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Syftet med detta utvecklingsarbete var att studera hur en estetisk lärprocess genom 
skapande av trummor kan se ut i ett samspel mellan elever samt mellan elever och 
pedagoger. Utvecklingsarbetet genomfördes i en åldersheterogen skolklass med 40 
elever som tillsammans skapade trummorna parvis. Genom att observera och 
fotografera eleverna i sitt skapande studerade vi deras kreativitet, engagemang och 
kommunikation i ett samspel. Vårt resultat i den här estetiska lärprocessen visar att 
eleverna genom kommunikation och samspel var kreativa och engagerade i 
skapandet av trummor. 
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KAPITEL 1. 
 
1.1 Inledning 
 
I estetiska lärprocesser kan barn i samspel med andra ges möjlighet till ett varierat 
lärande genom drama, bild, musik och dans. Vi anser att oavsett vilken av dessa 
aktiviteter vi väljer att arbeta med så utgår vi ifrån skapandet. I skapande 
lärprocesser får eleven använda sina sinnen i ett kreativt lärande menar vi. Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling ochWallerstedt (2008) menar att 
inom pedagogiken används begreppet estetik ofta synonymt med begreppet skapande 
och i vår studie har vi använt oss av båda begreppen.  
 
Under vår utbildning vid Mälardalens högskola deltog vi i en kurs som heter Estetiska 
lärprocesser i teori och praktik, 7,5 hp där vi fick en introduktion till att arbeta med 
musik, sång och instrument. Den undervisande pedagogen, Anna-Carin Ahl, visade 
oss flera exempel på hur vi i praktiken själva kan skapa musikinstrument tillsammans 
med våra elever. Den här kursen fick oss att se möjligheterna att i vår kommande 
undervisning kunna arbeta med musik och skapande i estetiska lärprocesser. 
Samtidigt gav Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag till skolorna i den kommun 
där vi hade vår verksamhetsförlagda utbildning, att stärka, stimulera och 
vidareutveckla sitt pedagogiska arbete med estetiska/kreativa lärprocesser. Detta 
arbete skulle komma att omfatta alla verksamheter från förskola till gymnasium i 
denna kommun under år 2009.  
 
I vårt utvecklingsarbete vid Mälardalens högskola ville vi genomföra en estetisk 
lärprocess tillsammans med eleverna på vår partnerskola genom att skapa trummor. 
När vi presenterade vår idé för skolans pedagoger fick vi ett positivt gensvar. 
Tillsammans såg vi en möjlighet att använda trummorna under Kulturtåget. Detta 
skulle fördjupa meningen med uppgiften för eleverna. Kulturtåget var en avslutning 
på en kulturvecka som bland annat kommunens skolor arbetat med. För barn och 
elever som arbetat med att skapa olika instrument var avslutningen en tillställning 
med sång, musik och dans. I vår studie fokuserar vi på skapandet och kommer endast 
kort beröra Kulturprojektet i vilket eleverna deltog genom sin medverkan i 
Kulturtåget. 
 
I Läroplanen för obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) hävdas att skolan är en kulturell 
mötesplats för alla, där skolans skyldighet är att främja en förståelse för alla samt att 
ge alla en förmåga till inlevelse. En av skolans uppgift är att låta varje individ finna 
sin unika egenart för att kunna delta i samhällslivet på ett bra sätt. Eleverna ska ha 
rättigheter till ett eget skapande som kan främja elevens utveckling till ett lärande  
(Utbildningsdepartementet, 2006).  
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1.2 Syfte 
 
Syftet är att studera hur en estetisk lärprocess genom skapande av trummor kan se ut 
i ett samspel mellan elever samt mellan elever och pedagoger vad gäller kreativitet, 
engagemang och kommunikation.  
 
1.3 Frågeställning 
 

• Hur kan en estetisk lärprocess se ut i klassrummet när det handlar om 
kreativitet, engagemang samt kommunikation i ett samspel mellan elever samt 
mellan elever och pedagoger?   

 
KAPITEL 2  Tidigare forskning 
 
Här redogör vi för tidigare forskning under rubrikerna estetik, läroplan för den 
obligatoriska skolan (Lpo 94), skapande och samspel. Genom den tidigare 
forskningen kan vi analysera och reflektera över det som framkommit i vår 
observation när det handlar om kreativitet, engagemang samt kommunikation i ett 
samspel mellan elever samt mellan elever och pedagoger.  
 
2.1 Estetik 
 
Det finns flera olika definitioner av begreppet estetik och vi kommer nu att redogöra 
för några författares förklaringar. Allerby och Elídóttir (2006) menar att det är svårt 
att definiera ordet estetik men det härstammar från det grekiska ordet aisthëtikos 
som betyder ”upplevt genom sinnena”. Begreppet estetik används ofta inom 
pedagogiken synonymt med skapande menar Pramling Samuelsson m.fl. (2008). 
Med estetik menas läran om konsten och läran om det sköna, författarna menar att 
estetiken alltid varit kopplad till barns lärande.  Dans, musik, drama och bild är några 
aktiviteter som räknas till estetiska aktiviteter vilka påstås hjälpa barn lära sig andra 
saker i skolan. Till exempel kan musik användas för att skapa harmoni i klassrummet 
under en matematiklektion. Men det finns olika sätt att se på estetik menar Pramling 
Samuelsson m.fl. (2008). Antingen kan det ses som en hjälp till att uppnå färdigheter 
i andra ämnen eller så kan estetiken vara ett mål i sig. Skapandet genom en estetisk 
aktivitet kan ses som en utvecklande process för eleven där genomförandet är det 
viktiga men ibland kan resultatet av skapandet vara målet. Vygotskij (1995) menar att 
estetiken är kopplad till fantasi och kreativitet genom att aktören lär i samspel med 
andra genom kommunikation. Vidare betonar han att en lärprocess kan ske genom 
att aktören själv får delta och fantasin tillförs genom att aktören hämtar stoff från 
sina egna erfarenheter. Enligt Allerby och Elídóttir (2006) så handlar estetik om att 
man använder alla sina sinnen i sitt lärande. För att kunna uppnå lärande genom 
estetik krävs det fantasi och kreativitet hos individen. Estetik är en kommunikation 
med sig själv och andra, en uttrycksform som väcker intresse för upplevelse, mening 
och förståelse hos eleven.  
 
För att utveckla innebörden av ordet kreativitet undersökte vi vad Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver om detta. Författarna menar att 
kreativitet kan ses som en produkt eller som ett utvecklande av resurser. Med det 
menas att kreativiteten kan synas i form av något som skapats eller som en persons 
attityder till att använda sina resurser eller möjligheter i ett skapande. Författarna ger 
några exempel på vad de anser att kreativitet innebär. De menar att det kreativa är att 



 6

upptäcka problem snarare än att lösa dem, att kunna tänka omkring vad man tänker 
om är kreativt samt att kunna använda sig av det man lärt sig och överföra den 
kunskapen till andra sammanhang. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) anser att kreativitet och lärande är beroende av varandra och att det är den 
kreativa delen som är det centrala i lärandet.  De menar att barn måste ges 
möjligheter att tänja på sina egna gränser för att denna typ av lärande skall kunna 
framkallas. ”Barn måste lära sig att lära och erbjudas en mångfald av 
lärandemiljöer” (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003, s. 209)   
Ytterligare ett begrepp som ofta används i samband med skapande är engagemang. 
Dysthe (1996) menar att äkta engagemang visas när eleverna är intresserade av 
innehållet i undervisningen och beskriver några olika faktorer som kan påverka 
engagemanget. En förutsättning för engagemang verkar vara att läraren sänder ut 
signaler till eleverna om att de som elever kan bidra med något i uppgiften. Det är 
också viktigt att eleverna känner att uppgifterna är meningsfulla för sin fortsatta 
inlärning och att innehållet de ska lära sig är kopplat till deras erfarenheter. Slutligen 
verkar elevernas egen påverkan över inlärningsmetoderna och inlärningsinnehållet 
ha en avgörande roll.   
 
Det har forskats kring arbetet med estetiska ämnen och kultur i skolan, en av dessa 
forskningsrapporter har genomförts av Anna Bamford och presenterades i 
Pedagogiska magasinet nr 4 2009. Anna Bamford har väckt stor uppmärksamhet 
med sin forskningsrapport som var ett uppdrag av Unesco, The Wow Factor- Global 
research compendium on the impact of arts in education. Hon har under fyra år 
granskat 170 länders arbete med estetiska ämnen och kultur i skolan. Anna Bamford 
uttrycker sig med att ”konst, kultur och kreativitet är nyckeln till en framgångsrik 
skola”. Forskningen visar på att estetiska ämnen i skolan gör att elever ökar sitt 
självförtroende och sin samarbetsförmåga men framför allt att det skapas en 
gruppkänsla i klassrummet. Bamford anser att kreativiteten stärker elevens kritiska 
tänkande genom att förbättra bland annat språkutvecklingen. Glädjen och 
engagemanget gör att eleverna har roligt på lektionerna som bidrar till att eleverna 
presterar bättre även i andra ämnen. Vidare menar hon även att de länder som inte 
undervisar i estetiska former inte når samma utveckling hos eleverna, jämfört med de 
skolor som har estetik och kultur som inriktning i alla ämnen. 
 
Efter att vi har studerat vad några olika författare skriver om estetik vill vi undersöka 
hur estetiken syns i skolans styrdokument. Författarna Allerby och Elídóttir (2006) 
har studerat hur begreppet estetik används i skolans styrdokument. De menar att i 
läroplanen för den obligatoriska skolan 1994, i fortsättningen benämnd Lpo 94, 
verkar begreppet estetik liknas vid ett verktyg för utveckling eller en form av 
färdighet. Vidare beskriver de hur begreppet förekommer i kursplanerna och kommer 
där fram till att estetik bland annat ses som färdigheter, upplevelser, uttrycksmedel, 
redskap för att lära i andra ämnen samt som ett verktyg för värdering.  
 
Då vårt utvecklingsarbete har genomförts i grundskolan har vi valt att titta lite 
närmare på vad som står i Lpo 94 om estetik/skapande, samarbete och 
kommunikation.  
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2.2 Läroplanen för den obligatoriska skolan ( Lpo 94) 
 
Genom att sätta upp mål för verksamheten kan skolan uppnå den önskade 
kvalitetsutvecklingen. Det är skolans och huvudmännens ansvar att se till att eleven 
får det stöd som behövs för att de ska uppnå dessa mål. Det finns både strävansmål 
och uppnåendemål i läroplanen. Strävansmål är mål att arbeta mot och 
uppnåendemål är mål som skall vara uppfyllda när eleven gått klart grundskolan. I 
kunskapsmålen står det bland annat att skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att 
visa respekt och hänsyn i samspel med andra men målet är också att de ska känna sig 
trygga. Det belyses att eleverna ska få möjlighet till individuell inlärning men även att 
de ska få kunna utforska och lära i samspel med andra. Ytterligare en punkt är att 
skolan skall sträva efter att eleverna får lära sig att diskutera, lyssna och 
argumentera. Sina erövrade kunskaper ska de delvis kunna använda som redskap för 
att reflektera över sina erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 2006).  
 
I uppnåendemålen står det att det är skolans ansvar att se till att varje elev kan 
använda sina erfarenheter och kunskaper genom olika uttrycksformer, det vill säga 
genom dans, bild, musik, drama och språk. Eleverna skall även ha fått ta del av 
samhällets kulturella utbud samt ha fått utveckla sitt kreativa skapande 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Vad gäller skolans uppdrag så står det att läsa i 
Lpo 94 att de estetiska aspekterna i skolarbetet skall uppmärksammas likväl som de 
praktiska, intellektuella och sinnliga. Eleverna skall få möjlighet att använda sig av 
olika uttrycksmedel och uppleva olika känslor och sinnesstämningar bland annat 
genom drama, dans, musik, rytmik och skapande (Utbildningsdepartementet, 2006).   
 
Då läroplanen uttrycker att eleverna ska få möjligheter att utveckla sitt kreativa 
skapande, lära sig att visa hänsyn och respekt i samspel med andra och lära sig att 
diskutera, lyssna och argumentera vill vi redogöra för vad dessa delar innebär i 
teorin.  
 
2.3 Skapande 
 
Weissenrieder (2008) menar att skapande måste få ett egenvärde i skolan. Det ska 
inte användas som utfyllnadsaktiviteter för att leva upp till läroplanens mål eller som 
bihang till andra aktiviteter. Hon menar också att det måste finnas en bestämd 
struktur när man arbetar med skapande och att det ska finnas ett tydligt mål för 
aktiviteten. Däremot ska det finnas frihet inom de ramar som sätts upp. Hon menar 
att skapande kan stimulera lusten att lära, att det gynnar och utvecklar 
kommunikation med andra och hjälper till att stärka relationer. Skapande kan sprida 
glädje och föda nyfikenhet men även ge barn möjligheter att bearbeta olika känslor.  
 
I klassrummet kan det hända att eleverna inte upplever att aktiviteten känns 
meningsfull och lustfylld och Weissenrieder (2008) menar att det kan finnas orsaker 
till detta. Det kan vara stämningen i klassrummet eller att det är något fel på 
uppgiften eller instruktionerna till den. Även personliga orsaker kan påverka 
inställningen till uppgiften. Om läraren inte själv känner att det är meningsfullt med 
skapandet eller inte känner sig trygg i uppgiften kan det påverka resultatet. 
Weissenrieder (2008) hävdar också att relationer mellan elever och pedagoger kan 
vara avgörande för om det blir lustfyllt eller inte. Alla dessa saker kan hända vem som 
helst men det är viktigt att pedagogen i gruppen har ett stort engagemang och 
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närvaro när arbetet ska föras vidare. Om inte pedagogen känner ett engagemang 
kommer inte eleverna heller känna detta menar Weissenrieder (2008).  
 
2.4 Samspel  
 
Enligt Björklid och Fischbein (1996) ansåg man förr att barn utvecklades av sig själva 
och då var oberoende av miljöpåverkan i sin utveckling. Dagens forskare konstaterar 
att utvecklingen är en livslång process och den är hela tiden beroende av 
miljöpåverkan.  
 
Utvecklingspsykologerna Jean Piaget, Lev S.Vygotskij och Erik H. Erikson är tre 
personer vars teorier har kommit att påverka synen på barns utveckling menar 
Björklid och Fischbein (1996). Författarna beskriver hur Piaget observerade barn i sin 
naturliga miljö vid lek och samtal för att få fram spontana handlingar och beteenden. 
Piaget menade då att han såg barnen utvecklas. Genom observationerna såg han att 
individ och miljö påverkar varandra i ett samspel, han fick sina utvecklingsteorier 
bekräftade. Eriksons teorier om att barn utvecklas i ett samspel bygger också på 
observationer i barns naturliga miljö. Erikson ansåg att det inte bara är barnet som 
utvecklas i samspelet utan även individerna som finns runt om i barnets miljö. Vidare 
Erikson menar att allt samspel sker i en ömsesidig process mellan individer. Både 
Piagets och Eriksons teorier om samspel utgår från individens behov och motivation 
men att miljön har en stor inverkan i detta samspel (Björklid och Fischbein, 1996). 
 
Enligt Björklid och Fischbein, (1996) kom Vygotskij i sin inlärningspsykologiska 
forskning fram till att samspelet och dialogen var centrala begrepp i all inlärning. 
Detta gällde inte bara samspelet mellan barn och vuxna utan också samspel och 
dialog mellan barn. Vygotskij ansåg även att det är den vuxne som ska vägleda barnet 
genom att introducera och ställa nya krav. Barnets handlande beror på hur 
relationerna är mellan barnet och vuxna i dess omvärld. Om det finns goda relationer 
kan det vara drivkrafter för utveckling menar Vygotskij.  
 
Björklid och Fischbein (1996) menar att om barn erbjuds varierande aktiviteter för 
att anta olika utmaningar så ökar deras skicklighet. Förutsättningen för detta är dock 
att man utgår från barnets erfarenheter och kompetens. Något som är viktigt att 
tänka på vid aktiviteten är att den introduceras på ett sådant sätt att den skapar 
engagemang, men även att den tillåter barnet att bara se på då detta kan leda till att 
barnet inspireras till att pröva själv. Det har visat sig att mindre barn oftast tittar på 
när äldre barn utför aktiviteter för att sedan imitera, vilket leder till en utveckling för 
barnet. Det är därför viktigt att planera och använda olika material i verksamheten 
utifrån olika utvecklingsstadier så att det passar många. Genom detta utvecklas 
barnet tillsammans med andra som de har en stark känslomässig relation till. 
Författarna menar även att umgänget med andra barn och vuxna är viktigt då barnet 
lär sig att förstå sin omvärld och då inte bara utifrån sina egna behov. Det som också 
är viktigt i ett samspel är att barnet lär sig samarbeta med andra och lär sig regler och 
normer i de olika relationerna, eftersom det leder till utveckling (Björklid och 
Fischbein 1996). 
 
Även Dewey (1997) betonar att det är viktigt att umgås med andra och menar att det 
är samspel och gemenskap som ger utveckling och stärker individen till ökad 
kunskap. Han menar att ett av undervisningens syften är att eleverna skall känna att 
verksamheten har ett syfte och mål som är av intresse för eleven. Dessutom betonar 
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Dewey (1997) att det är viktigt att hitta det material som engagerar eleverna i 
uppgiften. Vidare menar han att eleven tidigare setts som en individ som ska ta emot 
kunskap mer än att själv erövra den genom deltagande. Han är kritisk till att skolan i 
sin undervisning skiljer på kroppen och medvetandet. Dewey (1997) menar att 
kroppens inneboende energi hämmas vilket gör att eleverna blir trötta. Han betonar 
att den energi som går åt till att hålla kroppen stilla tar bort energin från inlärningen. 
Dewey (1997) menar att kroppen och sinnena bör användas tillsammans för att det 
ska bli en erfarenhet som är lärorik. 
 
Betydelsen för elevens lärande utifrån elevgrupperingar anser Lendahl och Runesson 
(1995) att språket har en betydande faktor vid en intellektuell utveckling när det 
gäller samspelet. De anser att språket, de kulturella sammanhangen och den sociala 
situationen visar på möjligheter för en utveckling. Enligt Lendahl och Runesson 
(1995) anser Vygotskij att elever lär sig vad de kan göra själva samt vad de kan ta sin 
vän till hjälp för att klara av. Eftersom barn har olika perioder i sitt liv när de har mer 
eller mindre förmåga att lära, så är klassrummet den optimala platsen för inlärning i 
gemenskap med andra. Detta på grund av att eleverna då kan upptäcka vad de kan 
göra själva och vad de kan göra i samspel med andra. Eleverna kan prestera likvärdigt 
men det kan finnas skillnader hos eleverna inom olika områden vad gäller inlärning i 
samspel med andra. När elever för diskussioner och argumenterar tillsammans med 
andra har det en betydelsefull roll vid inlärning. Lendahl och Runesson (1995) menar 
att när pararbete i klassrummet genomförs så ges det möjligheter för eleverna att föra 
diskussioner där språket bildar det sociala i samspelet.  
 
Skarre Aasebø och Melhuus (2007) menar att människor i grupp genom samtal 
skapar mening för värderingar och idéer i tankesätt och vanor vilket då bidrar till en 
utveckling. De anser vidare att när elever jobbar i grupp så lär de sig att lyssna på 
varandra och respektera varandras argument. Genom att arbeta i grupp kan eleverna 
se möjligheter till att själva bidra till problemlösningar. Det som skolan försöker 
fostra elever till, när det handlar om att arbeta i grupp, är en förberedelse inför 
yrkeslivet. Arbetsgivare efterfrågar ofta människors olika kompetenser och 
erfarenheter eftersom det kan bidra till att utveckla problemlösningar.  Skarre 
Aasebø och Melhuus (2007) synliggör målet med att ha grupparbete i skolan, de 
hänvisar till att det i styrdokumenten står att det är bra för den sociala kompetensen 
och att det kan öka motivationen hos eleverna. Författarna lyfter Vygotskijs teorier 
om att i gemenskap med andra så utvecklas man betydligt mer än om man arbetar på 
egen hand. Som tillexempel när en elev utifrån sitt tänkande försöker förklara något 
för en annan elev så lär sig inte bara kamraten utan eleven själv genom att denne 
sätter ord på sina tankar.  
 
Enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons studie om barns samlärande 
(2000) utgår skolans utformning från Jean Piaget och Lev Vygotskijs teorier när det 
handlar om samarbetet elever emellan. Enligt Williams m.fl. menar Piaget att barn 
lär av varandra genom dialog på grund av likheten i talets nivå. Piaget studerade i 
huvudsak barns kognitiva konflikter när det handlade om samarbete i dialog barn 
emellan. Konflikten innebär att barnet genom en känsla kan förstå att andra kan 
tänka olika. Detta kan leda barnet vidare i tankeutvecklingen och de kan bli medvetet 
om fenomenet eftersom barnet ifrågasätter sin egen uppfattning och då kan prova på 
nya idéer. Piaget menar att barnen vinner mycket i sin sociala och kognitiva 
utveckling på att samspela i dialog genom att det ökar den kommunikativa förmågan 
som i sin tur leder till kognitiv utveckling. Williams m.fl. (2000) jämför Piagets och 
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Vygotskijs teorier  där Piaget  till skillnad från Vygotskij menar att samspelet inte 
bara ger barnet en förändring i tanken utan allt som händer i samspelet bidrar till en 
förändring. Piaget menar att det sociala samspelet är själva drivkraften till utveckling 
hos barnet och då i en dialog individer emellan. Detta uppstår optimalt när det 
handlar om att lösa problem i en aktivitet. När barn lär av varandra menar Williams 
m.fl. (2000) att den som vet mest om aktiviteten ofta blir ledaren i gruppen medan de 
övriga ser på. De blir observatörer som då kan kritisera och komma med avvikande 
åsikter som gör att man börjar tänka annorlunda om aktiviteten.  
 
Williams och Sheridan och Pramling Samuelssons (2000) skriver att Damon och 
Phelps (1989) forskat om tre olika metoder för kamratsamverkan. 
 

• Peer tutoring 
• Cooperative learning 
• Peer Collaboration 

 
De anser att dessa metoder ger jämbördighet och ömsesidigt engagemang i 
kamratsamarbete vilket leder till bra kamratrelationer och därför valde vi att titta lite 
närmare på vad dessa metoder innebär.  
 
Peer tutoring 
När det ska arbetas med metoden Peer tutoring utgår man ifrån Vygotskijs teorier om 
samarbete mellan barn. Det vill säga att eleverna utvecklas mer i gemenskap med 
andra än när de arbetar individuellt på grund av att de sätter ord på sina egna tankar. 
Peer tutoring används oftast då ett äldre och ett yngre barn ska samarbeta eller när 
ett barn har lättare för ett visst ämne och ska samarbeta med ett barn som har det 
svårare. Barn har lättare att ställa frågor som rör aktiviteten om den blir instruerad 
av ett annat barn. De förstår varandra på likvärdig nivå i dialogen. En följd av att 
arbeta med metoden Peer tutoring har visat sig vara att barn stärker sitt 
självförtroende, motivationen för skolarbete stärks och att barnet visar empati vilket 
kan vara en fördel när resten av gruppen ska lära sig något. Metoden grundar sig på 
att det är ett barn som har mer kunskap i ämnesområdet som delger en annan elev 
sina kunskaper (Williams m.fl. 2000). 
 
Cooperative learning 
Cooperative learning är ett samlingsbegrepp för olika former av elevsamarbete i 
grupp. I USA bedrivs det omfattande forskning kring att utarbeta modeller för att 
arbeta i små grupper med elever i skolan. Det som skiljer sig från Peer tutoring är att 
läraren instruerar eleverna i en uppgift som de sedan gemensamt med fyra till fem 
andra elever ska lösa. Lärarens roll ska vara vägledande och inte styrande. Eleverna 
ska komma underfull med vad de kan och inte kan för att ha förmåga att lära andra 
samt att själva lära sig nya saker. Det som tydliggörs i Cooperative learning är att 
man använder olikheter som en resurs. Att använda sig av komplexa övningar där det 
inte bara finns ett rätt svar är utgångsläget för samarbetet. Eleverna ska sen redovisa 
för hur de gemensamt kommit fram till lösningen av problemet vilket gör att även 
andra elever som inte varit med i gruppen får insikt i olika sätt att tänka för att 
komma fram till svaret. Det är även tillåtet att redovisa på olika sätt, till exempel 
genom skrift, tal, drama, bild, musik eller skapande. Genom att arbeta med eleverna 
med denna metod kan det skapas bra relationer i gruppen och därigenom kan 
skolarbetet bli mer attraktivt för eleven (Williams m.fl. 2000). 
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Peer Collaboration 
Peer Collaboration är en metod som handlar om att eleverna ligger på samma 
kunskapsnivå och ska försöka lösa ett problem. Fördelen med Peer Collaboration är 
att ingen av deltagarna har gjort aktiviteten tidigare utan för att kunna lösa den så 
krävs det att eleverna har en dialog. Forskaren poängterat att det visst finns elever 
som vill komma fram till lösningen på egen hand och gärna tar över ledarrollen för 
uppgiften. Men uppgiften ska vara av sådan karaktär att man måste experimentera 
och pröva på nya idéer vilket kräver kritiskt tänkande i ett samspel genom dialoger 
med kompisen. Denna modell medför att elever som inte känner sig så säkra i 
klassrummet, med inlärning av olika slag, kan med Peer Collaboration upptäcka sina 
fördelar för att komma fram till lösningen. Genom att låta elever arbeta i mindre 
grupper eller i par utsätter man eleverna medvetet för kognitiva konflikter. Dessa 
konflikter gör att eleverna ska bli medvetna om att det finns andra åsikter än sina 
egna, men även att de då kan försvara sina egna idéer och tolkningar och därmed se 
fördelarna med att kompromissa.  Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons 
(2000) menar att fördelarna med denna metod är att det sker en kognitiv utveckling 
genom att eleven omprövar sina egna uppfattningar i ett samlärande. Även den 
kommunikativa kompetensen utvecklas genom det sociala samspelet som utspelar sig 
i en dialog med andra. De skriver även att Peer Collaboration vilar på Piagets teorier 
om att i samarbete mellan barn ges det möjligheter till intellektuella processer. Dessa 
processer börjar då eleverna får återkoppling till sina tankar och idéer, vilket medför 
att de kan dra nytta av både den kognitiva och sociala utvecklingen även vid 
självständigt arbete i klassrummet (Williams m.fl. 2000). 
  
Vi finner att de beskrivna metoderna och teorierna kan hjälpa oss att förstå det som 
sker i vår studie. Den tidigare forskningen vi presenterat under rubrikerna estetik, 
läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo 94), skapande och samspel använder vi för 
att analysera vår observation. De kamratsamverkansmetoder som Williams m.fl. 
(2000) beskriver att Damon och Phelps (1989) forskat om visar endast möjliga 
metoder att arbeta efter när det handlar om samspel och kommunikation. Vi har inte 
utgått ifrån dessa metoder i vår studie. Det vi ska analysera i vår studie är hur en 
estetisk lärprocess kan se ut genom av skapandet av trummor när det handlar om 
kreativitet, engagemang samt kommunikation mellan elever samt mellan elever och 
pedagoger. 
 
 
KAPITEL 3 Metod 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
  
Genom att observera, dokumentera och fotografera och använda relevant litteratur 
har vi samlat material för vår studie. Vi valde att göra en deltagande observation för 
att skapa en så naturlig miljö runt eleverna som möjligt och för att uppnå en 
avslappnad känsla i klassrummet. Bjørndal (2005) menar att observationer är ett 
verktyg för att pedagoger ska kunna utveckla sin verksamhet på ett bra sätt. Enligt 
Denscombe (2000) är den deltagande observationen det bästa sättet att studera 
elevernas omedvetna handlande i en så naturlig miljö som möjligt. Stukát (2005) 
menar att observationer är det bästa för en studie när man vill ta reda på vad 
människor faktiskt gör, inte bara vad individerna säger att de gör. Då kan 
observatören studera både verbal och icke verbal kommunikation mellan individer 
för att få en så relevant bild som möjligt av exempelvis det sociala samspelet. 
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Forskaren anser även att när observatören inte kan påverka observationen så träder 
den rättvisa bilden av observationen fram. Vi har även fotograferat under utförandets 
gång för att kunna observera gemensamt utifrån bilderna. Stukát (2005) menar att 
för att förtydliga observationen kan man även ta fotografier eller filma och sedan ta ut 
den mest intressanta informationen utifrån de.  
 
Nackdelarna med den deltagande observationen enligt Denscombe (2000) och 
Bjørndal (2005) är att observatören kan bli för personligt engagerad men även att det 
kan vara svårt med att anteckna och observera samtidigt. Stukát (2005) menar då att 
observatören  kan påverka och förändra beteendet hos individerna som observeras.  
Enligt Denscombe (2000) kan då observationens tillförlitlighet ifrågasättas.  
3.2 Urval 
 
Skolan där vi utförde vår praktiska del av utvecklingsarbetet var vår partnerskola där 
vi båda haft vår verksamhetsförlagda utbildning under studietiden. Vi ansåg att det 
gav oss bra förutsättningar för att genomföra en deltagande observation då vi känner 
både pedagoger och elever väl. Skolan där vi genomförde vårt utvecklingsarbete är 
mångkulturell och där går cirka 200 elever från år ett till år fem. Alla klasser är 
åldersheterogena eftersom det är skolans val och pedagogernas övertygelse om att det 
är en bra undervisningsform. Med mångkulturell menar vi att cirka 50 % av eleverna 
på skolan är av utländsk härkomst. Det finns även en förberedelseklass på skolan där 
invandrareleverna går till dess att de uppnått den nivå i svenska språket som gör att 
de kan klara av att gå i de vanliga klasserna. På så sätt utgör inte kommunikationen i 
språket mellan elev–elev och elev–lärare något större hinder när de ska arbeta 
tillsammans i de vanliga klasserna. På skolan finns också ett fritidshem och två 
homogena förskoleklasser med cirka 40 elever. Klasserna är uppdelade med elever 
från år 1-3 och från år 4-5. I de klasser där vi valt att göra vårt utvecklingsarbete har 
pedagogerna valt ett annat upplägg. Eleverna går i ett spår som kallas 1-5 vilket 
betyder att eleverna är blandade från årskurserna ett till fem i varje klass, ett spår 
består av två stycken sådana klasser. I detta spår finns det två ansvariga pedagoger 
som samarbetar om 40 elever. En av pedagogerna är i sextioårsåldern och hon har 
natur och matematik som inriktning. I sitt arbetssätt använder hon mycket sång, 
musik och lek. Den andra pedagogen är i trettiofemårsåldern och har inriktningen 
engelska, svenska och svenska som andraspråk. De arbetar temainriktat i sin 
verksamhet och alla elever oavsett ålder arbetar med samma tema. Varje elev har en 
egen studiegång med ett personligt schema där det finns beskrivet vad eleven ska 
arbeta med.  
 
Lokalerna som klasserna har till sitt förfogande är stora, rymliga och luftiga. Det 
finns ett stort gemensamt klassrum med musikinstrument, teve och en smartbord. På 
golvet ligger en stor mjuk matta där de fyrtio eleverna kan sitta tillsammans vid 
morgonsamlingarna. Klasserna har även varsitt klassrum med pedagogiskt material 
av olika slag. Intill klassrummen finns det två grupprum inrett med pentry, bord och 
stolar. Det är fönster mellan klassrummen och grupprummen vilket gör att klimatet 
känns öppet. Eleverna sitter i grupper vid olika bord och personligt arbetsmaterial så 
som pennor och böcker har de i lådor som är placerade i anslutning till de 
gemensamma borden.  
 
Klimatet kring de 40 eleverna och deras pedagoger känns mycket tillåtande. 
Dörrarna mellan rummen stängs inte och det finns möjlighet vid flera tillfällen under 
dagen för eleverna att gå mellan klassrummen med sina arbeten. Eleven kan välja att 
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arbeta tillsammans med en kamrat eller individuellt, eller bara byta rum för att ta 
stöd av den andra pedagogen. Viss tid är det traditionell katederundervisning vilket 
gör att eleverna då måste sitta på sina platser. I varje klass går ettor, tvåor, treor, 
fyror och femmor, vid vissa tillfällen delar pedagogerna upp klasserna och låter dem 
arbeta i mindre homogena grupper. Variationen i arbetssätt och miljöer är alltså stor.  
 
Informationen till alla föräldrar och vårdnadshavare är noggrann, varje vecka skickas 
ett detaljerat veckobrev till hemmet via mail eller post. Veckobrevet läses även 
igenom och diskuteras i klassen för att eleverna själva skall veta vad som skall hända 
nästkommande vecka. Det är av stor vikt då det finns barn som inte har föräldrar som 
är läskunniga eller kan läsa på svenska.  
 
När vi tillverkade våra trummor bestämde vi att alla 40 elever skulle få delta i 
studien. I redovisningen av observationen har vi valt ut några exempel på elevers 
samarbete och tittat speciellt på engagemang, kreativitet och kommunikation. 
 
 
3.3 Etiskt förhållningssätt 
 
Stukát (2005) samt Vetenskapsrådet (2009) betonar att de flesta studier brukar 
hamna i någon form av dilemma vad gäller etiska principer. Stukát (2005) 
sammanfattar några krav som forskaren har att rätta sig efter och de benämns som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
och innebär följande:  
 
De personer som omfattas av en studie skall informeras om undersökningens syfte 
och tillvägagångssätt och de har även rätt att välja om de vill medverka eller inte. Om 
de vill vara med har de när som helst rätt av att avbryta sin medverkan. I vissa fall 
kan undersökningar vara av etisk känslig karaktär vilket betyder att personer under 
femton år kan behöva ett samtycke från vårdnadshavare för att få delta i studien. Om 
undersökningen inte är känslig och privat kan det räcka med att en företrädare ger 
samtycke till att personer kan få delta i undersökningen. Det kan till exempel vara så 
att en lärare ger sitt samtycke till att elever får delta i en undersökning. I 
undersökningen är det viktigt att garantera deltagarna anonymitet och även 
informera dem om hur stoffet skall användas och redovisas. Allt material som kan 
vara av känslig karaktär ska handhas på ett sådant sätt att det ska vara omöjligt för 
obehöriga att komma åt. Resultat av undersökningar ska bara användas i 
vetenskapligt syfte och får inte användas för kommersiellt bruk. (Stukát 2005) 
 
Genom ett veckobrev från klasslärarna informerades vårdnadshavare, föräldrar och 
elever om att vi som lärarstudenter skulle komma till skolan under några tillfällen för 
att tillsammans med eleverna skapa trummor. Vidare informerades det om att detta 
var en uppgift som var knuten till vår utbildning samt att trummorna senare skulle 
användas under Kulturtåget där förskolor och skolor i tätorten skulle medverka. 
Vi har gjort den bedömningen att vår undersökning inte är av etisk känslig karaktär. I 
samråd med pedagogerna som berörs av studien har vi kommit överens om att det är 
fullt tillräckligt med samtycke till alla elevers deltagande från lärarna. I redovisningen 
av detta utvecklingsarbete har vi beslutat oss för att använda fotografier som vi själva 
tagit under genomförandet. Därför har vi i missivbrev informerat vårdnadshavarna 
om utvecklingsarbetet och bett om deras samtycke till att använda fotografierna vid 
tillfället för redovisningen av undersökningen. 
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Formen på vårt utvecklingsarbete avviker inte från den vanliga pedagogiska 
verksamheten i skolan förutom att den fokuserar på den estetiska lärprocessen. Vi 
har informerat eleverna om att vi gör ett utvecklande arbete i vår utbildning. I det 
ingår att skapa trummor som sedan kommer att användas i Kulturtåget. Om vi hade 
bett om samtycke till alla elevers deltagande via föräldrar och vårdnadshavare anser 
vi att det fanns en risk att en del elever inte hade haft möjlighet att delta under 
skapandet av trummorna. Risken hade varit att svaren hade uteblivit av olika orsaker 
och att detta skulle innebära att elever exkluderades från den ordinarie 
verksamheten. 
 
 
3.4      Genomförande 
 
Bjørndal (2005) beskriver att en observation är att iaktta något som är av pedagogisk 
betydelse. Antingen kan observatören välja att ha observationen som sin enda uppgift 
eller att vara en del av en pedagogisk situation samtidigt. Om valet blir att både 
observera och delta i undervisningen kallas det en deltagande observation. Vårt 
utvecklingsarbete var planerat på ett sådant sätt att vi blev deltagande observatörer. 
Bjørndal (2005) menar att det finns möjlighet att göra öppna eller dolda 
observationer. Vid den öppna observationen klargörs det för eleverna att det sker en 
observation under den pedagogiska aktiviteten. Vi valde dock att göra en dold 
observation på grund av att Bjørndal (2005) menar att eleverna annars kan komma 
att förändra sitt beteende.   
 
Stukát (2005) beskriver att man som observatör kan använda sig av strukturerade 
eller ostrukturerade observationer. Den ostrukturerade innebär att man skriver ner 
det man ser. För oss blev valet att genomföra ostrukturerade observationer, det 
kändes mest naturligt när vi samtidigt deltog i undervisningen. Syfte var att lagra så 
mycket information som möjligt under observationstillfället samt att vara öppna för 
att se saker som vi inte annars skulle fokusera på. Bjørndal (2005) menar att den 
ostrukturerade observationen ger dessa möjligheter.  
 
Under en förmiddag då trummorna skulle dekoreras valde vi att utföra våra 
observationer. För att få en bredare överblick över situationerna fotograferade vi 
eleverna i sitt skapande. Stukát (2005) menar att det ger en möjlighet att förtydliga 
observationerna. Då vi observerade fokuserade vi på elever och pedagoger i dialoger 
med varandra, vi studerade även deras kroppsspråk. Syftet med observationerna var 
att se ett samspel mellan individer vad gäller kreativitet, fantasi och kommunikation.  
 
Vi studenter hade inte möjlighet att närvara vid alla tillfällen i skapandet av 
trummorna eftersom vi fortfarande gick på Mälardalens Högskola och hade kurser 
som skulle krocka med utförandet. När vi schemalade vårt utvecklingsarbete visste vi 
att vi inte skulle kunna närvara vid alla tillfällen. Därför såg vi till att göra 
observationen vid det tillfället som skulle ge oss mest information. Vid lackning och 
vid trumskinnets montering deltog klassernas ordinarie pedagoger och de arbetade 
med en elev i taget.  
 
Vi hade placerat ut materialet i tre olika rum för att eleverna inte skulle störas av 
andra material i sitt skapande. Problemet med att vi hade tre rum var att vi bara var 
två observatörer och då hade svårigheter med att observera allt samtidigt. Vi fick efter 
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hand rotera runt i rummen för att ta axplock här och där. Vi valde att sammanställa 
dokumentationen av observationen direkt efter arbetets slut samt att titta på 
fotografierna för att kunna förtydliga observationen. Vi jämförde våra observationer 
med tidigare litteratur och forskning. Under arbetets gång hade vi hjälp av 
pedagogerna på skolan som stöttade och samtalade med eleverna samtidigt som vi 
studenter fick vara hjälplärare. 
 
 
KAPITEL 4 Förberedelser 
 
4.1 Förberedelser 
 
Inför utvecklingsarbetet tog vi kontakt med de berörda pedagogerna på skolan för att 
presentera vår idé och få klartecken att starta upp projektet. Pedagogerna gav oss ett 
positivt gensvar och presenterade kommunens kulturprojekt för oss. Under vecka 17 
2009 skulle alla skolor medverka i ett Kulturtåg vilket gav oss möjligheter till ett 
samarbete. På detta sätt skulle skapandet av trummorna ligga i fokus för vår studie 
men eleverna skulle även få använda instrumenten i Kulturtåget. Därefter återstod 
att diskutera vilket material som skulle användas, hur mycket tid projektet skulle få ta 
och även vilka pedagoger som skulle involveras.  
 
Materialåtgången var ganska stor och vi bestämde oss för att undersöka vad som 
fanns på skolan, vad vi kunde söka sponsorer för, vad skolan kunde betala och vad vi 
själva kunde införskaffa.  
 
Material vi behövde:   
Papprör, 30 stycken. 
Flaskfärger  
Penslar till färg och klister 
Burkar att ha färg och tapetklister i. 
Tapetklister 
Tygbitar 
Silkespapper 
Lack 
Maskeringstejp 
Häftpistol 
Fil och sandpapper 
Trumskinn  
Täckplast 
Sax 
Dekorationsband 
 
4.2 Utförande av grovplanering 
 
Två klasslärare, två elevhandledare, en musiklärare, en slöjdlärare samt vi två 
lärarkandidater blev delaktiga i utvecklingsarbetets genomförande.  
 
En del av det material vi behövde fanns inte på skolan utan vi tog kontakt med Voith 
Paper Fabrics Högsjö AB, ett företag utanför Vingåker som tillverkade filter. De får 
material levererat till sin produktion inlindat på pappersrör vilka kasseras när 
materialet är använt. Dessa rör är gjorda av tjockt pappmaterial och det var de rören 
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vi använde i vår tillverkning av trummor. Musikläraren och en av kandidaterna åkte 
med bil och hämtade hem rör som var från 1,5 - 2 meter långa. Därefter pratade vi 
med slöjdläraren för att få dessa uppsågade till ca 30-40 centimeters långa bitar. 
Rören hade en diameter på ca 20- 25 centimeter.  
 
I en färgaffär i vår närhet frågade vi om de kunde sponsra med lack, tapetklister, 
penslar och täckplast vilket gick bra.  
 
Vi skickade efter trumskinn till 30 stycken trummor från företaget Lutfisken. Skolan 
betalade kostnaden för dessa. Övrigt material så som färg, tyg, silkespapper, 
maskeringstejp, fil, sandpapper, dekorationsband och saxar fanns redan på skolan.  
 
Tidsåtgången för genomförandet tillsammans med eleverna planerade vi till fem 
tillfällen. Varje tillfälle fick ta den tid som krävdes för att färdigställa det aktuella 
momentet.  
 
Planerade tillfällen: 

1. Smyckning av rör 
2. Lackning 
3. Lackning 
4. Skinnets påsättning 
5. Karneval i Sveaparken tillsammans med två andra skolor.  

 
 
Vid tillverkningen av trummorna bestämde vi oss för att dela upp eleverna i tre 
stationer då vi hade tre olika material att tillgå.   
 
Rum 1. Tygbitar saxar klister. 
Rum 2. Flaskfärger  penslar.  
Rum 3. Silkespapper klister saxar 
 
 
KAPITEL 5 Redovisning av utvecklingsarbete 
 
5.1 Redovisning av utvecklingsarbetet 
 
Vi vill inledningsvis ge er en kort beskrivning av hur vårt utvecklingsarbete utförts 
samt vilka personer som deltagit i studien. Arbetet bestod i att skapa trummor 
tillsammans med elever och pedagoger i en skola där klasserna är åldersintegrerade 
från år ett till fem. Vid observationstillfället deltog 40 elever, fyra pedagoger och vi 
två lärarkandidater. Vi kommer endast att redovisa ett av fem tillfällen då klassen 
arbetade med trummorna och har då valt det första planerade tillfället som innebar 
smyckning av rör. I våra observationer har vi tittat på samspelet mellan elever och 
mellan elever och pedagoger och lyft fram exempel på dialoger mellan individer. Vi 
har inte gjort någon värdering i genusfrågan eller i eventuella åldersskillnader mellan 
eleverna. Till stöd för vår observation fotograferade vi eleverna i deras skapande och 
vi analyserade fotografierna i efterhand utifrån observationerna.  
 
Eleverna fick sätta sig i en ring på golvet i sitt klassrum. Vi lärarkandidater stod i 
mitten för att informera om projektet och de fem olika tillfällena som skapandet 
skulle omfatta. Vi berättade för eleverna hur dagen skulle se ut och vad de skulle 
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göra. Alla elever skulle delta i skapandet av trummorna. Vi hade planerat att arbetet 
skulle ske i tre olika rum med tre olika material. Anledningen till att vi valde att 
arbeta med tyg, papper och färg var att synliggöra flera tekniker och för att öka 
variationen i skapandet. Eleverna fick inte själva välja vilket material de skulle arbeta 
med. Vi pedagoger parade ihop eleverna två och två och hänvisade dem sedan till de 
tre rummen. Totalt arbetade det cirka sju par i varje rum och varje par hade i uppgift 
att skapa en trumma tillsammans. I varje rum fanns två stycken pedagoger, 
elevhandledare eller lärarkandidater som stöd och vägledare. De visade materialen 
för eleverna och beskrev hur de skulle användas för att alla elever skulle känna sig 
bekväma med materialet. Därefter lämnades uppgiften till eleverna och de fick 
möjlighet att skapa sin egen trumma genom att använda sin egen fantasi och 
kreativitet. När de var klara fick de gå till de andra rummen för att titta på 
klasskamraternas trummor.  
 
 
5.2 Observationer i tygrummet 
 
Tygrummet var ett litet grupprum där det fanns en diskbänk med tillgång till vatten. 
Borden var höga och det fanns möjlighet att stå och arbeta, därför valde vi att ta bort 
stolarna. Vi det här bordet var eleverna placerade så att det hade nära kontakt med 
varandra, de stod nästan i en cirkel. Här arbetade eleverna sida vid sida. Eleverna fick 
hjälpas åt att täcka bordet med plast, hälla upp tapetklister i burkar, ta fram penslar, 
saxar och tyg.  
 
Eleverna diskuterade hur trumman skulle se ut, om tygbitarna skulle vara stora eller 
små, avlånga eller breda, samt vilka färger som passade ihop. Eleverna i tyg gruppen 
kom på att någon kunde klippa tygbitar medan en annan klistrade, eleverna växlade 
sedan arbetsuppgifter. Det vi fokuserade på i observationerna var elevernas 
kreativitet, engagemang samt kommunikation i ett samspel dem emellan. Vi tittade 
även på kommunikationen mellan elever och pedagoger.  
 
Observation 1   
Två elever börjar med att ropa på läraren. Pojken säger: - Vi kan inte jobba ihop, vi 
vill inte. Flickan står bredvid och skruvar på sig och säger: – Han vill inte göra som 
jag säger. Läraren svarar: - Ni får försöka kompromissa för det går inte att ändra på 
grupperna. Pojken säger då: - Ska vi försöka att göra våran trumma till den finaste? 
Flickan skakar på huvudet och tittade på läraren. Läraren tittade bort för att hjälpa 
några som skulle börjar klistra på tygbitar. Flickan tittar på pojken och nickar och 
säger: - Gör du som jag vill då? Pojken svar inte på frågan utan frågar istället: -Vilka 
tygbitar tycker du är finast?  
 
Observation 2 
Några elever rotar i botten på en kartong med tyg och hittar snöre som de vill 
använda som dekoration. De börjar med att klippa av snörena i småbitar för att 
klistra på röret. Efter en stund stannar den ena eleven upp och börjar vira ett längre 
snöre runt röret i flera varv. Den andra eleven tittar på men tar sedan tag i penseln 
med klister och börjar klistra på snöret så att det fastnar. De båda eleverna ser på 
varandra och skrattar. En av dem säger: - Vänta vi kan väl se hur långt det här snöret 
är innan det fastnar. De börjar med att ta bort snöret som är kladdigt av allt klister. 
En av eleverna går och hämtar en linjal och börjar mäta, då den andra eleven säger: - 
Mät bara hur lång den här biten är runt röret sen kan vi räkna hur många varv vi 
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rullat runt med snöret och sen plussa ihop varven med den längden som du får nu, 
tror du då att vi får veta?  Den ena eleven ropar:   
– Fröken kan man göra så här? Eleven får inget svar utan fortsätter att mäta snöret.  
 
Observation 3 
En flicka tog en sax och en hög med tygbitar, hon satte sig i ett hörn och börjar klippa 
små, små tygbitar. Hennes partner står och tittar på ett bra tag, sen säger han:  
– Hur vill du att de där små tygbitarna ska sitta på den här stora trumman? Flickan 
tittar upp på pojken och ler: - Vänta så ska jag visa dig. Flickan reser sig upp och går 
bort till bordet med klistret, tar tag i en pensel med klister på och klistrar fast 
tygbiten. Sen vänder hon sig om mot pojken, ler och säger: - Ser du nu hur du ska 
göra eller ska jag visa igen? Pojken tar en ny tygbit och gör som flickan visat. Flickan 
går tillbaka till sin sax och sina tygbitar och börjar klippa igen.    
 
 
Observation 4 
Två flickor sitter bredvid varandra och klipper av tygbitarna. De småpratar och tittar 
på varandras bitar av tyg, jämför tygbitarna och lägger dem på varandra för att sedan 
titta på varandra och nicka. De lägger tygbitarna på golvet och gör en hög av tygbitar 
som de staplar uppe på varandra. Flickorna sitter bara tysta och ler mot varandra. En 
tredje flicka och frågar: - Får jag ta några tygbitar från högen? De två andra flickorna 
tittar på varandra och nickar, och tittar tillbaka på den tredje flickan. Hon börjar då 
leta bland tygbitarna efter dem som hon vill ha och går sedan därifrån med ett leende 
på läpparna.     
 
Sammanfattning av observationerna 
I observationerna kunde vi se ett stort engagemang och ett målmedvetet arbete. 
Eleverna visade prov på kreativitet och använde sin fantasi i skapandet. De förde 
stundvis diskussioner om trummornas kommande utseende och hur de skulle gå 
tillväga för att uppnå ett önskvärt resultat.  
 
5.3 Observationer i färgrummet 
 
Eleverna hjälptes åt att täcka bänkarna med tidningspapper och att plocka fram 
flaskfärg, burkar och penslar. I färgrummet som var ett vanligt klassrum, var borden 
placerade i en lång rad där eleverna arbetade två och två mittemot varandra. Borden 
var höga och eleverna fick stå upp och arbeta. 
 
Eleverna förde många diskussioner om vilka färger som skulle användas och om det 
skulle vara snyggast med bokstäver, prickar, stjärnorna eller ränder på rören. När de 
väl valt motiv diskuterade de om det skulle målas på längden eller tvären och om det 
behövde blandas nya färger. Likaså funderade eleverna på om bokstäverna skulle 
bilda namn eller ord. Det vi fokuserade på i observationerna var elevernas kreativitet, 
engagemang samt kommunikation i ett samspel dem emellan. Vi tittade även på 
kommunikationen mellan elever och pedagoger.  
 
Observation 1 
Två pojkar står och tittar på några andra pojkar som målar bokstäver på röret, då en 
av pojkarna som tittar på säger till de andra: - Är det inte lättare att måla hela röret 
först med en färg och sedan måla dit bokstäverna? Och vad ska det stå för något? En 
av pojkarna som målar svarar: - Vi vill göra så här, vad det står det vet vi inte. De två 
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pojkarna som står och ser på tar då sitt rör och börjar måla hela röret blått för att 
sedan skriva deras bokstäver i sina namn på olika ställen på röret, med röd färg.  
 
Observation 2 
En pojke och en flicka vill måla med guldfärg på röret, de ropar på fröken:  
– Hur ska vi få fram guldfärg till våran trumma, frågade pojken. - Har du pratat med 
din arbetskamrat frågade fröken? – Nej, sa pojken jag vill att du säger till mig hur 
man gör. Fröken svarar: - Har ni provat att blanda färgerna? Prova med gul och vit 
och lite brun. Pojken och flickan börjar direkt blanda ihop färgerna tills de är nöjda 
med resultatet, de börjar sedan med att göra stjärnor på röret.  
 
Observation 3 
Eleverna som står i färgrummet pratar om när de ska använda trummorna i 
Kulturtåget tillsammans med de andra skolorna i kommunen. En elev vänder sig mot 
en pedagog och frågar: – Kommer de andra skolorna också göra trummor? – Ja, 
säger pedagogen, musikläraren tyckte att det var en rolig idé så hon berättade om 
trummorna på de andra skolorna. Därför kommer de också att göra trummor till 
Kulturtåget. Eleven vänder sig mot sin arbetspartner och säger: - Det kommer att bli 
världens karneval där vi kommer att spela tillsammans, eller hur? Den andra eleven 
säger: - Ja, vi kommer att få träna på sånger och danser och spela till med våra 
trummor. Det sa musikläraren sist vi hade musik. Det ska bli jätte coolt.  
 
Sammanfattning av observationerna 
Här noterade vi att eleverna hade en klar bild av hur trumman skulle se ut när den 
blev färdig. Diskussionerna eleverna emellan rörde olika tekniker för att nå målet och 
kring hur de kommer att få använda trummorna i skolan när de är klara med dem.     
 
5.4 Observationer i silkespappersrummet  
 
Eleverna hjälptes åt att täcka borden med plast och plocka fram klister, penslar, saxar 
och papper. I detta rum fick de stå upp och arbeta vid två låga bord. Vid det ena 
bordet revs silkespapper i små bitar och vid det andra bordet utfördes arbetet med att 
klistra papper på rören.  
 
De diskuterade flera olika sätt att dekorera rören på. Det kom fram förslag på att göra 
flaggmönster från både länder och hockeylag samt att göra näsa, mun och ögon. Det 
vi fokuserade på i observationerna var elevernas kreativitet, engagemang samt 
kommunikation i ett samspel dem emellan. Vi tittade även på kommunikationen 
mellan elever och pedagoger.  
 
Observation1  
Två elever står vid det stora bordet, de har hämtat ett rör för att dekorera med 
silkespapper. De står och ser sig omkring i rummet. Den ene eleven ropar: - Fröken 
hur ska vi göra sa du? En av pedagogerna säger: - Kommer du inte ihåg eller lyssnade 
du inte? Du kan väl fråga din arbetskamrat om hon kommer ihåg? Eleven som ropat 
till fröken vänder sig till sin arbetspartner och säger: – Hur skulle vi göra nu då?  
Eleven som står bredvid svarar: - Inte vet jag? Vi kollar va de andra ska göra, så gör vi 
lika. Den första eleven nickar instämmande och säger: - Ja, det gör vi men jag tror att 
vi måste hämta papper för att sätta fast på trumman.  
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Observation 2 
Två pojkar står vid pappersbordet och pratar om vilka färger de ska ta med till bordet 
för att limma på röret. Den ena pojken säger: – Ska det vara gult, rött och blått för då 
har vi djurgårdens färger? – Ja, säger den andra pojken, det blir skit bra. De båda 
pojkarna börjar klippa från pappersarken. En flicka står och ser på dem när de 
klipper, då hon säger: - Är det inte lättare att riva i småbitar än att klippa, det går ju 
fortare, eller? Alla tre börjar riva sönder arken i småbitar.  
 
Observation 3 
Vid pappersbordet där man klistrar på småbitar av silkespappret står två elever och 
tittar på när två andra elever klistrar. De eleverna som klistrar pratar med varandra 
och diskuterar om hur trumman kommer att se ut. – Våran trumma kommer att vara 
grön med röda ögon och blå mun kul va? De två som står och tittar på, tittar på 
varandra när det ena uttrycker: - Titta man klistrar ju likadant som när vi gjorde våra 
planeter, papper på papper och klistret över, då blir vi så där kladdiga igen, säger en 
av dem. Den andra svarar: – Ja det var då vi fick lära oss om alla planeter i rymden, 
kan vi inte göra en rymdtrumma?  
 
 
Observation 4 
Två elever står med en kartbok och ett rör vid pappersbordet, de tittar på världens 
alla flaggor. De pekar och pratar om vilken flagga som är finast. Den ena eleven säger, 
- Finns det alla färger till Brasiliens flagga? Den andra eleven säger: - Vilka färger är 
det i Brasiliens flagga då? Den andra svarar: – Det är grönt, gult och blått och vitt. 
Den första eleven svarar: – Ja det finns alla färger, men varför ska vi göra Brasiliens 
flagga? Det är det bästa fotbollslaget vet du väl.  
 
Sammanfattning av observationerna 
I observationerna kunde vi se ett stort engagemang och ett målmedvetet arbete. 
Eleverna visade prov på kreativitet och använde sin fantasi i skapandet. De förde 
stundvis diskussioner om trummornas kommande utseende och hur de skulle gå 
tillväga för att uppnå ett önskvärt resultat. Här såg vi även att eleverna använde sig av 
sina tidigare erfarenheter. De tog initiativet till att söka kunskap i tidigare använda 
läromedel och utvecklade redan beprövade kunskaper i tekniken som användes för 
skapandet.  
 
5.5 Observation av fotografier 
 
Fotografierna visar på hur eleverna i samspelet är kreativa och visar ett engagemang 
både i kommunikationen och i skapandet för att slutföra aktiviteten tillsammans. Vi 
kan se att eleverna är mycket fokuserade på sina uppgifter.  Alla arbetar väldigt nära 
varandra vilket visar på ett starkt engagemang och en gruppkänsla då det inte 
uppstår konflikter när de ska samsas om ytor och material. Vi kunde se några elever 
betrakta sina kamrater och deras skapande.   
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KAPITEL 6 Analys 
 
6.1 Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi vårt resultat utifrån den litteratur som vi redovisat i vår 
studie. Strukturen i analysen utgår från frågeställningen i vår undersökning. Det vi 
undersökt i vår studie är hur en estetisk lärprocess kan se ut i ett klassrum när det 
handlar om kreativitet, engagemang samt kommunikation i ett samspel mellan elever 
samt mellan elever och pedagoger. Vår planerade estetiska aktivitet bestod i att en 
grupp elever i skolan tillverkade trummor. Ett av skolans uppdrag är enligt Lpo 94 att 
de estetiska perspektiven i undervisningen ska uppmärksammas genom bland annat 
skapande, rytmik, musik och dans. På så sätt kan eleverna få uppleva olika 
sinnesstämningar och känslor. I arbetet med trummorna har det estetiska 
perspektivet uppmärksammats genom skapandet och som en följd av detta har även 
musiken och rytmiken uppmärksammats. 
 
För att förtydliga vad som menas med estetik studerade vi hur några författare 
definierar begreppet. Allerby och Elídóttir (2006) anser att det är svårt att definiera 
begreppet estetik men översättningen från det grekiska ordet aisthëtikos betyder 
”upplevt genom sinnena”. I Pramling Samuelssons m.fl. (2008) förklaring av 
begreppet menar författarna att estetik ofta används synonymt med skapande. De 
beskriver att skapandet kan ses som en utvecklande process för eleverna där 
genomförandet är det viktiga, men ibland kan resultatet av skapandet vara målet. 
Vygotskijs (1995) definition av estetik är en kombination av fantasi och kreativitet där 
aktören lär i ett samspel med andra genom kommunikation.  
 
I den estetiska aktiviteten delades eleverna in i tre grupper där varje grupp fick arbeta 
med olika material. Materialen fördelades i tre rum för att grupperna skulle få arbeta 
enskilt. Grundmaterialen som erbjöds för att dekorera trummorna med, var tyg, färg 
och papper. Inför den skapande processen presenterades materialet för eleverna i 
respektive rum. Björklid och Fischbein (1996) betonar hur viktigt det är att 
introduktionen av aktiviteten sker på ett sådant sätt att den skapar engagemang. 
Weissenrieder (2008) menar att engagemang kan skapas om pedagogerna känner ett 
intresse för uppgiften. Om så inte är fallet kanske inte eleverna heller känner 
engagemang. I skapandet behöver eleverna en tydlig struktur men skall erbjudas 
frihet inom ramarna och hon betonar att skapandet kan stimulera kommunikationen 
och relationerna inom gruppen. Efter introduktionen lämnades eleverna för att skapa 
sina trummor genom att använda sin fantasi och kreativitet.  
 
I observationerna kunde vi uppfatta kommunikationen mellan eleverna och mellan 
eleverna och deras lärare. Vid flera tillfällen såg vi hur eleverna inspirerade varandra 
i planeringen av hur trummorna skulle se ut. Björklid och Fischbein (1996) redogör 
för Vygotskijs inlärningspsykologiska forskning där han kom fram till att dialogen 
och samspelet var centrala begrepp i all inlärning. Det gällde både samspelet mellan 
barn och mellan barn och vuxna. Det speglas även i Lpo 94 där det står att eleverna 
ska få lära sig individuellt men också i samspel med andra. Skolan ska även ge 
eleverna möjligheter att utvecklas genom att lyssna, argumentera och diskutera med 
andra.  
 
Samspelet visar hur eleverna diskuterar olika varianter av utsmyckningar och söker 
bland annat kunskap om länders flaggor och om idrottsklubbars emblem. I något fall 
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hade en av eleverna kunskaperna och arbetskamraten fick lära sig något nytt och 
tillsammans skapade de sin trumma efter den idén. När det gällde flaggan visste inte 
någon av eleverna riktigt hur den såg ut men sökte kunskapen i en kartbok. Enligt 
Skarre Aasebø och Melhuus (2007) kan ett bidrag till utveckling ske genom samtal 
hos människor som arbetar i grupp då idéer och tankesätt diskuteras. Författarna 
betonar även att människor lär sig att respektera andra och lyssna på andras 
argument i dessa arbetsformer. Här kan man också se Vygotskijs tankar kring hur 
barn utvecklas genom att någon besitter mer kunskap i området och delger andra av 
de kunskaperna (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 2000). Elevernas 
diskussioner och sökande av kunskap förde dem vidare i sitt skapande.  
 
Skarre Aasebø och Melhuus (2007) menar att eleverna själva kan bidra till 
problemlösningar när de arbetar i grupp. Vi kunde i vårt resultat ta del av 
konversationer mellan eleverna då de diskuterade tekniker och problemlösningar 
gällande hur de skulle måla och hur de skulle arbeta med pappret. I färgrummet var 
två elever upptagna med att skapa sin trumma och hade valt att först måla detaljer för 
att sedan måla bakgrunden när två andra elever kom fram och frågade om det inte 
skulle vara lättare att göra tvärtom. Eleverna som målade tog ingen notis om förslaget 
utan arbetade vidare enligt sin metod. De eleverna som kommit med sin 
problemlösning blev inspirerade och skapade en egen trumma utifrån sitt eget 
förslag. I silkespappersrummet uppstod diskussioner kring om pappret skulle klippas 
eller rivas och orsaken till det var att eleverna funderade på vilket som gick snabbast.   
Resultatet överrensstämmer med Vygotskijs teori som enligt Skarre Aasebø och 
Melhuus (2007) visar hur människor utvecklas mer om man arbetar i grupp än på 
egen hand. Teorin innebär att det inte bara är kamraten som lär sig utan även den 
som förklarar för någon annan genom att denne sätter ord på sina egna tankar. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det kreativa hos 
individer bland annat visar sig genom att de kan tänka kring vad de tänker om och 
därigenom använda den inlärda kunskapen i andra sammanhang. Det viktigaste 
menar författarna är inte att lösa problemen utan att upptäcka dem.     
 
Kreativiteten är ett av de områden vi studerat i våra resultat och Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att kreativiteten kan synas i någon 
form av skapande men även genom en individs attityder till att använda sina samlade 
resurser eller möjligheter i ett skapande. Kreativiteten visade sig på flera sätt i 
skapandet och eleverna tillverkade sina trummor på olika sätt utifrån det material de 
hade att tillgå. I de tre rummen skapades mönster, det skrevs bokstäver och siffror 
och det blandades till nya färger som behövdes till deras idéer.    
 
Genom att studera fotografierna kunde vi se eleverna i ett kreativt och engagerat 
samspel. Fotografierna visar på hur eleverna i samspelet är kreativa och visar ett 
engagemang både i kommunikationen och i skapandet för att slutföra aktiviteten 
tillsammans. Vi kan se att eleverna är mycket fokuserade på sina uppgifter och vissa 
av eleverna stannar upp för att betrakta sina kamrater och deras skapande. 
Alla arbetar väldigt nära varandra vilket visar på ett starkt engagemang och en 
gruppkänsla då det inte uppstår konflikter när de ska samsas om ytor och material.  
 
Dysthe (1996) menar att ett äkta engagemang visas när eleverna är intresserade av 
innehållet i aktiviteten vilket förtydligades genom våra fotografier. Vidare betonar 
Dysthe (1996) att en förutsättning för engagemang verkar vara att läraren sänder ut 
signaler till eleverna om att de som elever kan bidra med något i uppgiften. Det är 



 23

också viktigt att eleverna känner att uppgifterna är meningsfulla för dem. Slutligen 
verkar elevernas egen påverkan över inlärningsmetoderna och inlärningsinnehållet 
ha en avgörande roll.  I resultatet visade det sig i en av dialogerna att vårt skapande 
av trummor hade inspirerat andra skolor att göra egna trummor. Skolornas  
kommande medverkan i Kulturtåget engagerade eleverna och deras glädje över det 
visade sig i deras diskussioner.   
 
Vi har analyserat vårt resultat genom att studera kreativiteten, engagemanget samt 
kommunikationen i ett samspel och jämfört det med vår redovisade litteratur. I 
resultatet har vi kunnat se delar av Damons och Phelps tre olika metoder som kan 
användas i syftet att få elever att samarbeta och stärka kamratrelationer (Williams, 
Sheridan och Pramling Samuelsson 2000). Vi har inte avsiktligt använt oss av 
metoderna men vi har kunnat se vissa delar i samspelet som känns igen i metoderna 
och vi vill nu visa några exempel på det.   
 
Peer tutoring är en metod som utgår från Vygotskijs teori om samspel där individer 
som har mer kunskap om aktiviteten visar den elev som har mindre kunskap. 
Eleverna arbetade i par i mindre grupper där vi kunde se hur de arbetade med olika 
tekniker och material. I de flesta fall var det en elev som berättade eller visade hur 
uppgiften skulle utföras. Vi såg exempel hos tre olika par när en elev berättade för en 
annan om hur de skulle mäta snöret eller hur de skulle måla bakgrunden före 
bokstäverna eller silkespappret kunde rivas istället för att klippas.  
 
Cooperative learning visar mer på en modell som utgår från lärarens roll i samspelet 
mellan elever. Efter att läraren instruerat eleverna i aktiviteten ska läraren bara vara 
vägledande för att inte styra eleverna för mycket i uppgiften. I vårt resultat var 
läraren avvaktande när det gällde att svara på elevernas frågor. Läraren försökte 
istället vägleda eleven genom att uppmana till diskussion med arbetskamraten för att 
det skulle komma vidare med uppgiften genom att söka kunskapen hos varandra.  
Det visade sig bland annat i de fall då eleverna ville ha hjälp av läraren med att 
blanda färg samt få en upprepad instruktion av uppgiften. I Cooperative learning är 
det elevernas olikheter som är själva resursen för modellen.  
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skriver om Piagets teorier som 
bland annat handlar om kognitiva konflikter och om hur barn utvecklas genom 
socialt samspel i dialoger barn emellan.  Den kommunikativa kompetensen utvecklas 
genom att barnen sätter ord på sin kunskap om problemet samt lär sig lyssna och 
förstå sin partners tankar och idéer. Den teorin används i metoden Peer 
Collaboration där man ser att dialogen är till grund för att kunna lösa problemet. 
Forskaren menar även att det alltid finns en deltagare som tar ledarrollen som då ska 
lösa uppgiften på egen hand, men det visar sig oftast att för att kunna lösa aktiviteten 
måste en dialog mellan parterna förekomma. Resultatet visar på flera elever som för 
en dialog utifrån hur de ska komma vidare i utsmyckningen av sina trummor. 
Dialogerna i tygrummet där två elever inte vill arbeta med varandra för att den ena 
eleven inte gör som den andra säger, visar på att det är en kognitiv konflikt. En har 
tagit ledarrollen för att lösa aktiviteten men för att kunna lösa problemet måste de 
arbeta i par. När eleverna senare väl sätter igång med arbetet visar det sig att det är 
genom dialogen och samspelet de klarar av arbetet.  
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KAPITEL 7 Diskussion 
 
7.1 Diskussion 
 
I vår studie har vi undersökt hur en estetisk lärprocess kan se ut i ett klassrum när det 
handlar om kreativitet, engagemang samt kommunikation i ett samspel mellan elever 
samt mellan elever och pedagoger. Vi har tillsammans med en grupp elever och 
pedagoger skapat trummor för att se de estetiska läroprocesserna. I vårt resultat har 
vi kommit fram till att kreativitet, engagemang samt kommunikation i ett samspel 
kan födas genom estetiska lärprocesser. I detta kapitel diskuterar vi vilken betydelse 
vårt val av metod har haft för resultatet av studien. Vi kommer även att diskutera vad 
litteraturen skriver om estetiska lärprocesser och jämföra dem med vår tolkning av 
våra resultat och fotografier.  
 
Vi vill förklara vårt ställningstagande till att inte begära underskrift via missivbrev 
från alla elevers föräldrar och vårdnadshavare när det handlade om observationerna. 
Däremot skickade vi ut missivbrev för att få tillåtelse att visa fotografier under vår 
redovisning av utvecklingsarbetet. Den skapande aktiviteten vi planerade blev en del 
av den ordinarie undervisningen vilket gjorde att vi skulle exkludera vissa elever om 
inte alla fick lov att delta. Enligt Stukát (2005) behövs det endast missivbrev när 
forskningen är av etisk känslig karaktär. Tillsammans med skolans pedagoger gjordes 
bedömningen att utvecklingsarbetet inte var av etisk känslig karaktär och i dessa fall 
menar Stukát (2005) att det kan räcka med ett godkännande från en företrädare. I 
detta fall fungerade pedagogerna som elevernas företrädare. Klasslärarna 
informerade dock alla elever och vårdnadshavare om att vi lärarkandidater skulle 
utföra skapandet av trummor i ett utvecklingssyfte inom vår utbildning.  
 
Bamford (2009) och Weissenrieder (2008) menar att estetiken kan bidra till att 
eleverna ökar sitt självförtroende och sin samarbetsförmåga, detta i sin tur kan stärka 
gruppkänslan i klassrummet. Glädjen och engagemanget gör att eleverna har roligt 
på lektionerna och det bidrar till att de presterar bättre även i andra ämne anser 
Bamford (2009) och Weissenrieder (2008). Efter att vi studerat vårt resultat har vi 
kunnat se hur eleverna arbetat engagerat och kreativt med uppgiften. Vår tolkning av 
detta är att den glädje som eleverna visade under uppgiften föddes ur deras kreativa 
och engagerade skapande. Vi tror också att de upplevde skapandet som meningsfullt 
för dem vilket mynnade ut i glädje. Kommunikationen mellan eleverna ansåg vi var 
en viktig förutsättning för att samspelet mellan eleverna skulle fungera. Vi kunde 
följa deras diskussioner och uppmärksammade hur de fick sätta ord på sina tankar, 
pröva sina idéer, lyssna på varandra och argumentera för sina åsikter. Lendahl och 
Runesson (1995) och Skarre Aasebø och Melhuus(2007) menar att det har en stor 
betydelse vid inlärning att elever får möjligheter att diskutera och argumentera i 
samspel med andra.  
  
 
Skolan där vi utförde vår praktiska del av utvecklingsarbetet var vår partnerskola där 
vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning under studietiden. I skapandet av 
trummor deltog fyrtio elever från två klasser samt åtta pedagoger. Skolan är 
mångkulturell där cirka 50 % av eleverna är av utländsk härkomst och alla klasser är 
åldersheterogena då det är skolans och pedagogernas val att det är en bra 
undervisningsform. Undervisningen är temainriktad och alla elever oavsett ålder 
arbetar med samma tema, antingen i par eller i mindre grupper. Eleverna arbetar 
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även individuellt efter egna studiegångar parallellt med temaarbetet. I skapandet 
upplevde vi att elevernas samarbete fungerade väl då de var fokuserade på sin uppgift 
och visade ett stort engagemang och kreativitet. Vi tror att deras vana att arbeta i 
olika grupperingar har påverkat vårt resultat. Skälet till denna uppfattning är att flera 
författare anser att arbete i par eller grupp stärker eleverna på många sätt. I 
grupparbete leder samtal och diskussioner till att tankar och värderingar prövas, 
regler och normer varieras utefter olika relationer. Det i sin tur leder till utveckling av 
det sociala samspelet tillsammans med andra (Björklid och Fischbein 1996, Lendahl 
och Runesson 1995, Skarre Aasebø och Melhuus 2007, Vygotskij 1995).  
 
Vad gäller kreativiteten är vi medvetna om att den begränsades av de ramar vi satte 
upp för skapandet. Ramarna eleverna hade att arbeta inom styrdes av oss då vi 
indelade dem i par och vi bestämde vilket material de skulle arbeta med i respektive 
rum. Om eleverna fått möjlighet att välja arbetskamrat och material i sitt skapande 
hade de kanske fått större utlopp för sin kreativitet. Weissenrieder (2008) menar att 
det måste finnas strukturer och ramar i skapandet och att det är viktigt att eleverna 
förstår målet med aktiviteten. Vidare anser hon att det måste finnas frihet inom de 
ramar som sätts upp för eleverna. Vi ansåg att den stora elevgruppen samt 
tidsåtgången för skapandet inte hade utrymme för att vidga ramarna.  
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar att genomförandet av skapandet kan vara 
målet med uppgiften men i vissa fall kan slutprodukten av skapandet ses som målet.  
När vi planerade utvecklingsarbetet var vårt mål att eleverna skulle skapa trummor 
och vi skulle undersöka hur kreativiteten, engagemanget och kommunikationen 
mellan individer visar sig i en estetisk lärprocess. När det blev bestämt att 
trummorna skulle användas i Kulturtåget blev det ytterligare ett mål i fokus. Detta 
tror vi kan ha bidragit till ett ökat engagemang hos både elever och pedagoger. Vi 
stödjer oss på Dysthes (1996) beskrivning av engagemang där hon bland annat 
betonar att en faktor för engagemang hos eleverna verkar vara att de kan koppla 
uppgiften till sina erfarenheter och att de känner det meningsfullt för sin fortsatta 
inlärning. Hon betonar även att de signaler som pedagogerna sänder ut till eleverna 
måste visa att de som elever kan bidra med något i uppgiften. Vi kunde se att 
pedagogerna blev engagerade i skapandet av trummor och genom musikläraren 
fördes idén vidare till två andra grundskolor som också tillverkade trummor. Här tror 
vi att Barn- och ungdomsförvaltningens uppdrag till pedagogerna som bestod i att 
skolorna i samarbete med Kulturskolan skulle stärka, stimulera och vidareutveckla 
sitt pedagogiska arbete med estetiska/kreativa lärprocesser bidrog till ett ökat 
engagemang. Vi upplever att det är svårt för oss att bedöma om det starka 
engagemanget berodde på slutmålet eller skapandet i sig. För att tydligare kunna 
bedöma engagemanget hos eleverna kunde vi ha valt att undanhålla informationen 
om trummornas användning i Kulturtåget. Då hade det kanske visat ett annat 
resultat vad gäller engagemanget hos eleverna. Vi är dock tveksamma till att det hade 
varit möjligt då det samtidigt pågick förberedelser inför detta.     
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KAPITEL 8 Slutsatser och vidare forskning 
 
8.1 Slutsatser och vidare forskning 
 
Vårt utvecklingsarbete har vi utfört i en åldersintegrerad, mångkulturell skola. Vi tror 
att vårt resultat påverkats av elevgruppens struktur och skolans arbetssätt. De klasser 
som var med i vår studie har erfarenheter av att arbeta i olika grupperingar beroende 
på ett tematiskt arbetssätt. I deras temaarbeten ingår det att arbeta tvärvetenskapligt 
i alla ämnen vilket innebär att estetik har en naturlig plats i den planerade 
verksamheten. Vi tror även att pedagogernas förhållningssätt har haft en stor 
betydelse för resultatet. Klassrumsklimatet är öppet och det är tillåtet att arbeta 
individuellt, i grupp eller i par. Eleverna har vid vissa tillfällen möjlighet att röra sig 
mellan de båda klassrummen och de kan välja att sitta på golvet eller vid sin plats när 
de arbetar. I vårt utvecklingsarbete studerade vi hur en estetisk lärprocess genom 
skapande av trummor kan se ut när det handlar om kreativitet, engagemang och 
kommunikation genom ett samspel. I resultatet såg vi ett väl fungerande samarbete 
mellan eleverna där de genom kommunikation och samspel, kreativt och 
engagerande skapade sina trummor. I vår studie var vårt syfte även att studera 
samspelet mellan elever och pedagoger. Det vi såg i vårt resultat var att eleverna 
endast i en liten utsträckning behövde pedagogernas stöd under skapandet av 
trummorna. Därav framträder inte samspelet mellan elever och pedagoger i vår 
studie på det sätt som frågeställningen visar. För att undersöka resultatbilden i en 
likvärdig studie skulle ett utvecklingsarbete kunna utföras i en åldershomogen klass, 
där eleverna är vana att arbeta mer individuellt och estetiken inte har lika stor plats i 
undervisningen. Samspelet mellan elever och pedagoger skulle eventuellt se 
annorlunda ut i en annan studie.  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna, som ska skriva ett 
examensarbete som inriktar sig på barns samarbete vid tillverkningen av trummor. Vi 
har tillsammans med era barn och klassens lärare tillverkat trummor under 
vårterminen 2009.  
Trummorna användes sedan vid Kulturtåget i Sveaparken tillsammans med två andra 
skolor i kommunen. Eleverna fick dansa, spela och sjunga tillsammans med 
musikpedagoger inom kulturskolan.  
 
Under elevernas arbete observerade och fotograferade vi deras samarbete. 
Fotografierna önskar vi använda vid redovisningen av detta arbete på Mälardalens 
högskola. Fotografierna kommer endast att användas av oss vid redovisningstillfället 
och vi kommer inte att använda några namn i vårt arbete. 
 
För att kunna utföra vårt examensarbete behöver vi er och era barns tillåtelse och 
hjälp.  
Men om ni inte vill att ert/era barn ska visas på bild vid redovisningstillfället så 
respekterar vi detta. Fotografierna är till syfte att under ett tillfälle visa hur eleverna 
kan vara engagerade i skapandet av trummor. Därefter kommer fotografierna att 
kasseras. 
 
 
Mitt barn får visas på bild under redovisningstillfället.                      JA 
 
Mitt barn får INTE visas på bild under redovisningstillfället.          NEJ 
 
 
 
Barnets namn: ____________________________________________ 
 
Förälder/vårdnadshavares  
underskrift:                         __________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:           __________________________________ 
 
Vi önskar svar senast 27/11-2009 
 
 
Med vänliga hälsningar Pia Blomberg och Jennie Räisänen 
 
Vid eventuella frågor kontakta oss på telefon eller mail. 
 
Pia 070-5673502        pbg03001@student.mdh.se  
Jennie 070-7259320  jrn06002@student.mdh.se    
 
  



 30

   


