förespråkas av Patel och 
Davidsson (2013, s. 121-122). Detta för att kunna visa på god metodologisk standard och 
således öka trovärdigheten i analyserad data. Processen för databearbetning, från rådata till 
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analys och till syntes, kommer följaktligen att beskrivas och underbyggas av exempel i 
löpande text.  

4.2 Genomförande 

I detta kapitel redogörs för hur metodologin operationaliserats, vilket förtydligas genom fyra 
underrubriker. I avsnitt 4.2.1 Urval beskriver vi våra tankar och reflektioner gällande val av 
informanter. Här finnes också en presentation av studiens informanter med tanken att erbjuda 
läsaren en kontextbundenhet och på det viset komma närmare inpå intervjuerna. I Avsnitt 
4.2.2 datainsamling beskrivs hur datainsamlingen gått till mer i detalj. I avsnitt 4.2.3 
databearbetning redogörs och exemplifieras vår analysmetodik. Här beskrivs hur rådata 
tolkats, analyserats och sedan syntetiserats.  

4.2.1 Urval 

Inledningsvis valde vi att medvetet handplocka urvalet utefter vissa kriterier och eftersökte 
därför yrkessamma och utbildade lärare med vana att arbeta efter och tolka aktuell läroplanen. 
Detta kallas av Denscombe (2018, s. 68) för ett subjektivt urval. Inledningsvis kontaktades de 
övningsskolor vi via vår lärarutbildning blivit tilldelade. En av skolorna hade möjlighet att 
ställa upp och på den skolan gjordes två intervjuer. Vi framförde efter intervjun att vi gärna 
skulle vilja komma i kontakt med lärare med extra kunskaper i de estetiska ämnena och blev 
hänvisade att tillfråga en bekant till denna lärare. Vilket vi gjorde och fick ett jakande svar. Vi 
upplevde till viss del svårigheter att få tag på informanter så vi skickade ut förfrågningar till 3 
av kommunens skolor och fick två jakande svar. Den sista informanten är en bekant till den 
ena av oss. 
 
Inledningsvis var, som nämnt, tanken att urvalet skulle vara subjektivt och helt handplockat 
av oss för ändamålet. I och med de svårigheter som uppstod när vi letade informanter hittades 
vissa informanter på andra sätt. Vi är medvetna om de risker detta kan medföra. Exempelvis 
fick vi tag på en informant via en annan. Vilket naturligtvis påverkar tillförlitligheten gällande 
de kriterier vi ansåg borde finnas. Det subjektiva valet baserades nu istället på den uppfattning 
en annan lärare hade och inte längre vår egen. Dock anser vi att vi ändå fick tag på 
informanter överensstämmande med våra ursprungskriterier.   
 
Urvalet är sex stycken lärare i årskurs F-3. Lärarna har varit yrkessamma olika länge men har 
minst fem års yrkeserfarenhet. Två lärare arbetar i olika årskurser på samma skola, annars 
arbetar resterande lärare på olika skolor i samma län. Nedan följer en kort presentation av 
informanterna. 
 
Lärare 1 
Arbetar på en medelstor skola och har 5 års yrkeserfarenhet. Arbetar i en årskurs 1.  
 
Lärare 2 
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Arbetar på en medelstor skola och har 10 års yrkeserfarenhet. Arbetar i en årskurs två.  
 
Lärare 3 
Arbetar på en mindre privat skola och har 6 års yrkeserfarenhet. Arbetar i en årskurs 3.  
 
Lärare 4 
Arbetar på en lantligt belägen skola under ett tvålärarsystem och har 5 års yrkeserfarenhet. 
Arbetar i en årskurs 1.  
 
Lärare 5 
Arbetar på en medelstor skola och har sex års yrkeserfarenhet. Arbetar i förskoleklass.  
 
Lärare 6 
Arbetar på en centralt belägen skola och har 7 års yrkeserfarenhet. Arbetar i en årskurs 1.  

4.2.2 Datainsamling 

Vi har samlat in våra data genom kvalitativa intervjuer med ett begränsat urval informanter av 
betydelse för undersökningen. Precis som Patel och Davidsson (2013, s. 78) uppger 
kännetecknas den kvalitativa intervjun av analytiskt utforskande av exempelvis uppfattningar 
av något fenomen. Vi valde även att komplettera dessa intervjuer med observationer i direkt 
anslutning till intervjun. Detta för att få inblick i den direkta verksamheten och se hur det de 
facto går till. Detta är något som förordas av Stukát (2010) som menar att via observationer 
uppenbaras ”kunskap som är direkt hämtad från sitt sammanhang” (s. 49) 
 
Via mail, kontaktades informanterna som delgavs information och syfte för intervju och 
observation, vilket beskrevs i ett missivbrev. Observationen genomfördes innan och i direkt 
anslutning till intervjun och föremål för observationen var lärarens läsundervisning. Sålunda 
varierade tiden för hur länge varje enskild observation ägde rum beroende på lärarens 
arbetskontext. Riktmärke för intervjulängd var satt till 30 minuter per intervju och 
intervjuerna och observationerna delades upp mellan oss. Intervjuerna spelades in med 
ljudupptagning, för att underlätta i transkriberingsprocessen och för att minska risken för 
feltolkningar.  

Semistrukturerade intervjuer 

Patel och Davidsson (2013, s. 71) beskriver att vid intervjumetoder för datainsamling bör två 
aspekter uppmärksammas. Dessa aspekter är standardiseringsgrad och struktureringsgrad. Det 
vill säga att intervjuaren bör omsorgsfullt ha reflekterat över vilket tolkningsutrymme 
frågornas formulering ger uttryck för samt hur brett svarutrymme respondenten får till sitt 
förfogande.  
 
Med ambitionen att intervjuerna skulle generera riklig data inom ramen för vår studie 
resonerade vi inledningsvis fram till att halvstrukturerade intervjuer var att föredra. Stukát 
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(2010, s. 37) argumenterar för att ju större utrymme som ges respondenten desto större är 
chansen att frambringa nytt och spännande material. Han påpekar dock att detta minskar 
jämförbarheten och tolkningsaspekten och uppmuntrar till att ibland kan en kombination av 
de båda vara att föredra, något vi tog fasta på.  
 
Vi beslutade att använda halvstrukturerade intervjuer som utgick från en enkät med hög grad 
av standardisering och strukturering. Enkäten var en del av intervjun och tilldelades 
informanten inledningsvis och samlades in direkt och i anslutning till intervjun. Det 
kommande intervjusamtalet tog avstamp i enkätsvaren. På det viset kunde vi visa på hur vår 
intervjumetod även var strukturerad och hur den på så vis kunde fånga upp det centrala som 
intervjun ämnade frambringa– attityder gällande estetiska processer i 
läsförståelseundervisningen. Dessutom öppnade detta upp för möjligheter i 
tolkningsprocessen och tillät oss att jämföra attityder med vår kvalitativa data informanterna 
emellan. Nedan presenteras ett exempel på hur intervjun har gått till väga. Exemplet visar 
även på hur intervjun kan återknytas till studiens frågeställning och teoretiska bakgrund. Hela 
intervjuguiden finns redovisad längst bak i bilaga 2 och 3. I det enkätunderlag informanten 
inledningsvis fick fylla i såg påstående 3 ut så här: 
  
Det är positivt för elevernas lärande att arbeta med estetiska lärprocesser som ett verktyg 
specifikt i läsförståelseundervisningen. 

a. Instämmer helt 
b. Instämmer delvis 
c. Tveksam 
d. Instämmer inte 
e. Instämmer inte alls 
f. Vet ej 

Påståendet lämnar lite utrymme för tolkning och svarsbredd och fångar en attityd gällande 
relationen läsförståelse och estetiska lärprocesser. Vi har vidare utgått från det svarsalternativ 
informanten lämnat och i samtalsform ställt följdfrågor för en rikligare data och till påstående 
3 kunde det se ut såhär: 

• Varför tycker du/ tycker du inte att det kan påverka positivt? 
• Spelar det någon roll vilket av de estetiska ämnena som tillämpas? 
• Om du inte tror att det påverkar positivt i läsförståelseundervisningen, är estetiska 

lärprocesser som verktyg istället att föredra i andra ämnen? 

Frågorna kan visa på lärarens attityder gällande utformningen av undervisning i förhållande 
till läroplan. Läroplanen visar på estetiska lärprocessers aktualitet (Skolverket, 2019, s. 9) 
men det står inte explicit uttryckt när och i vilket sammanhang det bör användas. Hur 
undervisningen skall utformas ges i aktuell läroplan stort tolkningsutrymme och är till viss del 
beroende av lärarens perspektiv på kunskap och lärande. Det var sålunda intressant att ta reda 
på om lärarna ansåg sig använda estetiska metoder i läsförståelseundervisningen, vilket 
belyses i påstående 5: 



Jessica Catherall: Rebecca Living. SVA013 

 

 14 

 
Jag använder estetiska inslag i min läsförståelseundervisning   

a. Instämmer helt 
b. Instämmer delvis 
c. Tveksamt 
d. Instämmer inte 
e. Instämmer inte alls 
f. Vet ej 

Följdfrågorna till påstående 5 var ämnade att generera information och motiveringar till varför 
eller varför man inte väljer att använda estetiska lärprocesser i läsförståelseundervisningen. 
Säljö (2014, s. 243) menar att med en pragmatisk syn på lärande bör det finnas en medveten 
tanke bakom undervisningens innehåll i relationen utbildning och samhälle. Finns gedigna 
mål och ambitioner bakom dessa attityder? Det var av intresse att få fram vilken grad av 
medvetenhet som ligger bakom dessa attityder och om valet att inte använda eller att använda 
estetiska lärprocesser i undervisningen är grundat i några undervisningsmål.  

• Om det inte används i din undervisning, motivera gärna varför? 
o Vilka faktorer påverkar ditt val att inte använda estetiska inslag i 

läsundervisningen? 
• Om det används, motivera gärna varför? 

o Hur använder du det. Berätta! 

Observationer 

Stukát (2010, s. 50) beskriver en observationsstruktur som han kallar vanlig osystematisk 
observation och är en adekvat metod att använda när man inte är ute efter något särskilt utan 
snarare vill komplettera annan metod. I vårt fall var det lärarens läsundervisning som 
observerades och det som noterades var sådant vi var mer intresserade av och kunde reda ut i 
efterkommande intervju. Således kan observationen ses som ett led i vår intervjumetod. 
 
Detta var också vår tanke när vi valde att utföra observationer i anslutning till intervjuer. 
Observationerna utfördes innan intervjun vilket möjliggjorde en inblick i verksamheten. I sin 
tur bidrog det till möjlighet att ställa frågor under intervjun om vi uppmärksammat något 
särskilt. Till exempel möjliggjorde det att fråga om sådant vi sett som läraren missar att 
nämna under intervjun, alternativt om läraren uttrycker en sak men vi uppmärksammade 
något annat. Observationerna utgjorde således endast ett komplement till vår huvudmetod 
som beskrivs ovan– Semistrukturerade intervjuer.  

4.2.3 Databearbetning och analysmetod 

Den metod för databearbetning vi valt att använda oss av är grovt beskriven av Patel och 
Davidsson (2013, s. 121) och utfördes i organiserade etapper. I första etappen transkriberades 
de inspelade intervjuerna. Vi valde att transkribera hela intervjuerna ordagrant och 
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transkriberade tre intervjuer vardera. Vi läste sedan varandras transkriberingar samtidigt som 
vi lyssnade på tillhörande inspelat material. Efteråt raderades ljudinspelningarna. De 
transkriberade intervjuerna chiffrerades med namn (Lärare 1–Lärare 6). På det viset kunde 
anonymiteten upprätthållas samtidigt som vi kunde härleda utsagor till rätt informant.   
 
I den andra etappen analyserades och kategoriserades rådata. Vid analysen av studiens första 
forskningsfråga: Hur använder ett urval F-3 lärare estetiska metoder i läsundervisningen? 
användes en tematisk analys. Vi uppmärksammade och särskilde utsagor som berörde 
förklaringar till hur estetiken användes. Dessa markerades med en fras som beskrev hur 
estetiken användes. I ytterligare ett steg markerades dessa med nyckelord, utifrån vilka fyra 
kategorier bildades som beskriver hur lärarna använder estetiska metoder i undervisningen: 
Förstärkande redskap, Uttryckande redskap, Motiverande redskap och Undersökande 
redskap.  

Vid analysen av den andra forskningsfrågan: Hur bedömer ett urval F-3 lärare att estetiska 
inslag kan utveckla elevernas läsförståelse? låg fokus mer på att se varför lärare valde att 
använda estetiska metoder på ett visst sätt, vilket uppmärksammades i kategorierna med hjälp 
av indikationer från perspektiv på vad kunskap är och hur den skapas.  

Metoden för kategoriseringen är grovt beskriven av Patel och Davidsson (2003, s. 121-124) 
och nedan exemplifieras kategoribildningen: 

Förstärkande redskap 

Utsaga, Intervju 5: Jag kan ju vara mer säker på att fler förstår om jag också visar med drama, Jag menar 
kroppsspråk och ansiktsuttryck och sånt. 
 
Fras: Läraren använder estetiken till att förmedla (Här tolkades ordet förmedla som ett sätt att 
strategiskt förstärka förståelse) 
 
Nyckelord: Förstärka 

Uttryckande redskap 

Utsaga, Intervju 6: Ibland får de rita vad sagan handlar om. De kanske inte vågar berätta men jag kan se att        
de förstått handlingen när de ritar och samtidigt lär de sig att förstå och förklara text. 
 
Fras: Läraren låter eleven använda estetiken för att förklara och återge 
 
Nyckelord: Uttrycka  

Undersökande redskap 

Utsaga, Intervju 1: Vid drama förstår man berättelsen på ett annat vis. Alltså man måste ändra tid, eh förstå 
hur det var och leva sig in i det. 
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Fras: Läraren låter eleverna använda estetiken för att interagera och tolka (Interagera och 
tolka hamnade under kategorin undersöka) 
 
Nyckelord: Undersöka 

Motiverande redskap 

Utsaga, intervju 4: Barnen tycker att det är så himla kul med estetiska inslag å få dansa och sjunga. Sånger 
innehåller många ord barnen kan lära sig och använda. 
 
Fras: Läraren använder estetiken för att inspirera (Som i det här fallet tolkades i relation till 
liknande utsagor och hamnade under kategorin motivera) 
 
Nyckelord: Motivera 

4.3 Etiska överväganden  

Under arbetet med intervjuer och observationer har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2017, s. 
7-14) forskningsetiska principer och dess fyra huvudkrav. Dessa informerades i ett missivbrev 
som skickades ut till alla informanter i god till innan intervjuer och observationer utfördes. 
Där framgick det tydligt enligt Informationskravet att deltagande i studien var högst frivilligt. 
Informanterna fick även tydlig information angående Samtyckeskravet, vilket innebär att man 
som deltagare i studien kan avbryta sin medverkan när som helst utan att det tillstöter negativa 
konsekvenser för denne. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter eller andra 
uppgifter som kan kopplas till informanterna behandlas med största möjliga konfidentialitet så 
att obehöriga inte kan komma åt dessa samt att personerna inte går att spåras i det slutgiltiga 
resultatet. Informanterna informerades slutligen också av Nyttjandekravet vilket innebär att 
alla uppgifter som samlas in endast kommer användas till forskningsändamålet. De 
informerades även om var och när de kan ta del av den slutgiltiga produkten. Missivbrevet 
finnes att läsa som bilaga längst bak i denna studie.  

4.3.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Patel och Davidson (2003, s.98) skriver att validitet och reliabilitet är viktiga komponenter i 
en studie som denna. Reliabilitet har att göra med hur bra mätinstrument studien har och 
validiteten avgörs i hur väl det mätinstrumentet faktiskt riktas åt rätt håll, det vill säga mäter 
det som studien syftar till. Författarna menar på att de två komponenterna har ett samspel med 
varandra vilket innebär att man inte kan fokusera på endast den ena eller andra av dem. De 
framhäver också vikten av att själv vara medveten om vilka brister som kan uppstå i 
undersökningen. 
 
Denna studie är förankrad i bruklig och beprövad teori och utförandet är beskrivet i detalj för 
en god reliabilitet. För att öka reliabiliteten ytterligare har varje steg i transkribering och 
tolkningsprocessen noggrant diskuterats mellan oss och sedan exemplifierats i den löpande 
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texten. Ansats och utgångspunkt är beskriven och databearbetningsmetoden är exemplifierad 
och förankrad i teorin.  
 
Denna studie har en väl utvald målgrupp utefter vissa kriterier för att säkerställa att vi kan 
undersöka det vi inledningsvis ämnade undersöka, svara på konkreta forskningsfrågor och nå 
studiens syfte. Teori och begrepp är tillämpliga för studiens syfte. Intervjufrågorna är noga 
övervägda av samma anledning och finns exemplifierade i metodkapitlet. Patel och Davidson 
(2003, s. 26) nämner dock att ett orosmoment kring reliabiliteten kan vara att svaren från 
informanterna kanske inte är helt ärliga, men detta har vi ämnat förebygga genom att 
komplettera intervjufrågor med observation samt en enkät i samband med intervjun. Öppna 
frågor ställdes under intervjun så att möjlighet för förtydliganden samt följdfrågor fanns och 
ljudinspelningar gjordes för att undvika feltolkningar.  

5 Resultat och analys 
Samtliga lärare uppger att de använder estetiska inslag i läsundervisningen. Dock finns en viss 
variation i hur mycket de anser sig använda estetiska metoder. Lärare 3 menar att estetiken är 
ett stående inslag. Lärare 6 uppger att det används ibland. Resterande lärare 1, 2, 4 och 5 anser 
sig använda estetiska lärprocesser i läsundervisningen ofta. Samtliga lärare uppger att de anser 
att estetiska lärprocesser har en positiv effekt på elevernas lärande i 
läsförståelseundervisningen. Nedan presenteras hur och varför de används under fyra 
tematiska underavsnitt vars rubrik speglar kärnan i de olika utsagorna om hur lärarna 
använder estetiken som redskap i läsundervisningen: 5.1 Förstärkande redskap, 5.2, 
Uttryckande redskap, 5.3 Undersökande redskap och 5.4 Motiverande redskap. 

5.1 Förstärkande redskap  

Det centrala i detta avsnitt handlar om att använda de estetiska inslagen som ett sätt att belysa 
och förmedla den kunskap undervisningen ämnar leda till som ett lärarredskap. Till exempel 
motiveras estetiska lärprocesser med att visuellt visa vad en text handlar om, via exempelvis 
en bild som förklarar väsentliga ord eller händelser. Det anses positivt att kunna erbjuda 
ytterlig information kring en text förmedlat via estetiken. 
 

I ettan när man är på gång att lära sig läsa har vi utgått mycket från högläsningsböcker. 
Framförallt bilderböcker så att så många som möjligt kan hänga med och då använder jag 
mycket dokumentkameran för att visa bilderna, eh och prata om bilderna [Lärare 1] 
 

Beskrivningar till hur estetiska metoder används handlar här ofta om hur läraren använder 
estetiska inslag för att förstärka sitt undervisningsinnehåll och dess budskap. Några lärare 
använder till exempel dramatisering för att förtydliga ett textinnehåll. 
 
 […] vid högläsning kan jag då klä ut mig eller läsa med inlevelse och ändra rösten. [Lärare 5] 
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Lärarna använder således estetiska lärprocesser i ett lärarperspektiv där läraren själv använder 
estetiken för att förmedla ett textinnehåll så att eleverna utökar och tränar sin förståelse. 
 

Jag använder det nog mer än jag tror. I dom andra ämnena läser vi ju också. Jag tänker nog på 
NO och såna ämnen. Typ dom här när man sjunger om skelettet och hur många ben man har å 
så. Sjunger man mycket om sånt lär sig eleverna och så och kan lättare förstå sen när dom läser 
dom texterna [Lärare 4]  
 

Det kan handla om att på ett varierat sätt förmedla innehåll för att nå ut till ett större antal 
elever som befinner sig på olika nivåer i sin läsutveckling, vilket kan göras med estetiska 
inslag inom ramen för den ordinarie undervisningen. Lärare menar att det ger möjlighet till att 
möta eleverna efter deras förutsättningar. En lärare som arbetar på en multikulturell skola 
uttrycker att det nästan är ett måste i läsundervisningen. Estetiska inslag ger utrymme för att 
låta alla elever bearbeta en och samma text utifrån deras egna förutsättningar.  
 

Om jag bara ser till min grupp nu. Så är det ju en förutsättning för att kunna nå alla. Eftersom 
man har starka elever, svaga elever och nyanlända elever och då får dom ändå en möjlighet att få 
en uppfattning på sin nivå [Lärare 1] 
 
Visst det är en process att lära sig att läsa men när du väl har lärt dig att läsa så är de ju ännu 
viktigare att förstå vad du faktiskt läser. Förstår du inte enkla instruktioner eh, ah faktatexter, så 
blir de väldigt jobbigt för dig. Därför tänker ja att de är viktigt att visa med hjälp av estetiska 
inslag i bild och så [Lärare 2] 

  
Kategorin Förstärkande redskap visar att lärare använder estetiska inslag i sin undervisning 
som ett redskap för att förtydliga ett textinnehåll och ord. Citaten visar hur lärarna bedömer 
att tydlighet och visualisering genom konstämnena har positiv inverkan på elevernas lärande 
så till vida att det hjälper dem att utvecklas i sin läsförståelse.  
 
Med bilder, sång och drama menar lärarna här att ordkunskap utvecklas och att det resulterar i 
att eleverna kan utvecklas i sin läsning. Här nämns främst bildämnet som ett förstärkande 
redskap. I motsats till Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, (2013a, s. 7) studie, som inte 
kunde visa några som säkra kopplingar mellan utövandet av bild (visual arts) och språklig 
utveckling, visar vårt resultat att lärarna anser sig se en koppling. Dock bör det 
uppmärksammas att i vårt resultat använder lärarna visuella bilder för att förstärka betydelsen 
av ord på ett sätt där de menar att de når ut till flera, medan Winner, Goldstein och Vincent-
Lancrin snarare utredde huruvida elevernas utövande av bildämnet kunde utveckla språkliga 
förmågor.  

5.2 Uttryckande redskap 

Skillnaden mellan avsnittet uttryckande redskap och avsnittet förstärkande redskap ligger i 
vem som använder estetiken och i vilket syfte. Det centrala i detta avsnitt handlar om att låta 
eleverna själva använda estetiska inslag för att på ytterligare sätt få uttrycka och visa sin 
kunskap och göra dem medvetna om utvecklingsprocessen. 
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När vi läser om, jag menar, nu har vi börjat arbeta med olika känslor. Eleverna får visa känslor, 
eeh… med charader till exempel och ansiktsmimik. Det är lättare att förstå och visa [Lärare 1] 
 
Jag tänker att det praktiska arbetet är ju väldigt positivt att lära med händerna och att få känna på 
det man lär sig så att man kan omvandla det till faktisk kunskap. [Lärare 2] 

 
Vissa lärare menar att det används ur ett bedömningsperspektiv där det kan erbjuda eleverna 
uttrycksmöjligheter där läraren kan se deras kunskap som de annars inte kan visa. 
Läsförståelse handlar om att förstå det man läst. Estetiska processer kan erbjuda eleverna ett 
sätt att visa att de förstått och därmed även förstå hur de kan utvecklas kunskapsmässigt.  
 

Ibland får de rita vad sagan handlar om. De kanske inte vågar berätta men jag kan se att de 
förstått handlingen när de ritar och samtidigt lär de sig att förstå och förklara text. [Lärare 6] 
 
Jag tror att man lär mycket bättre när man får praktisera, eh det man lär att man får visa. Alltså 
visa att man förstår [Lärare 2] 
 

Motiveringarna till hur estetiken används i läsförståelse kan i detta avsnitt förstås som ett sätt 
att erbjuda strategier för lärande och utveckling. Vissa av lärarna talar mycket om att det ger 
utrymme för variation och att detta är bra om eleverna förstår hur det kan användas i lärandet. 
 

Fokus ska inte ligga på ett visst sätt. Som sagt då man kan få in stora delar av läroplanen bara 
genom att göra en låt. Å då vet dom inte ens att dom jobbar. […] men dom måste få hitta sitt 
sätt. Eleverna måste få visa vad dom kan, på ett sätt dom kan. [Lärare 3] 
 

Flertalet av lärarna nämner att estetiken erbjuder eleverna systematiska tillvägagångsätt att ta 
till för att hjälpa sig själva framåt i läsutvecklingen. En lärare nämner att det kan liknas vid ett 
läromedel. 

Som dom där korten, ni vet med karaktärer som ställer frågor till en text. Spågumman och 
detektiven och dom. [Lärare 1] 
 
Ibland hör jag barnen sitta och nynna. Januari börjar året, februari efteråt…när vi jobbar med 
textfrågor och året. De vet hur de ska göra och dom tager vad dom haver. [Lärare 5] 
 

En lärare uttrycker vikten av att använda det man lär sig och menar att estetiska lärprocesser 
erbjuder tillfälle att göra just det. 
 

Det är ju en sak att höra eller läsa ett ord eller text och så. En annan att veta vad det betyder eller 
alltså, när man kan använda det för inte förrän då vet man ju egentligen att barnen vet vad det 
betyder. [Lärare 5] 

  
Kategorin Uttryckande redskap visar att lärare använder estetiska inslag i sin undervisning 
som ett medel för eleverna i det egna lärandet. Citaten visar hur lärarna bedömer att de 
strategier för uttryck konstämnena erbjuder har positiv inverkan på elevernas lärande. Så till 
vida att det hjälper dem att sätta ord på och realisera, gärna med hela kroppen, vad de 
exempelvis läst och lärt och på så vis utvecklas förståelse för språket.  
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Lärarna menar att med bild, sång och drama utvecklas elevernas ordkunskap och 
språkkunskap genom att det erbjuder strategier till att realisera text och ord. Estetiska inslag 
anses även vara bra för att sätta skriven text i ett sammanhang vilket motiveras som bra för 
utvecklande av läsförståelse. Här visas i viss mån uttryck för våra grundläggande antaganden 
för den förbindelse vi såg mellan estetikens roll i läroplanen och ett pragmatiskt perspektiv på 
lärande. Resultatet visar att lärarna ser på estetiken som ett sätt för eleverna att praktisera 
kunskap och samtidigt reflektera över den. 

5.3 Undersökande redskap 

Denna kategori handlar även den till viss mån om att få uttrycka kunskap. Skillnaden mellan 
Undersökande redskap och övriga kategorier ligger mer i tolkningsaspekten av läsförståelse. 
Många lärare menar att estetiska inslag som undersökande redskap är bra för att tolka en text 
och att eleverna behöver träna på att tolka text för utvecklad läsförståelse. De estetiska 
inslagen används här på ett sätt som tillåter eleverna att bearbeta en större text där de får 
använda sin föreställningsförmåga och göra perspektivbyten. 
 

Om vi till exempel har läst en bok, säg Emil i Lönneberga. Efteråt brukar vi arbeta med 
karaktärerna. En blir liksom Emil eh eller får vara. Sen får dom andra ställa frågor till Emil och 
han svarar som om han var Emil [Lärare 1] 
 

Estetiska inslag används således inte bara till att förmedla eller uttrycka den explicita 
handlingen. Utan används här då det av många lärare anses erbjuda möjlighet för eleverna att 
förstå texten som helhet och dess gömda budskap. 
 

Vid drama förstår man berättelsen på ett annat vis. Alltså man måste ändra tid, eh förstå hur det 
var och leva sig in i det. Svårt att förklara eh. Vi hade en kille en gång som spelade Rödluvan så 
det vart ju liksom dubbelt. Kanonbra, det blev ett så extremt lyckat tillfälle [Lärare 1] 

 
Vid citatet ovan, förstår vi det som att läraren menar på att dels var eleven tvungen att leva sig 
in i en karaktär på annan plats och i annan tid och dels förstå och ge uttryck för hur det var att 
vara en ung flicka– Rödluvan. Detta med hjälp av egna erfarenheter om hur det skulle kunna 
karaktäriseras. Många lärare trycker på just vikten i att texterna ibland är omfattande och då 
räcker det inte bara med att kunna läsa ord för ord.  
 
 Man kanske kan läsa och förstå massa ord. Men det är ju en annan att förstå hur orden hänger i
 hop. Alltså vad det betyder tillsammans [Lärare 6] 
 
Detta beskrivs också som en möjlighet för de elever som inte än eller riktigt behärskar den 
tekniska biten av läsning. En lärare för de allra yngsta eleverna beskriver att estetiska inslag 
kan hjälpa eleverna med den här delen av läsförståelse trots att de inte själva läser texten. 
 

[…] eh jag menar, vad betyder det egentligen. Vi har ju jobbat med barnkonventionen. Dom 
texterna har ju ett budskap som kan vara svåra att förstå direkt kanske. Men om vi diskuterar 
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dom och sedan får eleverna leva sig in i öh en sån situation. Med teater kanske eller bild. Eh 
musik också såklart. [Lärare 5] 
 

Det kan handla om att lyfta ett innehåll till ett känslomässigt plan för ökad förståelse och 
därigenom tolkas text på ett sätt som gör det enkelt och relevant för eleverna att förstå 
innehåll. Här får eleverna problematisera ett läst område och sätta det i ett perspektiv och lyfta 
innehåll och interagera med texten. 
 

Då gör vi en låt om miljön. Eleverna får berätta vad de tycker om miljösituationen just nu och på 
så sätt skriver vi ner och pratar vad de handlar om och kommer fram till hur de tycker vi kan 
lösa det. [Lärare 3]  
 

Kategorin Utredande redskap visar att lärarna använder estetiska redskap i sin 
läsförståelseundervisning även vid bearbetning av ett större textinnehåll som sträcker sig 
bortom endast explicita språkkunskaper. De flesta av lärarna uttrycker att estetiska inslag är 
ett utmärkt verktyg för att hjälpa eleverna att tolka och förstå en text och bedömer detta som 
avgörande för en god läsförståelse.  
 
I denna kategori är drama överrepresenterat och majoriteten av lärarna menar att det fungerar 
utmärkt som ett redskap i den del av läsförståelse som handlar om att interagera med och 
tolka texten gällande dess gömda och övergripande budskap. Resultatet visar att lärarna anser 
att drama stärker förståelsen för skriven text och således bedöms det vara ett bra redskap i 
läsförståelseundervisningen. Detta stämmer väl överens med den forskning som visar att 
drama som pedagogisk aktivitet faktiskt stärker språk, textförståelse, empati och 
perspektivtagande (Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, 2013a, s. 210). 

5.4 Motiverande redskap  

Några beskrivningar av hur estetiska lärprocesser används i läsförståelseundervisningen har 
att göra med studiemotivationens inverkan på lärande. Att det av lärarna uppfattas som att 
eleverna uppskattar en sådan undervisning, att den skapar trygghet, arbetsglädje och 
motivation. 

Dom som är utåtagerande, som jag har nu, visar ingenting sånt för dom får så mycket positivt 
när vi sjunger och hänger därför med och förstår vad vi sjunger om. De lär sig, öh orden och 
språk och sånt [Lärare 3] 
 

Här motiveras de estetiska lärprocesserna i läsförståelseundervisningen med att eleverna 
tycker att det är roligt att vara med och förstår således innehållet i läst text när det görs via 
exempelvis sång. Just ovanstående utsaga kommer från en lärare där mycket av 
kunskapsinnehållet realiseras via musiken. Samma lärare menar att glädjen sången förmedlar 
ger trygghet och gemenskap i gruppen vilket också är stärkande i läsundervisningen så till 
vida att man vill och vågar utveckla sin förståelse i klassrummet. 
 
 […] man slår ju inte den man sjunger med. Stämningen blir bättre. [lärare 3] 
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Vissa utsagor pekar på att drivet, via estetiska lärprocesser, tros väckas till liv och påverka 
lärande i läsförståelse. En lärare nämner direkt motivationens betydelse för att förstå en text. 
Motivationen kan väckas till liv med hjälp av exempelvis drama, då det blir ett annat sätt att 
få bearbeta en text på. 
 

Är man knackig på att läsa så kanske man tycker man har noll motivation för att läsa. Man 
tycker det suger. Men om man spelar en pjäs och är en stjärna på scen, så blir man ju lyft ändå 
inom ämnet och förstår berättelsen på ett annat vis. Man vill göra det igen. [Lärare 1]  
 

Många lärare nämner att eleverna föredrar att göra på ett visst sätt. Uppfattningen är att 
eleverna uppskattar den variation estetiska metoder bidrar med i läsundervisningen. Eleverna 
tycker, enligt lärarna, att undervisningen blir roligare och utvecklar därför ett intresse för 
själva undervisningen, vilket i sin tur bidrar till lärande och utveckling.  
 

Handlar något om det som barnen tycker är intressant så vill dom ju förstå. Kan jag göra 
undervisningen rolig lär sig barnen [Lärare 5] 
 
[…] barnen tycker att det är så himla kul med estetiska inslag å få dansa och sjunga. Sånger 
innehåller många ord barnen kan lära sig och använda [Lärare 4] 
 

Kategorin Motiverande redskap visar att flertalet av lärarna använder estetiska inslag i 
undervisningen för att uppmuntra eleverna. Lärarna menar att den tekniska och språkliga biten 
av läsning inte alltid är tillräcklig för att eleverna ska utvecklas i sin läsförståelse. Kort och 
gott vittnade många utsagor om att det krävs deltagande för att läsa och för att integrera med 
en text.  
 
Kategorin Motiverande redskap skiljer sig sålunda lite från de övriga på det sättet att den 
egentligen inte beskrivs som ett redskap för den tekniska läsningen i samma grad, utan snarare 
beskrivs estetikens roll som ett uppmuntrande till att vilja lära sig. Kategorin var ändock 
oundviklig då en stor del av empirin talade för att estetiska inslag används som ett 
intresseskapande redskap för lärande i läsförståelseundervisningen. Winner, Goldstein, och 
Vincent-Lancrin, (2013a, s. 201) menar att den allmänna uppfattningen hos utbildare är 
överensstämmande med just detta resultat. Det vill säga att den allmänna uppfattning från 
beslutsfattare och lärare är att estetiska inslag motiverar elever vilket förbättrar resultaten i de 
teoretiska ämnena. Däremot argumenterar de för i vilken grad man kan mäta att detta 
verkligen stämmer då motivation kan ha olika drivkrafter. Det går inte att generalisera och 
säga att alla elever, i alla sammanhang, blir mer motiverade av estetiska inslag. Vissa utsagor 
i vårt resultat visar dock att lärare ändå tar hänsyn till en sådan aspekt. 
 

Man märker ju såklart vad de gillar och respekterar det. Tycker dom att det är skoj lär dom sig. 
Annars blir det pest. Men ärligt, dom älskar nästan alltid att sjunga och rita. [Lärare 5]  
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5.5 Resultatsammanfattning 

Estetiska metoder används i läsförståelseundervisningen av samtliga informanter. Samtliga 
informanter menar även att en läsundervisning med estetiska inslag har en positiv inverkan på 
elevernas lärande. Lärarna uttrycker att de använder estetiska metoder som ett pedagogiskt 
verktyg och att de estetiska inslagen bidrar med utveckling av dels språkliga kunskaper såsom 
ordkunskap och dels kunskaper som hjälper eleverna att tolka och integrera med skriven text. 
Resultaten visar attityder gällande estetiska inslag som ett pedagogiskt verktyg i 
läsförståelseundervisningen 
 
Resultaten visar att lärarna använder estetiska lärprocesser för att förmedla och förstärka 
språkligt textinnehåll både gällande ord och budskap. Lärarnas uppfattning är att en sådan 
undervisning kan nå ut till fler elever trots att de ligger på helt olika stadier i sin läsutveckling. 
Dessutom hjälper en sådan undervisning, enligt informanterna, till att befästa ord genom att 
de visualiseras för eleverna.   
 
Vidare visar resultaten att alla lärarna tycker estetiska inslag med fördel kan användas som ett 
verktyg av eleverna i elevernas lärande. Attityderna betonar vikten att få praktisera och erfara 
kunskap via estetiska lärprocesser i läsförståelseundervisningen. Vissa lärare uppger att de 
tror förståelse stärks genom att med flera sinnen få praktisera och reflektera kring 
kunskapsstoff, vilket lärarna menar kan göras genom estetiska metoder.  
 
Resultatet visar på positiva lärarattityder gentemot estetiska lärprocesser i läsundervisningen 
gällande textbearbetning och tolkning. Drama som pedagogiskt verktyg för att leva sig in i 
och interagera med text är något som flera av lärarna förespråkar. Drama anses även bra för 
djupare förståelse av text och förespråkas av lärarna för de allra yngsta åldrarna där många 
elever inte än kan läsa de mer omfattande texterna.  
 
Lärarna anser också att estetiken är ett motiverande redskap. Attityderna som resultatet visar 
pekar på att motivationen har stor inverkan på lärande och att motivationen stärks via 
estetiska lärmetoder.  

6 Diskussion 
Vi menade inledningsvis att undersökande arbetssätt där teori och praktik integreras, kan 
realiseras via estetiska lärprocesser, vilket vi kommer lyfta och diskutera i 6.1 
resultatdiskussion i relation till vad resultatet visade. I detta kapitel kommer även studiens 
relevans i förhållande till pedagogisk verksamhet att diskuteras och resultaten kommer således 
att diskuteras i relation till nivåer av läsförståelse samt till läroplanen. Vidare lyfter vi och 
diskuterar studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en 
metodologisk analys i avsnitt 6.2 metoddiskussion.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att bidra med insikt i några lärares attityder gällande estetiska 
lärprocesser i läsförståelseundervisningen. Vi ville sålunda belysa om och hur lärarna väljer 
att arbeta med estetiska metoder och varför de anser att det sättet skulle vara bra genom att 
besvara frågorna: Hur använder ett urval F-3 lärare estetiska metoder i läsundervisningen? 
Hur bedömer ett urval F-3 lärare att estetiska inslag kan utveckla elevernas läsförståelse? På 
det sättet bidrar studien med kunskap kring lärares attityder gällande estetiska metoder och i 
vilken grad de används i läsförståelseundervisningen. Studiens kunskapsbidrag är en inblick i 
den faktiska verkligheten och den pedagogiska läsundervisningen i arbetet med de yngsta 
eleverna. Studien applicerar också en teori gällande hur ett pragmatiskt lärandeperspektiv 
realiserat via estetiska lärprocesser kan vara en fördel i läsförståelseundervisningen.  

Pragmatisk kunskapssyn och estetiska lärprocesser 

Resultatet pekade ut ett antal faktorer som kan förklara varför och hur lärare använder 
estetiska lärprocesser i sin läsförståelseundervisning, vilka ordnades i kategorierna: 
Förstärkande redskap, uttryckande redskap, undersökande redskap och motiverande redskap. 
Aspekter på dessa kategorier kommer nu att diskuteras i relation till en pragmatisk 
kunskapssyn och de teoretiska utgångspunkterna, Learning by doing och Inquiry.  
 
Estetiken som ett förbindande redskap mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap kan 
identifieras i resultaten i denna studie. Lärarna talar bland annat om att praktisera kunskap, att 
få använda hela kroppen och känna på kunskapen genomgående i hela resultatet. Vilket säger 
oss att endast teoretisk kunskap inte alltid anses vara tillräcklig. Det krävs ofta praktiska 
moment för att erbjuda ytterligare djup kunskap för att befästa lärande, något som tillsynes 
förverkligas genom estetiska metoder. Säljö (2014, s. 243) uppger, som inledningsvis nämnt, 
att Dewey förespråkade en undervisning där eleverna fick erfara kunskap i en process som 
kunde integrera reflektion och praktik. En sådan undervisning är den som leder till lärande. 
Detta visar att lärarna har en pragmatisk syn på lärande och kunskap i sin 
läsförståelseundervisning när de förespråkar estetiska metoder som ett sätt för eleverna att 
uttrycka, praktisera och erfara textinnehåll.  
 
Begreppet Inquiry identifieras i resultatet och då främst i kategorin Undersökande redskap. 
Det går även att göra paralleller till kategorin Uttryckande redskap. Resultatet visar hur 
lärarna använder estetiska lärprocesser i sin läsförståelseundervisning på en mer analytisk 
nivå. Eleverna får exempelvis via drama problematisera ett större textinnehåll där det inte 
bara räcker med att läsa ord för ord och sedan återge text. De får istället på djupet undersöka 
en text och istället för att muntligt återge tillåts de att undersöka dess dolda budskap via 
skapande genom drama. Resultatet pekar på att lärarnas attityder gentemot estetiska metoder 
är positiva då de skapar möjlighet för eleverna att själva skapa mening och kunskap och 
därmed kunna undvika att enbart upprepa och muntligt återge text. Detta ligger i linje med hur 
Säljö (2014, s. 247) redogör för begreppet Inquiry. Processen är att förstå den lästa texten, 
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tolka den samt göra den begriplig och relevant. Det är också den process vi, genom resultatet, 
kan tolka som att lärarna menar är den som ger kunskap. 
 
Det går, som ovan nämnt, även att göra paralleller mellan Inquiry och resultatet som visar att 
lärare använder estetiska lärprocesser som ett medel för eleverna att uttrycka kunskap samt ett 
medel för eleverna att hitta varierande sätt att lära på. Säljö (2014, s. 247) uppger att 
karaktäristiskt för lärande genom inquiry är just det undersökande och elevnära lärandet. Att 
förmedla den kunskap man erhållit och via estetiska metoder få uttrycka den på det sätt som 
känns relevant för respektive elev ser vi just som lärande i handling. Kunskap om hur man lär 
blir betydelsefull för eleven och senare den kommande samhällsmedborgaren. De strategier 
för lärande som lärarna pratar om ser vi således som en undersökande process där det inte 
alltid är det slutgiltiga resultatet som är det primära.  
 

Läsförståelse och estetiska lärprocesser 

Resultaten visade att lärarna i sin läsförståelseundervisning dels uppmärksammar de nivåer av 
läsförståelse som beskrivs i avsnitt 2.1.1, dels använder estetiska metoder för att utveckla 
dessa nivåer av läsförståelse. De positiva attityderna gällande estetiska metoder i 
läsförståelseundervisningen kan förklaras i relation till de faktorer som behövs för en 
välutvecklad läsförståelse.  
 
På Lukimat (2019) går det att läsa om de olika nivåerna som krävs för läsförståelse och här 
nämns också att läsförståelseundervisningen till viss del skiljer sig från annan 
läsundervisning. Det finns en del saker som en lärare bör tänka på i sin undervisning för att 
träna eleverna i läsförståelse. Resultaten i denna studie visar att dessa aspekter 
uppmärksammas och det görs ofta via estetiska medel. Till exempel är det bra för förståelsen 
om eleverna lär sig strategier för läsförståelse och blir medvetna om hur de lär sig, vilket går 
helt i linje med vart vårt resultat visar. Lärarna talar ofta om hur sådan självinsikt och 
strategiträning gynnas av estetiska medel. Det är också en fördel att i 
läsförståelseundervisningen få uttrycka med visualisering hur de förstår en text. Att de får öva 
på representationen av textinnehåll. Något som vårt resultat visar att även detta 
uppmärksammas och utförs ofta via estetiska metoder.  
 
Resultaten visar likaledes att lärarna uppmärksammar och tillåter eleverna att öva sig i att 
integrera och tillämpa textinnehåll, vilket kräver tolkningsförmåga samt förmågan att dra 
slutsatser. Lärarattityder visar att detta oftast görs via dramatisering och att det anses positivt 
och fördelaktigt för att utveckla denna nivå av läsförståelse. Även denna aspekt nämns som 
viktig i läsförståelseundervisningen på Lukimat (2019).  
 
Det går att dra paralleller mellan resultaten i denna studie och estetikens roll i aktuell läroplan. 
Resultaten visar att lärarna offererar estetiska strategier i sin undervisning med motiveringar 
som handlar om att eleverna skall få andra sätt att uttrycka sig på samt andra sätt att 
tillgodogöra sig kunskap på. Detta är något som även nämns inledningsvis i styrdokument där 
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de estetiska inslagen beskrivs just i termer som möjliggörande för en varierande undervingen 
(Skolverket, 2019, s. 9).  
 

Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Ett intressant resultat i studien är avstickaren motiverande redskap som indikerar att attityder 
gällande estetiska lärprocesser baseras på huruvida de anses motivera eleverna i 
undervisningen. Resultatet antyder att många lärare anser att estetiska metoder ofta är 
uppskattade och att de därför har positiv inverkan på elevernas lärande i 
läsförståelseundervisningen. Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, (2013, s. 210) menar 
att detta är ett väldigt vanligt antagande. Enligt deras studie hittades dock endast svaga bevis 
gällande sambandet mellan utövandet av konstämnena och studiemotivation. Detta då de 
egentligen endast hittade korrelationsstudier i ämnet och kunde inte dra några generella 
slutsatser om antagandet. De kunde endast visa att elever som studerar konstämnena är mer 
motiverade i just dessa ämnen, men var för svagt utformade för att visa något egentligt bevis 
för att motivation skulle överföras (transfer effekt) på de akademiska ämnena.  
 
Vi blir genast nyfikna på vad detta egentligen betyder och hur det faktiskt mäts. Den här 
studiens resultat talar för att lärarna ser samband mellan elevernas lärande och den motivation 
de anser estetiska lärprocesser bidrar med i läsförståelseundervisningen. Åsikterna 
underbyggs med att elevernas uppskattande av de estetiska metoderna skapar engagemang 
vilket således är avgörande för en god läsförståelse.  
 
Åsikterna underbyggs också med att den motivation de estetiska inslagen ger syns i att det 
skapar en tryggare undervisning som i sin tur enligt lärarna har god inverkan på elevernas 
lärande. Det är klart att den studiero, trygghet och det undervisningsengagemang lärarna 
uppger att estetiska metoder i undervisningen kan bidra med är positiva konsekvenser, vilket 
vi beaktar som ett värdefullt kunskapsbidrag. Däremot vore det högst värdefullt att undersöka 
hur denna motivation de facto påverkar studieresultaten och vi argumenterar för, precis som 
Winner, Goldstein, och Vincent-Lancrin, (2013a, s. 210), att mer studier behövs för att mäta 
huruvida estetiska lärprocesser kan påverka motivation i andra akademiska ämnen i sådan 
grad att de faktiskt förbättrar studieresultaten.  
 
Resultaten vittnar om att alla de estetiska ämnena (Bild; Drama; Musik) utnyttjas på ett eller 
annat sätt i läsundervisningen. Intressant är att drama var överrepresenterat när det gällde 
större textbearbetning för tolkning och för att göra inferenser. Vi uppfattar det även som att 
visualisering via bild användes när lärarna ville förtydliga kortare innehåll eller ordkunskap. 
Musik och sång nämndes i samband med läsförståelseundervisningen vid ett mindre antal 
tillfällen än de andra konstämnena. Musiken som pedagogiskt medel i 
läsförståelseundervinningen nämndes dessutom av en lärare som var väldigt bekväm med just 
det musikaliska.  
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Detta antyder att lärarna har åsikter gällande drama som tolknings och slutledningsverktyg 
överensstämmande med de starka bevis som presenteras i Winner, Goldstein, och Vincent-
Lancrins, (2013a, s. 210), studie gällande hur drama hjälper elever att ta till sig en ny text 
samt stärker språkliga förmågor. Samma studie visade också att även om drama inte har 
någon direkt effekt på innovativa förmågor som skulle kunna stärka lärande överlag i 
teoretiska ämnen, kan klassrumsdrama stärka lärande i läsförståelse i och med sin karaktär där 
förmågor som perspektivtagande och känslouttryck får praktiseras.  
 
Att musiken endast nämndes vid ett fåtal tillfällen är intressant att diskutera. Winner, 
Goldstein, och Vincent-Lancrin, (2013a, s. 119), uppger att deras upptäckter gällande 
musikens positiva överföringseffekt på de akademiska ämnena är lovande. Relaterat till 
läsning menar de att musik och sång förbättrar auditiva förmågor som i sin tur har positiv 
inverkan på fonologiska kunskaper och ordavkodning. Å ena sidan nämns musiken i 
föreliggande studie av en lärare med musikalisk bakgrund och å andra sidan utgick vår 
datainsamlingsmetod från just hur estetiska lärprocesser används i läsundervisningen. Det 
finns egentligen ingenting som säger att sång och musik används i andra 
undervisningskontexter under en skoldag och att det är därför detta inte syns i resultatet. Det 
går att argumentera för att så länge musiken används utvecklas dessa auditiva förmågor och 
det behövs egentligen inte göras explicit i läsundervisningen.  

6.2 Slutsats och pedagogiska implikationer 

Studiedeltagarnas attityder till estetiska lärprocesser i läsförståelseundervisningen är positiva 
vilket även syns i den utsträckning estetiska lärprocesser används, sättet de beskriver att de 
använder estetiska metoder i läsförståelseundervisningen på och varför. Studien antyder att de 
positiva attityderna hos dessa lärare har att göra med uppfattningen om att de estetiska 
ämnena fungerar som en kanal till att förstärka, fördjupa och motivera lärande på ett sätt som 
kan relateras till en pragmatisk syn på kunskap och lärande. Resultatet vittnar om att attityder 
gällande varför estetiska lärprocesser används i läsförståelseundervisningen, går att relatera 
till hur eleverna kan utveckla de förmågor som behövs för en god läsförståelse. För en 
framtida yrkesroll som lärare i den tidiga läsundervisningen visar denna studie på ett sätt att se 
på hur lärande kan förstås och hur det kan appliceras explicit på läsförståelseundervisningen 
som är så viktig i utbildningssammanhang.  

6.3 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att utföra observationer i större utsträckning och få ett 
empiriskt underlag baserat på en bredare repertoar av observationer. Vi menar också att det 
behövs forskning på hur och om de estetiska ämnena skapar motivation till lärande och hur 
det i så fall påverkar studieresultaten. Detta med syfte att definiera vilka faktorer innefattande 
begreppet motivation som direkt har, om det har, positiv inverkan på lärande i 
läsförståelseundervisningen.  
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6.4 Metoddiskussion 

Studiens resultat baseras på ett empiriskt underlag av kvalitativ data från sex stycken 
informanter. Urvalet var, å ena sidan, noggrant övervägt utefter kriterier för en riklig data för 
att uppnå syfte och kunna besvara studiens frågeställningar. Studiens resultat visar således en 
riktighet i just detta sammanhang. Å andra sidan är studien utförd på ett så litet antal 
informanter att frågan är om studien är replikerbar. Hade studien haft ett annat mätverktyg, 
det viss säga helt andra informanter, hade studien kunnat få ett annat resultat. Det skulle 
således kunna argumenteras för att en metodiskt skavank skulle vara antalet informanter. Vi 
anser ändock att antalet informanter räckte för att samla in en tillräckligt riklig data för att 
besvara studiens syfte på ett trovärdigt sätt, men att fler informanter hade kunnat öppnat upp 
för ett än mer nyanserat resultat.  
 
Vi valde, främst av tidsmässiga skäl, att dela upp intervjuerna mellan oss. Det finns 
naturligtvis både för och nackdelar med detta val. Dels påverkade tidsaspekten valet men vi 
resonerade även som så, att med endast en person vid observationstillfälle och intervju så 
skulle informanten känna sig mer bekväm och trygg. De nackdelar vi kan se med detta val har 
att göra med hur det som observeras och sägs uppfattas. Hade vi varit två närvarande 
samtidigt hade vi sett och hört samma saker och kunnat diskutera detta direkt efteråt vilket 
möjligtvis hade minskat risken för feltolkningar i analysprocessen. Dock var vi medvetna om 
detta och det är av den anledningen intervjun spelades in via ljudupptagning. Vi såg även till 
att i transkriberingsskedet först arbeta med och skriva ner den intervju vi ej närvarade vid.   
 
Vi ser hur observationerna var en god idé som komplement till våra intervjuer men 
observationerna hade gett mer om observationer hade utförts i större utsträckning. Det vill 
säga att fler observationstillfällen med fördel hade kunnat utföras i samband med lärarens 
läsförståelseundervisning. På det viset hade ett empiriskt underlag från endast observationer 
kunnat skapats. Nu gav observationen oss inte mer än ett eventuellt underlag att ta med oss till 
intervjuerna. Denscombe (2018, s. 303-304) betonar att tiden kan spela roll. Författaren menar 
på att ju längre tid man spenderar i klassrummet desto naturligare blir det både för elever och 
lärare, vilket i sin tur kan bidra till andra och mer naturliga resultat. Observationer i en 
bredare utsträckning hade inte passat inom tidsramen för denna studie och studien har 
anpassats utefter de kriterier som fanns gällande tid för detta arbete. 
 
Vi var väldigt öppna med att vi undersökte attityder gällande estetiska lärprocesser i 
läsförståelseundervisningen, vilket har sina fördelar gällande riklig data och trovärdighet samt 
trygghet under intervjuerna. Dock kan det diskuteras huruvida de svar informanterna gav, 
fokuserade just de delar de vet att de anser sig använda estetiska metoder. Den öppna 
intervjuintroduktionen gällande undersökningen kan ha färgat lärarnas svar gällande hur de 
beskriver att de arbetar i läsförståelseundervisningen. Hade frågorna varit mer generella 
gällande läsförståelseundervisningen hade vi möjligen fått en mer nyanserad empiri där vi 
hade tillåtits att se närmare på eventuella aspekter av fenomenet. Vi bestämde även att inte ge 
någon vidare förklaring till vad vi menade med estetiska lärprocesser för att öka genuiniteten i 
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informanternas svar, vilket kan ha bidragit till en mer opåverkad data där informanterna inte 
svarar efter något de tidigare har fått förklarat för sig.  
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Bilaga 1 – Missivbrev  

I denna studentuppsats kommer vi att undersöka F-3 lärares inställningar till estetiska 
lärprocesser som ett verktyg i läsförståelseundervisningen. Du tillfrågas härmed om 
deltagande i denna undersökning. 
 
Vi är två studenter: Jessica och Rebecca, från grundlärarutbildningen termin 6 på Mälardalens 
högskola. Just nu arbetar vi med vår studentuppsats på grundnivå där syftet är att undersöka 
metoder och inställningar till pedagogiska strategier i läsförståelseundervisningen, med fokus 
på just estetiska lärprocesser. Studien bygger dels på tidigare forskning och styrdokument och 
dels på intervjuer och observationer ute i verksamheten. 
 
Utöver den forskning vi tagit del av gällande estetiska processer som ett verktyg i 
undervisningen är vår ambition även att fördjupa vår kunskap ytterligare med hjälp av 6 
stycken verksamma och erfarna lärare. Därför tillfrågas du som arbetar i förskoleklass eller 
årskurs 1-3, som via din profession besitter erfarenhet och kunskap kring 
läsförståelseundervisningen så tidigt i elevernas läsutveckling, att delta i en intervju och en 
kortare observation i anslutning till läsundervisningen. 
 
Vi vore tacksamma om du ville ställa upp och hjälpa oss att bidra med kunskap inom detta 
område. Intervjusamtalet beräknas ta cirka 20-30 minuter och kommer att beröra din 
uppfattning om metoder för ökad läsförståelse samt din uppfattning om estetiska inslag i 
läsundervisningen. Intervjun kommer att spelas in via ljudupptagning för att underlätta arbetet 
i transkriberingsprocessen. Klassrumsobservationen sker i anslutning till intervjun under ett 
tillfälle då ni arbetar med läsning och gärna med just läsförståelse. Detta för att vi ska få 
djupare insikt i hur undervisningen går till i praktiken. Inga klassrumsobservationer kommer 
att spelas in eller filmas.  
 
Vi tar hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer God forskningssed 
(Vetenskapsrådets rapportserie, 2017).  Detta betyder att ditt deltagande är frivilligt och du 
har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. Det innebär också att all data behandlas i enlighet med 
Konfidentialitetskravet, det vill säga ingen utomstående kommer kunna ta del av det 
insamlade materialet och det betyder att enskilda individer inte kommer att kunna urskiljas i 
det färdiga resultatet. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 
sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Vill man ta del av det färdiga resultatet kan man 
vända sig dit våren 2020. Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor. 
 
Jessica Catherall   Rebecca Living 
07x xxx xx xx   07x xxx xx xx 
Jcl17001@student.mdh.se   Rlg17001@student.mdh.se  
 
Handledare:  
Karl Ågerup 
karl.agerup@mdh.se  
 
Västerås 2019-11-25 _______________  Västerås 2019-11-25_______________ 
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Bilaga 2 – Enkät  
Denna enkät utgör ett underlag för kommande intervju. Börja med att gradera påståendena genom att ringa in ditt svarsalternativ.  
 

• Läsförståelse - Förmågan att återge och tolka läst text 

• Läsförståelseundervisningen – all typ av läsning ingår även om det ej är eleven själv som läser, exempelvis högläsning 

• Modeller- till exempel boksamtal 

1.  Jag tror att estetiska inslag (såsom, bild musik och drama) i grundskolans 
undervisning påverkar elevernas lärande positivt.  

a) Instämmer helt 
b) Instämmer delvis 
c) Tveksam 
d) Instämmer inte 
e) Instämmer inte alls 
f) Vet inte 

2.  Jag anser att det är viktigt att arbeta med att utveckla elevernas läsförståelse* redan i 
grundskolan. 
a) Instämmer helt 
b) Instämmer delvis 
c) Tveksam 
d) Instämmer inte 
e) Instämmer inte alls 
f) Vet ej 

 
3.  Det är positivt för elevernas lärande att arbeta med estetiska lärprocesser som ett 
verktyg specifikt i läsförståelseundervisningen* 

a) Instämmer helt 
b) Instämmer delvis 
c) Tveksam 
d) Instämmer inte 
e) Instämmer inte alls 
f) Vet ej 

 

4.  Jag har erfarenhet av att använda estetiska inslag i samband med undervisning 
a) Instämmer helt 
b) Instämmer delvis 
c) Tveksamt 
d) Instämmer inte 
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e) Instämmer inte alls 
f) Vet ej 

 

5.  Jag använder estetiska inslag i min läsförståelseundervisning 
a) Instämmer helt 
b) Instämmer delvis 
c) Tveksam 
d) Instämmer inte 
e) Instämmer inte alls 
f) Vet ej 

 
 
6.  Ramfaktorer (Tid, lokaler, ekonomi, utbildning, gruppstorlek etcetera) är inget 
hinder om jag skulle vilja använda estetiska lärprocesser som ett verktyg i min 
läsförståelseundervisning 
 

g) Instämmer helt 
h) Instämmer delvis 
i) Tveksamt 
j) Instämmer inte 
k) Instämmer inte alls 
l) Vet ej 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor  

 
Ifylles av intervjuansvarig 
 
Respondent Nr______________________ 
 
Skola___________________ 
 
Namn____________________ 
 
Yrkeserfarenhet_____________________ 
 
Nyckelord för en lyckad undervisning_______________ 
 
Intervjuansvarig tilldelar respondenten intervjuenkät (Bilaga 2.) Efter att respondenten fyllt i 
den följer en semistrukturerad intervju med utgångspunkt i enkätunderlaget. Frågorna kan 
komma att varieras, läggas till eller tas bort, beroende på samtalet med respondenten. 
 

1. Jag tror att estetiska inslag (såsom bild, musik och drama) i grundskolans 
undervisning påverkar elevernas lärande positivt.  

 
• Kan du beskriva på vilket sätt du tror/inte tror att det påverkar positivt? 
• Har du samma åsikt om estetiska inslag i alla ämnen eller kan det variera beroende 

på ämne? 
• Är det positivt/negativt oavsett ålder på eleverna? 
• Är det mer fördelaktigt i vissa ämnen? 
• Har du någon uppfattning om dina kollegors attityder gällande estetiska 

lärprocesser? 
 

2. Jag anser att det är viktigt att arbeta med att utveckla elevernas läsförståelse* 
redan i grundskolan 

 
• Varför tycker du/tycker du inte att det är viktigt? Motivera gärna ditt svar 
• Är det lika viktigt att arbeta med det i alla årskurser? 

 
3. Det är positivt för elevernas lärande att arbeta med estetiska lärprocesser som ett 

verktyg specifikt i läsförståelseundervisningen* 
 
• Varför tycker du/tycker du inte att det kan vara positivt? Motivera gärna ditt svar 
• Spelar det någon roll vilket estetiskt verktyg (Drama, bild, musik)? Är något att 

föredra i någon specifik situation? Hur tänker du då? Är exempelvis gruppens 
förkunskaper/intresse i fokus? 

• Kan du ge något exempel från erfarenheter där det har fungerar/inte fungerat? 
 

4. Jag har erfarenhet av att använda estetiska inslag i samband med undervisning 
 

• På vilket sätt? Yrkeserfarenhet, utbildning, fortbildning? 
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• Beskriv din erfarenhet. Bakgrund-gamla arbetsplatser, nuvarande, intresse? 
• Om inte, önskar du att du hade större erfarenhet? 

 
5. Jag använder estetiska inslag i min läsförståelseundervisning 

 
• Om inte, motivera gärna varför. Vilka faktorer påverkar ditt val av att inte använda 

estetiska inslag i läsförståelseundervisningen? 
• Om inte, är det bara i just läsförståelseundervisningen det inte används? 
• Om ja, motivera gärna varför du gör det och om så är fallet, på vilket sätt det är 

fördelaktigt? 
• Om ja, berätta gärna om hur du använder det. Hur läggs undervisningen i 

läsförståelse upp 
• Om tveksam, berätta hur du tänker? 
• Finns det andra modeller och strategier för läsförståelse du föredrar? 
• Varför är dessa i så fall bättre? 

 
6. Ramfaktorer (Tid, lokaler, ekonomi, utbildning, gruppstorlek etcetera) är inget 

hinder om jag skulle vilja använda estetiska lärprocesser som ett verktyg i min 
läsförståelseundervisning 

 
• Om ramfaktorerna är ett hinder, vilka ramfaktorer påverkar mest och på vilket sätt? 
• Om det inte är ett hinder för dig, tror du att det kan utgöra hinder för andra lärare på 

exempelvis andra skolor? I så fall hur? 
• På vilket sätt kan hinder utgöras att använda estetiska lärprocesser specifikt i just 

läsförståelse? 
 


