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Abstrakt  
Stockholms universitet 
Institutionen för pedagogik och didaktik 

Titel: Estetisk orientering 
En fenomenologisk-hermeneutisk studie om gymnasieelevers upplevelser av en kurs 
innehållande dans, bild, musik och teater 
 
Detta är en kvalitativ uppsats som baseras på intervjuer med elever som går årskurs två på 
estetiska programmet och läser den obligatoriska kursen Estetisk orientering. I 
inledningsavsnittet ges en bild av de estetiska ämnenas funktion och plats i skolan, hur det 
ses på praktiskt kontra teoretiskt kunnande, att lära med olika sinnen samt de estetiska 
ämnenas minskade utrymme i skolan.  Studiens övergripande syfte är att beskriva 
gymnasieelevers upplevelse av en integrerad undervisning i estetiska ämnen i skolan. 
Forskningsfrågorna ringar in hur eleverna resonerar kring sin individuella självbild utifrån 
undervisning där dans, teater, bild och musik ingår. Elevintervjuerna belyser även gruppens 
betydelse för formandet av den enskilda elevens självbild samt hur eleven talar om kroppen i 
relation till rörelsemomenten i estetämnesundervisningen. Studien utgår ifrån ett 
fenomenologiskt - hermeneutiskt perspektiv och intervjuerna har analyserats med hjälp av 
Amedeo Giorgis fenomenologiska analysmetod. Analysen av intervjuerna visar hur eleverna 
upplever sina nyvunna erfarenheter av de olika estetämnena och hur dessa ökat deras 
förståelse för sig själva och andra. Eleverna beskriver upplevelser av den integrerade 
estetämnesundervisningen genom att resonera kring EOS kursens påverkan på dem som 
individer. Eleverna talar om kreativitet, att utforska, spränga gränser, styrkor och svagheter, 
tillit, mod, begränsningar och oro samt kroppen som uttrycksmedel och kunskapsinhämtare. 
Lustaspekten lyfts fram och viljan hos eleverna att lära nytt. Eleverna har hittat varierade 
metoder för att uttrycka sina tankar, känslor och idéer genom EOS kursen. Studien visar på 
de estetiska ämnenas viktiga funktion i skolan. Detta påvisas genom att lyfta fram både 
aktuell forskning som stöder estetiska ämnens funktion i skolan samt elevernas positiva 
upplevelser kring den ämnesintegrerade estetundervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: estetiska ämnen i skolan, självbild, kropp, gymnasieelever, fenomenologi, 
hermeneutik. 
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Abstract  
Stockholm University 
Department of Education 
Title: Aesthetic orientation 
A phenomenological- hermeneutic study of upper-secondary students' perceptions of a 
course containing dance, art, music and theater 
 
This is a qualitative essay which is based upon interviews with second-year, upper-secondary 
students taking an Esthetic Program and studying the core subject Esthetic Orientation 
(EOS). In the introduction, the purpose and role of the esthetic subjects in the school are 
illustrated, e.g. practical knowledge versus theoretical knowledge, sensory learning as well 
as a decreased focus on the esthetic subjects’ within schools are discussed.  The purpose of 
the study is to describe upper-secondary students’ experiences of integrated teaching of 
esthetic subjects in school.  The research questions focus on how students reason about 
their self-image following lessons that incorporate dance, drama, art and music.  The student 
interviews highlight the importance of the group in the formation of an individual student’s 
self-image as well as depict how students describe their bodies in relation to the physical 
elements in the teaching of an esthetic subject. The study uses a phenomenological 
hermeneutic approach and the interviews are analyzed using Amedeo Giorgi’s 
phenomenological analysis method. The analysis of the interviews shows how the students 
experience their newly discovered knowledge of the different esthetic subjects and how this 
has increased their understanding of themselves and others. The students describe their 
experience of integrated esthetic teaching by discussing the possible influence the EOS 
course has had on them as individuals.  The students speak about creativity, discovery, 
breaking new ground, strengths, weaknesses, trust, courage, limitations and fears as well as 
the body as a form of expression and a gleaner of knowledge. The students’ desire to learn 
as well as will to learn is also highlighted.  The students found varying methods to express 
their thoughts, feelings and ideas through the EOS course. The study demonstrates the 
important role esthetic subjects have in schools, which is proven by both examining current 
research that supports the esthetic subjects’ role in schools as well as by describing students’ 
positive experiences of subject-integrated esthetic teaching.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: aesthetic subjects´ in school, self image, body, students at upper-secondary 
School, phenomenology, hermeneutics. 
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Inledning 
 
Människan föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära och förhoppningsvis får dessa 
drivkrafter fortlöpa genom hela skoltiden. Gymnasieskolan är viktig och gymnasietiden är en 
betydelserik period för unga människor. Samhället behöver kreativa, kunniga människor 
med god kommunikationsförmåga. Detta har läroplansförfattarna tagit fasta på bland annat 
genom följande beskrivning i läroplanen för gymnasieskolan 2011:  
 

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar 
i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya 
krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att 
lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 
arbeta både självständigt och tillsammans med andra. (s. 7) 

 
Det är skolans ansvar att möjliggöra så att varje elev kan lära, utforska och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. Kulturen och 
de estetiska ämnena är viktiga i det avseendet. Kulturella upplevelser skänker nödvändig 
stimulans och estetiska värden behöver utvecklas enligt läroplansförfattarna (s. 9). I ett 
fungerande utbildningssystem är eleverna motiverade och deras lärande leder till förståelse.  
 
Jag vet hur det är att använda kroppen för att uttrycka tankar, känslor och upplevelser då jag 
som skådespelare och dansare genom åren tränats i att använda kroppen som 
uttrycksmedel. Dessutom har jag stor erfarenhet av att förmedla denna kunskap till andra 
eftersom jag arbetat som såväl danspedagog som dramapedagog sedan år 2001 på 
gymnasiets estetiska program. Det innebär att jag har en stor insikt och kunskap om flera av 
det estetiska programmets kurser, deras innehåll, struktur och uppbyggnad.  
 
Under hösten år 2011 infördes en ny gymnasiereform i Sverige kallad Gy 2011 
(Gymnasieskola 2011). Undervisningen idag följer den läroplan som införts vilket medfört 
förändringar för estetämnena. I denna läroplan betonas de estetiska ämnenas roll som 
viktiga för demokratisk fostran. Detta görs genom att påvisa vikten av dessa ämnen för att 
förstå det allt mer mediala samhälle som alla svenska medborgare aktivt förväntas delta i. 
Undervisningen har i och med detta kommit att fokuseras runt estetämnenas 
kommunikativa egenskaper och strävar därmed efter att främja elevernas sätt att uttrycka 
och förstå meningar i de estetiska uttryckssätten (Skolverket, 2011). 
 
I och med införandet av skolreformen Gy 2011 försvann en av det estetiska programmets 
bredaste kurser, Estetisk orientering (EOS, som beskrivs vidare på s. 4) från det obligatoriska 
kursutbudet. Den har dock ersatts av en annan obligatorisk kurs, Estetisk kommunikation, 
förkortad ESKO (Se ämnesplan på http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/est?subjectCode=EST). ESKO har många 
likheter med EOS och innehållet i kursen lyfter fram att eleverna på estetiska programmet 
ska arbeta gränsöverskridande inom de estetiska ämnena och även tränas i att få metoder 
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och redskap för att kommunicera med andra människor genom att använda estetiska 
uttrycksmedel.  
 
Jag undervisar i ämnena teater/drama och dans och är därför intresserad av estetämnenas 
inverkan på eleverna som gått EOS, som innehåller teater, dans, bild och musik, och hur 
eleverna uppfattar de estetiska ämnenas eventuella påverkan samt hur de utforskar, 
upptäcker nya sidor hos sig själv och andra och eventuellt får redskap att uttrycka tankar, 
känslor och idéer för sitt formande av sig själva som individer. Under många år har jag efter 
avslutad EOS kurs fått ta del av elevers utvärderingar och ständigt slagits av vilken stor 
betydelse de uttrycker att EOS kursen haft på dem själva som individer samt på deras 
kurskamrater. Denna elevrespons har fått mig att vilja ta reda på mer om elevernas 
upplevelser kring arbetet med EOS kursen på ett djupare och mer ingående plan. De 
begrepp som jag tar upp i uppsatsens begreppsdefinition och litteraturöversikt är hämtade 
från dessa elevutvärderingar och de har även bidragit till utformandet av de frågeguider (se 
bilaga 3) som jag utgår ifrån när jag genomför intervjuerna med informanterna i denna 
studie. I de tidigare utvärderingarna resonerar eleverna kring sin egen självbild, sin 
kreativitet, sin kropp, tillit till andra individer, gruppens betydelse, mod och estetiska 
lärprocesser. Jag vill veta mer om hur eleverna reflekterar över deltagandet i EOS kursen och 
jag vill i denna studie lyfta fram de estetiska ämnenas viktiga roll i skolans värld och också se 
vad en kurs som innehåller dans, teater, bild och musik i en gränsöverskridande form 
eventuellt kan ha för betydelse för eleverna. Kan jag genom valda metoder spåra hur 
eleverna resonerar kring EOS kursens eventuella betydelse och vad är det som eventuellt 
påverkar elevernas positiva upplevelser av EOS kursen i jämförelse med andra kurser, vad är 
det som gjort EOS kursen populär? Jag letar efter detta genom bearbetning av insamlad 
empiri. Det finns värden i att undersöka elevernas upplevelser av EOS kursen genom flera 
raster som de fyra olika estetämnena dans, teater, bild och musik bidrar till, för att motivera 
de estetiska ämnenas potential i skolans värld.  
 
Jag är intresserad av estetämnenas eventuella inverkan på eleverna som gått EOS och hur 
eleverna uppfattar de estetiska ämnenas eventuella påverkan samt hur de utforskar, 
upptäcker nya sidor hos sig själv och andra och eventuellt får redskap att uttrycka tankar, 
känslor och idéer för sitt formande av sig själva som individer.  
Under hösten år 2011 infördes, som jag berört tidigare, en ny gymnasiereform i Sverige 
kallad Gy 2011 (Gymnasieskola 2011). Den är en utbildningsreform som innebär en 
omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning. I och med detta försvann kursen EOS 
från det obligatoriska kursutbudet på estetiska programmet.  
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Jag ser att min studie även om den utgår ifrån en kurs, som inte längre existerar i denna 
form, kan bidra med ytterligare en pusselbit kring de estetiska ämnenas funktion i skolan. 
Studiens övergripande syfte är att beskriva gymnasieelevers upplevelse av en integrerad 
undervisning i estetiska ämnen i skolan och det specifika syftet är att undersöka 
gymnasieelevers upplevelser av den ämnesintegrerade estetkursen EOS. Följande 
forskningsfrågor ställs för att bryta ner och förtydliga uppsatsens specifika syfte:  
 
 
1: Hur resonerar eleven kring sin individuella självbild utifrån den integrerade 
undervisningen där dans, teater, musik och bild ingått? 
 
2: Hur resonerar eleven kring gruppens betydelse för formandet av den enskildes självbild. 
 
3: Hur resonerar eleven kring sin kropp i relation till rörelsemomenten i den integrerade 
estetämnesundervisningen. 
 
 

 

Avgränsning och metod 
Uppsatsen bygger på litteraturstudier och kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. 
De filosofiska perspektiv jag använt är fenomenologi och hermeneutik. Jag har fördjupat mig 
kring Maurice Merleau-Pontys kroppsfenomenologi. I studien använder jag mig av till stor 
del av begreppen ´resonera´ och ´uppleva´ när jag redogör för elevernas utsagor. Detta 
grundar jag på att det enligt Merleau-Ponty handlar om att beskriva det givna så exakt och 
fullständigt som möjligt, att beskriva snarare än att förklara eller analysera. Jag har sökt 
texter som jag funnit av intresse för undersökningens syften och forskningsfrågor men jag 
kan inte hävda att jag sökt av hela forskningsfältet för valda områden. Detta skulle blivit allt 
för omfattande i relation till uppsatsens omfång. Jag har fokuserat på såväl svensk som 
utländsk litteratur. En del av litteraturen som tas upp i litteraturöversikten har jag kommit i 
kontakt med via mina masterstudier i Utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag 
har gjort omfattande sökningar i databaserna ERIC och i Libris. Sökord jag använt är: 
självbild, estetiska lärprocesser, estetetiska ämnen, estetämnen i skolan, utbildning, 
kreativitet, kroppen, kroppen som uttrycksmedel, kroppsrörelser, mod, tillit, grupp, individ, 
dramapedagogik, danspedagogik, teater, dans, ungdomar, gymnasieskola, Maurice Merleau-
Ponty, fenomenologi. Engelska sökord: self-image, aesthetic learning, ethical subjects, 
aesthetic subjects in school, education, creativity, body, body language, expression with the 
body, body movements, courage, trust, group, individual, drama education, dance pedagogy, 
theater, dance/movement, adolescents, upper-secondary school, phenomenology.  
Eftersom jag är utbildad drama- och danspedagog har jag sökt efter dessa två estetämnen i 
första hand och valt att inte fördjupa min litteratursökning kring ämnena bild och musik 
(som också var två av de ämnen som undervisats i kursen EOS). Jag motiverar valet att inte 
söka av fälten för bild och musik i relation till studien då dessa ämnen inte undervisas av mig 
i EOS kursen, men också för att begränsa uppsatsens omfång. Dans och drama är också 
estetämnen där den rent fysiska kroppen är mer aktiv än inom musik och bild. Studien 
fokuserar till stor del på den fysiska kroppen som uttrycksmedel och då ligger dans och 
drama närmare mitt forskningsintresse. 
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De frågor som jag formulerat i mina intervjuer blev naturliga enheter som växte fram under 
analysen av empirin. (Detta utvecklas vidare i uppsatsens metodavsnitt.) Materialet blev 
omfattande och eftersom denna D-uppsats om 30 hp inte ska bli allt för omfattande har jag 
valt att inte ta med alla naturliga enheter i denna uppsats utan fokusera på de som berör 
undersökningens syfte och forskningsfrågor. 

 
Bakgrund 
I bakgrundstexten ger jag en bild av vad integrerad undervisning står för i relation till 
estetiska ämnen och EOS kursen. Det övergripande syftet med studien är att beskriva 
gymnasieelevers upplevelser av en integrerad undervisning i estetiska ämnen i skolan och 
därför ger jag en inblick i hur EOS kursen är uppbyggd och strukturerad. Bakgrundstexten 
innehåller också ett begreppsdefinitionsavsnitt och motivet till valet av begrepp baseras på 
tidigare utförda elevutvärderingar från EOS kursen och de begrepp som tas upp är de som 
tidigare elever lyft fram som viktiga i relation till EOS kursen.  
      
 
 

Beskrivning av EOS kursens uppbyggnad och struktur 
Kursen Estetisk orientering (se bilaga 2) är en av fyra kurser i ämnet Estetik och skapande. 
Kursen syftar till att utveckla och stimulera elevens kreativitet och lust att använda estetiska 
uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar. Vidare ska kursen väcka 
intresse och förståelse av kultur och skapande verksamhet i ett vidare perspektiv. Eleverna 
ska också få kunskap om och förståelse av olika konstarter, deras arbetsmetoder och 
samhörighet. Dessutom syftar EOS till att visa sambanden mellan olika konstarter och att ge 
möjligheter till samverkan dem emellan i det praktiska arbetet. Kursen inriktas mot 
samverkan mellan olika estetiska områden såsom bild, dans, musik, formgivning eller teater. 
Vidare ingår skapande och konstnärlig verksamhet av gränsöverskridande och integrerad 
karaktär, där olika estetiska uttrycksformer kan blandas eller utövas sida vid sida. Såväl 
traditionella konstnärliga metoder som nyare elektroniska för framställning av konstnärliga 
produkter kan ingå i ämnet. EOS bildar en gemensam integrerad plattform för det estetiska 
området och ger möjlighet att vidga perspektiven och stimulera till analys och reflektion. I 
det produktiva arbetet har olika typer av konstnärlig verksamhet många beröringspunkter. 
Detta lägger grunden till ett gränsöverskridande och integrerat arbetssätt och knyter 
samman olika estetiska inriktningar samtidigt som ämnet knyter an till elevens 
studieinriktning (www.skolverket.se).  
 

I Nationalencyklopedins nätupplaga ges följande förklaring till begreppet integrera: få att 
ingå som del i något, förena, sammanföra, sammansmälta, göra till en helhet.  
Vad är en integrerad ämnesundervisning och vad innebär det fullt ut?  Det är något som det i 
dagsläget råder oenighet kring menar Peter Karlsudd (2007). Ett förekommande synsätt är 
dock att integrering kan delas in i olika inkluderingskategorier som fysisk, funktionell, social 
och samhällelig integrering (Karlsudd, 2007).  Jag går inte in på dessa inkluderingskategorier i 
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denna uppsats utan vill nämna att detta är ett stort fält i sig. I ämnen såsom idrott, slöjd eller 
estetiska ämnen är det mer vanligt förekommande att man tillämpar försök med integrerad 
verksamhet, menar Karlsudd (2007).  
 

På min arbetsplats ser kursen EOS ut på följande sätt. Kursen är obligatorisk för alla 
estetelever och omfattar 100 poäng. Kursen är indelad i en kurs- och en projektdel. Kursen 
startar i augusti och pågår fram till januari varav de sista två veckorna består av enbart EOS i 
projektform. Under kursdelen undervisas eleverna i teater, bild, musik och dans i 
treveckorsblock av behöriga lärare inom respektive estetämne, vilket innebär att de har sex 
lektioner per ämne, två schemamoduler i veckan. Under projektperioden har eleverna inte 
några andra ämnen på schemat utan enbart EOS. Målet är att de under de två veckor 
projektet varar ska skapa en föreställning/större redovisning som de visar upp för alla EOS 
grupper vid kursslutet. EOS kursen är uppbyggd och strukturerad på detta sätt för att kunna 
möjliggöra för en integrerad undervisning där de fyra estetämnena ´blandas´ och ´berikar´ 
varandra och där eleverna uppmuntras till att gå utanför sin komfortabla zon, som oftast är 
inom den egna estetinriktningen som eleven går.  De olika estetiska uttrycksformerna ges 
lika stor vikt och värde.  Lärarna uppmuntrar till samarbete och gränsöverskridande mellan 
estetämnena och elever och lärare bidrar med sina olika kompetenser inom de fyra olika 
estetämnena. Eleverna är indelade i fyra EOS grupper som består av elever från de fyra 
estetinriktningarna. De ser varandras föreställningar och ventilerar på en av de andra 
gruppernas föreställning. Med ventilering menas att en av de andra tre EOS grupperna tittar 
lite extra på en EOS grupp och ger respons på vad de fått se under föreställningen. Exempel 
på områden som ventileras kan vara hur gruppen arbetat kring sin frågeställning, om alla 
fyra estetämnen varit representerade och hur gruppen arbetat med form och innehåll. 
Föreställningen tar avstamp utifrån en dokumentärfilm som alla EOS elever sett tillsammans 
på projektets första dag. De undervisande lärarna i EOS kursen har valt ut en film utifrån att 
den ska vara tankeväckande och ta upp något eller några berörande teman och som också 
väcker fortsatta frågor hos eleverna. Varje enskild EOS grupp skapar en frågeställning utifrån 
tankar som filmen väckt och arbetar sedan med frågan/tesen genom de fyra estetämnena. 
Detta mynnar sedan ut i en föreställning. Eleverna ska vara aktiva/delaktiga i minst två 
ämnen utöver deras egen inriktning för att nå betyget VG, dvs. är eleven en danselev ska 
eleven t.ex. medverka i bild eller teater. Det finns inget krav att eleven behöver visa sig 
sceniskt i de ämnen som inte är huvudämnet utan eleven kan ha varit aktiva i att måla en 
scenbild eller skapat en talad scen som sedan någon annan spelar upp vid 
föreställningstillfället.  
 

 
Begreppsdefiniering  
Jag har valt att definiera begreppen ’självbild’, ’estetiska lärprocesser’, ’kropp’, ’kreativitet’, 
’tillit’ och ’mod’. Motivet till valet av begrepp baseras på tidigare utförda elevutvärderingar 
från EOS kursen och de begrepp som tas upp är de som tidigare elever lyft fram som viktiga i 
relation till EOS kursen. Dessa begrepp återkommer i uppsatsens diskussionsavsnitt då de 
sammanförs med studiens resultat.  
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Självbild  
”Självbild är personens perception av sig själv. Dessa perceptioner är formade genom 
upplevelser i miljön och är särskilt influerade av miljömässiga förstärkningar och signifikanta 
andra. Ens perceptioner av sig själv influerar beteendet, beteendet influerar i sin tur sättet 
som individen ser på sig själv.” (Rich Shavelson, Judith Hubner och George Stanton, 1974, s. 
411) Självbild beskrivs som individens uppfattning om sig själv och om den deskriptiva 
kunskapen vi har om oss själva, hur vi reagerar på och influeras av andra människors åsikter 
och hur vi anpassar oss efter omgivningen (Maarit Johnson, 2003, s. 39-43). Vår identitet 
innehåller flera delar: en bild av oss själva, hur vi värderar oss själva och om vi duger som vi 
är, vilken tilltro vi har till våra färdigheter och hur pass trygga vi kan vara i oss själva menar 
Björn Nilsson (2995, s. 23). Morris Rosenberg (1979, s. 53-78) menar att begreppet självbild 
har tre huvudkomponenter: 

 
1: Det existerande självet, dvs. hur jag uppfattar mig själv som t.ex. kan handla om vilken 
status jag anser mig ha och vilken identitet i gruppen jag upplever.  
2: Det önskade självet, dvs. hur jag skulle önska att jag vore som kan handla om vilka mål jag 
skulle vilja arbeta för och vilka moraliska handlingsregler jag vill ska reglera mitt liv.  
3: Det yttre eller presenterade självet som kan handla om hur jag visar mig inför andra som 
t.ex. tonåring i hemmet, elev i skolan eller kompisar i gänget.  
 
Maj-Lis Hörnqvist (1999, s. 21-41) menar att självbild är en persons bild och förmåga av sig 
själv. Hon skriver följande kring definitioner av begreppet självbild: 
 

Själv-begreppet är vanligt använt begrepp i vardagsspråket som, till skillnad från det 
vetenskapliga språket, inte kräver samma precision. Vid studier av självet, är begreppet självbild 
ett övergripande och ofta använt begrepp. Det generella begreppet självbild (self-concept) är 
dock oprecist som vetenskapligt begrepp. Före 1800-talet saknades en adekvat definition, 
teoretisk bas och det var även låg kvalité på de mätinstrument som användes. I vardagligt tal 
definieras självbild som summan av en mängd bilder av en själv. Det är en allmän term som 
inrymmer många olika aspekter av självet. Upplevelsen av egen kompetens i skolarbetet kan 
sägas vara en bild av självet inom det akademiska området. Det innehåller även en värderande 
aspekt. (s. 22) 

 
Självbilden är ett stort antal bilder som en person har av sig själv. En individs självbild formas 
genom erfarenheter och tolkningar (Sara Makboul, 2009, s. 7-16).  

 
 

Estetiska lärprocesser 
Ordet estetik kommer från grekiskan och betyder ursprungligen den kunskap man får genom 
sinnena (Nationalencyklopedins nätupplaga). Estetik definieras som en kunskapsform som 
gör att vi kan uppfatta bilder, sätta samman saker och får föreställningar om sammanhang 
och helheter (Kristina Wester, Mona Landsfjord och Ulla Wiklund, 2003, s. 72). Estetiska 
lärprocesser är ett brett uttryck för alla lärprocesser där någon form av estetiskt uttryck finns 
med. När det talas om estetiska lärprocesser syftar det på tankar om lärande och pedagogik 
som betonar ett helhetsperspektiv på människan där tänkande, kännande, görande och 
reflekterande ses som lika viktiga delar (s. 72). Fredrik Lindstrand och Staffan Selander (2009, 
s. 11) talar om att en av människans kännetecken är att hon är en formskapande varelse. De 
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lyfter fram Bengt Molanders (1996, s. 128) resonemang som handlar om att ett estetiskt 
uttryck bidrar med något till världen som inte fanns där tidigare. Här fanns också likhet med 
en lärprocess som lägger något till individens förståelse av världen som inte fanns i dennes 
medvetande tidigare. Vidare menar Lindstrand och Selander (s. 12) ett estetiskt uttryck 
också kan skapa något som förändrar vår syn på världen, även om uttrycket också inneburit 
en fantasi kring något som aldrig funnits. De hävdar (s. 12) att estetiska processer ofta 
betraktas som kreativa men alla kreativa processer betraktas inte som estetiska. En estetisk 
lärprocess är en kunskapsprocess. Det finns ett samband mellan skapandet och inhämtning 
av nya kunskaper. Ett lärande som sker genom ett skapande är en kognitiv process, det vill 
säga det kognitiva står i förhållande till de handlingar som utförs (Kristina Nygren-Landgärde 
och Kajsa Borg, 2006). 
 
I en estetisk lärprocess ses eleven som en medskapare istället för en ´behållare´ med 
obearbetad information, anser Anders Marner och Hans Örtegren (2003). Det som sker i en 
estetisk lärprocess är att eleverna lär sig knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, 
erfarenheter och analys till en helhet (Ulla Wiklund, 2009, s. 20). En estetisk lärprocess visar 
på att eleverna ska lära sig att förhålla sig till kunskap på ett öppet sätt i förhållande till olika 
tolkningar av verkligheten. Meningen är att tolka saker på olika sätt genom musik, bild, dans 
och drama/teater (Wiklund, 2009). Estetiska lärprocesser handlar om att intressera sig för 
kunskapens form, det som ger oss möjlighet att överhuvudtaget urskilja något som kunskap 
(Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius, 2003).  

 
 

Kropp 
Kroppen är varat-till-världens förmedlare – att ha en kropp innebär för en levande varelse 
att ansluta sig till en bestämd omvärld, att smälta samman med vissa förehavanden 
(aktiviteter) och oavbrutet engagera sig i dem (Maurice Merleau-Ponty, 2006, s. 32). Att vara 
en kropp betyder, att vara bunden till en viss värld, och vår kropp är i första hand i rummet 
(Merleau-Ponty, 2006, s. 113). Den egna kroppen är inte ett ting som flyttas omkring i 
rummet på samma sätt som möbler och böcker. Den egna kroppen är nämligen det subjekt 
som flyttar sakerna. Som sådan är naturligtvis den egna kroppen inte ett ting, utan alla 
handlingars subjekt över huvud taget. I den betydelsen utgör den egna kroppen det 
inkarnerade subjekt som vi aldrig kan fjärma oss ifrån och som vi aldrig kan undfly. Tvärt om 
är den hela livet igenom ständigt närvarande i allt vi gör (Jan Bengtsson, 1993, s. 74). 
Grundvalen för våra erfarenheter är ett tyst kroppsligt vetande. Vi uppfattar andra 
människor och oss själva inte som fysiska ting utan som en enhet av psykiskt och fysiskt. Vi 
lever i vår kropp och ställer den i relation till omvärlden på ett sätt som gör att kroppen inte 
kan förstås, vare sig som enbart något mekaniskt, biologiskt eller intellektuellt. Kroppen ska 
snarare liknas vid ett konstverk, eftersom dess olika delar står i ett nära, inre förhållande till 
varandra (Bernt Gustavsson, 2000, s. 73-74). Anton Franks (1996, s. 105-120) definierar 
kroppen och dess funktioner på tre olika sätt:  
 
1: Kroppen är representativ och har möjlighet att både vara en symbol för någonting annat 
eller ha en position av potential att vara opinionsbildare för vissa åsikter. 
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2: Kroppen har en kapacitet som innebär att skapa mening hos varje enskild individ genom 
att fokusera på, genus, nationalitet, sociala, geografiska och historiska aspekter.  
 
3: Kroppen har en pedagogisk funktion och genom agering kan den visa stor potential genom 
att kunna transformera sig och förflytta sig i tid och rum både i teatrala och vardagliga 
situationer och detta kan förändra deltagare och åskådares tankar och värderingar.  
 
Franks använder begreppet kropp som en form av presentation för praktiskt arbete. 
Kroppen är situerad i tid och rum. Franks stödjer sina resonemang på filosofen Judith Butlers 
filosofi. Kroppen är ett material som är aktiv i världen och den är i stånd att skapa mening i 
kulturella sammanhang, menar Franks (1996, s. 105). Han ser också att kroppen är en 
representant i fältet för drama i undervisningen. Vidare talar Franks (1996, s. 107) om att 
kroppen är en källa för kunskapsinhämtning och att den är en aktiv närvarande enhet och 
meningsskapare i världen. Han ser också kroppen som en representant inom teater- och 
dramaundervisningen och måste förstås som ett eget kunskapsområde inom fältet. 
Kunskapen man får genom kroppen kan inte generaliseras utan måste förstås genom egen 
livserfarenhet hos varje individ. Christopher R. Osmond (2007, s. 1111) beskriver Eric 
Matthews resonemang kring den mänskliga kroppen. Dramaundervisning erbjuder 
möjligheter för kroppen att ´göra´ vad den ´vet´ genom att skapa en grund för agering. 
Genom att ´vara i världen´ socialt och kulturellt så väl som fysiskt är vi de människor vi är och 
vi kan inte separera vår inneboende natur från vår sociala kontext. 
 

 

Kreativitet 
Kreativitet kräver att man är målinriktad och att man har för avsikt att lösa ett givet problem 
(Nils-Eric Sahlin, 2001, s. 56). Kreativitet är det som har värde (objektivt eller subjektivt, för 
en enskild person eller för en grupp av personer) (s. 62). Vidare säger Sahlin (s. 65) att 
kreativitet är en form av problemlösning. Kreativitet som problemlösning har den fördelen 
att man med relativt enkla och kända metoder kan närma sig problemkomplexet och gör 
kreativitet till ett beforskningsbart område (s. 65). Han menar att traditionell problemlösning 
innebär att man löser problem med etablerade metoder och beprövade verktyg medan 
kreativitet innebär att man löser problem (eller ofta en grupp av problem) genom att hitta 
nya metoder och oprövade verktyg (s. 66). Vidare menar Sahlin (s. 158) att kunskap är en 
förutsättning för kreativitet, men att den kunskap som behövs för problemlösningen inte 
alltid räcker för en kreativ lösning, kreativa lösningar kräver att vi reflekterar över det egna 
vetandet – att vi ser vår kunskaps gränser – djup och ytlighet – kvaliteter och brister, kreativ 
problemlösning kräver överblick, grunden för regelföljande är kunskap, men grunden för 
regel- och begreppskreativitet är att vi vet vad vi inte vet.  
 
Lev S Vygotskij (1995, s. 11) kallar kreativitet en mänsklig aktivitet som skapar någonting 
nytt, oavsett om det skapande är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av 
intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i 
människans inre (s. 11). Vidare menar Vygotskij (s. 13-14) att fantasin är grunden för varje 
kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga 
och tekniska skapandet.  
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Rollo May (1975) definierar begreppet kreativitet och säger att det är en process genom 
vilken någonting nytt skapas.  Han letar efter vad som faktiskt sker inom en människa i den 
skapande handlingens ögonblick. May menar att kreativitet uppstår ur spänningen mellan 
spontanitet och begränsningar (s. 109). 
 

 

Tillit 
Gunnar Aronsson och Jan Ch. Karlsson (2001, s. 19) beskriver Peter Stevrins (1998) synsätt 
kring begreppet tillit. Stevrin menar att det inte exakt går att definiera vad som anses med 
tillit. Han betraktar tillit som ett öppet begrepp, vilket inte kan få sin slutgiltiga betydelse 
fastställd. Han menar att tillit är en universell idé. Aronsson och Karlsson (s. 19) menar att 
alla intuitivt vet vad tillit är, vad det innebär att lita på någon och själv bli föremål för tillit. 
Tillit genomsyrar allt som vi gör och allt vi är som människor, menar de. Vidare menar 
Aronsson och Karlsson (s. 23) att den psykologiska kärnan i tillit är känslan av att människor 
och ting är pålitliga. Tillit betraktas allt som oftast som ett socialt fenomen i och med att den 
sägs vara direkt relaterad till samspel mellan människor (Julia Grosse, 2009, s. 59-89, 2012, s. 
17). Grosse menar också att trygghet nämns som en aspekt av tillit (2012, s. 23). Tillit är 
grundläggande i en social samvaro men inte alltid given och att den måste byggas. När den 
byggs blir en bieffekt nya sociala risker. Social interaktion är både riskhantering och ett 
tillitsarbete (Stefan Jerkeby, 2001. s. 90). Den som har denna trygghet kan tillåta sig att vara 
våghalsig (Sahlin, 2001, s. 169). Lars Trägårdh (2009, s. 9) menar att det under de senaste 
åren ställts frågor om den sociala tillitens villkor och konsekvenser. Detta har blivit ett 
centralt ämne för såväl politiker som vetenskapsmän. En rad forskare inom olika discipliner 
har pekat på kopplingar mellan tillit och grundläggande sociala, ekonomiska och 
medborgerliga nyttigheter. Vidare menar Erik Blennberger (2009, s. 19) att det är lämpligt 
att en begreppsanalys tar utgångspunkt i en grundbetydelse av det uttryck som ska 
definieras. Om man söker en enkel betydelse av ordet tillit via ett lexikon eller en ordbok 
föreslås ord som förtroende och tilltro och ibland också godtrogen. Tillit är en förväntansfull 
inställning till andra människors framtida handlingar (s. 21).  
 

 

Mod 
May (2005) delar in begreppet mod i olika kategorier för att beskriva hur det kan ta sig i 
uttryck: 
 
1: Skapande mod: 

 
Det engelska ordet för mod, courage, härrör från samma stam som det franska ordet coeur. Precis på 
samma sätt som vårt hjärta genom att pumpa ut blod till armar, ben och hjärna gör det möjligt för alla 
de andra organen i kroppen att fungera, så möjliggör modet alla psykologiska dygder. Utan mod vittrar 
världen sönder och förvandlas till blotta efterbildningarna av dygder. (s. 15) Varje skapande möte är 
med andra ord en ny händelse. Varje gång kräver en ny akt av mod. /…/ Att möta ´erfarenhetens 
verklighet´ är själva grundvalen för allt skapande. (s. 26)  
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2: Fysiskt mod:  
 

Fysiskt mod är den enklaste och mest påtagliga formen av mod. /…/ Jag vill förslå en ny form av fysiskt 
mod, nämligen att vi använder kroppen inte för att utvecklas till muskelknuttar utan för att öva upp vår 
sensibilitet. Detta innebär att vi utvecklar förmågan att lyssna med kroppen, som Nietzsche uttryckte 
det, att lära sig att tänka med kroppen. (s. 17-19)  

 
 
 
3: Moraliskt mod: 
 

Det som är utmärkande är själva verket nästan regel att moraliskt mod har sitt upphov i identifikationer 
genom medkänsla med andra människors lidande. Jag skulle nästan vilja kalla detta för ´inlevelsemod´, 
eftersom det beror på vår förmåga till inlevelse, att vi verkligen ser andra människors lidande. (s. 18)  

 

 
 
4: Socialt mod: 
 

Det modet att knyta an till andra människor, förmågan att sätta jaget på spel i hopp om att uppnå en 
meningsfull personlig gemenskap. (s. 18)  

 
Per Bauhn (2003, s. 29-44) förklarar att vara modig inte är detsamma som att vara orädd. En 
människa kan handla modigt samtidigt som hon erfar stark fruktan. Han definierar mod som 
´förmågan att konfrontera sin rädsla i en strävan att uppnå vissa mål´, dvs. att kunna handla 
ändamålsenligt trots att man är rädd. Paul Tillich (1962, s. 19) talar om att modet är 
ontologiskt – det är nödvändigt för vårt vara. Vidare menar han att mod är att bejaka sitt 
eget innersta väsen, sitt djupaste mål, men det är en bejakelse som rymmer ett moment av 
trots (s. 12). 
 

 

Sammanfattning 
Självbild definieras som en persons perception av sig själv men också en individs uppfattning 
av sig själv. Självbild handlar också om hur vi värderar oss själva, vilken tilltro vi har till våra 
färdigheter och hur pass trygga vi är i oss själva. Självbilden formas genom erfarenheter och 
tolkningar. Estetiska lärprocesser definieras som en kunskapsform man får genom sina 
sinnen. Det är ett brett uttryck för alla lärprocesser där någon form av estetiskt uttryck finns. 
Estetiska lärprocesser handlar om lärande och pedagogik och innefattar ett 
helhetsperspektiv på människan där tänkande, kännande och görande samt reflekterade ses 
som viktigt. Eleven ses som medskapare. Kroppen är varat-till-världens förmedlare och att ha 
en kropp innebära för en levande varelse att vara ansluten till en bestämd värld, att smälta 
samman med vissa förehavanden och engagera sig i dem. Vi lever i vår kropp och ställer den 
i relation till omvärlden på ett sätt som gör att kroppen inte kan förstås, inte bara som något 
mekaniskt, biologiskt eller intellektuellt. Kroppen är situerad i tid och rum. En källa för 
kunskapsinhämtning. Kreativitet har för avsikt att lösa problem och kunskap är en 
förutsättning för kreativitet och att vi reflekterar. Fantasin är grunden för varje kreativ 
aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och 
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tekniska skapandet. Tillit är ett öppet begrepp som inte exakt går att definiera. Det kan ses 
som en universell idé. Tillit kan handla om att lita på någon och det genomsyrar allt vi gör 
och allt som vi är som människor. Tillit är ett socialt fenomen och relaterar till samspel 
mellan människor och det finns en koppling mellan tillit och grundläggande sociala, 
ekonomiska och medborgliga nyttigheter. Mod kan delas in i olika kategorier som skapande-, 
fysiskt-, moraliskt-, och socialt mod. Att vara modig är inte det samma som att vara orädd. 
Mod är nödvändigt för vårt vara. 
 
 
 

Litteraturöversikt – tidigare forskning 
 
I detta textavsnitt sker en fördjupning av några av de begrepp som definierats i 
begreppsdefinieringen. Dessa är självbild, estetiska lärprocesser och kroppen. Motivet till 
denna separation är att begreppen fördjupas och vidgas ytterligare i detta textavsnitt. I 
textavsnittet tillkommer ytterligare forskningsområden som visar på hjärnas formbarhet, 
gruppens funktion och samhällets behov. Dessa områden är av vikt för att belysa ytterligare 
komponenter för en ämnesintegrerad estetämnesundervisning i skolan, som är uppsatsens 
övergripande syfte. Det återknyts till litteraturstudien och tidigare forskning i uppsatsens 
diskussionsdel då stoffet bearbetas tillsammans med studiens resultat.  
 
 

Självbild  
Självbilden är summan och genomsnittet av all faktamässig information om oss själva som 
förenklat kan ses som en databank (Johnson, 2003, s. 15). En individs självbild byggs upp från 
viktiga interaktioner med viktiga personer under uppväxtåren och dessa bilder som vuxit 
fram påverkar individens handlingsmönster och hur individen uppfattar information från 
andra (Marta Cullberg Weston, 2005, s. 179). Vidare menar Cullberg Weston att alla bär på 
en arsenal av olika självbilder. Detta kan bland annat ses i pendlandet i humöret inför 
vardagliga interaktioner med vänner, grannar eller arbetskamrater. När en individ inte får 
den bekräftelse den behöver kan negativa självbilder ta över och utsätta individen för hård 
självkritik (s. 17). Får en individ komplimanger och uppskattning upplevs det ofta mer 
positivt och individens positiva självbild blir förstärkt. Om en individ har en positiv självbild 
underlättar den mycket av det dagliga samspelet med andra och när en individ byggt upp en 
inre trygghet och självkänsla blir individen mindre beroende av omgivningens reaktioner (s. 
17).  
 
Johnson (2003, s. 43) lyfter fram David McClelland (1985) teorier relaterat till begreppet 
självbild och han menar att självbild handlar om att prestera, uppleva kunskapstörst och nå 
kompetens. Vidare menar han att självbild handlar om att äga makt och inflytande i 
förhållande till övriga i gruppen samt att bli upptagen i gruppen, känna sig värdefull och 
betyda något för någon annan (s. 43).  
 
Den elev som inte får behovstillfredsställelse inom något av dessa motivationsområden 
upplever kanske mindervärde, menings- och maktlöshet, isolering och främlingskap. Under 
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sådana omständigheter kan ingen levande varelse få annat än en negativ självbild. En positiv 
självbild av det egna jaget och de egna möjligheterna brukar vara den bästa grunden för ett 
engagerat deltagande. Inom skolans värld ser man det tydligt på elever med svårigheter i 
skolarbetet. Oftast beror det på brister i självtilliten (Johnson, 2003, Cullberg Weston 2005). 

En individs självbild bygger på vad vederbörande tror att andra tycker om honom/henne. 
En person med hög självaktning förväntar sig beröm från andra och upplever kritik som 
stimulerande. En individ med låg självaktning förväntar sig däremot att andra ska vara 
avvisande och skeptiska till hans/hennes prestationer. En sådan individ kräver mycket stöd 
och positiva värderingar för att fungera bra (Johnson, 2003, Cullberg Weston 2005).  
 

Estetiska lärprocesser   
De estetiska ämnenas tradition i skolans värld tar blygsamt med utrymme och de är ofta 
marginaliserade jämfört med s.k. kärnämnen, menar Anna-Lena Østern (2004). Hon har 
sammanställt ett antal texter i en antologi (Dramatic Cultures) där det öppnas upp för en 
annan typ av förståelse för de estetiska ämnenas betydelse i skolkontext och även utanför 
skolans värld. Unga människor erövrar en estetisk kompetens genom den ungdomskultur 
som de lever i. I ungdomskulturen finns spår av drama, visuell kultur, dans och musik och 
dessa används av ungdomarna på ett avancerat sätt. Dessa ämnen skulle kunna ingå i 
skolans fostran om de estetiska ämnena inkluderades som en del av kärnstoffet i 
undervisningen. Konsten som metod stöder lärprocesser i skolans undervisning (Østern, 
2004).  
 
I antologin Drama – ledarskap som spelar roll (2011) finns flera texter som lyfter fram olika 
aspekter av dramapedagogiskt ledarskap och som betonar ledarens förhållningssätt på ett 
mer personligt plan. Kapitlen är erfarenhets- eller forskningsbaserade och exemplen är 
hämtade från arbete med förskolebarn, skolbarn och gymnasieelever och vuxna. Antologins 
olika författare är verksamma dramapedagoger, lärare och ledare i olika sammanhang och 
bidrar till en livaktig pedagogisk praktik.  
 
Howard Gardner (1999, s. 47) har bidragit till forskningen med sina teorier kring lärande och 
kunskapsutveckling och multipla intelligenser. Gardner identifierade först sju intelligenser: 
Verbal-lingvistisk (språklig), logisk-matematisk, rumslig, musikalisk-rytmisk, kroppslig-
kinestetisk, interpersonell (social) och intrapersonell (personlig). Gardner har sedan ökat på 
med ytterligare tre intelligenser, en naturintelligens, en andlig intelligens och en existentiell 
intelligens (s. 51) Gardner hävdar att vi människor har flera samverkande intelligenser. Alla 
har tillgång till samtliga av dessa, men det är mycket individuellt inom vilka intelligenser man 
har sina styrkor och sina svagheter. De första två – verbal-lingvistisk och logisk-matematisk 
intelligens är de som man traditionellt har satt värde på i skolan. Nästa tre intelligenser är 
märkbara i konsten och kan användas på många sätt. Musikalisk-rytmisk intelligens innebär 
skicklighet i att utföra, komponera och uppskatta musikaliska mönster. Kroppslig-kinestetisk 
innebär en potential att använda hela kroppen eller delar av kroppen (som handen eller 
munnen) för att lösa problem eller skapa produkter. Självklart används kroppslig-kinestetisk 
intelligens av dansare, skådespelare och idrottsmän (s. 47). Den här formen av intelligens är 
också viktig för hantverkare, kirurger med flera. Visuell-spatial intelligens framhäver 
möjligheten att känna igen och arbeta med mönster i stora ytor såväl som mer begränsade 
områdens mönsterområden för skulptörer och kirurger med flera. Interpersonell intelligens 
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betecknar en persons förmåga att förstå andra människors intentioner, drivkrafter och 
önskemål och möjligheten att arbeta effektivt tillsammans med andra.  Intrapersonell 
intelligens involverar förmågan att förstå sig själv, sina egna önskemål, rädslor och 
möjligheter.  
 
Kunskap utvecklas, liksom kultur, i sociala sammanhang, i möten mellan människor och 
deras olika kunskaper och erfarenheter. Kunskap är inte bara logisk fakta eller rationell 
analys. Det handlar också om känslor, upplevelser och erfarenheter som måste bearbetas 
och bemötas och det är med estetikens hjälp känslor och analys kan hållas samman. 
Estetiska lärprocesser handlar om att intressera sig för kunskapens form, dvs. det som ger 
oss möjlighet att överhuvudtaget urskilja något som kunskap (Aulin-Gråhamn och Thavenius, 
2003).  
 
Lindstrand och Selanders har i antologin Estetiska lärprocesser (2009) sammanfört flera 
forskningsprojekt som belyser estetiska lärprocesser, men också gränslandet mellan 
estetiska och konstnärliga verksamheter. Det diskuteras kring estetiska upplevelser i möte 
med konst och vad konstnärligt skapande och konstpedagogik kan betyda idag. Antologin 
fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker. Texterna reflekterar kring 
ämnesområdet estetik och kunskapsformer utifrån olika kunskapsteoretiska perspektiv. Det 
visas exempel från bland annat film, dans och naturvetenskap.  
 
Människor lär genom att själva vara aktiva i själva görandet och förståelsen av vad man 
måste göra kommer inifrån verksamheten (Molander, 2004, s. 154). Individen lär sig att via 
de estetiska ämnena läsa av samhällets mönster, texter och normer. Människan uttrycker 
sina känslor på många sätt genom att sjunga, skriva låttexter, skriva en blogg, fotografera, 
dansa, spela in film osv. Det handlar inte enbart om att kunna läsa bokstäver och ord längre 
utan det handlar även om att kunna tolka alla uttryckssätt och skapa en mening med det 
(Wiklund, 2009).  
 
Människan får genom leken, utforskandet och skapandet, kunskap om sig själv och formar 
utifrån detta sin självkänsla. Förmågan att vara kreativ och skapande är nödvändig både för 
mänsklighetens och den enskilda människans utveckling (Karin Thulin (2007, s. 17). Genom 
leken, utforskandet och skapandet, får vi kunskap om oss själva och formar utifrån den vår 
självkänsla (s. 17). 
 
Gärdenfors (2010) talar om att vi människor föds med en naturlig vilja att lära och att 
motivationen kommer inifrån. Det är en stor utmaning för skolan att skapa förståelse hos 
eleverna och att vidmakthålla deras lust att lära. Han diskuterar vad lärande är, hur 
förståelse skapas och vilka processer i hjärnan som är involverade i lärande, minne och 
motivation. 
 
Bo Dahlin, Rutger Ingelman och Christina Dahlin har tillsammans skrivit boken Besjälat 
lärande. Skisser till en fördjupad pedagogik (2002). Författarna vill föra in själen i 
pedagogiken och de anser att de inte avser ringa in ett allmängiltigt själsbegrepp. De säger: 
 

Ingen definition kan fånga själens väsen, men man kan förhålla sig på två olika sätt till detta. 
Det ena är att sluta tala om själen, efterson allt tal om den ändå till sist bara är spekulationer. 
Följden blir att det själsligas verklighet glöms bort och blir så att säga osynligt i våra sociala 
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institutioner och verksamheter. Det andra förhållningssättet är att ändå tänka, tala och skriva 
om själen, att försöka närma sig dess verklighet, men med full vetskap om att denna alltid 
överskrider det vi eventuellt lyckas fånga och förstå av den. För det är viktigt att hålla 
relationen och kontakten med själens värld vid liv, för livets och hälsans skull. (2002, s. 7) 

 
Författarna menar att om barn och unga under sin uppväxt får ett besjälat lärande fortsätter 
den synen på kunskapsinhämtning och lärande genom hela livet. Ett besjälat lärande i 
barndomen är en förutsättning för att man som vuxen får ett levande intresse för nya 
kunskaper menar de (s. 243). 
 

Kropp 
Osmond (2007, s 1109) resonerar kring kopplingen mellan den mänskliga kroppen och 
undervisning i estetiska ämnen. Osmond tar Descartes uttryck ”I think, therefore I am” som 
avstamp och utvecklar uttrycket vidare, kopplat till estetiska lärprocesser. I kontrast till 
Descartes tänkande menar Osmond att människor genom ´att vara aktiva´ och inte bara 
använda sitt intellekt och tänkande får större tillgång till kunskap genom att involvera 
kroppen i olika lärprocesser. Jag har direktöversatt Osmonds begrepp ´body´ till ´kropp´ eller 
´mänsklig kropp´ och tar stöd för detta genom Merleau-Pontys (1908-1961) föreställning om 
att kroppen inte bara är sinnlig och emotionell utan att kroppen är personlighetens subjekt 
och att det är genom kroppen medvetandet tar form. Det är via kroppen vi finns till i världen 
och står i kontakt med tingen och livet självt (Merleau-Ponty, 2006). Kroppen besitter 
kunskap och bär med sig erfarenheter, är aktiv och handlingskraftig och är ett medium för 
estetisk uttrycksförmåga. För att förkroppsliga en rollkaraktär behöver eleven finna en 
relation både genom tidigare erhållen kunskap samt ha tillgång till sin kropp (2007, s. 1111).  
Dramaundervisning inbjuder till att fokusera på kroppen som en aktiv väg till kunskap menar 
Osmond (2007, s. 1111). I drama är själva kroppen ett medium och i en estetisk lärprocess 
utgör kroppen viktiga delar av de valmöjligheter som en människa använder för att uttrycka 
sin förståelse (Osmond, 2007, s. 1116). Det är via kroppen som människan erfar världen. Det 
är många olika erfarenheter som gör att vi får kunskap och dessa kunskaper är förknippade 
med specifika känslominnen som markerar att vår kropp är utvecklingsbar, skapande och 
formbar (Merleua-Ponty, 2006). 
 
 ”The body is a powerful symbol and a metaphor of a culture in which are embroidered or 
engraved both the central rules and hierarchies of the community and the metaphysical 
commitment of the culture” skriver Sanna Asikainen (2001, s. 91). Hon har tittat på kroppens 
estetik och den ökande kroppsfokusering som hon upplever förekommer i vårt samhälle 
idag. Hon har tittat på hur detta påverkar den postmoderna människan och dess syn på 
kroppen som en öppen plats för existens.  
   
I artikeln No body, never mind skriven av Megan Watskins (2005, s. 2) beskriver hon Baruch 
Spinozas (1632-1677) tankar kring relationen mellan etik, kroppen och intellektet/tänkandet. 
Spinoza förklarar kopplingarna på följande vis: ”The body cannot determine the mind to 
thinking and the mind cannot determine the body to motion, to rest, or anything else”. 
Enligt Spinoza är tänkandet och kroppen ett och samma ting och existerar i relation med 
varandra. Watskins använder sig av dessa tankar för att undersöka hur pedagoger förmedlar 
kunskap i olika klassrumssituationer och vilken effekt olika lärstilar har på elevernas 
kunskapsinlärning (s. 2).  
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Jens Allwood (1991, s. 10) har forskat på kroppsrörelser och olika rörelsekvalitéer och hur 
dessa kan ge uttryck för känslor och attityder.  Vidare menar Allwood att 

kroppsrörelserna ger sitt viktigaste bidrag gällande kommunikation mellan individer genom 
att förmedla information rörande känslor, attityder och interaktionsreglering (s. 10). 
 
Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert (2012) hävdar att den som äger en kropp kan 
kommunicera, reflektera och argumentera. Han menar att lärare och elever förmedlar 
känslor och engagemang med gester, mimer och kroppsspråk (s. 24). I artikeln Enfleshing 
Embodiment: ”Falling into trust” with the body´s role in teaching and learning, skriven av 
Margaret Latta Macintyre och Gayle Buck (2008, s. 315-326) berörs kroppens roll vid 
undervisning och inlärning. De grundar sina resonemang på John Dewey (1859-1952) och 
Merleau-Pontys tankar kring den mänskliga kroppen när de genomför sin studie. De menar 
att kroppen är ett medium för att skapa mening och att kunna känna tillit. 

 

Hjärnas formbarhet 
Under de senaste decennierna har kunskapen om hur den mänskliga hjärnan fungerar ökat. 
Det finns nya tekniker som visar vad som händer i hjärnan och var olika processer sker 
någonstans. Denna forskning skulle kunna ge en god vägledning för t.ex. läroplansförfattare 
och politiker så att dessa får förståelse för hur elever lär sig. Peter Gärdenfors (2010) menar 
att en viktig länk mellan neurovetenskapen och lärande är hjärnans formbarhet, dvs. dess 
plasticitet. Hjärnan förändrar sig under en individs hela livstid men mest under de två första 
åren. Det handlar om att nervcellernas kopplingar förändras. Varje nervcell har ett stort 
antal utskott, dendriter, som kan sträcka sig över långa avstånd i hjärnan. Dessa utskott 
bildar sedan kontaktytor, synapser, till andra nervceller. När en människa lär sig något 
kommer systemet av dendriter och synapser att förändras. Lärande skapar på detta sätt 
´spår´ i hjärnan (s. 42). Gärdenfors menar att ju fler sinnen som är inblandade när man lär sig 
något, desto bättre minns man (s. 50). Engagerade och motiverade elever och elever med 
gott självförtroende lär sig betydligt bättre och snabbare. Hjärnforskningen visar, kanske lite 
överraskande, att det som är viktigast för utvecklingen av kognitiva förmågor som t.ex. att 
läsa, skriva och räkna är elevernas känslor och deras motivation (s. 69). När man drivs av inre 
motivation gör man något för att aktiviteten i sig själv ger tillfredsställelse. Individen är 
intresserad av vad den gör och blir nyfiken, koncentrerad och ivrig menar Gärdenfors (s. 79). 
Förmågan att bedöma sina färdigheter är en viktig del av självtilliten. Leken ger barn 
möjlighet att själv ha kontroll över vad som händer. Redan när barnet tränar sin motoriska 
förmåga som att stå, gå, springa och hoppa, bygger det upp en självtillit kring den egna 
kroppens färdigheter. Enligt Gärdenfors bidrar leken naturligtvis också med mycket av de 
grundläggande erfarenheterna av den egna kroppen, av människors motiv och beteenden, 
av vardagstingen, som barnet sedan använder som förankring när den skall förstå andra 
fenomen (s. 191).  
 
Torkel Klingberg (2011) talar om att skolan styrts av alltför mycket politiska åsikter och 
pedagogiska modenycker. I stället förespråkar han vetenskapliga metoder och 
randomiserade studier (slumpmässig uppdelning). Hjärnforskning säger inte en och samma 
sak om hur undervisning ska bedrivas. Klingberg och Gärdefors är exempel på forskare som 
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offentligt ger uttryck för ömsom sammanfallande, ömsom motstridiga uppfattningar om hur 
skolan bör inrättas. 
 

Gruppens funktion  
Medlemmar i en grupp eller i ett team skapar tillsammans ordning och mening, en social 
miljö där individer kan uttrycka och bearbeta alla de olika tankar, känslor och fantasier som 
är förknippade med arbete eller den typ av problem som individerna möter (Lars Svedberg, 
2012, s. 121). En grupp är ett antal personer som kommunicerar med varandra under en viss 
tid och är tillräckligt få för att varje person ska kunna kommunicera med alla övriga, inte i 
andra hand, utan direkt ansikte mot ansikte (George Homans, 1974, s. 1). Gruppen behöver 
ett gemensamt mål att arbeta för och att det är första grundvillkoret för en gruppbildning. 
Grupper behöver gemensamma normer och dessa är till för att sätta gränser för gruppens 
agerande såväl inåt som utåt. Grupper behöver känna samhörighet med varandra (Svedberg, 
2012). En grupp behöver tydliga mål och normer och ett genomtänkt ledarskap, passande 
uppgifter och stöd från den omgivande organisationen (Björn Nilsson, 2005).  
 

Samhällets behov  
Med kreativitet kommer förmågan till logiskt tänkande menar Gärdenfors (2010). Han talar 
också om vad lärande är och menar att ett grundläggande problem är att begreppet lärande 
används på många, delvis oförenliga sätt. Det är inte ens klart vad det är för något som 
individen ska lära sig. Gärdenfors säger: 
 

Inom hjärnforskningen talar man om nervceller som lär sig, inom skolsammanhang är det mest 
den enskilda individen som står i fokus, och inom företagsvärlden talar man om lärande 
organisationer. Det är fruktlöst att tro att ordet ´lärande´ betyder samma sak på alla dessa 
nivåer. /…/ Lärande är ett komplex av många förmågor som är knutna till olika 
minnesprocesser. En del är knutna till kroppsliga verksamheter: Vi lär oss att gå, att cykla och 
att knyta ett skosnöre. (s. 25-26) 

 
Gärdenfors menar att det i västerlandet delvis finns två konkurrerande ideal (s. 28). Det ena 
innebär att målet med utbildning är att forma individer som är anpassade till de politiska, 
ekonomiska och sociala strukturerna i samhället. Den nuvarande svenska läroplanen utgår 
tydligt från detta synsätt. Enligt Sven-Erik Liedman (2001, s. 354) har den svenska skolans syn 
på kunskap varit instrumentell. Kunskapen ska vara nyttig för samhället och ses som ett 
medel för att uppnå bestämda mål. Det andra idealet som Gärdenfors står för är det 
klassiska bildningsidealet där målet är att utforma samhället och skolan utifrån individen. 
Individen kan då utveckla sin egen potential så mycket som möjligt. I det första idealet sätts 
samhällets behov i fokus, i det andra individens (Gärdenfors, 2010, s. 29).  
 
Anne Bamford (2006) har i en UNESCO-studie med titeln The wow factor analyserat 500 
fallstudier från 170 länder om elevers mediakompetens. Med analysen ville hon belysa 
sambandet mellan kulturens och mediernas roll i ett samhälle och samhällets framgång. 
Denna koppling är kontroversiell eftersom den allmänna uppfattningen är att kultur är 
resurskrävande, inte resursskapande. Bamfords undersökning visade tvärtom att länder, 
som exempelvis Finland, där utbildningssystemet uppmuntrar olika former av kreativitet 
också uppvisar större ekonomisk framgång än länder där kreativiteten inte stöds. Hon lyfter 
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fram att många skolsystem inte stimulerar elevernas förmåga att tolka bilder, utan bara 
betonar den språkliga läskunnigheten. Detta begränsar de kreativa förmågorna. På samma 
sätt som skolan tränar eleverna att läsa, bör skolan också träna dem att ´läsa´ andra 
medieformer som bild, musik, dans osv. anser Bamford. 
 
 

Slutsatser kring litteraturöversikt – tidigare forskning 
Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva gymnasieelevers upplevelse av betydelsen av 
en integrerad undervisning i estetiska ämnen i skolan. Därför anser jag att nedslagen kring 
ovanvald litteratur är relevant för att få en övergripande bild av hur forskningen ser ut 
rörande mitt forskningsintresse. Människan får genom leken, utforskandet och skapandet 
kunskap om sig själv och formar utifrån detta sin självbild. Självbilden är summan av 
genomsnittet av all faktamässig information om oss själva som förenklat kan ses som en 
databas. Enligt studien The wow factor visar analysen på samband mellan kulturens och 
mediernas roll i ett samhälle och samhällets framgång. Länder där utbildningssystemet 
uppmuntrar olika former av kreativitet visar större ekonomisk framgång än i länder där 
kreativiteten inte stöds. Unga människor erövrar en estetisk kompetens genom den 
ungdomskultur som de lever i. Kunskap utvecklas liksom kultur i sociala sammanhang i 
möten mellan människor och deras olika kunskaper och erfarenheter. Med kreativitet 
kommer förmågan till logiskt tänkande. Kunskap är nyttig för samhället och ses som medel 
för att uppnå bestämda mål. Kroppen besitter kunskap och bär med sig erfarenheter, är aktiv 
och hanslingskraftig och är ett medium för estetisk uttrycksförmåga. Flera av forskarna och 
tänkarna i litteraturöversikten talar om kroppen som redskap för inlärning och förmedlare av 
kunskap. Texterna handlar till stor del om att ta reda på och reflektera över hur den 
mänskliga kroppen på olika sätt interagerar med omvärlden i estetämnesundervisningen, 
och lyfter också fram motiv till viktighetsgraden av de estetiska ämnena i skolans värd. 
Kunskapen om den mänskliga hjärnan har ökat och visar att hjärnan förändras genom hela 
människans livstid. Mest under de två första åren. Texterna berör även vikten av ett 
fungerande gruppklimat och lustaspekten vid inlärning av ny kunskap, utforskande, 
självkännedom och kreativitet. Flera av forskarna besöker verksamheterna på uppdrag av 
olika uppdragsgivare, medan andra själva är verksamma och tittar på sin egen verksamhet.  
Några av de forskare och tänkare som tas upp i litteraturöversikten utgår ifrån Merleau-
Pontys kroppsfenomenologi och förhållandet till den mänskliga kroppen och har således en 
fenomenologisk ansats som berör elevers olika livsvärldar. Texterna visar också på 
estetämnenas potential till att skapa motivation och lust till att vilja lära och de belyser också 
arbetet med estetiska lärprocesser och att dessa kan bidra till personlig utveckling.  
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Teoretiskt ramverk 

Filosofiska perspektiv 
I studien används perspektiven fenomenologi och hermeneutik. Dessa perspektiv beskrivs i 
textavsnittet nedan. Det görs även en fördjupning av Merleau-Pontys kroppsfenomenologi. 
 
 

Fenomenologi 
Ordet fenomen kommer från det grekiska ordet ´phainomenon´ och betyder ´det som visar 
sig´. Jan Bengtsson (1991, 1993, 1998, 2005) säger att genom fenomenologin kan man 
komma till fördjupad insikt om hur något egentligen förhåller sig, en ansats för att söka ett 
fenomens väsen eller essens. Inom fenomenologin ses människan som intentionell. Det 
handlar om hur vi uppfattar oss själva och världen omkring oss och vilken innebörd vi ger 
vårt handlande (Per Månson, 2007). Bengtsson (2005, s. 9-16) beskriver ett fenomen som 
något komplext som inte är direkt, oreflekterat givet och begripligt. Eller som Maud 
Söderlund (2002, s. 2) beskriver det, ett fenomen kan vara en situation eller en händelse, 
såsom något visar sig för någon. Bengtsson (2005) lyfter fram att det krävs sökande, 
iakttagande genom inlevelse, eftertanke och tolkning i spiralformade faser för att komma till 
insikt om ett fenomens kärna. Bengtsson (2005) menar att fenomenologisk forskning 
beskriver olika informanters berättelser och sedan försöker forskaren vaska fram de 
allmänna dragen om fenomenet snarare än de individuella särdragen. Forskaren kan sedan 
se mönster och meningsfulla helheter. Inom fenomenologin intresserar man sig för 
människans livsvärld, den värld vari vi lever och upplever våra vardagserfarenheter. Enligt 
Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) så grundas sann kunskap i just livsvärlden, den levda 
erfarenhetsvärlden, och de säger: 
 

Fenomenologin är kritisk mot den moderna naturvetenskapen som man menar avlägsnat sig 
alltför långt från vardagslivets grundval i sina abstraktioner, och på så sätt skapat en egen värld 
utan att tillräckligt mycket ha analyserat det fundament av vanlig mänsklig erfarenhet som den 
vilar på. (s. 165) 

 
För att närmat mig elevernas livsvärld har jag genomfört kvalitativa djupintervjuer och på 
detta sätt närmat mig elevernas livsvärld.  Studien genomsyras av Merleau-Pontys 
kroppsfenomenologiska perspektiv. Så här skriver Steinar Kvale och Svend Brinkmann 
(2009): 
 

Det viktiga är, enligt Merleau-Ponty (1999), att beskriva det givna så exakt och fullständigt som 
möjligt, att beskriva snarare än att förklara eller analysera. Det är omöjligt att ge några exakta 
instruktioner för en öppen beskrivning, och Spiegelberg (1960) belyser metoden med hjälp av 
metaforer som ´till själva saken´, ´se och lyssna´, ´hålla ögonen öppna´, ´inte tänka utan se´. I 
den fenomenologiska filosofin är objektivitet ett uttryck för trohet mot de undersökta 
fenomenen. Målet är att komma fram till ett väsensskådande genom att inte så mycket 
beskriva enskilda fenomen som att söka efter deras gemensamma väsen. Husserl betecknade 
en metod för väsensskådande som ´fri variation i fantasin´. Det innebär att man låter ett givet 
fenomen variera fritt i sina möjliga former, och det som förblir konstant under variationernas 
gång är fenomenets väsen. Fenomenologisk reduktion innebär att man låter bli att fälla något 
omdöme om existensen eller icke-existensen av en upplevelses innehåll. (s. 42-43) 



19 
 

Fördjupning av Merleau-Ponty kroppsfenomenlogi  
Merleau-Ponty (2006) hävdar: ”Jag står inte framför min kropp, jag är i min kropp, eller 
rättare sagt: jag är min kropp. Kroppen kan inte jämföras med ett fysiskt föremål utan 
snarare med ett konstverk”. (s. 115-116)  
      
Merleau-Ponty gav ut ett epokavgörande verk år 1945, Perceptionens fenomenologi. I boken 
finns ett avsnitt som för första gången i filosofins historia gav kroppen både en plats och 
betydelse i vårt sätt att se på kunskap (Gustavsson, 2000, s. 70). Under senare år har detta 
synsätt kring kroppens fått ett allt större intresse, eftersom vår självuppfattning och kunskap 
i den moderna världen mer kommit att relateras till kroppen (s. 73). Kroppen riktar sig mot 
världen i avsiktliga handlingar (s. 73). Vi är våra kroppar säger Merleau-Ponty. Vi lever med 
vår kropp och ställer den i en relation till omvärlden på ett sätt som gör att kroppen inte kan 
förstås, vare sig som enbart något mekaniskt, biologiskt eller intellektuellt. Kroppen ska 
snarare liknas vid ett konstverk, eftersom dess olika delar står i ett nära, inre, förhållande till 
varandra (s. 74). Kroppen finns i världen som upplevd och upplevande, den lever och ska ses 
som levande och benämns därför som ´den levda kroppen´. Kroppen blir det centrala för vår 
förståelse av världen (s. 74). Vidare säger Gustavsson: 
 

Våra erfarenheter sätter sig i kroppen, varmed vi först erfar världen. Fenomenologin som tradition 
riktar sig emot den kunskapsteoretiska dualism som vi har från Descartes, vilken innebär att kropp 
och själ ses som två skilda substanser. Den bestämning han gjorde av människans existens med 
orden ´jag tänker, alltså är jag till´, opponerar sig Merleau-Ponty emot och kommer med alternativet 
´jag kan, alltså är jag till´. Kropp och medvetande står i en nära relation till varandra. (s. 74) 
 

Den kunskap som sitter i kroppen och som uttrycks i den fysiska aktiviteten är icke-verbal, 
tyst kunskap. Att kunna är det samma som att kunna med kroppen, kunskapen uttrycks med 
det vi åstadkommer, våra handlingar (s. 76). Merleau-Pontys bidrag till vår förståelse av 
kunskapens natur är i detta perspektiv att han har tagit ett viktigt steg för ett vidgande av 
kunskapsbegreppet. Kunskap innefattar därmed människans samlade kapacitet, inklusive de 
kroppsliga förmågorna (s. 76).  
 
 

Vidare beskrivning av fenomenologisk analysmetod  
En fenomenologisk analysmetod går generellt att tillämpa på samhällsvetenskaplig forskning 
där arbetet med människor är centralt (Giorgi, 2009, xiv, Förordet, Szklarski, 2009). Den 
största svårigheten med användningen av Giorgis anaylsmetod är att det förekommer 
många olika versioner av den fenomenologiska filosofin. De olika versionerna och 
förändringarna av fenomenologin kan förvirra förståelsen av fenomen och upplevas obekant 
för andra forskare när de ska sätta sig in i ett, för dem nytt filosofiskt projekt (Giorgi, 2009, s. 
5). Först av allt måste de som ska sätta sig in i en undersökning få insikt om sin egen 
uppfattning och bilden av sitt vardagsliv samt det som forskaren tar för givet och läsaren 
försöker sedan anta själva idén om ett fenomenologiskt förhållningssätt. Att anta den 
fenomenologiska hållningen innebär att betrakta allt utifrån medvetandet och att titta på 
undersökningen och förstå hur den upplevs (2009, s. 87-88). 
   
När en filosof tror att han eller hon har fastställt kärnan i det fenomen eller tillstånd han 
eller hon forskar kring, är nästa steg att beskriva det så noggrant som möjligt. Detta innebär 
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att forskaren inte får lägga till eller dra ifrån något från det som visar sig. Det som förblir 
konstant under variationens gång är fenomenets väsen (s. 89). 
 
I grund och botten har användningen av den fenomenologiska metoden sitt syfte i att 
granska alla erfarenheter av ett fenomen, det vill säga så som ett objekt existerar i vårt 
medvetande, inte som det är i sig själv. Det är den precisa innebörden av fenomen i 
fenomenologin, alla objekt måste ses utifrån medvetandet. Vidare skriver Giorgi (2009): 

 
The method of free imaginative variation is then applied to the object so that its essence may 
be discovered. Finally, when that essence is determined, it is carefully described, which 
includes, when possible, the relationships the essence has with other phenomena. (s. 93) 

 
Forskaren börjar med att erhålla konkreta beskrivningar av erfarenheter från andra som har 
genomlevt situationer där fenomenet som forskaren är intresserad av har ägt rum. Vanligtvis 
är de beskrivningar som erhållits genom intervjuer och som sedan transkriberas, men 
skriftliga observationer är också möjliga att använda (s. 96). Giorgi (2009) skriver följande: 
 

The method of analysis will distill the properly psychological but with the support of all of the 
intentional objects precisely as they were lived. After all, as Merleau-Ponty (1962, s. 26) says, 
”The phenomenological attitude is assumed because it tries to understand the natural attitude 
better than the natural attitude can understand itself.” The naïveté of the participant what the 
researcher is seeking and so it usually at a loss as to how to ´please´ the researcher and as a 
consequence relates the experience being described rather straightforwardly. The subjects we 
use are phenomenologically naïve. (s. 99) 

 
All information som förekommer i rådata tas till vara av beskrivaren/forskaren som visar 
objektets upplevelser och inga anspråk görs kring de händelser som beskrivs. Forskarens 
tidigare personliga erfarenheter och alla hans eller hennes kunskap om fenomenet ska också 
sättas inom parentes (2009, s. 99-100). Att genomföra empiriskt baserad forskning ställer 
fler och större krav än vad man kanske ursprungligen inser. Giorgi menar till och med att ju 
tydligare forskaren avgränsar en studie, desto starkare blir forskningen (s. 106). Vetenskaplig 
forskning går igenom steg av kritisk granskning, både av forskaren själv och av andra. Detta 
innebär att kunskapen måste tåla vissa typer av utmaningar, även av forskaren själv. 
Förfarandet av en analysmetod måste kunna beskrivas väl så att någon annan som inte är 
insatt eller kunnig i fenomenologisk filosofi kan följa stegen och antingen bekräfta eller 
utmana resultaten (s. 113-114). 

 

Hermeneutik 
”Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi” skriver Wilhelm Dilthey (Per-Johan Ödman, 2007, s. 
39). Hermeneutiken som vetenskaplig metod inom vetenskaper som psykologi, pedagogik 
och sociologi kännetecknas av sitt studieobjekt, av innebörden i de frågor som ställs och av 
arten av den kunskap som söks. Traditionellt har hermeneutiken handlat om analys av 
texter, främst bibeltexter och antikens klassiska texter (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 235-
236). Idag står ofta begreppet hermeneutik för tolkning av alla kulturprodukter utifrån en 
kulturell förförståelse. Studieobjektet utgörs av unika mänskliga handlingar och företeelser 
sedda i sina sammanhang (Ulla Sjöström, 1994, s. 73-90). Inom hermeneutiken vill man gå 
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bakom och ta reda på hur någon egentligen tänker. Detta måste man göra genom tolkning 
och därför är den egna förförståelsen viktig menar jag. Alvesson och Sköldberg (2008) säger 
följande:  
 

En individ kan sätta sig in i en annan människas horisont. Han/hon kan då för det första försätta 
sig i dennes meningsfält, således använda sig av vad vi hittills benämnt ´empati´. Detta räcker 
dock inte. För den existentiella hermeneutiken är varje individ redan från början (´alltid redan´) 
präglad av sitt meningsfält, intentionalt i tid och rum. Detta betyder att han/hon aldrig är fri 
från föreställningar, ärvda från det förflutna, alltså förutfattade meningar. Detta är Heideggers 
nya version av den hermeneutiska cirkeln: att förstå förutsätter förförståelse, men 
förförståelsen är samtidigt ett hinder för förståelsen. (s. 245) 

 
Ibland räcker inte det sunda förnuftet till för att förstå en människa. När någon verkar 
handla irrationellt kan det bero på att han eller hon tänker, känner, upplever på ett annat 
sätt än jag själv gör. Alvesson och Sköldberg skriver följande (2008): 
 

Det gäller således för individen att förstå den värld han/hon lever i. Hermeneutiken blir av det 
skälet för existentiella hermeneutikerna något som genomtränger hela tillvaron. Varje 
förståelse, av de enklaste vardagliga ting, är samtidigt ett bidrag till bättre självförståelse.  
(s. 244) 

 
Jag har låtit mig inspireras av den allmänna tolkningsläran inom hermeneutiken för att söka 
förståelse i min tolkningsprocess och bearbetning av empirin. Det finns generellt ingen 
arbetsmodell eller arbetsgång när det gäller analys- och tolkningsprocessen inom 
hermeneutisk forskning. Det beror bland annat på att forskare har olika ingång och 
förförståelse och utifrån det kan välja olika angreppssätt för att förstå och tolka sitt 
empiriska material (Ingrid Westlund, 2009, s. 71). Det jag har gjort och varit noga med i min 
bearbetning av min empiri är att jag skrivit ut min förförståelse och konsekvenserna av den i 
relation till min studie. Förförståelsen kan givetvis spela in på hur jag gör mina tolkningar.  
 
Ödman (2007), Alvesson och Sköldberg (2008) och Westlund (2009) talar om att den 
hermeneutiska processen ofta liknas vid en spiral som på sin väg dels söker nya delar, dels 
gräver sig djupare ner i förståelsen. Den spiralliknande processen är svår att översätta i 
metodiska råd av tekniska slag (Ödman, 2007). Men det finns möjligheter att skissa några 
arbets- eller handlingsprinciper som kan guida mig i tolkningen. Jag är väl medveten om att 
jag bär med mig egna övertygelser som jag får förhålla mig till genom hela min 
tolkningsprocess. Jag har försökt att ha en genuint nyfiken hållning inför det empiriska 
materialet, med min egen förförståelse medvetandegjord. Jag önskade att texterna skulle 
tala till mig och att jag inte skulle råka lägga locket på för oväntade eller okända 
dimensioner. Jag har haft en önskan om att vara lyhörd och använda min fantasi. Ödman 
(2007) talar om att jag som forskare bör inse mina kunskapsbrister och att jag ska ge 
berättelsen en chans att utveckla sig. Vidare är det viktigt att jag blir uppmärksammad på 
vilka utsagor som är engagerade och som berör informanterna. Jag har varit noga med att 
tänka på vilka utsagor som återkommer och jag har jämfört och ordnat de huvudbudskap 
som jag funnit. Jag har letat efter tidigare forskning kring ämnen som dykt upp.  
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Förförståelse  
Våra förutfattade meningar anses ha stor betydelse inom empirisk-holistiska (kvalitativa) 
metoder såsom exempelvis fenomenologi och livsvärldshermeneutik. I fenomenologin skall 
förförståelsen medvetandegöras för att sedan åsidosättas och inte få påverka tolkningen av 
data. Vad är då förförståelse (Ödman, s. 124)? När vi försöker förstå vår omgivning påverkas 
vi enligt Hans-Georg Gadamer av tre fenomen; vår förståelsehorisont, vår kulturs historicitet 
samt vår egen verkningshistoria. Dessa fenomen kan också sammanfattas med orden 
förförståelse eller fördomar (Ödman, 2007, s. 124). Våra fördomar är ett hinder mot 
öppenhet. Både Edmund Husserl och Gadamer betonar vikten av att försöka klargöra den 
medvetna delen av vår egen förförståelse: Den omedvetna delen kommer vi tyvärr inte åt (s. 
124). Enligt Gadamer är det viktigt att vidga sin egen förståelsehorisont, förstå sin kulturs 
historicitet och att bli medveten om sin egen verkningshistoria. En annan aspekt av 
förmedlingsproblemet gäller vilken betydelse vi bör tillmäta vår förförståelse när det gäller 
läsarens förståelse av ett framlagt problem (s. 124).  
 
När det gäller företeelser vi stöter på ofta eller dagligen har vi alltså utvecklat en 
förförståelse som gör att vi inte behöver lägga ned någon möda på att tolkningsarbetet 
(Ödman, 2007, s. 58).  Sinnesintrycken, tolkningen, förståelsen och språket går samman i en 
blixtsnabb akt, det är omöjligt att urskilja några faser i den. Förutsättningen är dock att alla 
inslag i förståelsen kan samverka effektivt (s. 58). Ibland gör de inte det, t.ex. när vi är trötta 
eller okoncentrerade. Det ger genast utslag: vi gör fel, svara ´god dag yxskaft´, försöker skära 
köttet med knivens trubbiga sida etc. Då blir vi medvetna om att vår verklighetsorientering 
är beroende av att vi ständigt tolkar och förstår (Ödman, 2007, s. 58). 
 

 

Min förförståelse  
Jag vet hur det är att använda kroppen för att uttrycka tankar, känslor och upplevelser då jag 
genom åren tränats i att använda kroppen som uttrycksmedel. Under analys och 
bearbetningsfasen i uppsatsen har jag fått sätta min förförståelse åt sidan vilket inte alltid 
varit oproblematiskt. Detta har jag inte upplevt som ett hinder men jag har fått påminna mig 
själv om att inte ha en förutfattad mening om vad jag tror att eleverna ska uttrycka kring 
mina forskningsfrågor. Som det står skrivet i stycket innan sker vissa tolkningar omedvetet 
och det kan jag inte råda på. Jag har försökt att utgå från att de som kommer att läsa denna 
uppsats inte har någon förförståelse kring fenomenen utan vara noga med att skriva ut 
förlopp och skeenden och det kan säkert uppfattas som omständigt bitvis men det är ett 
medvetet val från min sida. Jag har upplevt att det varit oerhört viktigt att jag under hela 
analys- och tolkningsprocessen varit fokuserad och koncentrerad så att jag inte fått fel utslag 
vid bearbetningen. Jag har även en stor erfarenhet av undervisning då jag arbetat som 
pedagog sedan år 2001 och EOS kursen sedan år 2004. Det innebär att jag även har en stor 
insikt och kunskap om kursens struktur och uppbyggnad. Jag har också en vetskap om vilka 
övningar och moment som fungerar bra och mindre bra och har med den erfarenheten 
kunnat anpassa lektionsinnehållet. Mina personliga upplevelser av estetiska lärprocesser och 
kroppen som uttrycksmedel och kunskapsinhämtare som jag beskriver i inledningen till 
uppsatsen och som bland annat handlar om min erfarenhet kring arbetet med dans och 
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teater utgör min förförståelse och som följer med mig i mitt formande av denna uppsats. 
Arbetet kring uppsatsen har i sin tur fördjupat min egen förförståelse.  
 
 

Sammanfattning  
Genom fenomenologin kan man komma till fördjupad insikt om hur något egentligen 
förhåller sig. En ansats för att söka ett fenomens väsen eller essens. Det handlar om vilken 
innebörd vi ger vårt handlande. Inom fenomenologin intresserar man sig för människors 
livsvärldar, den värld vari vi lever och upplever våra vardagserfarenheter. Hermeneutik som 
metod inom vetenskaper som psykologi, pedagogik och sociologi kännetecknas av sitt 
studieobjekt, av innebörden i de frågor som ställs och av arten av den kunskap som söks. 
Inom hermeneutiken vill man gå bakom och ta reda på hur någon egentligen tänker. Detta 
måste man göra genom tolkning. Den hermeneutiska processen liknas vid en spiral som på 
väg dels söker nya delar, dels gräver sig djupare ned i förståelsen. Under senare år har vår 
självuppfattning och kunskap i den moderna världen mer kommit att relateras till kroppen. 
Vi är våra kroppar säger Merleau-Ponty. Vi lever med vår kropp och ställer den i en relation 
till omvärlden på ett sätt som gör att kroppen inte kan förstås, vare sig som enbart något 
mekaniskt, biologiskt eller intellektuellt. Kroppen blir det centrala för vår förståelse av 
världen. Fenomenologiska analysmetoder går generellt att tillämpa på samhällsvetenskaplig 
forskning där arbetet med människor är centralt. Att anta den fenomenologiska hållningen 
innebär att betrakta allt utifrån medvetandet och att titta på undersökningen och förstå hur 
den upplevs. Förförståelse handlar om våra förutfattade meningar och anses ha stor 
betydelse inom empiriska-holistiska (kvalitativa) metoder så som exempelvis fenomenologi 
och livsvärldshermeneutik. I fenomenologin skall förförståelsen medvetandegöras för att 
sedan åsidosättas och får inte påverka tolkningen av data.  
  

 

Studiens övergripande syfte 
Det övergripande syftet är att beskriva gymnasieelevers upplevelse av en integrerad 
undervisning i estetiska ämnen i skolan.  
 

Studiens specifika syfte 
Det specifika syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av den 
ämnesintegrerade estetkursen EOS. 

Forskningsfrågor 
1: Hur resonerar eleven kring sin individuella självbild utifrån den integrerade 
undervisningen där dans, teater, musik och bild ingått? 
 
2: Hur resonerar eleven kring gruppens betydelse för formandet av den enskildes självbild. 
 
3: Hur resonerar eleven kring sin kropp i relation till rörelsemomenten i den integrerade 
estetämnesundervisningen. 
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Metod 
 
I detta avsnitt redogörs för: Kvalitativ intervju, frågeguide, loggbok, tabell över totalt 
insamlad empiri, genomförandet innehållande urval av informanter, beskrivning av den 
inledande forskningsprocessen, bearbetning av empirin, analysmetodens utförande, 
exemplifiering av bearbetning av elevanalyserna, etiska överväganden innehållande 
eventuella konsekvenser av deltagande samt publicering. Metodkapitlet beskriver 
tillvägagångssättet vid formandet av informanternas utsagor, som baseras på tjugofyra 
intervjuer, två per informant.  Eleverna har intervjuats i början och i slutet av EOS kursen. 
   

 

Insamling av empiri - intervju 
Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 32). Den 
kunskap som produceras av sådan forskning är beroende av den sociala relationen mellan 
intervjuare och intervjuperson och bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där 
intervjupersonen känner sig fri och säker nog för att prata om privata händelser som 
kommer att registreras för senare offentligt bruk. Det är en fin balansgång mellan 
intervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för 
intervjupersonens integritet.  
   

 

Kvalitativ intervju  
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte tala med dem? Att 
samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. I en kvalitativ intervju lämnas det 
ofta utrymme för den som blir intervjuad att svara på frågor som ställs med egna ord. Den 
kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 
synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda världar menar Kvale 
och Brinkmann (2009). Vidare säger Kvale och Brinkmann (2009) följande när de talar om 
kvalitativ forskningsintervju:  
 

/.../att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. 
Strukturen är ungefär samma som i ett vardagligt samtal, men som professionell intervju för 
den med sig ett angreppssätt och en frågeteknik av arteget slag. (s. 39-40) 

 
Ibland väljer intervjuaren att ställa frågorna i en bestämd ordning, en strukturerad intervju. 
Men det är också möjligt att inte göra det och då benämns den som ostrukturerad. Louis 
Cohen, Lawrence Manion och Keith Morrison (2007) säger: 
 

The interview is a flexible tool for data collection, enabling multi-sensory channels to be used: 
verbal, non-verbal, spoken and heard. The order of the interview may be controlled while still 
giving space for spontaneity, and the interviewer can press not only for complete answers but 
also for responses about complex and deep issues. In short, the interview is a powerful 
implement for researchers. (s. 349) 
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Bo Davidson och Runa Patel (2003) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är att 
upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något. De menar att man aldrig 
i förväg kan formulera svarsalternativet för respondenten eller avgöra vad som är det 
´sanna´ svaret på en fråga. Intervjuare och intervjuperson är båda medskapare i samtalet.  
 
Inom hermeneutiken utgör förförståelsen en naturlig del för att genomföra en kvalitativ 
intervju. Det krävs dock att forskaren är medveten om sin förförståelse så att denna inte 
färgar intervjun för mycket.  Kvale och Brinkmann (2009) skriver om den kvalitativa 
forskningsintervjun och menar att genom den försöker forskaren förstå världen från 
undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter.  
 
Ytterligare en form av intervju är den halvstrukturerade livsvärldsintervjun – och den 
definieras som en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld 
i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen. Fenomenologin har genom sin 
fokusering på innebörderna i undersökningspersonernas livsvärld i hög grad bidragit till att 
klargöra förförståelseformen i en kvalitativ forskningsintervju (Kvale och Brinkmann, 2009, 
s.42). Det viktiga är enligt Merleau-Ponty (1999) att beskriva det givna så exakt och 
fullständigt som möjligt, att beskriva snarare än att förklara eller analysera. I den 
fenomenologiska filosofin är objektivitet ett uttryck för trohet mot de undersökta 
fenomenen (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 42).  Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är 
delvis inspirerad av fenomenologin. Fenomenologer är intresserade av att kartlägga hur 
människor upplever livsvärldsfenomen, medan hermeneutiska forskare intresserar sig för 
tolkningen och mening.  En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda 
vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv (s. 43). Så här skriver Kvale och 
Brinkmann (2009): 
 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld 
utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. Den liknar ett vardagssamtal, men 
som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad 
– den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär.  Den utförs enligt en 
intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. Intervjun skrivs 
vanligen ut, och den utskrivna texten och bandinspelningen utgör det material som blir föremål för 
analys. (s. 43) 

 
Det är denna intervjuform som jag använt mig av i denna studie. I de intervjuer jag 
genomfört med de tolv elever som valt att delta i studien har jag under alla intervjutillfällen 
försökt ha mina forskningsfrågor levande. Genom dessa tillfällen då kunna ge liv åt mina 
informanters livsvärldar och leta efter deras upplevelser av en integrerad undervisning i EOS 
kursen och höra hur de resonerar kring sin individuella självbild och gruppens betydelse för 
formandet av elevens självbild. Jag har också hört hur eleverna resonerar kring sin kropp i 
relation till EOS kursen.  
 
 

Tolv elevers utsagor 
Studien baseras på tolv elevers utsagor. Jag har genomfört två intervjuer per elev. En i 
augusti år 2011 vid EOS kursens inledningsskede och en i januari år 2012 vid kursslutet. Jag 
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träffade en elev åt gången och detta skedde på skoltid på i förväg inbokad tid. Vi har satt i 
ett enskilt rum på skolan där jag jobbar och eleverna går. Alla 24 intervjuer har spelats in via 
iPod och transkriberats av mig. Eleverna som deltog i studien har fått läsa 
transkriberingstexterna och de har givits möjlighet att kommentera texten efteråt. Ingen av 
de tolv eleverna som deltog i studien återkom till mig med några invändningar kring 
texterna. Jag har inte lämnat ut transkriberingstexterna till elevernas 
föräldrar/vårdnadshavare. Detta ställningstagande grundar jag på att flera av eleverna 
hunnit fylla 18 år och blivit myndiga under hösten år 2011 och stoffet från intervjuerna inte 
berört känsliga eller utelämnande fakta. 
 

 

Frågeguide 
Jag har till stor del använt mig av en frågeguide (se bilaga 3) som jag har satt samman utifrån 
undersökningens syfte. Som Kvale och Brinkmann (2009, s. 43) skriver liknar den kvalitativa 
halvstrukturerade livsvärldsintervjun ett vardagssamtal och den är varken ett öppet samtal  
eller utgår helt från ett slutet frågeformulär. Livsvärldsintervjun utförs enligt en 
intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. De tolv 
eleverna har fått samma frågor ställda under intervjun. Den första och den andra intervjun 
baseras i stort sätt samma frågeguide, med den skillnaden att den första ställer frågor om 
eventuella föreställningar kring EOS kursen och den senare utgick från frågor om hur 
eleverna upplevt EOS kursen.  Dessa frågeguider har sedan legat till grund för 
utkristalliserandet av de naturliga enheter som vuxit fram under analysförfarandet. Jag har 
klart och tydligt informerat eleverna om att de gärna fått lägga till ytterligare stoff under 
intervjuerna även om jag inte ställt frågor kring detta. Det kunde vara sådant som eleverna 
upplevde att jag missat och som var av vikt för dem. Detta skedde dock inte i någon större 
utsträckning. Det som däremot hände under flera av intervjuerna var att ordningen på 
frågorna som jag utgick ifrån ändrade ordningsföljd och detta på grund av att samtalen tog 
sådana vändningar. Dock ställde jag alla frågor från guiden till samtliga elever.  
 
Kvale och Brinkmann, (2009, s. 31) menar att forskningsintervjun ligger så nära vardagens 
samtal och kan leda till föreställningar om att den är ganska enkel att utföra, men att den 
enkelheten är bedräglig. Den har dock bidragit till forskningsintervjuns popularitet. Det är 
alltid enkelt att börja intervjua utan att förbereda sig eller tänka efter. Jag har jobbat hårt 
med att inte försöka påverka eleverna med mina frågor utan försökt vara så neutral som 
möjligt. Jag har jag nickat och bejakat deltagarna under intervjun men försökt att inte visa 
för mycket uttrycksfulla ansiktsuttryck. Eleverna i studien är anonymiserade. Jag har valt att 
kalla deltagarna elev 1, elev 2 osv. Det går inte att utläsa vilket kön eleverna har och det går 
inte heller att se hur många pojkar respektive flickor som deltar i studien. 
 
Troligt är att informanterna svarat på mina frågor utan att försöka lista ut vad de tror att jag 
önskar höra för svar. Jag har poängterat att de får vara kritiska till kursen EOS och att om de 
väljer att lyfta fram något av en mer kritisk karaktär kommer detta inte att påverka 
bedömningen av dem negativt och i slutänden leda till ett lägre slutbetyg. I EOS kursen är vi 
fyra lärare som bedömer eleverna och sätter betygen tillsammans. Eleverna var informerade 
om att jag inte var ensam bedömare av dem när betygen skulle sättas. Här är det svårt för 



27 
 

mig att få vetskap om hur eleverna resonerar kring de frågor jag ställer under intervjuerna. 
Är det så att de undanhåller viss information kring kursen som jag inte får vetskap om för att 
de är medvetna om att jag är en av fyra lärare som i slutet av EOS kursen kommer att 
bedöma och sätta betyg på dem?  Skulle de svarat annorlunda på frågorna om det varit 
någon annan än jag som intervjuat, någon som inte skulle sätta betyg? Efter avslutad EOS 
kurs utvärderade alla elever (totalt 85 st) anonymt och dessa utvärderingar har jag nogsamt 
läst igenom och utifrån dessa kan jag dock utläsa att nästan alla elever är nöjda eller mycket 
nöjda med kursen i sin helhet. Med dessa utvärderingar i ryggen kan jag ändå förutsätta att 
de tolv elever jag intervjuat inte undanhåller fakta som är av en mer negativ klang utan att 
deras svar är ärliga i sin karaktär.   
   
   

Loggbok 
Under teater-, dans-, bild- och musikperioderna som varade i tre veckor avslutade eleverna 
med att skriva loggbok. Dessa loggböcker skrevs inte anonymt utan var tänkta att eventuellt 
fungera som ett komplement till intervjuerna. Så blev inte fallet utan dessa loggböcker har 
jag enbart läst igenom och inte hämtat stoff ifrån när jag analyserat empirin.  Jag hade svårt 
att garantera elevernas anonymitet då jag i efterhand kunde se att jag inte varit tillräckligt 
tydlig med loggböckernas syfte för studien. Några elever hade skrivit ut sina namn medan 
andra inte gjort det. Det var även elever som svarat på frågorna i loggböckerna som inte 
deltog i min studie och då var det svårt att se vilka som sagt ja till att delta i studien och vilka 
som svarat utan att fått medgivande att delta av sina föräldrar/vårdnadshavare.  
 
 

Tabell över det totala empiriska materialet  
Här nedan visas typ av insamlat empiriskt material, genererat material, omfattning av 
transkription och typ av analysförfarande. 
 
 
Typ av insamling Genrerat material Omfattning i tid/sidor 

transkription 
Typ av analys 

24 stycken 
elevintervjuer. 

Inspelningar via iPod 64 sidor Giorgis 
fenomenologiska 
analysmetod 

Loggbok - var ev. tänkt 
som komplement till 
intervjuerna. 

Lösblad 48 (4 x 12st) Ej analyserade 

Elevutvärderingar – 
ingår som moment i 
EOS kursen. 

Lösbalad  22 sidor Ej analyserade 

EOS – skriftlig 
reflektionsuppgift som 
ingår som ett moment 
i EOS kursen. 

Lösblad 23 sidor Ej analyserade 
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Genomförande 
Här beskrivs val av informanter och beskrivning av den inledande forskningsprocessen. 
Vidare sker en bearbetning av empirin genom fenomenologisk analys av empiriskt material – 
hur texten vuxit fram. Sedan sker en fördjupning av Giorgis fenomenologiska analysmetod 
samt analysmetodens utförande. Jag visar på en exemplifierad bearbetning av en av de 
tjugofyra elevanalyserna. Sedan sker en fortsatt analysbearbetning – deskriptiv utsaga. 
 
 

Urval, val av informanter 
På skolan där undersökningen genomfördes går ungefär 80 % flickor och 20 % pojkar och så 
såg även fördelningen mellan könen ut inom de fyra EOS grupperna. Totalt läste 85 elever 
kursen EOS under hösten år 2011. De gick alla i årskurs två på estetiska programmet och 
kom från inriktningarna dans, bild, musik och teater. Dessa elever var sedan slumpmässigt 
uppdelade i fyra mindre gruppkonstellationer, schemaläggaren såg till att det var en jämn 
fördelning mellan de fyra estetinriktningarna i varje grupp. Dock var det en större 
representation av antal bildelever i alla fyra grupper på grund av att skolans ledning valt att 
ta in en extra bildgrupp det året de togs in på skolan. Eleverna kunde inte påverka valet av 
grupp. Jag i min tur valde sedan ut en av dessa fyra grupper för att följa under höstterminen. 
Valet av grupp grundade jag på att jag skulle vara deras handledare under en tvåveckors 
projektperiod i slutet av kursen. Detta valde jag att inte berätta för den utvalda gruppen på 
grund av att vi fyra lärare som undervisade i kursen inte ville avslöja vem av oss lärare som 
skulle handleda respektive grupp under projektperioden. Grupperna fick veta vem av lärarna 
som skulle handleda projektet i december. Till den grupp jag valt för min studie berättade 
jag att just de var utvalda på grund av att jag skulle undervisa dem i den sista av de fyra 
perioder om tre veckor vardera som kursen är uppdela i. Det var ur denna grupp som sedan 
tolv elever aktivt tog ställning för att delta i min studie. Gruppen och jag sågs under tre 
veckor under december månad år 2011 samt ytterligare under en projektperiod på två 
veckor under januari månad 2012. Några av eleverna i den valda EOS gruppen kände jag väl 
sedan tidigare medan andra var okända för mig.  
 
 

Beskrivning av den inledande forskningsprocessen 
Under sommaren år 2011 träffade jag min uppsatshandledare från Stockholms universitet 
och vi gick igenom hur jag skulle gå till väga för att komma igång med insamlandet av 
empirin. Kort därefter bokade jag ett möte med skolans rektor och berättade om mina 
tankar kring studien. Rektor tyckte att det lät intressant och gav tillåtelse att använda elever 
som går på skolan. Jag talade även med mina tre EOS kollegor som undervisar i bild, musik 
och teater för att undersöka möjligheten att följa en av de fyra EOS grupperna under hösten 
år 2011. De hade inte några invändningar. Lärarna i EOS kursen träffar en EOS grupp under 
en treveckorsperiod för att sedan byta grupp. Detta sker fyra gånger under terminen. 
Således träffar lärarna alla elever som går kursen EOS och eleverna träffar även de fyra 
undervisande lärarna. Lärarna sambedömer varje elev och sätter de individuella betygen 
gemensamt.  
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I inledningsskedet av studien skrev jag ett informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 
som godkändes av rektor och handledare innan det skickades till hemmen. I brevet beskrevs 
studiens syfte och jag ställde frågor om hur de förhöll sig till att jag intervjuade ungdomarna 
samt läste deras texter. Jag bad dem att godkänna eller inte godkänna om deras barn fick 
delta i studien samt dokumenteras. Föräldrarna/vårdnadshavarna uppmanades ta kontakt 
med mig om de hade frågor eller ville att jag skulle förtydliga något som upplevdes oklart. De 
blev informerade om att eleverna när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien och 
att de skulle anonymiseras. Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) menar att informerat 
samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet 
med undersökningen, om hur studien i stort är upplagd och om vilka risker och fördelar som 
kan vara förenliga med deltagande i forskningsprojektet. Informerat samtycke innebär också 
att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som 
helst.  
   
 
I 19 § i Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003) står att läsa: 
 

/…/ samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. De data som har inhämtats 
dessförinnan får dock användas i forskningen. (s. 4) 

 
I början av augusti år 2011 skickades informationsbrevet hem till familjerna. Samma vecka 
besökte jag den utvalda EOS gruppen i en av skolans musiksalar och berättade om studien 
och vad den i stora drag skulle gå ut på. Jag berättade att om de hade lust att delta och fick 
för sina föräldrar/vårdnadshavare så skulle de bli intervjuade vid två tillfällen under kursen, 
en intervju i början och en i slutet av kursen. Jag informerade alla i gruppen om att ett 
deltagande eller ett ickedeltagande i studien inte skulle påverka deras bedömning i EOS 
kursen. Det fanns så att säga inte något att vinna (de fick inte några fördelar kring 
bedömningen inför betygssättningen) av att ställa upp i studien. Ett deltagande skulle bygga 
på frivillighet och lust till att vilja delta i projektet och inte upplevas som en uppoffring. Så 
här talar Cohen, Manion och Morrison (2010) om unga individers deltagande i 
forskningsstudier: 
 

There are other aspects of the problem of informed consent (or refusal) in relation to young, or 
very young, children. Seeking informed consent with regard to minors involves two stages. 
First, researchers consult and seek permission from those adults responsible for the 
prospective subjects, and second, they approach the young people themselves. The adults in 
question will be, for example, parents, teachers, tutors, psychiatrists, young leaders, or team 
coachers, depending on the researcher context. (s. 54) 

 
Givetvis kunde det bli så att eleven ville delta men att föräldrar/vårdnadshavare sa nej. 
Eleverna hade ännu inte hunnit fyllda 18 år men några av dem blev myndiga under tiden 
studien pågick. Efter en vecka fick jag tillbaka svarstalongerna från 
föräldrarna/vårdnadshavarna och det resulterade i att 12 elever ville delta i studien och 
hade fått tillåtelse. EOS gruppen bestod av totalt 20 elever så åtta elever i den utvalda EOS 
gruppen utgick i studien.  
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Bearbetning av empiri – hur texten vuxit fram 
Jag har utgått från Amedeo Giorgis fenomenologiska analysmetod och har hämtat kunskap 
kring tillvägagångssättet från metodboken The Descriptive Phenomenological method in 
Psychology, A Modified Husserlian Approach (1979, 1985, 2009).  
 

 

1: Bestämning av helhetsbetydelsen 
I detta steg har jag översiktligt gått igenom insamlad empiri samt lyssnat nogsamt på 
inspelningarna från intervjuerna och sedan transkriberat dessa. Sedan har jag läst igenom 
texterna ett flertal gånger för att få en uppfattning av helheten. Syftet var att få grepp om 
det huvudsakliga innehållet av de transkriberade intervjuerna. Jag har skrivit ned personliga 
kommentarer och iakttagelser kring det jag sett i transkriberingsmaterialet. Efter det har jag 
läst igenom mina anteckningar flera gånger. Giorgi (2009) skriver följande:  
 

Read for sense of the whole. At this point, the researcher is faced with a transcribed 
description of a specific phenomenon. In order to begin the analysis the researcher must 
assume the attitude of the scientific phenomenological reduction, a psychological perspective, 
and be sensitive to the implications of the data for the phenomenon being researched. (s. 128) 
 

  

2: Avgränsning av meningsbärande enheter 
I det andra steget har jag läst mina anteckningar ytterligare ett par gånger och då ännu mer 
ingående för att bryta ner dem till mindre delar. Giorgi (2009) skriver följande:  
 

Since most of the descriptions obtained from interviews are too long to be dealt with 
holistically, one has to break them into parts in order to do them justice. Again, every 
qualitative procedure will require this step; the differences emerge with respect to how the 
partializing is done and how the parts are understood. (s. 129)  

 

Syftet med att bryta upp texten i mindre delar var att upptäcka skiftningar i 
meningsinnehållet och därigenom avgränsa meningsbärande enheter. Dessa har varit vissa 
fraser, meningar eller rent fysiska uttryck. Dessa olika enheter syftar till att säga något nytt 
om fenomenet. Giorgi (2009) skriver följande: 

 
The lived experience of the researchers plays a role here because the discriminations taking 
place are directed toward the lived experience of the other. Cognitive processes assume a 
greater role in the next steps. (s. 130) 

 
 

3: Transformering av vardagliga beskrivningar 
I det tredje steget har jag gjort en detaljerad analys av de olika naturliga enheterna. Jag har 
formulerat de teman som dominerar en naturlig enhet och försök så enkelt som möjligt 
tematiserar uttalandena utifrån intervjupersonernas synvinkel så som det uppfattats av mig. 
Jag har reflekterat över varje enhet för att reda ut vad de står för och jag har försökt tyda 
och tolka meningen i informanternas ageranden. Jag började leta efter formuleringar och 
olika begrepp (centrala teman). Jag har gått tillbaka till början av min insamling av empiri och 
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börjat granska varje enhet enskilt för att upptäcka hur livsvärlden beskrivs. Uppgiften var att 
noggrant beskriva transformationen av elevintervjuerna. Slutligen blev varje naturlig enhet 
ett uttryckt för elevernas egna ord, transformerad av mig genom noggrann beskrivning. 
Giorgi (1979) menar att analysen är kontextuell, enheterna relaterar till varandra och till det 
sammanhang som enheterna ingår i. Hjärtat i metoden är detta tredje steg, och det är 
kanske den mest intensiva och mödosamma. Giorgi tillägger att detta inte är en lätt uppgift 
(2009, s. 130). Vidare lyfter Giorgi (s. 132) fram att man måste inse att steg tre är en process 
som kommer att ta tid. Han hävdar att forskaren lever med sin empiri, ändrar och varierar 
den kontinuerligt (s. 132). Nyckeln till denna process är att forskaren läser deltagarens 
utsagor, använder fenomenologisk reduktion och beskriver deltagarnas upplevelser och gör 
dem sedan mer tillgänglig för vidare bearbetning (s. 133). När forskaren får fram en 
beskrivning av ett fenomen, läser forskaren först igenom texten för att få en känsla för 
helheten. Det blir oftast en massiv mängd av text innehållande långa beskrivningar. Dessa 
bryts sedan ner i delar som kallas för naturliga enheter. Transformerade naturliga enheter 
utgör grunden för den allmänna strukturen av upplevelsen, menar Giorgi (2009, s. 138). 

 
 

4: Framställning av fenomenets situerade struktur 
I steg fyra har jag fört samman de olika naturliga enheter och centrala teman till en enhetlig 
beskrivning av det som jag letar efter.  Centrala teman är koncentratet som jag har lyft fram 
från de naturliga enheterna. Jag har ställt frågor till de naturliga enheterna utifrån 
undersökningens/studiens syfte. Denna beskrivning speglar fenomenets situerade struktur 
och om varje beskrivning görs i en enda text är den ´situerad´.  
 
 

5: Framställning av fenomenets generella struktur 
I denna fas har jag gjort en gedigen genomgång av de situerade beskrivningarna. Här knyts 
alla intervjuers centrala teman samman till en deskriptiv utsaga. Jag har identifierat de 
centrala teman som träder fram i de olika beskrivningarna. Under själva 
meningskoncentreringen har jag fått möjlighet att analysera det omfattande 
intervjumaterialet och letat efter naturliga enheter och utveckla deras huvudteman. Dessa 
teman har sedan legat till grund för mer omfattande tolkningar och teoretiska analyser.  Jag 
har gått tillbaka i min empiri för att vara säker på att jag har belägg för det jag hittat. 
 
 

Analysmetodens utförande 
I detta avsnitt kommer jag systematiskt åskådliggöra hur jag gått tillväga vid användandet av 
Giorgis fenomenologiska analysmetod för meningskoncentrering. Jag går igenom steg för 
steg för att leda läsaren genom processen. 
 
Jag har utgått från en frågeguide (se bilaga 3) vid alla 24 intervjutillfällen. Den har legat till 
grund för både den första och den andra halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Sedan har jag 
transkriberat de tjugofyra intervjuerna (Steg 1 i Giorgis analysförfarande). Det är jag själv 
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som transkriberat materialet för att få en god kännedom om materialet och helheten. 
Transkriberingstexterna finns inte med som bilagor i denna uppsats utan har fungerat som 
råmaterial. Sedan har jag läst igenom och bearbetat texterna ingående.  Vidare har jag delat 
in elevernas transkriberade intervjuer i meningsenheter (naturliga enheter). (Steg 2 i Giorgis 
analysförfarande). Samtalen med eleverna följde i stort sett samma flöde och baserades på 
frågorna från min sammansatta frågeguide. Detta innebär att de frågor som jag formulerat i 
stort sett blev de naturliga enheter som växte fram under analysen av empirin. Detta 
utmynnade ut i ett omfattande material och eftersom denna D-uppsats om 30 hp inte ska bli 
allt för omfattande har jag valt att sätta samman några av de naturliga enheterna då de 
liknar varandra innehållsmässigt kring de centrala teman som vuxit fram i bearbetningsfasen 
och detta ser jag är möjligt utifrån Giorgis analysmetod (2009, s. 180). Jag redogör för åtta 
naturliga enheter som utkristalliserats efter analysen i två kategorier.  Den ena figuren visar 
intervjuer genomförda vid kursstarten och den andra figuren visar intervjuer från kursslutet. 
I resultatdelen visar sig de centrala temans som analyserats fram. 
 

 
Åtta naturliga enheter. Dessa bearbetas utförligt i textavsnittet som följer. 
 

Naturliga enheter – baserade på intervjuer 
från inledningen av kursen 
 

Naturliga enheter – baserade på intervjuer 
från slutet av kursen 

1: Kursens eventuella påverkan/Chans till 
utveckling/Mål 
 

1: Nuläge/Förväntningar 

2: Utforskande 
 

2: Utforskande 

3: Kreativitet 
 

3: Kreativitet 

4: Spränga gränser 
 

4: Spränga gränser/Förvånat sig själv 

5: Styrkor/Svagheter 
 

5: Styrkor/Svagheter 

6: Tillit/ Tankar kring gruppen 
 

6: Tillit - Stöttning 

7: Begränsningar/Oro 
 

7: Tankar kring mod 

8: Kroppen som kunskapsinhämtare/När 
orden inte räcker till 

8: Kroppen som uttrycksmedel 
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Exemplifierad bearbetning av en av de tjugofyra elevanalysernas förförståelse 

från kursstart 
Så här ser ett bearbetat exempel ut från en av de tolv informanterna. (Steg 3 i Giorgis 
analysförfarande) 
 

Naturliga enheter och centrala teman 
 

Naturliga enheter - Baserad på frågor från frågeguiden  
(Elev 1) 

Centralt tema av 
inledningen av EOS 
kursen 

Kursens eventuella påverkan 
 
Det jag har känt hittills är att jag har blivit väldigt inspirerad av 
alla de andra för de är så himla kreativa och har så himla många 
bra idéer. Så kanske att jag kommer tänka lite mer kreativt. 
 

Inspirerad av andra, 
reflekterar över sin egen 
kreativitet. 

Tankar kring gruppen 
 
Det är kul att man får lära känna flera och se vad de andra 
esteterna gör på sina inriktningar och att de är så duktiga på det 
de gör.  
 

Lära känna flera 
individer, nyfiken på vad 
de andra esteterna gör. 

Utforskande, vad handlar det om? 
 
Att pröva nya saker och se vad man kan göra med t.ex. musik 
och hur man kan skapa olika grejer. Att man helt enkelt prövar 
sig fram och det får bli fel och pröva nytt tills man kommer fram 
till något bra. 

Skapande, pröva sig 
fram. 

Spränga gränser 
 
Jag vet inte, det kan t.ex. vara att jag vågar pröva något nytt som 
jag kanske inte skulle våga, kanske att jag aldrig skulle våga ställa 
mig upp och sjunga framför musikelever, men att jag kanske 
skulle våga göra det och att det kan ge någonting positivt och att 
man på så sätt utvecklas som människa. Det är då man tar de här 
nya stegen som man liksom kan utvecklas tror jag. Och det kan 
ju vara i vardagen också tänker jag t.ex. att man är spontan och 
gör saker som man inte brukar göra. 

Våga pröva nytt, mod, 
utvecklas som människa, 
överskrida den 
komfortabla zonen. 

Kreativitet 
 
Jag tycker att jag känner mig kreativ när jag tecknar och målar 
för jag gillar det väldigt mycket. Ibland när jag känner mig 
stressad så hemma så får jag ut min kreativitet. Men det 
behöver inte bara vara att skapa saker utan man kanske 
analyserar mera och känner sig kreativ, inte bara skolarbete utan 
mer kanske livet eller. Jag tror att det är bra att skriva också. 

Utlopp för stress genom 
att skriva.  
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Styrkor och svagheter 
 
Svårt att svara på, hittills så tycker jag i alla fall att i musiken att 
vi har spelat tillsammans och jag kan märka på mig själv att det 
inte var så svårt och jag blir lite stolt över mig själv även om det 
inte är bra, att det är bra för att vara jag. Att jag spelar gitarr 
som jag inte har spelat på jättelänge och jag hänger med lite i 
alla fall. Att man känner sig lite bra. Kanske att man kan mer än 
man tror att man kan lära sig mycket. 

Stolthet, kan mer än man 
tror. 

Oro 
 
Jag tycker att det är viktigt att man hamnar i en bra grupp som 
man trivs i och att alla liksom har förståelse för varandra och att 
man blir stöttad av varandra. Det skulle vara jobbigt om folk 
pratade illa om en bakom ryggen eller börja skratta åt den som 
försöker. Det är också jobbigt att vi slutar så sent på schemat för 
då är jag så trött och kan bli lite omotiverad. 

Förståelse för 
individernas olikheter. 
Bli stöttad av andra.  

När orden inte räcker till 
 
När man har typ ångest kan det vara skönt att skriva eller teckna 
eller lyssna på musik. Om jag känner mig glad och uppåt då visar 
man kanske mer med kroppen och det är ju inte alltid medvetet 
och det är väl samma om man är ledsen. 

Visar med kroppen men 
inte alltid medvetet.  

Tillit 
 
Att man känner att man kan lita på någon och man kan ha tillit 
till sig själv också. Man kanske vågar ge sig ut på okänd mark för 
man vet att det kanske finns någon där som man vågar göra det 
med. Kanske göra saker man inte gjort tidigare för att man har 
en tillit till personen. 

Tillit till sig själv. Okänd 
mark. Våga göra saker 
men inte gjort tidigare. 

Begränsningar 
 
Ja, det kan vara om man känner sig obekväm i en grupp. Ibland 
har man dåliga dagar och då kan man känna sig lite 
tillbakadragen och då kan det vara svårt att koma tillbaka och 
inte fortsätta bli behandlad som en sådan person, kan vara svårt 
att komma ur en sådan roll, och då blir man inte direkt särskilt 
kreativ för då tänker man på annat. Jag tror också att man kan 
känna sig begränsad om man känner sig osäker. Vissa osäkra 
personer kan uppfattas som väldigt självsäkra fast egentligen är 
det bara ett spel medan andra kanske bara blir tysta och säger 
inte så mycket men jag tror det har väldigt mycket att göra med 
hur man föst kommer in i en grupp, vad man ger sig själv för 
första intryck. Eller om man går in med inställningen att det här 
blir spännande och jag kommer vara mig själv då blir det en 
annan sak, det är jättesvårt. I den här EOS gruppen var det 
jobbigt i början för jag hamnade med vissa människor som jag 

Obekväm i en grupp, 
dåliga dagar, svårt att 
komma ur en roll, 
osäkerhet, första 
intrycket, ensamhet. 
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inte kände så väl innan och som jag kände mig lite osäker med 
och det kändes lite jobbigt faktiskt men nu känns det som att jag 
har börjat släppa på det och att det går bättre. 

Mål 
 
Jag känner att det ska bli roligt, men musiken kändes inte så 
utmanande men man kommer nog få med sig kunskap som man 
kan använda under projektet. I de andra ämnena vill jag gärna 
upptäcka egenskaper hos mig själv som jag kan använda mig av. 

Upptäcka egenskaper hos 
sig själv. 

Kunskapsinhämtning 
 
Jag vet inte riktigt, men jag memorerar nog ganska mycket. Om 
jag tycker att något är extra intressant så lyssnar jag noga och då 
kommer jag också ihåg det och man kan skriva ner fakta och om 
jag gör saker med kroppen så kommer ju kroppen ihåg. Att man 
får göra själv då fastnar det bäst. 

Memorering, lyssnar, att 
utföra något själv. 

Negativa aspekter av EOS kursen 
 
Nej eller om man skulle jämföra sig och känna sig dålig för att 
alla är så duktiga. 
 

Jämföra med andra. 

Chans till utveckling 
 
Ja, men jag vet inte riktigt hur. 
Bra att man kommer att få analysera en föreställning. Då får 
man gå under ytan lite mer.  
 

Analysera, gå mer på 
djupet. 

 

I texten till höger klargör jag för en tematisering av informantens uttalanden. Jag har 
reflekterat över varje enhet för att reda ut vad de står för och försökt tyda och tolka 
meningen. Giorgi (2009, s. 154) menar att det är viktigt för läsaren att få kännedom om att 
analysen kräver disciplin och många försök för att få rätt uttryck. 
   
 
 

Exemplifierad bearbetning av en av de tjugofyra elevanalyserna från 

kursavslut 
Så här ser ett bearbetat exempel ut från en av de tolv informanterna. (Samma elev som i 
exemplet ovan.) 
 
Naturliga enheter och centrala teman 
 

Naturliga enheter - Baserad på frågor från frågeguiden 
(Elev 1) 

Centralt tema i slutet av EOS 
kursen 

Nuläget vid avslut 
 

Känner glädje, stolthet, alla var 
duktiga. 



36 
 

Efter vi hade gjort vår föreställning så kände jag mig 
väldigt glad och stolt över alla och att vi verkligen klarade 
det. Repet innan gick ju inte så bra så men sen så kändes 
det bara så himla skönt och sen såg vi en annans 
föreställning och de var också jätteduktiga. 
 

Spår från kursdelen 
 
För mig personligen är det projektet som har varit roligast 
och mest givande för vissa delar under kursdelen var 
många i gruppen lite trötta och orkade inte riktigt men nu 
känns det sorgligt att det är slut för nu har vi blivit en 
grupp. Jag lärde mig av folk under tiden. Jag har nog inte 
burit med mig saker direkt från kursen till projektet men 
jag har tagit användning av det vi gjort till annat i 
vardagen som t.ex. olika bildsaker som jag fick lära mig. 

Projektet har varit mest 
givande, under kursdelen var 
flera trötta och orkade inte 
arbeta fullt ut stundvis, har 
användning för en del saker från 
bilden i vardagen. 

Utforskande 
 
Ja, det har ju varit ganska många uppgifter inom vissa 
ramar som man ska förhålla sig inom under själva kursen 
men sen under projektet fick vi ju väldigt mycket egna 
tankar och vi har fått lagom med hjälp för när det har 
varit nära att krisa så har du varit där, det har varit väldigt 
skönt och särskilt i början. Alla har verkligen tagit ansvar 
för sin grej och det var verkligen en lättnad. Jag hatar när 
jag själv måste driva men nu har det verkligen varit så att 
alla har hjälpts åt. Vi har heller inte bråkat mycket och det 
har varit skönt. 

Använda många egna tankar, 
inte så styrt, lagom med hjälp, 
alla har tagit ansvar, alla har 
hjälpts åt, inte bråkat. 

Spränga gränser 
 
Jag har stått för det jag gjort och jag känner mig relativt 
säker inom alla ämnena så jag är inte jätteutmanad. Det 
hade kanske varit om jag hade stått och sjungit solo. Idag 
fick jag lära mig en dans för jag ska hoppa in för O men 
det kommer att gå bra. 

Står för det man gjort, känt sig 
säker inom de fyra 
estetämnena. 

Kreativitet – utmanad 
 
Ja, och jag har känt mig kreativ och då pratar jag ganska 
mycket och jag kommer med idéer och jag blir smittad av 
andra. Jag påverkas lätt av andras engagemang. 

Komma med idéer och smittas 
av andra i gruppen, påverkas av 
andras engagemang. 

Styrkor och svagheter 
 
I början så kände jag mig inte så säker i den här gruppen 
men nu kan jag känna bekväm och slappna av. Jag tror 
det beror på att vi har blivit mer avslappnade i gruppen. 
 

Har känt en avslappnad 
stämning. 

Blivit berörd – påverkad av något Av att se de andra i gruppen och 
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När jag ser hur mina gruppmedlemmar skapat en scen 
och den är så bra, gud vad duktiga de är då blir jag så 
berörd. 

se hur duktiga de är. 

Förväntningar  
 
Jag var nog lite obekväm och hade inte riktigt energi när 
jag tänkte på de här två veckorna i början av kursen så 
därför hade jag nog lite lägre förväntningar på själva 
gruppen. Så nu i efterhand har det blivit mycket bättre än 
vad jag trodde från början. 

Blev mycket bättre än förväntat. 

Stöttad av gruppen – tillit 
 
Alla har inte haft lika mycket energi i gruppen och det 
påverkar lite och det finns det i alla grupper men jag 
tycker att det känns bra. 
Ja, jag tycker vi har varit väldigt peppande mot varandra 
och de som i vanliga fall inte håller på med teater har fått 
göra det och vi har peppat dem och givit plats till dem 
som vill. Att man kan slappna av tillsammans och att man 
inte måste vara på ett visst sätt och att man ska ha 
respekt för varandra och ha en skön attityd.  
 

Ojämn energi stundvis från 
deltagarna, alla har varit 
peppande och givit alla plats 
och utrymme, kan slappna av 
tillsammans och visat respekt 
och en bra attityd. 

Förvånat sig själv 
 
Jag tycker att man har blivit lite säkrare när man har 
klarat av en sådan här grej för det är ändå ett stort 
projekt med lite tid. Jag är förvånad över att vi klarade 
det. 

Har blivit säkrare av att klara av 
en sådan här kurs, är förvånad 
över sig själv. 

Minnesvärt 
 
Lite bättre självförtroende tror jag.  Från att från början 
inte tycka att gruppen var den bästa nu tycka att det är 
den bästa gruppen det är lite härligt. Och sen också att vi 
fick ihop vår föreställning. 

Bättre själförtroende, tycker om 
gruppen, och nådde målet. 

Kunskapsinhämtning – kroppen som uttrycksmedel 
 
Att det är helheten som har väldigt stor betydelse, att 
man kan dela upp ämnena och ändå få samma känsla. 
Hur ska jag kunna framföra en känsla med bara bild t.ex.  
 
 

Helheten har stor betydelse, att 
man kan dela upp ämnena och 
ändå få fram samma känsla. 

Glimögonblick 
 
Det var nog när vi gjorde vår föreställning, applådtacket! 
 

Applådtacket. 

Begränsningar När andra är bättre på något, 
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Ibland kan man känna sig begränsad när andra är väldigt 
duktiga i något ämne och det känns nästan lite fult att 
man skulle försöka fast man egentligen inte kan, det var 
lite så i början. 
 

det var så i början men inte sen. 

Tankar kring mod 
 
Att göra saker som jag kanske inte skulle göra annars och 
att våga tro på att det funkar och våga kasta sig ut i något 
som man känner sig osäker på men som man ändå gör. 
Mod klingar positivt för mig. Efter första föreställningen 
kände jag mig alldeles skakig och sen helt trött. 

Göra saker man inte trodde att 
man kunde och våga tro på att 
det fungerar och kasta sig ut i 
något man känner sig osäker på 
men ändå gör. Mod klingar 
positivt. 

Elevledd lektion 
 
Det var väldigt kul och alla var väldigt intresserade av 
varandra. Många tyckte det var roligast under kursdelen. 

Det var väldigt kul och alla var 
väldigt intresserade av 
varandra. Många tyckte det var 
roligast under kursdelen. 

 
 
 

Fortsatt analysbearbetning – deskriptiv utsaga 
Vidare i min analysprocess ställde jag frågor till materialet och frågeguiden låg till grund för 
dessa. Jag ställde 15 frågor till materialet från kursstart och 16 frågor till materialet från 
kursslutet. I denna process har jag sammanställt de tolv informanternas centrala teman kring 
varje naturlig enhet och på detta sätt har jag fått fram tolv bilder av varje naturlig enhet 
(som baseras på intervjuguidens olika frågor). Analysen har visat på olika komponenter av 
hur eleverna resonerar kring EOS kursen och den vänstra kolumnen visar centrala teman 
som jag klargjort. Nedan följer två exempel från denna process. De två exemplen (av totalt 
12) jag valt att lyfta fram visar elevernas resonemang kring hur de eventuellt kommer att 
påverkas av att gå EOS kursen samt hur eleverna resonerar kring sin egen kropp i relation till 
rörelsemomenten i EOS kursen. Jag har valt ut dessa exempel för att de är har tydliga 
kopplingar till studiens syfte och forskningsfrågor.  
 
 

Centrala teman baserade på naturliga enheter för de tolv eleverna från 

kursstart  
(Steg 4 i Giorgis analysförfarande) 
 

Ställd fråga till materialet: 
1: Hur resonerar eleverna kring sin förförståelse och hur den kommer att påverkas av att 
gå EOS kursen? 
 

Naturliga enheter för 12 elever Centrala teman för 12 elever 

Kursens eventuella påverkan  

Elev 1: Det jag har känt hittills är att jag har Inspirerad av andra, reflekterar över sin 
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blivit väldigt inspirerad av alla de andra för de 
är så himla kreativa och har så himla många 
bra idéer. Så kanske att jag kommer tänka lite 
mer kreativt. 
 

egen kreativitet. 

Elev 2: Jag vet inte riktigt. Jag är väldigt 
estetisk av mig, jag har spelat teater och jag 
dansar och går bildprogrammet men det är 
ändå kul att få göra allt med gruppen och få se 
hur de andra estetinriktningarna har det här 
på skolan, men hur det kommer att påverka 
mig vet jag inte riktigt. Att jag får en bättre 
uppfattning av vad de andra gör. 

Osäkerhet inför vad som ska ske, insyn 
kring de övriga estetinriktningarna. 

Elev 3: Jag tror att jag kommer påverkas och 
utvecklas mycket och inte bara genom bild 
utan även i de andra ämnena också. När jag 
kom in på skolan så ångrade jag nästan att jag 
inte sökte de andra ämnena på skolan också. 

Utvecklas inom alla estetämnena. 

Elev 4: Jag kanske kommer att få ett större 
intresse för några av de andra estetämnena än 
mitt eget huvudämne. Jag älskar allt som har 
med estet att göra men jag har kanske inte 
gjort så mycket tidigare t.ex. teater, det har 
jag inte gjort innan så det ska bli väldigt 
intressant att pröva på det, jag tycker det är 
roligt. Kanske hitta andra sätt att utrycka mig 
på. Jag vill erövra ny kunskap. 

Ökat intresse för de andra estetämnena, 
hitta andra uttryckssätt, erövra ny kunskap. 

Elev 5: Jag tror att man blir medveten om alla 
estetiska ämnen och alla olika delar och att 
det kommer göra mycket och att jag i 
framtiden kommer att våga ta hjälp av t.ex. 
teater för att visa mina uttryck eller musik som 
är mitt huvudämne. Det tror jag är det största 
som kommer att förändra mig att jag vågar 
använda flera estetiska uttryck i framtiden. 

Medvetenhet om de andra 
estetinriktningarna, våga ta hjälp från andra 
esteter för att visa uttryck, våga använda 
andra uttryck. 

Elev 6: Jag tror att jag kommer tycka att det är 
väldigt kul så på det sättet kommer jag 
uppskatta kursen för att jag får testa på saker 
som jag vanligtvis inte gör, typ teater och dans 
som jag inte håller på med alls och då hoppas 
jag givetvis att jag ska utvecklas på något sätt 
som person. Då just att våga testa och pröva 
på att komma utanför min comfortzon för jag 
dansar inte och jag går inte på teater men 
förhoppningsvis kommer jag att lära mig 
mycket om båda ämnena och då också om nya 
sidor hos mig själv.  Hur jag kan uttrycka mig 

Testa på saker som vanligtvis inte inträffar, 
utvecklas som person, gå utanför den 
komfortabla zonen, lära mycket nytt, se nya 
sidor hos sig själv, kunna uttrycka sig. 



40 
 

med de formerna. 

Elev 7: Jag tror att jag kommer att förstå de 
andra ämnena lite bättre. När jag började så 
hade jag bild och innan så har jag haft bild och 
sånt i nian men det känns ändå som att man 
inte har så bra koll på vad de andra klassera 
gör och inte och så. När vi började typ första 
bildlektionen första terminen så prövade vi 
mycket och sen så utvecklar vi tekniker. Men 
det ska bli kul att se vad de andra gör också.  
 

Förståelse för de andra estetämnena. 

Elev 8: Jag tror jag kommer att lära mig mer 
inom de andra uttryckssätten som bild och så 
där som jag inte har hållit på med så mycket 
förut. 

Lära sig mer om de andra 
estetinriktningarna. 

Elev 9: Jag vet inte men man får ju prova på 
massor av nya grejer, det tror jag är jättebra 
för sig själv också. Man får utforska lite mer 
nya saker, jag skulle ju t.ex. aldrig gå en 
teaterkurs om det inte vore för att jag går den 
här kursen. Så då kanske man upptäcker något 
som man tycker om och som jag kanske vill 
fortsätta med. 

Pröva nya saker, utforska nya områden, 
uppleva kultur, väcka nya intressen. 

Elev 10: Jag vet inte hur mycket jag kommer 
att påverkas som person i vardagen. Jag 
kommer väl att lära mig mera om alla de olika 
estetiska ämnena i kursen och lära mig mera 
om vad de andra håller på med och inte bara 
bild som jag är mest inriktad på. Och det är 
kul. 

Lära mig mer om de andra estetiska 
inriktningarna. Ha kul. 

Elev 11: Man tvingas ju att förstå de andra 
ämnena, bild, dans och teater och analyser, vi 
har ju fått en analysuppgift och vi ska ju 
analysera dans och det är en utmaning och 
man lär sig antagligen något på det. Något 
nytt estetiskt. Inte bara tänka på musik utan 
även de andra formerna och kanske göra 
någonting av det allihop tillsammans 
förhoppningsvis. 

Tvingas att förstå de andra estetämnena, 
analysera, inte bara tänka musik utan även 
andra former och att göra någonting 
tillsammans. 

Elev 12: Jag tror att man få uppleva massor av 
olika typer av konst så att lär sig att använda 
sig av musik, bild och teater i dansen (som är 
mitt ämne då rå). Och hur man också gör, jag 
tänker så här nu att man dansar ju till musik, 
då har man takter och sådant och känslan 
också. Och i teater så visar man ju ett uttryck 
när man dansar och i bild gör man olika 

Uppleva olika former av konst, visa olika 
uttryck, utvecklas som individ genom de 
olika estetämnena. 
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gestaltningar, man gör olika statyer kan man 
säga. Man har ju nytta av allting men man 
tänker inte så ofta på det. Så genom at gå den 
här kursen så, jag brukar hålla på med musik 
även utanför den här kursen så och jag tycker 
det är jättekul och teater också har jag också 
testat på men bild har jag aldrig testat. Så det 
ska bli intressant och se hur det blir. Man 
utvecklas ganska mycket som dansare bara 
genom att använda sig av de andra estetiska 
ämnena också. 

 

 

Centrala teman baserade på naturliga enheter för de tolv eleverna från 

kursavslut 
 
Ställd fråga till materialet: 
12: Hur resonerar eleverna kring sin egen kropp i relation till rörelsemomenten i EOS 
kursen? 
 

Naturliga enheter för 12 elever Centrala teman för 12 elever 

Kroppen som uttrycksmedel  

Elev 1: Att det är helheten som har väldigt stor 
betydelse, att man kan dela upp ämnena och 
ändå få samma känsla. Hur ska jag kunna 
framföra en känsla med bara bild t.ex.  
 

Helheten har stor betydelse, att man kan 
dela upp ämnena och ändå få fram samma 
känsla. 

Elev 2: Ja, det var häftigt med stompdansen, 
det hade jag aldrig sett förut så det var coolt. 
Man har ju muskelminne som fungerar för att 
minnas och för mig om jag använder kroppen 
för att lära någonting så lär jag mig mycket 
bättre än om jag bara läser en text. När jag ska 
lära in fakta så skriver jag ner det och sen 
lyssnar jag och handrörelsen är viktig och om 
jag kollar på dans så minns jag inte men om 
jag dansar själv så kommer jag ihåg. 
 

Dansen, muskelminnet fungerat och att 
använda kroppen för att lära sig något nytt 
fungerar bättre än att bara läsa en text, 
skriva samtidigt och sen lyssna när man 
utför handrörelsen är viktig, om man bara 
tittar på dans minns man inte men om man 
dansar själv så kommer man ihåg. 

Elev 3: Inget nytt direkt, jag har alltid varit 
väldigt intresserad av att se på teater och se 
på dans och musik också men framförallt 
teater och dans där man kan använda kroppen 
som uttryckssätt. Jag har aldrig tänkt på att jag 
kan göra det själv. Jag tycker det är väldigt 

Använda kroppen som uttryckssätt, har inte 
tänkt på att man kan utföra det själv men 
upplever det som intressant, blir lätt berörd 
av andra och skulle önska att man kunde 
göra samma sak. 
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intressant. Jag blir väldigt fascinerad av när 
någon dansar väldigt bra och blir lätt berörd 
av det och jag skulle önska att jag kunde göra 
så själv också. 
 

Elev 4: Det är bra att vara uppe och röra på sig 
och man är aktiv på lektionen och inte bara 
sitter och lyssnar, då lär man sig bättre. 

Bra att röra på sig under lektionerna och 
inte bara sitta stilla. 

Elev 5: Det är väl hur man kan jobba med olika 
dynamik. Det är ju så mycket man kan göra 
med kroppen för att få fram olika känslor och 
ansiktsuttryck. Hur snabbt eller långsamt man 
gör en rörelse eller så. Jag tror att om man får 
jobba praktiskt så memorerar man bättre tror 
jag. Det är säkert olika från person till person. 
Jag tycker om att jobba praktiskt för att lära in. 
Om jag läser en manual har jag svårt att förstå 
men om jag utför själv så förstår jag mycket 
bättre. 
 

Jobba dynamiskt, mycket man kan göra 
med kroppen, få fram olika känslor och 
använda ansiktsuttryck, olika tempon för 
att utföra en viss typ av rörelser, olika för 
person till person, jobba praktiskt för att 
lära in, svårt att förstå t.ex. en manual men 
om man får utföra den själv förstår man 
bättre. 

Elev 6: Ja, jag har ju tidigare bara hållit på med 
bild och musik och egentligen inte använt 
kroppen som uttrycksmedel när jag inte har 
varit tvingad till det liksom men det är bara 
häftigt att se hur man kan skapa och förmedla 
känslor med kropp och röst och rörelse och 
ljud och över huvudtaget. Det var supercoolt 
när vi på den elevledda danslektionen när vi 
skulle förmedla en känsla genom att röra oss i 
olika nivåer i rummet och det var så stor 
skillnad på hur folk rörde sig och visade 
känslor.  
Alltså muskelminnet kan hjälpa jättemycket. 
Jag lär mig mycket bättre genom att göra i 
stället för att bara sitta och lyssna eller så 
måste jag skriva ner det eller jag lär mig mer 
om historia om jag får gå på museum och gå 
och titta på saker och vara med på ett annat 
sätt än att bara läsa en bok. Jag lär mycket 
med kroppen. 
 

Häftigt att se hur mycket man kan skapa 
med hjälp av kroppen, visa och förmedla 
känslor genom kropp och röst, ljud, 
muskelminnet hjälper till att minnas, lär sig 
bättre genom att utföra själv, stor skillnad 
på hur människor rörde sig och visade 
känslor, lär sig genom att t.ex. gå på 
museum och titta på saker och få en 
bakomliggande historia. 

Elev 7: Ja, jag har gått på flera musikaler förut 
men det är ändå så att när man sen gör det 
själv så tänker jag att det var ju inte så svårt 
egentligen, att man bara kan göra saker som 
jag inte visste att jag kunde, det är ju möjligt 
liksom. Häftigt hur man kan använda sig av alla 

Använda sig av alla ämnen tillsammans och 
blanda dem för att visa en berättelse. 
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ämnen tillsammans där du kan få musik att bli 
en dans och man kan få en bråkscen att bli så 
stark utan att egentligen använda sig av 
`riktigt` bråk, det blir så starkt och man måste 
inte skrika på varandra för att visa ilska. 
ja, genom danser och så där. Jag dansade typ i 
åttan och när jag hör vissa låtar som vi 
dansade till så minns jag stegen.  
 

Elev 8: Ja, jag tycker att man har lärt sig att 
använda alla fyra uttryckssätten även om det 
kanske har funnits i andra produktioner som 
jag har varit med i så blev jag mer medveten 
om det under den här kursen. Jag tycker att 
jag har lärt mig mer om kroppen och hur de 
integreras. 
Ja det tror jag absolut. Särskilt när det gäller 
danser och rörelser för vi övande vår dans ett 
par gånger bara och sen satt den bara. Och när 
vi dansade den på föreställningen så tänkte jag 
knappt på att jag gjorde den. Jag stod inte och 
räknade utan det kom naturligt när vi skulle 
göra saker och så. 
 

Har lärt sig mer om kroppen och hur den 
kan integreras i andra ämne, tänkte inte så 
mycket utan rörelserna bara fanns i 
kroppen. 

Elev 9: Ja, särskilt genom inom dans hur enkelt 
det är, hur mycket man kan göra för att 
gestalta en känsla genom olika rörelser, 
hackiga eller mjuka rörelser, det är verkligen 
användbart, jag tycker att vi har använt oss av 
det. Det funkar bra, kroppen lär sig ju ganska 
lätt ändå och kommer ihåg mer än man tror. 
 

Gestalta känslor genom rörelser, hackiga 
och mjuka rörelser har varit användbara, 
kroppen kommer ihåg. 

Elev 10: Det är väl just det att jag vågar ta 
plats fysiskt på scen också och man vågar 
låtsas vara dansare om man säger så. Kroppen 
är så viktig alltid, kroppen syns alltid på scen 
och man måste vara i känslan genom hela 
föreställningen. Vad man gör. 
 

Ta plats rent fysiskt på scenen, kroppen 
syns på scenen och bär en eller flera 
känslor genom föreställningen. 



44 
 

Elev 11: Vi har använt mycket musik för att 
minnas rörelser och använt mycket rytmer 
som vi gjorde i kursdelen. Det har varit lättare 
att ta till sig ny kunskap när man fått använda 
kreativa sidor.  
Eftersom dans berättar något genom 
kroppsliga uttryck lämnas det ofta väldigt 
mycket åt publiken att tolka. Det här tänkte 
jag på efter föreställningen. Dans har kunnat 
användas i projektet när man inte direkt ville 
skriva publiken på näsan genom att kanske 
säga repliken ”jag älskar dig” utan istället 
använda orden till att göra en dans och 
därigenom få publikens förståelse för 
han/hennes känslor.  

Musik för att minnas rörelser och använt 
rytmer från kursdelen, lättare att ta till sig 
ny kunskap när man får använda sin 
kreativitet, dans berättar något genom 
kroppsliga uttryck och lämnar ofta stort 
utrymme för publiken att tolka, inte skriva 
publiken på näsan, visa med rörelser i 
stället för att säga saker med ord. 

Elev 12: Ja, man brukar ju inte tänka så 
jättemycket på vad man gör med kroppen när 
man dansar men när man spelar teater eller 
sjunger eller ja, vad man nu gör så brukar man 
inte tänka så mycket på kroppen utan mer vad 
man gör. Men i teater så kan man ju använda 
kroppen ganska mycket till att visa någonting 
som t.ex. visa övertydligt och inte bara stå 
stilla. Det är en helt annan känsla när man 
visar med kroppen. Det har jag tänkt på förut 
som dansare men det är annorlunda med 
musiken, då tänker jag på instrument och 
artister och så, men man kan ju göra massor 
av ljud med kroppen och rösten så människor 
är ju också ett instrument. Kroppen vet 
mycket mer än man tror, alltså man tänker att 
det är jag som styr min kropp, men det är ju 
också lite kroppen. När man dansar t.ex. så är 
det kroppen som styr och säger till när man får 
ont, det är ju liksom inte min hjärna utan 
kroppen som säger till, jag känner ju efter men 
det är ju min kropp som berättar för mig och 
när man spelar teater så, jag kanske inte 
känner mig nervös men jag känner mig så här 
och när man sjunger och så beror det väldigt 
mycket på vad kroppen klarar av så om 
kroppen inte är uppvärmd så kan man inte 
sjunga och man kan inte röra sig lika smidigt 
och så. 
 

Brukar inte tänka så mycket utan kroppen 
bara gör, använda kroppen för att visa 
någonting, förmedla en känsla med 
kroppen, rösten förmedlar också ett 
specifikt uttryck, det är en själv som styr sin 
egen kropp, kroppen vet mycket mer än 
man tror, kroppen säger till när den får ont 
– hjärnan säger till, gör ljud med kroppen 
som ett instrument, kroppen behöver 
värmas upp. 
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I resultatdelen redogör jag för var och en av de åtta bearbetade naturliga enheter som 
presenterats på s. 32 och sammanställer de centrala teman som vuxit fram. (Steg 5 i Giorgis 
analysförfarande). Jag skriver ut en koncentrerad beskrivning av elevernas upplevelser av  
EOS kursen, hur de resonerar kring de åtta olika naturliga enheterna. Vidare säger Giorgi 
(2009) att det är viktigt med själva strukturen för skrivandeprocessen. Strukturen är tänkt att 
skildra den levda erfarenheten av ett fenomen, vilket kan inkludera olika aspekter eller 
beskrivningen av deltagarnas omedvetna (2009, s. 166). Vidare skriver Giorgi (2009): 
 

In the process of writing the structure, the researcher has to be careful not to be too bound up 
with the language of the transformations. Sometimes suck languaging can be carried over to 
the structure, but often it cannot because it is based upon partial analyses rather than an 
overview of the whole description. Thus, the writing of the structure takes a much more 
holistic perspective than the transformations themselves required. (s. 167) 

 
Giorgi (2009) menar att man bör vara medveten om att två möjliga problem kan uppstå med 
hänsyn till de naturliga enheterna. Antingen kan de göras för smala eller för vida. Om de är 
för smala märker ofta forskaren vanligtvis att meningsfulla transformationer inte kan formas, 
så forskaren startar med att kombinera två eller tre naturliga enheter så att en meningsfull 
transformation kan göras. Om de naturliga enheterna är för stora, upptäcker forskarna att 
det kan behövas separera vissa delar av den stora naturliga enheten och skapa mindre 
eftersom det är alltför innehållsrika och komplexa (s. 180). Att ändra de naturliga enheterna 
under processen för skapandet av analysen är helt legitimt, eftersom forskaren är den som 
format den ursprungliga naturliga enheten i första hand (s. 180). Vidare skriver Giorgi (2009): 
 

When the researchers assumes a researcher´s attitude in order to analyze the data, the same 
material is viewed in a different light. To assume the phenomenological attitude means to 
enter into the scientific phenomenological reduction, which means that all of the objects, 
persons, and states of affairs that the participants describes are taken to be phenomenal 
givens, that is, they are seen as subjectively construed givens, fully embedded within the 
subject perceived and understood them. (s. 181) 

 
Beskrivningen av strukturen är inte det sista steget av forskningsprocessen. Strukturen bör 
ge en djupare insikt kring olika erfarenheter, och ligga till grund för viktig kommunikation 
med läsaren. Läsarna ska ges möjlighet att återvända till empirin för att kunna få ytterligare 
insikter och göra djupare tolkningar (s. 200). 
     De transformationer av naturliga enheter som forskaren bestämmer görs genom att 
undersöka delar av helhetsbeskrivningen, men forskaren måste hela tiden vara uppmärksam 
på helheten. Giorgi (2009) menar att:  
 

Consequently, the description of the structure itself could be quite different from the way that the meaning 
units themselves were described. (s. 200)  
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Etiska överväganden 
I detta textavsnitt tar jag upp riktlinjer från Vetenskapsrådet rörande etik och forskning, 
eventuella konsekvenser av deltagande och publicering. 
 

Ett citat från Vetenskapsrådets rapportserie (2011) ger en god sammanfattning kring 
förhållningssättet kring etiska överväganden: 
 

En etik kan vi inte ha utan att vara medvetna om den. En etik kan vi inte heller ha utan att ha 
reflekterat. När vi använder ´etik´ åsyftar vi en slags teori för det moraliska området. Vi 
försöker precisera normer, gärna så generella som möjligt, som vi kan hitta goda argument för. 
Vi vill rättfärdiga vår ståndpunkt. En etik kan vara godtycklig. Vi vill också att våra antaganden 
ska kunna fungera tillsammans och gärna utgöra ett system. En etik måste kunna formuleras i 
ord.( s. 15) 

 
Jag har reflekterat över min roll och hur jag förhållit mig till mina informanter rent etiskt. 
Aristoteles börjar med att fråga vad som är det mänskligt goda, och hans svar blir att det är 
en själens aktiviteter i enlighet med dygden. Vidare säger Aristoteles att för att förstå 
moralen måste man därför förstå vad som gör någon till en dygdig person och han hade 
verkligen öga för detaljer och diskuterade sådana dygder som mod, självbehärskning, 
generositet och sanningsenlighet (James Rachels och Stuart Rachels, 2010, s. 187). 
 
Jag har vågat lita på det som mina informanter sagt och trott på att de varit sanningsenliga 
och detta förtroende upplever jag har varit ömsesidigt, att de kunde känna förtroende för 
mig. När man litar på vad människor säger gör man sig dessutom sårbar på ett speciellt sätt, 
menar jag. Vidare säger Rachels och Rachels (2010): 

 
För att kunna leva tillsammans i ett samhälle är vår förmåga att kommunicera nödvändig. Vi 
talar med varandra, läser det andra människor har skrivit, utbyter information och åsikter, 
uttrycker våra önskningar för varandra, ger löften, ställer och besvarar frågor och mycket 
annat. Utan denna typ av ömsesidiga utbyten skulle det sociala livet vara omöjligt. Men för att 
dessa ömsesidiga utbyten ska vara framgångsrika måste man kunna utgå från att vissa regler 
gäller: Man måste kunna lita på att andra människor talar sanning. (s. 194) 

 
Min övertygelse är att eleverna inte farit med osanning under intervjuerna. Om eleverna 
trots allt farit med osanning under intervjuerna kan det innebära att jag handlat utifrån 
dessa osanna utsagor och i förlängningen kanske dragit felaktiga slutsatser eller missbedömt 
informanterna, gjort felaktiga antaganden eller fattar okloka beslut när jag bearbetat min 
empiri t.ex. Jag upplever att jag och mina informanter har litat på varandra under 
intervjuerna och tagit det förgivet att vi talat sanning. Rachels och Rachels (2010, s. 194) 
menar att detta förklarar varför lögner är så sårande. Det är i grund och botten en kränkning 
av förtroenden. Birgitta Forsman (1997) säger: 
 

De som förlitar sig på den enskilde forskarens moral som en garant för en god moral i 
forskningen verkar luta sig mot en dygdetik, som går ut på att det viktiga är vilket slags 
människa man är. En forskare måste då vara en ädel person, vars hela inre skulle göra uppror 
om hon eller han gjorde eller såg något som var fel. (s. 110) 

 
Vidare säger Rachels och Rachels (2010, s. 198) att alla behöver känna mod eftersom ingen 
(inte ens forskaren) alltid kan undvika fara. Alla behöver dessutom det mod som krävs för att 
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ta enstaka risker. Ärlighet är alltid en dygd eftersom inget samhälle kan existera om dess 
medlemmar inte kan kommunicera med varandra säger Rachels och Rachels (2010, s. 198). 
 
Jag hade en strävan efter att vara uppmärksam på att mitt agerande under intervjutillfällena 
och att inte kränka informanterna. Jag var också uppmärksam på att de inte lämnade ut för 
privata detaljer som de sedan ångrat att de delgett mig. Tidigt under höstterminen år 2011 
hade jag frågat skolans rektor samt elevernas föräldrar/vårdnadshavare om de godkände att 
jag genomförde en undersökning där jag använde mig av elever som jag själv undervisade.  
Föräldrarna/vårdnadshavarna gavs möjlighet att ge sitt medgivande till ungdomarnas 
medverkan i ett kontrakt. I kontraktet godkände eleverna tillsammans med sina 
föräldrar/vårdnadshavare att jag läste deras loggböcker samt fick genomföra intervjuer. I 
kontraktet informerades det också om att ungdomarnas identiteter inte skulle 
offentliggöras. Det kan vara ett dilemma att jag och de andra tre EOS lärarna kom att sätta 
betyg på eleverna vid slutet av EOS kursen. Jag hade på ett tidigt stadium klargjort för 
eleverna att denna undersökning inte kunde påverka deras betyg i negativ bemärkelse 
oavsett om de valde att avbryta sitt deltagande i studien eller om de visade missnöje med 
EOS kursen. Som ansvarig för denna studie kunde jag garantera att inget rörande elevernas 
identitet läckte ut, men det gick inte att garantera att eleverna sinsemellan spred 
informationen vidare till andra rörande de övriga i gruppen.  
 

 

Eventuella konsekvenser av deltagande 
Jag har funderat på hur eleverna själva resonerat kring sitt deltagande. Förhoppningsvis har 
de tackat ja till att delta pga. att de faktiskt är intresserade och vill bidra till studien, men det 
går heller inte att bortse från att vissa kanske tror att ett deltagande ska gynna dem positivt i 
förhållande till själva EOS kursen och betygsättning. Det förekommer ett maktövertag från 
mig gentemot eleverna eftersom jag ska bedöma dem vid kursens slut och ge varje individ 
ett EOS betyg. Detta dilemma har jag kontrat med att hålla en öppen dialog med eleverna 
under hela EOS kursen. Jag har även konfererat med mina lärarkollegor i EOS kursen och fått 
stöd från dem när jag haft funderingar kring min positionering. Det har ställts krav på min 
moral och mitt sunda förnuft under genomförandet av studien.  
     Forskningsetiska frågor ställs på sin spets i utbildningsvetenskaplig forskning, menar 
Christer Stensmo (2002). Vidare säger han (2002) att forskningsetiska frågor uppkommer 
mer frekvent när barn och ungdomar är involverade. Det innebär att såväl barn och 
ungdomar som deras föräldrar/vårdnadshavare måste informeras och ge sitt samtycke till 
deltagande (Stensmo, 2002, Forsman, 1997). En hel del forskning genomförs i form av 
ljudbands- eller videoinspelningar av undervisningssituationer, vilket gör det lätt att 
identifiera personer som deltar i en studie. Ytterligare ett skäl är att en praktiknära forskning 
ofta genomförs av deltagande barn och ungdomars lärare eller annan lätt identifierbar 
person, varför man lätt kan spåra deltagarna i en studie via skolornas klasslistor mm 
(Stensmo, 2002, s. 27). Jag är relativt säker på att mina informanter kommer att uppleva att 
de inte blir personligt utlämnade och att de kommer se att de är anonymiserade fullt ut. Jag 
har värnat om mina informanters integritet. Jag har inte upplevt att det skett några 
konkurrenssituationer eller slitningar mellan de åtta elever som inte valt att delta i studien 
kontra de 12 som deltagit. Intervjuerna har inte skett under ordinarie lektionstid utan har 
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legat utanför schemalagd tid så därför har det heller inte uppstått några sådana situationer 
där de åtta icke deltagande eleverna blivit särbehandlade.  
 
 

Publicering 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 88) menar att konfidentialitet i forskningen betyder att 
privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. Om jag i 
min undersökning hade behövt publicera information som potentiellt inneburit att någon av 
eleverna varit identifierbar hade eleverna först getts möjlighet att godkänna om det var 
accepterat att informationen lämnades ut. Eleverna skulle också kunna bestämt att jag inte 
fick publicera innehållet. Denna situation uppstod inte i relation till denna studie.  
 
Informanterna har fått ta del av de transkriberade intervjuerna via mail och efter 
genomläsning återkopplat och gett respons på transkriberingstexten. Efter denna process 
ansåg jag att texterna mer och mer blivit mina egen och att jag nu ägde rätten till texterna 
för fortsatt bearbetning. 
 
Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 85-86) att kvalitativa forskningsintervjuare inte 
ska försöka ´lösa´ problemen med samtycke, konfidentialtet och så vidare en gång för alla 
utan att de ska hålla sig öppna för de dilemman, mångtydigheter och konflikter som tvunget 
uppstår under arbetsprocessen. Fokus hamnar därmed inte så mycket på etiska riktlinjer och 
principer som på forskarens etiska kapacitet. Här har jag fått ha fingertoppskänsla för att 
förvalta empirin och göra informanternas berättelser rättvisa i texten. Det är svårt att sia om 
vilka läsarna kommer att bli men jag ser gärna att uppsatsen når utanför Stockholms 
universitets väggar. Kvale och Brinkmann (2009) säger följande: 
 

Kännedom om värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier kan hjälpa forskaren att göra val 
där etiska och vetenskapliga intressen vägs mot varandra. Men i sista hand är det forskarens 
integritet – hennes kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet – som är den avgörande 
faktorn. Till de etiska krav som ställs på forskaren hör också att hon ska söka uppnå hög 
vetenskaplig kvalitet på den kunskap som publiceras. Det innebär att de publicerade resultaten 
ska vara så korrekta och validerade i forskningsområdet som möjligt. (s. 9) 
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Resultat 
 
I resultatdelen presenteras de naturliga enheter samt centrala teman som analyserats fram 
efter bearbetning av de transkriberade elevintervjuerna. I texten vävs de tolv 
informanternas röster samman (centrala teman) till en gemensam sammanhållen text, ett 
koncentrat eller essens av fenomenen (steg 5 i Giorgis analysförfarande). Den 
fenomenologiska reduktionen innebär att det som förblir konstant under variationernas 
gång är fenomenets väsen. Jag för samman naturliga enheter samt centrala teman från 
kursstarten ihop med materialet från kursavslutet.  
 
De naturliga enheterna förs samman i resultatdelen och beskriver elevernas upplevelser av 
en integrerad undervisning i estetiska ämnen i skolan. Genom framskrivandet av en 
sammanhållen text (essens av fenomenen) framträder det hur eleverna resonerar kring 
formandet av sin individuella självbild, gruppens betydelse för formandet av den enskildes 
självbild samt hur de resonerar kring sin egen kropp i relation till EOS kursen.  
 
 

Naturliga enheter – baserade på 
intervjuer från inledningen av kursen 

Naturliga enheter – baserade på 
intervjuer från slutet av kursen 

1a: Kursens eventuella 
påverkan/Chans till utveckling/Mål 

1b: Nuläge/förväntningar 

2a: Utforskande 2b: Utforskande 
3a: Kreativitet 3b Kreativitet 

4a: Spränga gränser 4b: Spränga gränser/Förvånat sig själv 
5a: Styrkor/Svagheter 5b: Styrkor/Svagheter 

6a: Tillit/ Tankar kring gruppen 6b: Tillit - Stöttning 
7a: Begränsningar/Oro 7b: Tankar kring mod 

8a: Kroppen som 
kunskapsinhämtare/När orden inte 
räcker till 

8b: Kroppen som uttrycksmedel 

 

Redogörelse av naturliga enheter och centrala teman 
från kursstart till kursavslut 

 

1a: Kursens eventuella påverkan/chans till utveckling/mål – inledningen av 
kursen 
Eleverna tror att de kommer att påverkas av EOS kursen genom att de blir inspirerad av 
andra i gruppen och att de ges tid för reflektion över sin egen kreativitet. Det förekommer 
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osäkerhet inför vad som ska ske och eleverna tror att de ska få insyn kring de övriga 
estetinriktningarna. Vidare resonerar eleverna kring att de kommer att utvecklas och öka 
intresset och medvetenheten inom alla estetämnena och hitta andra uttryckssätt samt 
erövra ny kunskap. Eleverna hoppas våga ta hjälp från andra esteter för att visa, våga och 
använda sig av använda andra uttryck. De resonerar vidare kring att kursen ska ge chans till 
att testa på saker som vanligtvis inte inträffar och utvecklas som personer och våga gå 
utanför den komfortabla zonen. De lyfter fram att de ser fram emot att lära sig mycket nytt 
och se nya sidor hos sig själv och tror att kursen kommer att påverka dem att hitta nya sätt 
att uttrycka sig på. Eleverna tror att kursen kommer att påverka dem till att våga pröva nya 
saker och utforska nya områden samt få uppleva och ha kul. De lyfter även fram att de i viss 
mån kommer att tvingas att förstå de andra estetämnena, analysera och inte bara utgå från 
sitt huvudestetämne utan göra saker tillsammans över ämnesgränserna. De ser på EOS 
kursen med nyfikenhet och hoppas bli säkrare på vad de håller på med och få tala om vad de 
gör för att få en ökad förståelse. Eleverna talar om att de eventuellt kommer att bli påminda 
om saker de gjort när de var yngre inom de olika estetämnena och hoppas på att bli bättre 
talare och våga stå upp och tala framför andra. När eleverna leder varandra under ett 
elevlett EOS pass hoppas de på att utvecklas och får ledarskapserfarenhet. Eleverna ser en 
chans till att öka sitt sociala kontaktnät och få nya vänner samt upptäcka nya egenskaper hos 
sig själva. Som ett mål med kursen önskar de bli nöjda med slutresultatet och gå utanför sin 
komfortabla zon. Eleverna talar om att bli mer kreativa och använda flera olika sinnen och 
vrida och vända på olika situationer. De talar om att de inom teater hoppas på att få pröva 
att gå in i olika karaktärer och tänker att de kan förstå andra människor bättre då. 
 
 
 

1b: Nuläge/Förväntningar – från slutet av kursen 
Efter elevernas slutföreställning känner eleverna glädje, stolthet och lyfter fram att alla var 
duktiga. De talar om att pressen på dem har släppt efter föreställningen. Några av eleverna 
har aldrig gjort en föreställning förut så de väljer att beskriva hela processen från början till 
slut som något de känner stolthet över. De talar om storhetsvansinne just på grund av för 
alla var så bra och det gick bra. De talar om att det var en betydelsefull föreställning med en 
stark frågeställning som väckte många tankar hos gruppen och publiken. Eleverna talar om 
att de under föreställningsprocessen kom varandra närmare och gruppkänslan blev stark. De 
lyfter att det kändes bra att få respons från andra tre EOS grupperna. Flera elever talar om 
att de vill göra om det. De är förvånade över hur mycket de hunnit åstadkomma på så pass 
kort med tid. tidsförloppet. Projektperioden har varit intensiv och viss trötthet har infunnit 
sig. Eleverna reflekterar över hur olika de fyra EOS föreställningarna blev trots att de sett 
samma ursprungsfilm. Några av eleverna hade önskat fler lektionstillfällen i varje estetämne 
och de förvånades över att det krävdes större ansträngning än förväntat. Vidare hade några 
elever låga förväntningar på kursen inledningsvis men är väldigt nöjda i efterhand. Eleverna 
upplever att de fått testa på de fyra estetämnena och har haft roligt och känslan är positiv. 
De talar om att gruppen skapat spännande scenlösningar och att de har förmedla känslor på 
ett nytt sätt. De talar även om att estetämnena undervisades på ett sätt som de inte hade 
förväntat sig. 
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2a: Utforskande - inledningen av kursen 
När eleverna resonerar kring vad utforskande kan stå för lyfter de fram att det kan handla 
om skapande och att våga pröva sig fram. De talar om aspekter av ovisshet och att ge sig ut 
på mer okänd mark och våga pröva sig fram och inte veta vart de är på väg. Eleverna 
resonerar kring att få nya tankar och att gestalta känslor och en vilja att lära sig nya saker. De 
lyfter in aspekter som att först lära grunder inom de olika estetämnena för att våga pröva 
nya saker, göra saker som de inte är helt säker på. De resonerar om att utforskande handlar 
om att söka ny kunskap och nya erfarenheter och vrida och vända på begrepp och pröva på 
nya saker och se vad som händer. Eleverna ser att utforska inom de fyra estetämnena är 
spännande och det inte förekommer prestationsångest. Några av eleverna talar om att hitta 
nya sätt att röra sig på och att hitta sin egen känsla. 
 
 
 

2b: Utforskande - från slutet av kursen 
Vid kursslutet resonerar eleverna kring utforskande som ett sätt att använda många egna 
tankar och att det inte så styrt från lärarhåll, eleverna upplever att de fått lagom med hjälp 
från lärarna som undervisat i kursen och alla har tagit ansvar och har hjälpts åt. De upplever 
att det varit relativt konfliktfritt vilket bidragit till att de getts möjlighet att våga utforska 
inom de olika estetämnena.  Några ser att de har getts möjlighet att utforska inom musiken 
samt läsa texter.  Några andra elever talar om att de kände att de fick utforska när de höll en 
bildlektion för de andra i gruppen. Utforska i EOS kursen har handlat om att gå mer på 
djupet och arbetat seriöst och det har känts mer på riktigt att få göra med kroppen och gå in 
i skapandet, det har bidragit till en större säkerhet. Eleverna lyfter fram syftet med EOS 
kursen, att det handlar om att få pröva att utforska inom de olika estetämnena. De har fått 
göra helt nya saker och vissa elever upplever att de blivit tvungna till att utforska och att det 
har upplevts lite nervöst. Bra grupp med många starka viljor och stämningen har gjort att de 
har vågat säga vad man tänker. Eleverna upplever att de fått många tillfällen till att få 
utforska och för ett flertal elever var dansat ett nytt och outforskat ämne.  
 
 
 

3a: Kreativitet – inledningen av kursen 
När eleverna reflekterar över hur de tänker kring kreativitet svarar de att de genom att få 
utlopp för sin kreativitet kan minska sin stress. Några av eleverna talar om att det finns en 
önskan om att ha något konkret att förhålla sig till som eleverna kan utgå ifrån. Kreativitet 
handlar om att få utvecklas och göra nya saker och få fullfölja en idé. Arbetet är ofta 
processrelaterat och att de jobba mot ett projekt: Kreativitet kan handla om att spinna 
vidare på en ursprungsidé, och känna fantasi och få inspiration från andra. Det är givande att 
bolla idéer och få respons på vad man gör säger eleverna. Eleverna talar om att uppslukas av 
något och får massor av nya idéer. Några elever talar om att själva hitta på någonting när det 
inte finns någon formell uppgift. I skolans värld är det ofta uppgifter som ska göras som ingår 
i en kurs och kommer att bedömas, men här menar eleverna att kreativitet kan hämmas om 
bedömningsmomentet kommer in i bilden. Några elever talar om att de blir inspirerade av 
film och musik och filmen/musikens specifika genre och att det påverkar deras kreativitet. 
Vidare säger eleverna att det känns kreativt att gör något på ett nytt sätt som ingen annan 
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har gjort förut. Några elever säger att de är kreativa när de håller på med något av de fyra 
estetämnena och blir nöjda när de skapat något. Kreativitet handlar om att uttrycka känslor. 
 
 
 

3b: Kreativitet – från slutet av kursen 
Vid slutet av kursen resonerar eleverna över om de har känt sig kreativa under EOS kursen 
och de menar att de fått komma med idéer och smittas av andra i gruppen, de har påverkas 
av varandras engagemang. Några har medverkat i teater och dans som inte var deras tanke 
från början. Eleverna lyfter fram att de vågat hålla på med estetämnen som inte varit deras 
huvudestetämne och några har vågar göra en koreografi. De lyfter fram att de upplever att 
de har lärt sig mycket under de två projektveckorna och att de gjort saker som de inte är van 
vid. Eleverna har tänkt helhet i stället för delar. Kreativitet har handlat om att t.ex. skriva en 
text som sedan någon annan utförde under föreställningen. Eleverna talar om att alla har 
varit med och skapat slutresultatet och att det har funnits stor valfrihet. Kreativitet handlar 
om att tänka på nya sätt och att få ämnena att berätta någonting och kreativiteten har 
bundit samman allting till en helhet. I föreställningen fick eleverna ihop alla individers olika 
idéer. 

 
 

4a: Spränga gränser – inledningen av kursen 
I inledningsskedet av kursen handlar att spränga gränser om att våga pröva nytt. Det handlar 
om mod och att utvecklas som människa samt överskrida den komfortabla zonen. Eleverna 
talar också om att göra saker som känns lite obekväma och som eleverna inte riktigt 
behärskar. Eleverna resonerar kring att det kan vara obekvämt att spränga gränser relaterat 
till skapande och det kan upplevas både positivt och negativt. Några elever resonerar om att 
det handlar om att lära känna andra sidor av sig själv men också påminnas om tidigare 
positiva eller negativa upplevelser. Eleverna lyfter aspekten av att göra saker som inte sker 
ofta och de utför saker som de inte trodde de skulle våga göra. Att spränga gränser handlar 
om att ibland bli tvingad till att pröva nytt säger eleverna och att tänker positivt. Att våga 
säga ifrån kan vara att spränga en gräns medan det för en annan elev handlar om att dans är 
en utmaning, att använda kroppen eller träna upp sin röst. Eleverna resonerar om att man 
måste våga göra fel för att man ska våga spränga gränsen. 
 

 

4b: Spränga gränser/Förvånat sig själv – från slutet av kursen 
Eleverna resonerar om att våga spränga sina gränser och att det handlar om att förvåna sig 
själv och göra saker man inte gjort förut och detta har skett under EOS kursen. Eleverna 
lyfter fram att det är viktigt att våga står för det man gjort. De talar om att de har känt sig 
säkra inom de fyra estetämnena och de har inte varit rädda. Eleverna har blivit stärkta av att 
de kan sådana här saker. De upplever att det inte har varit några problem att utföra något av 
de fyra estetämnena och har vågat göra allting och har ändrat uppfattning kring synen på sig 
själva. De lyfter fram själva grupparbetet och att få säga det som poppar upp i huvudet som 
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ett sätt att spränga gränser för sitt skapande och att göra sin röst hörd. Eleverna talar om 
hur de förändrat sina sätt att bete sig i en grupprocess där flera tagit mer initiativ, vågat ta 
mer plats och lärt känna andra bättre genom att arbeta kreativt. De talar om att teatern att 
agera inför folk innebar att spränga en personlig gräns och att få upprepa något flera gånger 
ger säkerhet. Några elever talar om att de till en början känt rädsla och oro att bli tvingade 
till saker men upptäckte under tiden att det inte var så farligt och att det var en nyttig 
erfarenhet. Andra elever i gruppen talar om att spränga gränser handlar om att har stått på 
scen samt skött ljus och ljud trots att de aldrig gjort det förut. Eleverna talar om att allting 
inte behöver vara perfekt och de har blivit säkrare av att klara av en sådan här kurs och är 
förvånad över sig själva. Eleverna resonerar om att de känt sig mer bekväma i alla 
estetämnena än i inledningen av kursen. Flera elever talar om att de vågat säga mer vad de 
tycker och tänker och detta har ökat under kursens gång och de upplever att det var bra att 
projektet låg i slutet av kursen. Att spränga gränser handlar om att inte hålla tillbaka och 
våga tro på sina idéer säger eleverna.  
 
 
 

5a: Styrkor/Svagheter – inledningen av kursen 
Eleverna har reflekterat över sina styrkor och svagheter i inledningen av kursen. 
Självförtroendet kan svikta och eleverna upplever att de kan mindre än vad de kan, detta ses 
som en svaghet. Eleverna talar om att det kan vara en svaghet att vara okunnig kring teori 
relaterat till de fyra olika estetämnena. Det är en styrka att känna lust att vill lära sig nya 
saker. En svaghet kan vara känslan att inte våga och att eleverna redan satt upp 
begränsningar som hindrar dem i t.ex. en skapandeprocess säger eleverna. Att ta upp något 
som eleverna tidigare hållit på med ses som en styrka. Blyghet ser några som en svaghet och 
att de inte kan inte gömma sig bakom t.ex. en gitarr eller piano när de själva ska prestera på 
scen t.ex. Att vara nyfiken ses som en styrka medan att inte vågar uttrycka sig så starkt utan 
håller tillbaka samt blyghet kan ses som en svaghet. Ytterligare styrkor är att ha lätt för att 
lära sig saker och att försöka lära sig saker inom alla fyra estetämnena. En styrka är också att 
inte vara rädd för att pröva det som inte prövats förut. Eleverna talar om att det kan vara en 
svaghet att inte ha spelat instrument, eller ha improviserat och ser det som en utmaning att 
använda kroppen och teater. En styrka är också att uttrycka känslor. 
 

 

5b: Styrkor/Svagheter – från slutet av kursen 
Tankar kring vad som kan ses som en personlig styrka är att inte bli nervös när svenska 
språket används för att uttrycka tankar, känslor och idéer då det inte är elevens modersmål. 
Eleverna har fått fundera över om de getts möjlighet att arbeta med sina eventuella styrkor 
och svagheter under EOS kursens gång genom att arbeta praktiskt i dans, bild, musik och 
teater. Eleverna talar om att de har blivit bättre på att stå och tala inför folk och att det inte 
upplevs lika jobbigt längre. Några elever talar om att de inte dela upp sina egenskaper i 
styrkor och svagheter utan vill ta tag i eventuella hinder och vara öppna för det som sker 
runt omkring dem. Det som tidigare setts som en svaghet som att stå framför en publik och 
agera har i slutet av kursen vänt och blivit en styrka så eleverna kan se att de gått utanför sin 
komfortabla zon. Eleverna talar om att oron för att inte våga göra saker som känts obekvämt 
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inom de estetiska ämnena lättat efter att ha gått EOS kursen. Gruppen har varit en styrka i 
sig där eleverna upplevt sig bekväma och de har fått nya vänner. Eleverna talar om att ser 
det som en styrka att de fått arbeta med saker som de tidigare känt en osäkerhet inför och 
som de funderat på om de verkligen skulle klara av.  
 
 
 

6a: Tillit/ Tankar kring gruppen – inledningen av kursen 
Eleverna resonerar över vad ordet tillit står för och vad det konkret kan handla om. De lyfter 
fram styrkan i att ha tillit till sig själv och att tilliten till sig själv och andra i gruppen är 
förutsättning för att våga göra saker de inte gjort tidigare. Tillit handlar om att inte döma en 
individ eller snacka skit om någon säger eleverna. Det handlar om att utgå från sig själv och 
tro på sin egen förmåga. Att våga lita på någon annan och släppa in någon annan i sitt liv 
samt att bjuda på sig själv. Eleverna resonerar om vikten av att med hjälp av gruppstärkande 
övningar skapa ett tillitsfullt gruppklimat. Tillit kan också handla om att bevara hemligheter 
samt att våga testa och kasta sig ut i något okänt. Eleverna talar också om att finnas för 
varandra och kunna fånga upp någon om den behöver stöttning. När eleverna talar om 
gruppen lyfts det fram att EOS gruppen fungerar väl och att alla är snälla. Om man inte litar 
på sig själv är det svårt att lita på andra och om man inte känner tillit kanske man inte vågar 
spränga sina gränser: Eleverna upplever att om man inte vågar lita andra är det svårt att 
känna sig trygg. Det är viktigt att våga lita på andra när man musicerar eller dansar ihop. I 
EOS ser eleverna att de ges möjlighet att lära känna flera individer och vara nyfiken på vad 
de andra esteterna gör. Eleverna talar om att de inte känner alla individer i gruppen vid 
kursstart och de talar om att få lära känna flera elever bättre under kursens gång. Eleverna 
lyfter vikten av att kunna tänka utifrån andras perspektiv och fundera över hur andra ämnen 
uppfattas av de som inte har så stor förkunskap. Det är viktigt att bjuda på sig själv och till en 
början känns det lite jobbigt men ju längre tid de har tillsammans desto bättre går det säger 
eleverna. Bra sammanhållning. Det är viktigt att inte vara rädd för att göra bort sig.  
 
 
 

6b: Tillit/Stöttning – från slutet av kursen 
Eleverna har stundvis upplevt av en ojämn energi från deltagarna men alla i EOS gruppen har 
varit peppande och givit alla plats och utrymme. De har kunnat slappna av tillsammans och 
visat respekt och en bra attityd. Eleverna upplever att de har vågat säga det man vill och 
tagit hand om varandra; det har varit bra med tydliga regler som alla förhållit sig till och 
eleverna har varit öppna för varandras idéer. Alla individers åsikter är viktiga. Alla har lyssnat 
på varandra och samarbetet har fungerat bra och de har litat på varandra och alla individers 
idéer har tagits tillvara. Eleverna upplever att de har kommit varandra närmare och det 
känns mer som riktiga kompisar. Eleverna tycker att det är synd att kursen är slut. De talar 
om att de fått visa något personlig och våga vara öppen inför de andra och stämningen har 
varit peppande. Eleverna har uppmärksammat att folk agerar olika under stress och att 
humören hos individerna varierat. De har försökt förstå varandra och agerat bejakande mot 
varandra och gruppklimatet har varit tillåtande. Gruppen får de enskilda individerna att våga 
göra saker och om stämningen varit dålig hade de inte vågat göra saker och de hade dragit 
sig tillbaka. Individerna i gruppen och läraren skapar tillsammans ett tillitsfullt gruppklimat 
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och det är viktigt att ha en lärare som visar gruppen respekt och sätta gränser. När alla vågar 
göra nya saker smittar det av sig och fokus har inte legat så mycket på prestation. Eleverna 
delar samma upplevelser vilket känts positivt säger de. Den tillåtande och bejakande 
stämningen har gjort folk modiga och det har förekommit stor valfrihet. Alla är jämställda 
med varandra och ingen har varit utanför säger eleverna. 
 
 
 

7a: Begränsningar/oro – inledningen av kursen 
Eleverna upplever att om de känner sig obekväma i en grupp verkar det begränsande på 
deras kreativitet och skapande inom dans, bild, musik och teater. Det kan också vara svårt 
att komma ur en redan etablerad ´roll´ och genom att vara fast i den känner eleven sig 
begränsad. Att uppleva ensamhet kan också leda till att eleverna känner sig begränsade.  Det 
svenska språket kan vara en begränsning för möjligheten att uttrycka sig. Eleverna talar om 
faran att vara för snabb med att döma varandra i början och att det ibland bildas mindre 
sociala klickar i en grupp där alla inte ingår. Blyghet och att inte våga lyfts fram och några 
elever talar om rädslan att inte våga utföra vissa rörelser eller göra något fullt ut för att det 
ska bedömas av andra. Eleverna reflekterar över bedömning i relation till kursen och de vill 
inte att det ska kännas som om det är ett traditionellt klassrumsklimat i EOS kursen, de vill 
inte tänka på betygskriterier och bedömning. Det kan upplevas begränsande att utföra något 
mot sin vilja och när det är stökigt och rörigt runt om kring i salen är det svårare att komma 
in i sin egen värld. Nervositet skapar osäkerhet. Trötthet och hunger påverkar hämmande på 
kroppen och den behöver bra med sömn och näring för att orka vara kreativ. Eleverna 
upplever att de ibland kan uppleva att alla inte lär in i samma tempo, vissa lär snabbt och 
andra behöver mer tid. Några talar om tvivel och prestationsångest och favorisering som 
starka komponenter till begränsning i sin kreativitet. De talar om att det är en svår kurs som 
kräver mycket av eleverna både vad gäller analys men också rent fysiskt.  
 
 
 

7b: Tankar kring mod – från slutet av kursen 
Eleverna upplever att det är en kurs som kräver stort mod. Att de har gjort saker som de inte 
trodde att de skulle våga göra. De har kastat sig ut i något som de inte kände till innan och 
som de var osäkra på. Mod klingar positivt. Trygghet i gruppen har fått eleverna att våga och 
de har utmanat sig själv och gått över spärrar som de inte passerat om det inte varit för EOS 
kursen. Mod handlar om att våga bryta sig loss från ens egna begränsningar. Gruppen har 
varit stöttande och sagt positiva saker. Om andra vågar, vågar man själv.  Eleverna talar om 
att de känner sig självsäkra och starka. I kroppen infinner sig en känsla av styrka och att vara 
oslagbar. Mod är att våga räcka upp handen och våga ta emot respons. Våga spränga gränser 
och gå utanför sin komfortabla zon. När modet går över styr blir den övermod eller 
dumdristighet. Att man vågar säga eller göra någonting, att man vågar få fram sin tanke, 
vågar ta smällen om man får motstånd eller hamnar i en konflikt. Det är också modigt att 
våga hålla tillbaka sina åsikter ibland och våga lämna över beslut till gruppen. Under kursen 
upplever eleverna att de blivit modigare och bättre på att uttrycka känslor och kreativitet på 
nya sätt och vågat säga mer vad de tycker och tänker och håller inte inne med sina tankar, 
våga tro mer på sig själv, tro på sina idéer.  



56 
 

8a: Kroppen som kunskapsinhämtare/När orden inte räcker till – inledningen 
av kursen 
När eleverna resonerar över hur de gör för att lära sig nya saker talar de om memorering, 
lyssnande och att utföra något själv. Eleverna skriver anteckningar och upprepar olika former 
av moment för att kunskapen ska befästas. De lyfter fram vikten av att få göra själv och 
uppleva för att förstå. Flera elever väljer att rita samtidigt som de t.ex. lyssnar till en 
föreläsning. Några använder musik och gör egna låtar medan andra använder 
familjemedlemmar för att öva tillsammans med. Vissa lär bäst i grupp tillsammans med 
andra för att få nya perspektiv på saker. Många elever upplever att de aktiverar kroppen. 
Andra härmar och tar till sig synpunkter från andra för att få perspektiv. Några talar högt 
samtidigt som de läser en text för att göra texten mer levande samt höra sin egen röst. När 
orden inte räcker till för att förklara något visar eleverna med kroppen, men inte alltid 
medvetet. Kroppsrörelser och ljud hjälper till att förklara om orden inte räcker. Eleverna 
använder bild för att förklara hur något är och de kan förklara tankar och känslor som ibland 
är svåra att sätta ord på. Eleverna använder de estetiska ämnena för att visa känslor. De 
använder kroppsspråk för att förstärka och lyfta fram känslor. Inom bilden kan eleverna visa 
känslor genom olika färgval och penseldrag. Några elever försöker förklara från ett annat 
perspektiv. Vissa elever arbetar med ögonkontakt och visar med händerna.  Några elever 
skriver egna låtar eller dansar för att få ut det de vill förklara.  
 
 
 

8b: Kroppen som uttrycksmedel – från slutet av kursen 
Eleverna upplever att helheten har stor betydelse, att man kan dela upp ämnena och ändå få 
fram en och samma känsla. Inom dansen fungerar muskelminnet och att använda kroppen 
för att lära sig något nytt fungerar bättre än att bara läsa en text. Eleverna upplever att det 
fungerar att skriva samtidigt som de lyssnar och att handrörelsen är viktig. De talar om att 
ifall de bara tittar på dans minns de det inte rörelserna men om de dansar själv så kommer 
de ihåg bättre. Eleverna använder kroppen som uttryckssätt och för vissa har det varit en ny 
upplevelse. Eleverna talar om att de lätt blir berörda av andra som utför något inom t.ex. 
dansen och skulle önska att de kunde göra samma sak. Det är bra att röra på sig under 
lektionerna och inte bara sitta stilla samt att det är bra att jobba dynamiskt. Det är mycket 
eleverna kan göra med kroppen som att få fram olika känslor och använda ansiktsuttryck 
samt röra sig i olika tempon för att utföra en viss typ av rörelser.  Eleverna jobbar praktiskt 
för att lära in ny kunskap inom både estet- och teoriämnena.  Några elever har svårt att 
förstå t.ex. en manual men om de får utföra det som står i manualen själva förstår de bättre. 
De tycker att det är häftigt att se hur mycket eleverna kan skapa med hjälp av kroppen och 
rösten för att visa och förmedla känslor. De talar om muskelminnet som hjälp för minnet. 
Det är stor skillnad på hur eleverna rör sig för att visa känslor. De talar om att de lär sig 
genom att t.ex. gå på museum och titta på saker och få en bakomliggande historia kring det 
som ska läras in. Använda sig av alla estetämnen tillsammans och blandar dem för att visa en 
berättelse. Eleverna upplever att de har lärt sig mer om kroppen och hur den kan integreras i 
andra ämne och de hade inte tänkte så mycket utan rörelserna bara fanns i kroppen. 
Eleverna talar om att för att gestalta känslor genom rörelser kan de visas hackigt eller mjukt. 
Eleverna talar om att ta plats rent fysiskt på scenen och att kroppen syns på scenen och bär 
en eller flera känslor genom föreställningen. Några talar om musik för att minnas rörelser 
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och att de använt rytmer från kursdelen. Eleverna upplever att det är lättare att ta till sig ny 
kunskap när de får använda sin kreativitet. Dans berättar något genom kroppsliga uttryck 
och lämnar ofta stort utrymme för publiken att tolka och eleverna talar om att inte skriva 
publiken på näsan utan visa med rörelser i stället för att säga saker med ord. Några elever 
säger att de inte brukar tänka så mycket utan kroppen bara gör och de använda kroppen för 
att visa någonting eller förmedla en känsla. De menar att det är eleven själv som styr sin 
egen kropp och kroppen vet mycket mer än de tror och kroppen säger till när den får ont, 
det är hjärnan som säger till. Kroppen kan användas som instrument och den behöver 
värmas upp för att fungera riktigt bra.   
 
 
 

 

Sammanföring av naturliga enheter och centrala 
teman från kursstart till kursavslut 
 

Sammanföring av elevernas resonemang kring kursens eventuella 
påverkan/chans till utveckling/mål - Nuläge/Förväntningar - 1a och 1b: 
Efter att ha sammanställ de centrala temana från inledningen och avslutet av kursen med 
fokus på förväntningar, påverkan, chans till utveckling och mål så ser jag att eleverna är 
nöjda med det som de åstadkommit. De upplever att de getts möjlighet att få arbeta med de 
fyra estetämnena och har lyft att det upplevts positivt och att de har förmedlat känslor och 
uttryck både under lektioner och under föreställningen. De upplever också att de gått 
utanför sin komfortabla zon och fått upp intresset för andra estetämnen än det som är deras 
huvudämne. För vissa var det första gången som de skapade en föreställning och jag 
upplever att de känner stolthet och har vuxit som individer efter att ha genomfört kursen 
och det har uppskattats att få respons från de andra EOS grupperna vid ventileringen efter 
föreställningen. Eleverna talar om att de fått en insikt och förståelse för de andra 
estetinriktningarna på skolan och har fått en bild av vad de gör under sin utbildning. 
 
 
 

Sammanföring av elevernas resonemang kring utforskande - 2a och 2b: 
Efter att ha jämfört elevernas resonemang kring utforskande från kursstart och mot slutet av 
kursen ser jag att de getts möjlighet till att utforska inom dans, bild, musik och teater när de 
gått EOS kursen. Eleverna lyfter fram aspekten av att det är en fördel om det är ett väl 
etablerat och fungerade gruppklimat så att de vågar pröva nya saker. De talar om att de kan 
behövas vissa grundläggande tekniker för att kunna utforska vidare inom ett ämne. Vidare 
talar de i inledningen av kursen om att utforskande handlar om att söka ny kunskap och nya 
erfarenheter och vrida och vända på begrepp och pröva på nya saker och se vad som händer. 
Vid kursslutet talar de om vikten av att våga använda sina egna idéer och tankar och inte 
känna att de är för styrda av lärare och krav och måsten. De talar om att få gå in i något på 
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djupet och att använda kroppen för att gå mer på djupet i utforskandet kring dans, bild, 
musik och teater. Det är också tankeväckande att några elever talar om att de upplevt viss 
tvång och rädsla under kursen då de resonerar över utforskande. Det är ofta när eleverna 
kommit över rädslan som de kan se sig själva i nya situationer. Känslan av vinst eller seger 
kan infinna sig och ge en känsla av att eleven lärt sig något nytt och att eleven tagit ett steg i 
sin egen personliga utveckling och hittat nya sätt att uttrycka sig på. 
 
 
 

Sammanföring av elevernas resonemang kring kreativitet - 3a och 3b: 
Vid kursstart hade eleverna bilden av att kreativitet handlar om att få utlopp för sina idéer 
och att få fullfölja en idés resa från embryo till färdig produkt. De lyfte aspekten av att 
kreativa processer måste få ta sin tid och att det i skolans värld ibland kan inverka negativt 
på grund av bedömning och tidsbrist. De resonerar om att det är ok att inspireras av andra 
men ser också att det är härligt att få vara ensam om en ursprungsidé som ingen annan 
utforskat tidigare. De talar om ett tillstånd av att uppslukas av något fullt ut och få ge sig 
hän. Eleverna resonerar kring att de genom dans, bild, musik och teater ges möjlighet att 
uttrycka känslor som de relaterar till kreativitet. Vid slutet av kursen talar de om hur de känt 
sig kreativa under EOS kursen och de talar om den frihet som de upplevt att de fått från de 
undervisande lärarna och själva uppbyggnaden och formen av kursens struktur. Eleverna 
resonerar kring att de har fått stor valfrihet att välja själva hur de vill arbeta med sin 
kreativitet. Till skillnad från hur de resonerade i inledningen har de i slutet en uppfattning 
om att de smittats av alla gruppdeltagares engagemang. De resonerar kring sin förvåning 
över att de varit aktiva i ämnen som de i början av kursen inte trodde att de skulle vara 
aktiva i. Något som eleverna också lyfter i slutet av kursen är det kollektiva arbetet och att 
de har tänkt helhet och inte delar och detta har bidragit till att eleverna upplevt att de känt 
kreativitet i arbetsformerna kring särskilt projektperioden.  
 

 

Sammanföring av elevernas resonemang kring att spränga gränser/Förvåna 
sig själv – 4a och 4b: 
Vid inledningen av kursen upplever eleverna att spränga gränser handlar om att göra något 
nytt, mer okänt och gå utanför sin komfortabla zon. Det kan vara obekvämt att spränga 
gränser relaterat till skapande och det kan upplevas både positivt och negativt säger 
eleverna. För vissa elever handlar det om att lära känna andra sidor av sig själv men också 
påminnas om tidigare positiva eller negativa upplevelser. Det är relativt olika vad eleverna 
anser är att spränga en personlig gräns är och det blev tydligare efter analysen från slutet av 
kursen. Då resonerar eleverna över att det inte var så farligt som de hade tänkt sig, att de 
flesta av eleverna medverkat inom de fyra olika estetämnena antingen i skapandeprocessen 
eller uppe på scenen vid själva föreställningen. Ett reflekterande som eleverna gör är att de 
upplever att de vågar göra sin röst hörd och komma med egna idéer. Eleverna upplever att 
de inte räds för att få ett eventuellt avslag på en idé utan att de har tänkt att helheten är 
viktigast.  
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Sammanföring av elevernas resonemang kring Styrkor/Svagheter – 5a och 5b: 
Sviktande självförtroende där tvivlet tar över upplevs som en svaghet. Mot slutet av kursen 
är det många elever som upplever sig mer trygga och säkra på sig själva och vågar stå 
framför en publik t.ex. de ser en styrka i att vilja lära sig nya saker. Det upplevs som en 
svaghet att bära på en känsla av att inte våga göra vissa saker inom de fyra estetämnena 
samt att eleverna redan satt upp begränsningar som hindrar dem i t.ex. en skapandeprocess. 
Men om man tittar på hur de resonerar i slutet av kursen är det många som upplever sig 
modigare och tryggare och det finns en förvåning över att de gjort saker som de från början 
inte trodde att de skulle klara av.  
 
 
 

Sammanföring av elevernas resonemang kring tillit/Tankar kring gruppen 
Stöttning -6a och 6b: 
Tilliten inom gruppen har vuxit sig stark under kursens gång. Eleverna lyfter fram styrkan i 
att ha tillit till sig själv och att tilliten till sig själv och andra i gruppen är förutsättning för att 
våga göra saker de inte gjort tidigare. Det handlar om att utgå från sig själv och tro på sin 
egen förmåga. Det är viktigt att arbeta med gruppstärkande övningar i början av en grupps 
liv för att alla ska lära känna varandra och få insyn kring individerna i gruppen. Det är också 
viktigt att kunna tänka och sätta sig in i en annan individs perspektiv för att få en förståelse 
varför en individ agerar på ett visst sätt i en specifik situation som t.ex. i en diskussion. Under 
kursens gång har EOS gruppen kommit varandra närmare och de upplever att de känt sig 
trygga. De har tagit vara på varandras idéer och de har lyssnat till varandra. Ett tillitsfullt 
gruppklimat är en förutsättning för att de enskilda individerna ska våga uttrycka sig inom de 
fyra estetämnena och våga röra sig på mer okänd mark.  
 

 

Sammanföring av elevernas resonemang kring begränsningar/Oro/ Tankar 
kring mod – 7a och 7b: 
Eleverna upplever att om de känner sig obekväma i en grupp verkar det begränsande på 
deras kreativitet och skapande inom dans, bild, musik och teater. Begränsningarna som 
kommer fram i början av kursen är relativt individuella och berör allt ifrån det svenska 
språket, hunger, trötthet, blyghet, rädsla, nervositet, tvivel, prestationsångest och betyg och 
bedömning. Dessa faktorer spelar in när eleverna tänker på hur de påverkas som individer 
när de ska in i en för dem ny kurs. Vid kursslutet resonerar de annorlunda och talar med om 
att de vågar mer än de trodde att de skulle våga och att mycket av de begränsningar som de 
kände i början inte är lika starka längre. Eleverna är överens om att det är en kurs som 
kräver stort mod och flera vågar tro mer på sina idéer och vågar ge dem en röst. Trygghet i 
gruppen har fått eleverna att våga och de har utmanat sig själv och gått över spärrar som de 
inte passerat om det inte varit för EOS kursen. 
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Sammanföring av elevernas resonemang kring kroppen som 
kunskapsinhämtare/När orden inte räcker till/Kroppen som uttrycksmedel – 
8a och 8b: 
Det förekommer en stor variation kring hur eleverna tar till sig ny kunskap. Några jobbar 
med memorering, andra lyssnar, några vill läsa högt medan någon annan föredrar att härma. 
Det är flera som i inledningen av kursen talar om att de gärna vill utföra något själva och 
uppleva för att förstå när de ska lära nytt. Flera aktiverar sina kroppar och talar om 
muskelminnet som en källa för att ta till sig ny kunskap. Några föredrar att diskutera ny fakta 
med andra för att få vrida och vända på perspektiven och se det som ska läras in från olika 
håll. Flera elever talar om att kroppen är en viktig källa till att kunna förmedla känslor. 
Kroppsspråket är aktiverat. Vid kursslutet upplever flera elever att de fått en större insikt 
kring hur de kan använda kroppen för att förmedla tankar, känslor och uttryck genom att 
utnyttja dans, bild, musik och teater. De ser de estetiska lärprocessernas betydelse för 
kunskapsinhämtning samt hur de kan använda dessa för att förmedla budskap samt ta till sig 
ny kunskap. De är mer nyanserade i sina beskrivningar kring hur de kan använda dans, bild, 
musik och teater för att förmedla t.ex. känslor och åsikter. De ser att kroppen kan mycket 
mer än de själva tror. De ser att de kan integrera olika estetämnen för att fördjupa sina 
uttryck. 
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Diskussion 
 
I diskussionsdelen lyfts det fram en metoddiskussion där aspekter kring metodvalet samt 
tillförlitlighet och självkritik presenteras. Texten inled med att återkoppla till studiens syften 
och forskningsfrågor för att sedan leda vidare in resultatdiskussionen. Här förs allting 
samman, såsom teoretisk ramverk, aktuell forskning och studiens resultat med utgångspunk 
från studiens både övergripande och specifika syften.  
 
 

Studiens syften 
Studiens övergripande syfte har varit att beskriva gymnasieelevers upplevelse av en 
integrerad undervisning i estetiska ämnen i skolan. Det mer specifika syftet för studien har 
varit att undersöka gymnasieelevers upplevelser av den ämnesintegrerade kursen EOS. Jag 
ser att min studie även om den berättar om en förlegad kurs kan bidra med ytterligare en 
pusselbit kring de estetiska ämnenas funktion i skolan. Jag upplever att min studie visar på 
hur unga människor får insikter om sig själva och andra, de får kunskap om hur de med 
varierade metoder kan uttrycka sina tankar, känslor och idéer. De har även fått tillgång till 
kroppen som uttrycksmedel. Eleverna har genom EOS kursen fått tillgång till många 
varierande metoder som gör deras valmöjligheter större att kunna uttrycka sig varierat och 
mer nyanserat. De har fått spegla sig i andra och genom att orientera sig inom de fyra 
estetämnena fått större förståelse och insyn kring hur de kan förvalta sina egna 
kompetenser.  
 

 

Forskningsfrågor 
Studiens forskningsfrågor har genomsyrat arbetsprocessen både kring det övergripande och 
specifika syftet. Eleverna resonerar kring sin egen individuella självbild utifrån 
undervisningen i EOS kursen. De resonerar också kring gruppens betydelse för formandet av 
sin egen självbild samt relationen till sin egen kropp och estetämnesundervisning. I 
resultatdiskussionen redogörs för naturliga enheter och centrala teman som vuxit fram 
under analysfasen av elevintervjuerna som handlar om elevernas upplevelser och vad som 
formar en individs självbild. Elevernas resonemang kompletteras och vävs samman med 
forskning och kopplingar till aktuell samhällsdebatt. Syften och forskningsfrågor besvaras 
genom elevernas upplevelser av en integrerad estetämnesundervisning, arbetet med 
estetiska lärprocesser, användandet av olika sinnen, lustaspekten i lärandet, kreativitet, 
motivation, utforskande, spränga gränser, individ kontra grupp, samarbete, tillit, mod, 
förståelse för de konstnärliga uttrycken, styrkor och svagheter och kroppen.  
 
 

Metoddiskussion  
Var det rätt angreppssätt att använda kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som 
insamlingsmetod för min empiri och sedan bearbeta och analysera data utifrån Giorgis 



62 
 

(1979, 1985, 2009) fenomenologiska analysmetod? Resultaten som framträtt efter 
analysfasen upplever jag ger en bild över elevernas livsvärldar. Det har framträtt bilder av 
hur eleverna upplever en integrerad undervisning i estetiska ämnen i skolan. Genom 
analysförfarandet kommer elevernas resonemang kring deras egen självbild fram. Det 
framkommer också hur eleverna resonerar kring gruppens betydelse för formandet av deras 
egen självbild samt deras resonemang kring kroppen i relation till kursen EOS.  
 
Ödman (2007) menar att förståelsen således gäller den mänskliga existensen, dess villkor 
och möjligheter, begripandet enskilda pusselbitar, vilka kan utnyttjas som delförklaringar av 
den mer omfattande bild vi försöker förstå (s. 25). Vidare säger Ödman (2007, s. 48) att de 
hermeneutiska vetenskaperna alltså söker efter möjliga innebörder hos sina studieobjekt. 
Dessa studeras som texter och språk. Detta gäller även handlingar och ickespråkliga 
livsuttryck, som tillkommit i meningssammanhang och måste studeras i sina 
meningssammanhang för att förstås. Tolkning är följaktligen de hermeneutiska 
vetenskapernas främsta kunskapsform och som sådan en motsvarighet till de naturalistiska 
vetenskapernas information. Jag upplever att jag genom tolkningsprocessen ökat min 
förståelse för olika företeelser hos eleverna och har haft hjälp av hermeneutiken som ett 
tolkningsverktyg. Ödman (2007) menar att det är nödvändigt att tolka.  
 
   

Tillförlitlighet och självkritik 
Jag är medveten om att resultatet av studien visar på en positiv bild av EOS kursen. Eleverna 
resonerar förhållandevis okritiskt till kursen och lyfter sällan fram missnöje eller olust inför 
momenten. Funderingar jag har är hur utfallet av studien sett ut om jag intervjuat fler elever 
från EOS kursen. Troligt är att resultatet skulle sett ut på likande sätt då representationen av 
informanterna speglade den totala fördelningen av estetelever under läsåret 2011-2012. 
Detta läsår var bildeleverna fler till antalet än teater, dans och musikeleverna. (Elever på 
bildinriktningen var 33 st elever, teaterinriktningen 18 st elever, dansprogrammet 16 st 
elever och musikinriktningen 18 st elever). Informanterna i min utvalda EOS grupp bestod av 
flest bildelever och danseleverna var den minst representerade gruppen. Teater- och 
musikeleverna var likvärdiga i antal. Alla 85 estetelever skrev vid kursslutet en 
slututvärdering och den totala bilden som eleverna gav av upplevelser från EOS kursen var 
övervägande positiv. Eleverna skriver denna utvärdering anonymt och de som läser den är 
undervisande lärare i EOS kursen samt rektorerna på skolan. Jag kan således inte se att valet 
av informanter varit missvisande för studiens resultat.  
 
Under själva analysfasen kunde jag ibland uppleva att de frågeguider som jag utgått ifrån när 
jag genomförde intervjuerna kan ha påverkat eleverna i den bemärkelsen att de inte så ofta 
gått utanför mallen. Som Kavale och Brinkmann (2007, s. 43) menar så sker en 
halvstrukturerad livsvärldsintervju varken som ett öppet vardagssamtal eller som ett slutet 
frågeformulär. Intervjun utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och 
som kan innehålla förslag till frågor (s. 43). Jag kan i efterhand tycka att det är synd att jag 
varit för ickeflexibel i förhållande till mina frågeguider, då jag tror att stoffet skulle blivit 
ännu mer ´levande´ och elevernas livsvärldar skulle fått ännu mer ´liv´ om jag frångått de 
mer. Jag upplever att eleverna ville göra ´rätt´ och höll sig till mina frågor. Inledningsvis vid 
varje intervju sa jag till eleven att de var helt fria att tala om det som dök i deras huvuden 
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när som helst under samtalet, även om det var något som jag inte ställde en direkt fråga 
omkring. Detta skedde endast i något fall och det kan hända att jag inte inbjöd till 
möjligheten tillräckligt starkt. Jag vet inte hur jag skulle kunna gjort annorlunda under 
intervjuerna. Kanske skulle jag kunna låtit dem få välja mer själva vad de ville tala om i 
relation till EOS kursen. Men eftersom de i inledningen av kursen saknade kunskap om vad 
det var för kurs och enbart kunde tala om sin förförståelse upplevde jag det svårt att enbart 
låta dem berätta och inte ha frågor att förhålla sig till. Intervjuerna som jag förde med 
eleverna i slutet av kursen var inte lika styrda av frågor från mig men jag hade ändå de frågor 
jag ställt vid intervju nummer ett som underlag för att kunna göra jämförelsen från kursstart 
till kursslut i analysen av empirin. Det fanns en oro från min sida att eleverna inte skulle ta 
upp de teman som vi talat om vid intervju ett och jag vid bearbetningen av empirin inte 
skulle kunna jämföra de olika intervjusvaren med varandra. Om intervjuerna skilde sig för 
mycket åt innehållsmässigt fanns en fundering kring hur de naturliga enheterna skulle 
formas genom Giorgis fenomenologiska analysmetod.  
 
Gav frågeguiden som legat till grund för livsvärldsintervjuerna (både den första och den 
andra) utrymme för eleverna att reflektera över positiva och negativa aspekter av EOS 
kursen? Jag har klart och tydligt informerat eleverna om att de gärna fått lägga till ytterligare 
stoff under intervjun även om jag inte ställt frågor kring detta. Det kunde vara sådant som 
eleverna upplevde att jag missat och som var av vikt för dem. Detta skedde inte i någon 
större utsträckning och detta har jag skrivit om på s. 26-27. Jag har ställt frågor som tar upp 
eventuell oro, farhågor, rädslor och negativt upplevelser i relation till EOS kursen. Eleverna 
har lyft fram oro och ibland visst missnöje med att behöva bli tvingade till att utföra saker 
inom de estetiska ämnena som de till en början inte velat utföra. De har även vågat ge 
utlopp för att de tycker att kursen är bra och det har jag inte upplevt som inställsamhet från 
deras sida.  
 
Eleverna var informerade om att jag inte var ensam bedömare av dem när betygen skulle 
sättas. Vidare har jag på s. 26-27 skrivit om svårigheten för mig att få vetskap om elevernas 
ärlighetsgrad i sina svar under intervjuerna. Har det varit så att de undanhållit viss 
information kring kursen för att de är medvetna om att jag är en av fyra lärare som i slutet av 
EOS kursen kommer att bedöma och sätta betyg på dem?  Jag utgår från att de inte anpassat 
sina svar för att göra mig till lags och i förlängningen påverka sina betyg, utan att de svarat 
positivt på frågorna för att de varit nöjda. Ytterligare en fråga som jag ställt till mig själv är 
om elevsvaren sett annorlunda ut om det varit någon annan person som intervjuat dem och 
inte jag? Jag tror inte att det gjort så stor skillnad om det varit någon annan utan snarare att 
eleverna upplevt det som tryggt då vi redan hade en etablerad relation och de visste vem jag 
var. Att denna redan etablerade relation bidrog till en tryggare intervjusituation än om det 
varit någon som varit anonym för eleverna och som de inte känt sedan tidigare.  
 
Intervjun är fenomenologins främsta datainsamlingsmetod, då en intervjuare med sina 
frågor kan få tillträde till en intervjuads medvetande och skaffa sig en bild av dennes 
upplevelser och erfaranden (Stensmo, 2002, s. 119). Stensmo (s. 119) menar att en 
intervjustudie alltid i någon mening är fenomenologisk, om den ställer frågor om människors 
upplevelser och erfaranden. Det finns intervjuer som enbart handlar om att ta reda på 
kontrollerbara fakta men den sortens frågor har jag inte valt i min studie. Intervjuerna jag 
genomfört ger svar på elevernas upplevelser och resonemang i relation till EOS kursen.  
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Elevernas svar i intervjuerna rör sig kring de frågor jag ställer från min frågeguide. Steinar 
Kvale (2009) menar att intervjun är ett utbyte av synpunkter mellan två personer som 
samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Jag försökte att inte ställa ledande frågor till 
eleverna trots att jag hade mitt forskningssyfte relativt färdigformulerat för mig redan vid 
kursstarten. Men jag är medveten om att min förförståelse absolut kan ha inverkat på 
elevernas svarsfrekvens. Med förförståelse menas att vi inte uppfattar verkligheten enbart 
genom våra sinnen (Thurén, 2007, s. 60). Det som förefaller vara rena sinnesintryck 
innehåller i själva verket en god portion tolkning. Förförståelsen präglar vårt sätt att se på 
verkligheten mer än vi ofta tänker på. Förförståelsen kan ge upphov till missförstånd. Men 
poängen är inte att det är fel att ha förförståelse. Poängen är att vi inte kan förstå något över 
huvud taget utan förförståelse (s. 60).  
 
I studien har jag valt att närma mig elevernas upplevelser genom mötet med kursen EOS där 
de arbetat med dans, bild, musik och teater med ett fenomenologisk-hermeneutiskt 
perspektiv. Hermeneutik ingår i undersökningen då jag har tolkning som en del i reflektionen 
av fenomenet. Eftersom Merleau-Pontys kroppsfenomenologi är omfattande är det med ett 
mått av ödmjukhet jag söker fånga och beskriva viktiga karaktäristiska drag i det 
fenomenologiska tänkandet. Jag har jag valt intervjuer som metod för att komma närmare 
elevernas upplevelser av en integrerad undervisning i estetiska ämnen i skolan. Filosofiskt 
perspektiv och metod hänger nära samman att de inte alltid går att särskilja från varandra. 
Maria Andrén och Mia Maria Rosenqvist (2006) skriver följande om skillnaden mellan 
fenomenologi och hermeneutik och hur de kan användas i samma undersökning: 
 

Skillnaden mellan hermeneutik och fenomenologi är, enkelt uttryckt, att hermeneutiken söker 
bakom för att ta reda på hur någon egentligen tänker via tolkning och utsagor. Fenomenologen 
beskriver det som visar sig. Inom hermeneutiken är det viktigt att redogöra för den egna 
förförståelsen för då kan läsaren lättare förstå tolkningarna. Inom fenomenologin ska 
förförståelsen sättas i ´parentes´, forskaren ska helt bortse från den för att inte påverka det 
som visar sig. Trots denna skillnad mellan hermeneutik och fenomenologi kan båda ansatserna 
ingå i samma undersökning. Man kan till exempel beskriva en företeelse så som den upplevs. 
Upplevelserna (utsagorna) skrivs ut ordagrant från bandet. Sedan bearbetas och tolkas 
intervjupersonens samtliga utsagor (delar) och därefter tolkas dessa mot övriga 
intervjupersoners utsagor (helhet). (2006 s. 32) 

 

Under arbetet med Giorgis fenomenologiska analysmetod har jag gjort tolkningar av det 
empiriska materialet för att arbeta fram naturliga enheter och centrala teman utifrån 
elevernas utsagor. Här tar jag stöd från Kvales (2009, s. 227) resonemang kring hermeneutisk 
meningstolkning som förklarar att i traditionen efter Gadamer (1960) så förkastades explicit 
tanken kring att hermeneutiken enbart sågs som en metod och att förståelsen är det 
grundläggande sättet att vara för människor. Vidare säger Kvale (2009, s. 227) att en vanlig 
invändning mot intervjuanalyser är att olika uttolkare hittar olika innebörder i samma 
intervju och följaktligen så är intervjun ingen vetenskaplig metod. Det går dock att ställa 
olika frågor till en text i en analys där olika frågor leder till olika innebörder. Uttolkaren gör 
vissa antaganden som präglar de frågor hon ställer till en text och därmed bestämmer 
uttolkaren analysen (s. 227).  
 
Jag har inte låtit någon utomstående person gå igenom min empiri för att göra sig en egen 
bild, då jag upplever att det blivit en mycket större och mer omfattande bearbetning än vad 
som är relevant för uppsatsens omfång och utförande. Givetvis hade detta varit intressant 
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för att se om en ´medbedömare´ hittat andra centrala teman och naturliga enheter. Vidare 
tar Kvale (s. 228) upp problematiken med att aktuell intervjuforskning inte handlar om själva 
analysen och tolkningens variationsrikedom utan om själva forskningsfrågorna som ställs. En 
risk kan vara att frågorna inte är tydligt formulerade. Jag upplever att denna situation inte 
uppkommit i arbetet med min studie. Jag har varit uppmärksam på att lägga märke till stoff 
som inte bara stöder mitt eget undersökningsintresse. Jag har haft en medvetenhet gällande 
att inte tolkat selektivt och heller inte bara redovisa yttranden som rättfärdigar mina egna 
slutsatser.   
 
 
 

Filosofiska perspektiv i relation till studien 
Under bearbetnings- och tolkningsfasen har jag förhållit mig till hermeneutiken och Merleau-
Pontys kroppsfenomenologi. Att tolka är att ange betydelser och det gör vi när vi inte 
omedelbart förstår den verklighet vi är delaktiga i, när förförståelsen inte räcker till. 
Betydelsen hos en företeelse föreligger inte fix och färdig, när vi ställs inför den (Ödman, 
2007, s. 71). Tolkningen är en subjektiv akt, som alltid görs från en viss aspekt. I värsta fall 
kan detta innebära att vi godtyckligt etiketterar fördomsfullt tänkande (s. 71). Här hoppas 
jag att jag inte varit godtycklig och inte haft fördomar kring mina tolkningar av empirin. Jag 
vet att det bör undvikas och att tolkandet bör grundas på kunskap och tidigare erfarenheter 
av det jag tolkat. Men kan man vara helt fördomsfri? På den frågan har jag inte något klart 
svar men anser att medvetna handlingar och tankar förminskar risken för ett fördomsfullt 
agerande. Bengtsson (1993, s. 26) menar att fenomenologin går ut på, att i någon betydelse 
få grepp om sakerna så som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga dem, men utan att 
våldföra sig på dem. Jag ser att jag varit försiktig när jag genom att använda Giorgis 
analysmetod letat efter naturliga enheter och centrala teman baserade på elevintervjuerna. 
Bengtsson (1993) menar att av fenomenologin har vi lärt att vi ska gå till sakerna själva. Det 
är därför vår uppgift att följa de företeelser som vi gör till föremål för undersökning in i alla 
krokar och vrår och låta dem själva få komma till uttryck snarare än våra fördomar, fixa 
kategorier, färdiga teorier eller uppfattningar (s. 9). Alvesson och Sköldberg (2008) menar 
att: 
 

Under hela tolkningsprocessen av uppkommande tolkningsmönster, textanalys, dialog och 
undertolkningar bör genomsyras av de två ännu mer grundläggande hermeneutiska cirklarna: 
den mellan del och helhet och den mellan förförståelse och förståelse. Dessa båda 
hermeneutiska huvudströmningarna kan förenas i samma forskningsprocess. Härvid utvecklas 
tolkningen av hela texten successivt genom tolkningen av delarna och omvänt skänker synen 
på delarna ljus åt synen på helheten. Förståelse av en ny text kräver förförståelse men på 
samma gång kräver förförståelse om den ska utvecklas förståelse av texten. (s. 211) 

 

Vad som är del eller helhet avgörs av mig med utgångspunkt i min problematik. Delen kan 
exempelvis vara ett ord i en text, en sats, en mening, ett stycke eller avsnitt. Helheten kan 
vara texten, och i vidare mening författaren bakom verket, den historiska bakgrunden etc. 
Texten är så att säga paradigmet för den hermeneutiska tolkningen, och utgör förebilden 
även för tolkningen av handlingar vilka under tolkningsarbetet läses som en text, dvs. en 
uppsättning betydelseförsedda tecken, och sätts i sitt större sammanhang. (Alvesson och 
Sköldberg, 2008, s. 216). 
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Ödman (2007, s. 75-76) skriver att en förklarande tolkning innebär att man genom en utsaga 
gör något tydligt och klart. Jag har försökt att forma min text i kategorier för att göra de så 
publik som möjligt. Utgångspunkten för analysen är en för alla välkänd sysselsättning, att 
lägga pussel menar Ödman (2007, s. 97-98). Till att börja med ligger högen med pusselbitar 
där, stor och kaotisk. Här känner jag verkligen igen mig. När jag först skulle börja med min 
analysering och tolkning av det empiriska materialet kändes det nästan övermäktigt. Jag har 
brottats med mängden material och stundvis haft svårt att se vad av allt material som varit 
mest relevant för studien. Pusslaren (jag) betraktar mängden material och känner mig en 
aning handlingsförlamad: var ska jag börja någonstans? Hur ska jag kunna skänka struktur 
och mening åt det här oformliga? Småningom visar sig det sig att ett rätt stort antal bitar 
hade ungefär samma färg. Jag experimenterar med dem, försöker foga ihop dem. Efter en 
hel del funderande började den sammanhållna tolkningen växa fram. Men det tog relativt 
lång tid och jag gjorde även en del omtolkningar. Detta förlopp känner jag igen från Ödmans 
beskrivning (2007, s. 97-98). Som jag skrev ovan var jag något konfunderad över själva 
intervjutillfällena och den frågeguide jag använde vid elevintervjuerna. Jag har känt oro inför 
att jag kanske styrt elevernas svar för mycket och inte gett tillräckligt med fritt utrymme för 
reflekterande åt eleverna. Ödman (2007, s. 106) menar att redan sättet att ställa frågan ger 
ett visst perspektiv på det man frågar om. Frågandet förutsätter sålunda öppenhet – svaret 
är okänt – men sätter samtidigt gränser för svaret. Det finns inget förutsättningslöst 
frågande, lika litet som förutsättningslös tolkning eller förståelse.  
 
Ödman (2007, s. 123) talar om förmedlingsproblemet och det finns tre aspekter. Den första 
är mest iögonfallande och gäller uttolkarens språkbruk. Jag har försökt att variera mitt språk 
men stundvis i texten har jag haft svårt att hitta synonymer och orden har ibland känts 
uttjatade.  Den andra aspekten handlar om i vilken utsträckning förförståelsen ska redovisas. 
Jag har valt att skriva ut min förförståelse under avsnittet Filosofiska perspektiv. En tredje 
aspekt gäller vilka möjligheter vi ger läsaren att kontrollera tolkningar och slutsatser menar 
Ödman. Jag har redogjort för analysförfarandet av empirin och hur dessa är bearbetade för 
att ge insyn kring processen.  
 
I vetenskapligt betonat tolkningsarbete fordras både inre och yttre kontroll. Kontrollen av 
det inre sammanhanget sker ofta genom att forskaren jämför sina tolkningar med 
förekommande teorier. Det har jag gjort, men åter igen har jag upplevt att jag måste hålla 
nere sidantalet för att texten inte ska bli för omfattande, så jag har försökt att variera 
källorna så att studien ska visa på syftet och kunna härröras till ett större forskningsfält. 
Sådana jämförelser kan avslöja blinda fläckar i tänkandet menar Ödman (2007, s. 111).  Det 
jag gjort kontinuerligt är att checka av tolkningarna och teoretiska antaganden mot empirin 
(s. 111). 
 
Det viktiga är, enligt Merleau-Ponty (1999), att beskriva det givna så exakt och fullständigt 
som möjligt, att beskriva snarare än att förklara eller analysera. Det är omöjligt att ge några 
exakta instruktioner för en öppen beskrivning, och Herbert Spiegelberg (1960) belyser 
metoden med hjälp av metaforer som ´till själva saken´, ´se och lyssna´, ´hålla ögonen 
öppna´, ´inte tänka utan se ´. I den fenomenologiska filosofin är objektivitet ett uttryck för 
trohet mot de undersökta fenomenen. Målet är att komma fram till ett väsensskådande 
genom att inte så mycket beskriva enskilda fenomen som att söka efter deras gemensamma 
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väsen. Husserl betecknade en metod för väsensskådande som ´fri variation i fantasin´. Det 
innebär att man låter ett givet fenomen variera fritt i sina möjliga former, och det som förblir 
konstant under variationernas gång är fenomenets väsen.  
 
 

Resultatdiskussion  
Under uppsatsprocessen har jag ofta återkommit till frågan kring vilken typ av kunskap som 
ska rymmas i skolan? Inledningsvis skrev jag att det är skolans ansvar att möjliggöra att varje 
elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och att 
känna tillit till sin egen och andras förmågor. ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och därigenom delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet.”( 1985: 1100, s.95) I skollagen (1985: 1100) står vidare att läsa kring skolväsendets 
värdegrund:  
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratisk grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 
verksamheten ska utformas i enlighet med demokratiska värderingar och att var och en som 
verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö (1 kap.2§). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 
eleverna förankra de värden vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I 
överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och därigenom delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet. (s. 95) 

 
Jag anser att det är alla individers rätt att få uttrycka sina åsikter utan att bli nedtryckta samt 
att de ska få vara sig själva. Genom att arbeta gränsöverskridande mellan de olika 
estetämnena i EOS kursen ser jag att kursen bidragit till att forma och stärka elevernas 
självbild. Självbild tas upp på bland annat s. 5-6 och s. 11 i uppsatsen men jag förtydligar här 
vad jag tar avstamp ifrån gällande begreppet. Självbild är summan av genomsnittet av all 
faktamässig information om oss själva (Johnson, 2003, s. 15). I Nationalencyklopedins 
nätupplaga (hämtad 2013-05-05) står det att självbild är en människas medvetenhet om sig 
själv som en unik individ. 
 
Jag kan utläsa att eleverna resonerar kring sin individuella självbild utifrån undervisningen i 
EOS kursen och att de talar om att de fått en vidare självuppfattning. En självbild är en 
persons bild av sin förmåga av sig själv (Hörnqvist, 1999, s. 21-41). En individ har ett antal 
olika bilder av sig själv. En individs självbild formas genom erfarenheter och tolkningar 
(Makboul, 2009, s. 7-16). Makboul menar att kreativa människor har en mer positiv självbild 
i jämförelse med människor som inte är det. Genom att belysa elevernas upplevelser från 
EOS kursen ser jag att EOS kursens strukturella utformning möjliggör för eleven att just 
arbeta med att resonera kring sin individuella självbild genom arbetet i dans, teater, musik 
och bild. Eleven har också getts möjlighet att resonera kring gruppens betydelse för 
formandet av den egna självbilden och de har fått arbeta med sin kropp och genom den 
förmedlat olika tankar, känslor och uttryck. 
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Estetiska lärprocesser – Ämnesövergripande – användandet av olika sinnen 
Elevernas upplever att de blivit inspirerade till att vara kreativa genom att arbeta 
ämnesövergripande. Genom att få insyn i de olika estetämnena ser eleverna att de ökar sin 
förståelse för varandra som individer. De har hittat flera varierade metoder för att uttrycka 
sina tankar, känslor och idéer genom att arbeta gränsöverskridande samt att de har ökat 
intresset för de fyra olika estetämnena. Eleverna har tagit hjälp av varandra i gruppen och de 
har vågat använda sig av olika uttrycksformer som de inte tidigare använt sig av.  Efter 
avslutat EOS kurs ser eleverna att de vågat gå utanför sin komfortabla zon. De har tränat sig i 
att analysera och reflektera över olika estetiska skeenden och fått förståelse för estetiska 
arbetsprocesser. Genom arbetet under EOS kursen har eleverna tränats i att våga stå 
framför en grupp och visa sig i de fyra estetämnena. De har lärt sig att vrida och vända på 
olika på olika situationer och tillsammans har de kommit fram till olika lösningar som sedan 
mynnat ut i en gemensam föreställning där alla estetämnen ingått. Med aktuell forskning i 
ryggen kring estetiska lärprocesser upplever jag att dessa stärker och påverkar elevernas syn 
på sig själva och andra i positiv bemärkelse. Anne Bamford (2006) skriver följande:  
 

It is hoped that the analysis contained within this book (The wow factor, 2006) will serve to activate 
policy makers, teachers, artists and parents to develop, implement and value art-rich education for 
all children. Quality arts education programmes have an impact on the child; the teaching and 
learning environment, and; on the community, but these benefits only exist where quality 
programmes are in place. Poor quality and inadequate programmes do little to enhance the 
educational potential of the child or built firs-rate schools. It is important that the rhetoric of policy 
that supports the inclusion of arts education within the total educational experiences of the child is 
backed by substantial implementation and monitoring structures that ensures expensive to 
implement that poor quality programmes and afford the opportunity of education. Education should 
be centered on the Wow factor engendered through the arts and built in all young people innovation 
minds, a creative spirits and an enthusiasm for life and learning. (s. 150) 

 
Jag har också fått syn på att estetiska lärprocesser ger eleverna rätt att själva bearbeta 
intryck genom estetiska och symboliska uttrycksformer för att både kunna kommunicera 
med andra och med sig själva. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003, s. 13) skriver att kunskap 
utvecklas, liksom kultur, i sociala sammanhang, i möten mellan människor och deras olika 
kunskaper och erfarenheter. Kunskap handlar om förmåga att se och urskilja mönster och 
sammanhang, om relationer, förhandling och samtal. Kunskap är inte bara logiska fakta eller 
rationell analys, det handlar också om känslor, upplevelser och erfarenheter som måste 
bearbetas och bemötas och det är med estetikens hjälp känslor och analys kan hållas 
samman. Estetiska lärprocesser handlar om att intressera sig för kunskapens form, det som 
ger oss möjlighet att överhuvudtaget urskilja något som kunskap. Det innebär att en estetisk 
lärprocess innehåller både produktion, reception och reflektion kring den oupplösliga 
enheten mellan form och innehåll (Aulin-Gråhamn och Thavenius, 2003). 
 
Eleverna får med hjälp av konst och konstnärliga uttryck så som dans, bild, musik och teater, 
ljud, ljus, rytm, rörelse, färg och form nya erfarenheter. Dessa uttryck har blivit blir 
tillgängliga och eleverna kan använda dem vidare efter kursens slut. De har således medierat 
sina upplevelser, känslor, tankar och kunskaper så att dessa blivit tillgängliga för dem själv 
och andra.  EOS kursen har gett dem upplevelser och nyvunnen kunskap att ta avstamp ifrån 
i sin vidare utveckling som individer. Mediering eller förmedling, kan definieras som den 
process där människan använder olika externa redskap när hon varseblir och agerar i världen 
(Nationalencyklopedins nätupplaga).  Eleverna har gestaltat frågeställningar och tagit sig an 



69 
 

utmaningar och fått flera nya perspektiv kring olika estetiska arbetsformer. Eleverna har fått 
intryck, de har reagerat på dessa, de har reflekterat och de har skapat uttryck och agerat. 
Molander (2004) menar att: 
 

Inom till exempel det konstnärliga området lär sig människor att göra något genom att göra 
det. De lär sig att skissa, att uppträda, att spela och så vidare just genom att ge sig in i själva 
görandet, och från den positionen lära mer och mer hur man gör och vad man gör. Det sista är 
inte minst viktigt. Förståelsen av vad man gör måste komma inifrån verksamheten. Det 
förutsätter en deltagarposition. Samtidigt är det otillräckligt att bara se verksamheten ur egna 
ögon. I det avseendet har också tränaren en viktig roll. Att träna uppmärksamheten på vad som 
verkligen sker, vad den lärande verkligen gör i de avseenden som är relevanta för 
verksamheten. (s. 154) 

 
Eleverna resonerar kring att de genom att arbeta med estetiska lärprocesser kan applicera 
kreativa metoder då de ska lära sig något nytt. Det kan handla om att skriva en sång eller rita 
en bild för att visualisera ett ämne eller att genom dansens uttryck beskriva ett matematiskt 
problem eller avbilda en engagerande åsikt med hjälp av olika bilduttryck. Jag ser att EOS 
eleverna upplever arbetet genom dans, bild, musik och teater och skapat, gestaltat och 
utvecklat ett förhållningssätt till lärande där de blivit medaktörer i en kunskapsprocess, där 
de fått ett mångsidigt lärande, ett lärande som understöder ett flexibelt och kreativt 
tänkande.  
 
 

Kroppen  
Kroppen är en meningsskapare i världen och den är aktiv och närvarande samt en källa för 
kunskapsinhämtning. Kroppen besitter kunskap och bär med sig erfarenheter och är 
handlingskraftig. Detta förvånade mig inte då jag på förhand bar med mig dessa tankar om 
kroppen. Det är via kroppen som vi erfar världen. Merleau-Pontys kroppsfenomenologiska 
perspektiv har genomsyrat hela studien. Kroppen är ett medium för att skapa mening och att 
kunna känna tillit.  
 
Eleverna resonerar kring att de genom användandet av kroppen som uttrycksmedel ökar 
sina möjligheter att uttrycka tankar och känslor och åsikter. De får tillgång till flera metoder 
att uttrycka sig och deras språk (både kroppsliga och verbala) nyanseras och berikas. EOS 
kursen ger eleverna möjlighet att beröra en publik genom användandet av olika sinnen, det 
som eleverna upplever blir mer nyanserat och berörande för publiken/mottagarna.    
Merleau-Ponty (2006) menar att vår kropp är inte bara ett uttrycksrum bland andra. Där är 
det bara fråga om den konstituerade kroppen.  
 

Den är ursprunget till alla de andra, själva uttrycksrörelsen, det som kastar ut betydelserna och 
tilldelar dem en plats, som gör att de börjar existera som ting, under våra händer, under våra 
ögon. /…/ Kroppen är vårt allmänna sätt att besitta en värld. (s. 110-111)  
 

När orden inte räcker till för att förklara något upplever eleverna att kroppen på olika sätt 
kan förklara eller beskriva något och detta sker inte alltid medvetet. Vidare menar Merleau-
Ponty (2006) att kroppen överraskar sig själv utifrån när den utövar en kunskapande 
funktion, den försöker röra vid sig själv när den berör, den gör ansatser till ´ett slags 
reflektion´, vilket skulle räcka för att skilja den från föremålen om vilka jag kort och gott kan 
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säga att de ´berör´ min kropp, men då bara när den är orörlig och alltså utan att någonsin 
överrumpla den i dess utforskande funktion (s. 45). Franks (1996) teorier kring den 
mänskliga kroppen innebär att kroppen är representativ och har möjlighet att både vara en 
symbol för någonting annat eller ha en position av potential att vara opinionsbildare för vissa 
åsikter. Vidare menar Franks att kroppen har en pedagogisk funktion och genom agering 
visar den på stor potential genom att kunna transformera sig och förflytta sig i tid och rum 
både i teatrala och vardagliga situationer och detta kan förändra deltagare och åskådares 
tankar och värderingar. EOS eleverna upplever att de under EOS kursen getts möjlighet att 
reflektera och analysera både kring sig själva och de andra deltagarna i gruppen och ökar på 
så sätt sitt kunnande och sin förståelse om sig själva och om andra. Så här svarar en elev på 
frågan om hur kroppen är involverad vid kunskapsinhämtning: 
 

Jag tror att det mest är genom att härma. Att om jag hör någonting så måste jag härma, om jag 
spelar piano så lyssnar jag och härmar det jag hör, eller sjunger lyssnar och härmar och om jag 
ska rita så tittar jag och härmar, så jag måste göra det själv också. Jag tror att jag är bättre på 
att titta på någonting och komma ihåg det är att höra och komma ihåg. Jag måste få ner det på 
papper också, jag kan inte bara lyssna på en lektion utan jag måste få ner det på papper också, 
det är viktigt att få anteckna för mig också. (Elev 6) 

 
Gärdenfors (2010, s. 143) talar om att när kroppen inte räcker till som uttrycksmedel tar vi 
till oss språket som redskap. Som Gärdenfors menar så bygger språket på de mönster vi har i 
våra inre världar och med dess hjälp traderar vi mycket av vår kunskap. Gärdenfors (s. 35) är 
av den åsikten att den djupaste formen av lärande är att lära för att förstå. En elev kan aldrig 
skapa fullständig förståelse av ett kunskapsområde enbart genom att lära in fakta – han eller 
hon måste tränga in i de underliggande mönster och se hur kunskapsområdet hänger 
samman. Kort sagt: information ger yta, kunskap ger djup och förståelse ger överblick inom 
ett kunskapsområde. Undervisning skall inte bara leda till att man kan svara rätt på vissa 
frågor utan också till att man förstår de större sammanhangen. När man förstår något, 
förstår man det som ett exempel på en mer allmän princip eller teori. När man förstår kan 
man tillämpa det man lärt sig på nya problem – först då blir kunskapen produktiv och inte 
bara repetitiv. En elev säger följande: 
 

Ja, jag har ju tidigare bara hållit på med bild och musik och egentligen inte använt kroppen som 
uttrycksmedel när jag inte har varit tvingad till det liksom men det är bara häftigt att se hur 
man kan skapa och förmedla känslor med kropp och röst och rörelse och ljud och över 
huvudtaget. Det var supercoolt när vi på den elevledda danslektionen när vi skulle förmedla en 
känsla genom att röra oss i olika nivåer i rummet och det var så stor skillnad på hur folk rörde 
sig och visade känslor. Alltså muskelminnet kan hjälpa jättemycket. Jag lär mig mycket bättre 
genom att göra i stället för att bara sitta och lyssna eller så måste jag skriva ner det eller jag lär 
mig mer om historia om jag får gå på museum och gå och titta på saker och vara med på ett 
annat sätt än att bara läsa en bok. Jag lär mycket med kroppen. (Elev 6) 

 
Kroppsrörelser och ljud hjälper till att förklara om orden inte räcker. Eleverna använder sitt 
kroppsspråk för att förstärka och lyfta fram känslor, tankar och upplevelser. Inom bilden kan 
eleverna visa känslor genom olika färgval och penseldrag. Allwood (1991) skriver följande 
kring kroppen och kommunikation: 
 

Innebörden är snarare att kroppsrörelser och röstkvalitet är bekväma, spontana och 
automatiserade uttrycksmedel för känslor och attityder. Antagligen är de våra viktigaste 
uttrycksmedel för denna typ av information. De blir därför också ofta de mest genuina och 
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spontana uttrycksmedlen. Av, detta följer emellertid inte att information om känslor och 
attityder alltid är viktigast. Ibland är kanske saklig information viktigare. Inte heller följer att 
genuina och spontana känsloyttringar alltid är de lämpligaste eller de intressantaste. Det 
känslomässiga uttryck en individ efter viss möda och reflektion använder kan i vissa situationer 
vara väl så intressant. Detta är ju vad individen efter viss möda, självkontroll och reflektion vill 
lämna som ett intryck av sig. (s. 4) 

 
Eleverna jobbar praktiskt för att lära in ny kunskap inom både estet- och teoriämnena.  
Några elever har svårt att förstå t.ex. en manual men om de får utföra det som står i 
manualen själva förstår de bättre. Allwood (1991) säger följande: 
 

Sammanfattningsvis har vi alltså kunnat konstatera att kommunikativa kroppsrörelser 
betraktade så väl ur uttryckssynpunkt som ur innehållssynpunkt är flerdimensionella. När 
det gäller kroppsrörelsernas kommunikativa innehåll vågar man kanske också påstå att 
kroppsrörelserna ger sitt viktigaste bidrag till hörandes talspråkliga kommunikation genom 
att förmedla information gällande känslor, attityder och interaktionsreglering. (s. 10). 

 
Eleverna upplever att de har lärt sig mer om kroppen och hur den kan integreras i andra 
ämne och de upplever att de inte hade tänkte så mycket utan rörelserna bara fanns i 
kroppen. Eleverna upplever vidare att det är lättare att ta till sig ny kunskap när de får 
använda sin kreativitet. De menar att det är eleven själv som styr sin egen kropp och 
kroppen vet mycket mer än de tror och kroppen säger till när den får ont, det är hjärnan som 
omedvetet säger till. Kunskap utvecklas i sociala sammanhang i mötet med andra människor 
och deras olika kunskaper och erfarenheter. Kunskap handlar inte bara om logisk fakta eller 
rationell analys utom även om känslor, upplevelser och erfarenheter. Dessa erfarenheter 
kan bearbetas med estetikens hjälp menar jag. 

 
 

Lustaspekten i lärandet – Kreativitet – Motivation  
Dahlin, Dahlin och Ingelman (2002, s. 253) talar om lärande och att det är aktuellt i dagens 
politiska och pedagogiska diskussioner. De menar att det har att göra med föreställningen 
att vi är på väg in i ett alltmer kunskapsintensivt samhälls- och näringsliv. Uttrycken livslångt 
och flexibelt lärande är också frekventa i dessa sammanhang. Författarna menar att om barn 
och unga under sin uppväxt får ett besjälat lärande fortsätter den synen på 
kunskapsinhämtning och lärande genom hela livet. Ett besjälat lärande (se förklaring av 
begreppet på s. 13) i barndomen är en förutsättning för att man som vuxen får ett levande 
intresse för nya kunskaper menar de (s. 243).  De lyfter också vikten av att fortsätta ha en 
flexibel tankestruktur och inte fastna i rigida föreställningar om hur världen egentligen är. En 
skola som främjar ett besjälat lärande är således förutsättningen för att på allvar förverkliga 
det livslånga lärande, vars nödvändighet utbildnings- och skolpolitiker idag talar så mycket 
om (s. 243).  
 
Gärdenfors (2010, s. 68) skriver om känslor och motivation som drivkraft för lärandet och 
tidigare har emotionernas roll för lärande varit underordnad den behavioristiska synen på 
lärande. Han menar att detta sätt att tänka kring forskning är relativt nytt. Engagerade och 
motiverade elever och elever med gott självförtroende lär sig betydligt lättare och snabbare.  
Det är viktigt att arbeta med elevernas naturliga motivation och se det som en styrka när en 
elev inte känner sig hindrad i sin skapandeprocess. Här ser jag att EOS kursen arbetar med 
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att styrka och stärka elevernas självförtroende så att de i slutet av kursen upplever att de 
fått arbeta just med känslor och motivation. Två elever säger följande: 
 

Det är väl att stå framför en publik och agera, det har väl varit en svaghet men det har 
försvunnit mycket i och med den här kursen. Och att jag tänker lite utanför ´boxen´. (Elev 5) 
 
Alltså jag tror att min främsta svaghet inom det här är för att jag är rädd för att inte våga och 
det är lite speciellt att göra saker som jag är obekväm med, det känns jätteläskigt, jag har alltid 
varit jätterädd bara av att prata inför klassen och så. Och det tror jag har blivit jättemycket 
bättre med det här med att man har där man har försatts i situationer där man måste ta plats 
och man måste spela teater inför en hel grupp. (Elev 6) 

 
Thulin (2007, s. 17) menar att människan föds med en förmåga att vara kreativ och 
skapande. Hon menar att det är en förmåga som är nödvändig både för mänsklighetens och 
den enskilda människans utveckling. Genom leken, utforskandet, skapandet, får vi kunskap 
om oss själva och formar utifrån den vår självbild. Den skapande aktiviteten menar Thulin är 
på så sätt själsläkare, som hjälper oss att klargöra och sortera intryck och upplevelser. 
Kreativitet handlar om att få utvecklas och göra nya saker och få fullfölja en idé.  

 
Gärdenfors (2010) skriver om psykologen Barbara Fredrickson som har lagt fram en teori 
som säger att positiva känslor som glädje, nyfikenhet, förnöjsamhet, stolthet och kärlek 
leder till att människor breddar sina möjligheter att tänka och finna nya handlingsalternativ. 
Känslorna verkar också utöka förmågan till uppmärksamhet. Glädje, till exempel, breddar 
den kognitiva repertoaren genom leklust, gränsöverskridanden och kreativitet. Fredrickson 
säger att denna utvidgning inte bara märks i fysisk och social aktivitet utan också i 
intellektuella och konstnärliga verksamheter (s. 77). May (1975, s. 38-39) definierar 
begreppet kreativitet och reflekterar över en process där någonting nytt skapas.  Han letar 
efter vad som faktiskt sker inom en människa i den skapande handlingens ögonblick. Han tar 
huvudsakligen konstnärer som exempel för sina resonemang då han är bekant med flera 
konstnärliga utövare och har arbetat tillsammans med dem. May menar att en kreativ 
handling innebär ett möte. Han talar också om att det måste finnas ett visst slags 
engagemang i processen. Han talar om glädje och målinriktning eller viljestyrka hos 
individen. May (1975) säger: 
 

Vi kan inte vilja få insikter. Vi kan inte vilja kreativitet. Men vi kan vilja engagera oss intensivt 
och ge oss hän i mötet. De djupare skikten av medvetandet aktiveras i samma mån som 
personen engagerar sig i mötet. (s. 45) 

 

Kreativitet är enligt May (1975, s. 109) den intensivt medvetna människans möte med sin 
värld. Kreativiteten uppstår ur spänningen mellan spontanitet och begränsningar.  
Under de elevledda lektionerna som var ett moment i EOS kursen gavs eleverna möjlighet 
att ytterligare ge en bild av vad de gör på sina respektive inriktningar samt att de får pröva 
på att agera pedagog. Sahlin (2001, s. 164) skriver om kreativitetens filosofi och menar att 
generositet är en viktig aspekt för kreativiteten. Han menar att en kreativ miljö är en generös 
miljö och att det är en förutsättning för att man som deltagare ska vilja delar med sig av sin 
kunskap och erfarenhet. Sahlin (s. 165) menar också att det förmodligen är omöjligt att 
skapa en kreativ miljö om det inte finns en äkta känsla av gemenskap.  
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Eleverna i EOS kursen menar att de genom dans, bild, musik och teater getts möjlighet att 
uppleva och att uttrycka känslor. Genom att lyfta fram resonemang kring sin syn kring 
kreativitet har de blivit uppmärksammade på nya sätt att tänka och förmedla känslor och 
upplevelser och de menar att kreativiteten har bundit samman allting i kursen till en helhet. 
 

 

Utforskande 
Eleverna upplever att de getts möjlighet att utforska inom de olika estetämnena och har fått 
en grundförståelse för ämnena så att de kan utforska vidare efter kursslutet. Så här svarare 
en elev på frågan om den getts möjlighet att utforska inom de olika estetämnena under 
kursen: 
 

Ja, det har ju varit uppgifter inom vissa ramar som man ska förhålla sig inom under själva 
kursen men sen under projektet fick vi ju väldigt mycket egna tankar och vi har fått lagom med 
hjälp för när det har varit nära att krisa så har du varit där, det har varit väldigt skönt och 
särskilt i början. Alla har verkligen tagit ansvar för sin grej och det var verkligen en lättnad. Jag 
hatar när jag själv måste driva men nu har det verkligen varit så att alla har hjälpts åt. Vi har 
heller inte bråkat mycket och det har varit skönt. (Elev 1) 

 
Utforska i EOS kursen har handlat om att gå mer på djupet i ämnena och arbetet har 
upplevts seriöst och eleverna talar om att det har känns mer på riktigt. De har skapat mycket 
med hjälp av kroppen och eleverna upplever att det har bidragit till en större kroppslig 
säkerhet. Så här säger Merleau-Ponty (2006): 
 

Att lära sig en dans till exempel, är det inte att genom analys finna rörelsens formel och att 
återutföra den med hjälp av denna ideella beskrivning och redan förvärvade rörelser? Men för 
att dansens formel ska kunna införliva vissa delar av den allmänna motoriken måste den först 
ha fått ett slags motoriskt godkännande. Som man ofta påpekar är det kroppen som ´fattar´ 
(kapiert) och ´förstår´ rörelsen. (s. 106) 

 
Gärdenfors (2010, s. 31) menar att man inte får kunskap bara genom att kopiera ett 
material. Det finns inga snabba klipp i kunskapens värld. Själva lärprocessen bygger på att 
materialet gör motstånd och att man tar till sig genom att strukturera om det och koppla det 
till annan kunskap. Kunskap är information som har tolkats, värderats och satts in i ett 
sammanhang. Den lärande måste vara aktiv och inte bara en passiv kopieringsapparat. I 
relation till EOS gruppen ser jag att eleverna aktivt arbetat på ett utforskande sätt och tolkat, 
värderat och satt sin nyvunna kunskap i ett större sammanhang. Gärdenfors berättar om 
psykologen Reinhard Pekruns teori, control value. Den handlar om att det finns många olika 
försök att teorietiskt beskriva samspelet mellan känslor, lärande och förståelse. Pekruns 
teori fokuserar på de känslor som är kopplade till prestationer i lärsituationer, såsom glädje, 
stolthet, skam och frustration. De faktorer som enligt teorin bestämmer vilka känslor som 
uppträder är elevernas upplevelser av kontroll över sin lärsituation och elevernas 
värderingar av lärande. I en studie fann man att flickor upplever att de hade mindre kontroll 
över hur de lär sig matematik än pojkar. Som en följd av detta var flickornas glädje över att 
lära sig matematik lägre än hos pojkarna och de var mer oroliga och skamfyllda inför sitt 
lärande (Gärdenfors, 2010, s. 72). Enligt teorin kan elevernas känslor påverkas i gynnsam 
riktning om man höjer deras känsla av att ha kontroll över sitt lärande samt om de får en 
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mer positiv uppfattning av värdet av det de lär sig (s. 72). En annan konsekvens av teorin är 
att en elev får för mycket negativ feedback på sina insatser får eleven en minskad känsla av 
att kunna kontrollera sitt lärande och därmed minskar motivationen att fortsätta (s. 73). 
Detta resonemang kring teorin och framlyftandet av positiva känslor i relation till 
lärandesituationer är en intressant koppling till hur eleverna upplever utforskandet och 
möjligheten att lära sig nya saker inom EOS kursens ram då övervägande majoritet av 
eleverna uttrycker att de under kursen arbetat under positiva former och fått mycket positiv 
respons som lett till positiva känslor.  Gruppen och det positiva arbetsklimatet har varit en 
viktig bidragande faktor till att de vågat utforska inom dans, bild, musik och teater.  
 

 

Spränga gränser 
Man måste våga göra fel för att man ska våga spränga gränsen resonerar eleverna i EOS 
kursen. I inledningsskedet av kursen handlar gränssprängning om att våga pröva nytt, det 
handlar om mod och att utvecklas som människa samt överskrida den komfortabla zonen 
som en individ kan sätta upp för sig själv. Det kan vara obekvämt att spränga gränser 
relaterat till skapande och det kan upplevas både positivt och negativt efteråt. För vissa 
elever handlar det om att lära känna andra sidor av sig själv men också påminnas om tidigare 
positiva eller negativa upplevelser. I slutet av EOS kursen resonerar eleverna över att det 
inte var så farligt som de hade tänkt sig, att de flesta av eleverna medverkat inom de fyra 
olika estetämnena antingen i skapandeprocessen eller på scenen vid själva föreställningen. 
En elev säger följande: 
 

Det är väl mest själva grupparbetet att man fått säga vad som poppar upp i huvudet även om 
det kanske inte hjälpte alla gånger men att bara få göra min röst hörd. Jag brukar ibland vara 
den här som lutar mig tillbaka och ser hur det blir och sen går hem och funderar på hur man 
skulle kunna gjort i stället. Så det man tänkte på fick man framfört och det är inte så ofta man 
får det tycker jag och det har varit väldigt positivt. Jag har vågat ta lite mer plats i en grupp och 
det har känts bra. Jag brukar inte vilja ta så stor plats men i vissa situationer är det bra att ta 
plats. Det känner jag att jag kommer bära med mig. Att lära att känna av varandra och att en 
föreställning inte bara är ett grupparbete utan det är något större. (Elev 4) 

 
En viktig reflektion som eleverna gör är att de upplever att de vågar göra sina röster hörda 
och att våga komma med egna idéer. Jag upplever att de inte räds för att få ett eventuellt 
avslag på en idé utan att de har tänkt att helheten är viktigast. May (1975, s. 14) menar att 
om man inte uttrycker sina egna ursprungliga idéer, om man inte lyssnar till sin egen varelse, 
har man förrått sig själv. Man har också förrått sitt samhälle om man inte ger sitt bidrag till 
helheten menar han. 
   
 

Individ kontra grupp - samarbete 
Eleverna resonerar kring att grupprocess och gott gruppklimat är viktig genom hela EOS 
kursen. Vygotskij (1995, s. 49) menar att den skapande fantasin strävar i sin fullständiga form 
efter att bekräfta sig själv och ta gestalt genom en handling som inte bara existerar för 
skaparen själv, utan också för alla andra. Eleverna i EOS kursen växer som individer när de 
får känna sig som experter inom sitt eget estetämne och med sin spetskompetens få bidra 
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till helheten. Gruppen växer och blir stark när de tillsammans skapat en föreställning som 
både de själva och de andra EOS grupperna berörts av, det ger välbefinnande. Svedberg 
(2012, s. 10) menar att för att en verksamhet ska vara effektiv och samtidigt stimulerande 
måste både gruppen och samspelet med ledaren fungera bra. Svedberg (s. 11) säger också 
att individuella egenskaper är viktiga, men gruppens karaktär är inte lika med summan av de 
individuella egenskaperna. Grupper skapar tillsammans gemensamma bilder och 
förståelsemönster av verkligheten.  
 

 

Tillit 
Eleverna resonerar kring styrkan i att ha tillit till sig själv och att tilliten till sig själv och andra 
i gruppen är förutsättning för att våga göra saker de inte gjort tidigare. Ett tillitsfullt 
gruppklimat är en förutsättning för att de enskilda individerna ska våga uttrycka sig inom de 
fyra estetämnena och våga röra sig på mer okänd mark. Det är viktigt att arbeta med 
gruppstärkande övningar i början av en grupps liv för att alla ska lära känna varandra och få 
insyn kring individerna i gruppen. Så här talar en elev om tillit: 
 

Det beror ju på vilken slags människor det är i gruppen och vilken blandning av människor det 
är och läraren också, alla de tre delarna behövs för att skapa ett tillitsfullt klimat. Om det finns 
någon eller flera människor i gruppen som är väldigt kritiska eller alltid vill synas mest eller 
säger åt andra vad de ska göra och ingen säger stopp för det och om man låter det få ta över då 
kan det bli svårt att få alla att våga släppa lös. Så därför är det väl viktigt med en bra lärare som 
har respekt och som säger att nu får du nog ta det lite lugnt. Och så blandningen av människor, 
jag tycker att det är jättebra att man har blandat som man har gjort så att det t.ex. inte är tre 
kompisgäng som hamnar i en grupp för då är risken att man bara väljer att vara med sin bästa 
kompis och då blir det inte riktigt samma grej. Ja, det tycker jag. Jag tror bara genom att alla 
har vågat testa saker och då blir det inte alls lika stor grej att jag ska våga göra det. Som t.ex. 
när vi hade teater och jobbade med improvisation och det var ju asläskigt för då stod man bara 
två personer på scen och resten satt på en rad och tittade på. Men bara det att alla testade på 
gjorde att jag själv vågade pröva. Det blev inte så mycket prestation och denna lektion var ledd 
av elever och det var jättebra gjort av dem för de sa till oss att vi inte behövde vara roliga eller 
originella eller bra eller så utan bara våga testa och bara säga det första som man tänker på 
utan att prestera eller vara roliga, det var skönt för det behövde inte vara en så stor grej, det 
blev lite avdramatiserat att stå framför en publik. Alla var med om samma saker. (Elev 6) 
 

Eleverna upplever att om de känner sig obekväma i en grupp verkar det begränsande på 
deras kreativitet och skapande inom dans, bild, musik och teater.  
 
Min studie kretsar kring ungdomar och det är därför intressant att lyfta fram Grosses (2012) 
avhandling som just visar på skillnaderna mellan unga och äldre individers syn på tillit.  
Grosse menar att tilliten skiljer sig mellan olika åldrar. Unga är mer misstänksamma mot 
andra individer än personer i medelåldern. Grosse har studerat tillit och förtroende och vad 
det innebär. Exempelvis kan tillit ses som något man känner eller visa sig i hur man beter sig i 
olika situationer. Det kan handla om att känna tillit till sig själv eller att känna sig trygg i det 
offentliga rummet. Tilliten och förtroendet är generellt stort i Sverige men det skiljer sig 
mellan människor i olika livsfaser. Att äldre har mer tillit kan enligt Grosse förklaras med att 
personer med mer livserfarenhet kan dra nytta av dessa erfarenheter. De kan ha fler 
referenser att gå tillbaka till och stärkas av vetskapen om att ha klarat av ett antal 



76 
 

utmaningar i livet. Omvänt verkar frånvaron av erfarenhet många gånger vara direkt skadlig 
för tillit och förtroende.  
 
EOS kursens uppbyggnad och struktur bäddar för att inverka positivt till att hjälpa eleverna 
att känna tillit både till sig själva till EOS gruppen. Jerkeby (2001, s. 90) skriver att tillit är 
grundläggande i en social samvaro men inte alltid given, den måste byggas, och när den 
byggs konstrueras samtidigt som en bieffekt nya sociala risker. Social interaktion är både 
riskhantering och ett tillitsarbete (s. 90). Eleverna upplever att tillit inom gruppen är en 
förutsättning för att våga göra saker som de tidigare inte gjort. De menar också att det 
handlar om att utgå från sig själv och tro på sin egen förmåga. Det handlar om att våga lita 
på någon annan och släppa in individen i sitt liv och våga bjuda på sig själv. När man känner 
tillit till gruppen vågar man spränga sina egna gränser menar eleverna. Om någon i gruppen 
vågar gå över sin komfortabla zon så vågar flera. Det är viktigt att tona ned prestationsnivån 
och skapa ett tillåtande gruppklimat för att våga känna tillit till gruppen.  
 
 

Mod 
Eleverna upplever att om de känner sig obekväma i en grupp verkar det begränsande på 
deras kreativitet och skapande inom dans, bild, musik och teater. Begränsningarna som 
kommer fram i början av kursen är relativt individuella och berör allt ifrån det svenska 
språket, hunger, trötthet, blyghet, rädsla, nervositet, tvivel, prestationsångest och betyg och 
bedömning. Dessa faktorer spelar in när eleverna resonerar kring hur de påverkas som 
individer när de ska in i en för dem ny kurs. Vid kursslutet resonerar de annorlunda och talar 
mer om att de vågar mer än de trodde att de skulle våga och att mycket av de begränsningar 
som de kände i början inte är lika starka längre.  
 
Bauhn (2003) förklarar sin syn på mod och ger en definition som beskriver vad det kan vara 
och stå för. Han menar att det kan ha ett värde att vara modig. Bauhns teoretiska 
utgångspunkt är förankrad kring resonemang runt moral- och handlingsfilosofi som 
utvecklats av Alan Gewirth. Att vara modig är, påpekar Bauhn, inte detsamma som att vara 
orädd. En människa kan handla modigt samtidigt som hon erfar stark fruktan. Men Bauhn 
nöjer sig inte med den iakttagelsen. Han gör gällande, inte bara att mod ofta går hand i hand 
med rädsla, utan att man per definition måste vara rädd för att handla modigt. Han 
definierar mod som ´förmågan att konfrontera sin rädsla i en strävan att uppnå vissa mål´ - 
att kunna handla ändamålsenligt trots att man är rädd. Så här skriver Bauhn (2003) om mod 
och kreativitet: 
 

Hence, we can talk of the courage of creativity, which is the ability to confront the fear of 
failure, this ability being directed by the agent´s will to achieve, as well as the courage of 
conviction, which is the ability to confront the fear of personal transience, this ability being 
directed by the agent´s sense of moral responsibility. (s. 45) 

 
Även May (2005) och hans tankar kring mod i relation till skapande och kreativitet och 
kroppen är relevant. Han talar om hur det kan komma sig att en originell idé i ett visst 
ögonblick ´dyker upp´ från det omedvetna och får ta sig i uttryck. May (2005) berättar om 
modet att skapa och han menar att ingen lärare, guru eller mästare har förmåga att visa 
vägen till hur man uppnår förnyelse. Skapandet är enskilt för varje individ. Han säger också 
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att om ingen vågade tränga in en skog i ett ingenmansland skulle det inte finnas några 
banade stigar och ingen skulle då kunna visa vägen. Att leva på väg in i framtiden innebär att 
kasta sig in i det okända, och detta kräver ett mått av mod (2005, s. 14). May (2005) nämner 
Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Albert Camus och Jean-Paul Sartre som också talar 
om mod och förmågan att gå vidare och blicka framåt i livet. ”Om man inte uttrycker sina 
egna ursprungsidéer, om man inte lyssnar till sin egen varelse, har man förrått sig själv”, 
säger May (s. 14). Han menar också att mod inte ska förväxlas med dumdristighet. Han talar 
även om kroppen och att vi övar upp en förmåga att lyssna med den. Det betyder att värdera 
kroppen som ett medel för inlevelse med andra människor, som ett uttryck för jaget som 
någonting skönt och som en rik källa till lust och glädje (s. 16).  
 
Eleverna i EOS gruppen resonerar om att EOS är en kurs som kräver stort mod och vid 
kursslutet är det fler som vågar tro mer på sina idéer och vågar ge dem en röst. Trygghet i 
gruppen har fått eleverna att våga och de har utmanat sig själv och gått över spärrar som de 
inte passerat om det inte varit för EOS kursen resonerar de. Vidare resonerar eleverna kring 
att de upplever att EOS är en kurs som kräver stort mod. Att de har gjort saker som de inte 
trodde att de skulle våga göra. De har kastat sig ut i något som de inte kände till innan och 
som de varit osäkra på. Trygghet i gruppen har fått eleverna att våga och de har utmanat sig 
själv och gått över spärrar som de inte passerat om det inte varit för EOS kursen.  

 
 

Förståelse för de konstnärliga uttrycken 
Eleverna resonerar kring att de fått en större förståelse för de andra estetinriktningarna som 
finns på skolan och detta är ett resultat av kursens utformning. Denna insyn och kännedom 
har ökat elevernas förståelse för de specifika uttrycken inom de fyra estetämnena.  
 

Jag har fått fler sätt att uttrycka mig på och jag behöver inte bara hålla på med bild utan jag kan 
t.ex. dansa eller hålla på med teater för att visa känslor. Jag kan göra precis vad som helst. Men 
det blev så mycket mer tydligt för mig att det var möjligt. För jag bar med mig känslan att jag 
fick säga vad jag ville och att mina idéer är viktiga. Jag tror att vi kommer att kunna använda oss 
av det här sättet att arbeta och tänka i våra egna estetämnen för jag känner själv att det här 
kan utvecklas ännu mer. (Elev 4) 

 
Eleverna har efter att ha gått EOS kursen hittat flera personligt uttryckssätt och de har fått 
kunskap om flera olika metoder att förmedla tankar, åsikter och känslor på. De har tagit till 
sig grunderna inom de fyra estetämnena och har aktivt sök ny kunskap samt getts möjlighet 
att vrida och vända på olika begrepp relaterade till kursen.  
 
Ur ett kroppsfenomenologiskt livsvärldsperspektiv finns människor enligt Merleau-Ponty 
(1997), i en intersubjektiv värld. Vi delar den med andra människor och är beroende och 
påverkade av andra människor och deras handlingar. Språket är i bred betydelse basen för 
att mening skall skapas i världen, via kommunikation. Genom att lära oss ett språk lär vi 
oss att leva i gemensamma världar. Språket utvecklas, samtidigt som det också utvecklar 
speciella sociala och kulturella sammanhang. Intersubjektiviteten, som bygger på subjektens 
öppenhet för varandra är också basen för kommunikation, och där är språk i olika former en 
förutsättning. För att kommunikation skall vara möjlig måste minst två människor vara 
riktade mot varandra och visa sig för varandra. I kommunikationen skapas mening som 
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bygger på en gemensam förståelse av språket. Subjektens horisonter förändras (Gadamer, 
1997). Det handlar om att försöka förstå den andres upplevelse genom att dela hans eller 
hennes i-världen-varo (Bengtsson, 1993). 
 
Wiklund (2009, s. 20) menar att ett vidgat text- och språkbegrepp i samhället gör det lättare 
för ungdomar att följa med i den kulturella utvecklingen som sker. Ungdomar lär sig via de 
estetiska ämnena att läsa av samhällets mönster, texter, normer osv. och att uttrycka sina 
känslor på många sätt; sjunga, skriva låttexter, skriva en blogg, fotografera, dansa, spela in 
film osv. Det handlar inte enbart om att kunna läsa bokstäver och ord längre utan det 
handlar även om att kunna tolka alla uttryckssätt och skapa en mening med det. Genom det 
estetiska språket kan vi lättare internationalisera oss, vilket dagens samhälle kräver.  
Den som äger ett språk kan kommunicera, reflektera och argumentera, menar Lindström och 
Pennlert (2012, s. 24). De menar att språket hjälper oss att gestalta, beskriva och analysera 
olika företeelser. Vidare säger de att språket är ett hjälpmedel för vårt tänkande och genom 
att ge namn åt företeelser ger vi mer beständighet åt dem i vårt tänkande och kan därför 
hantera dem lättare. Lärare och elever förmedlar känslor och engagemang med gester, 
mimer och kroppsspråk.  
 
 

Styrkor och svagheter 
Gardner (1999) hävdar att vi människor har flera samverkande intelligenser. Alla har tillgång 
till samtliga dessa, med det är mycket individuellt inom vilka intelligenser man har sina 
styrkor och sina svagheter – och vi kombinerar dem på olika sätt. En EOS elev säger: 
 

Mina styrkor är att jag gärna vill lära mig nya saker och jag tycker mycket om de olika 
estetämnena och mina svagheter är nog kanske att jag inte vågar. Att jag kanske vill något men 
inte vågar göra det. Att jag redan satt mina begränsningar och inte tror att jag kan. (Elev 3) 

 

En svaghet kan vara känslan att inte våga och att EOS eleverna redan satt upp begränsningar 
för sig själva som hindrar dem i t.ex. en skapandeprocess. En annan EOS elev säger: 
 

Mina svagheter, jag är ju ganska blyg och det kanske är därför som jag tycker att teatern känns 
lite läskigt, jag tänker att när man är i musiken och t.ex. spelar gitarr eller piano då är man 
gömd bakom ett instrument men i teater är det en själv som ska prestera. Styrkor – jag är ändå 
ganska nyfiken och vill pröva på nya saker och det är ändå en bra egenskap och jag vill pröva på 
nya saker. (Elev 5) 

 
Under EOS kursens gång resonerar eleverna kring att de kommit över hinder som de tidigare 
satt upp för sig själva och att de vuxit som individer efteråt. Jag kan se att denna process 
genererat en starkare självbild och en ökad trygghet i vetskapen om att de kan mer än de 
trodde vid kursstarten.  
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De estetiska ämnenas funktion och fortsatta plats i skolan 
Vad är det som gjort EOS kursen så populär hos eleverna? Vad är det denna kurs kunnat 
erbjuda som andra kurser inte kunnat? Jag kan se ett besjälat lärande hos EOS eleverna och 
ett visat intresse och en vilja att ta till sig ny kunskap. Vidare ser jag en tydlig koppling mellan 
grupp och individ och att eleverna upplever dessa relationer som viktiga. Eleverna lyfter 
fram vikten av att känna tillit och att ett väl fungerande gruppklimat råder och detta för att 
våga göra saker som eleverna inte tidigare har vågat pröva. Vidare i denna diskussion kretsar 
texten mestadels kring det övergripande syftet med studien, att beskriva gymnasieelevers 
upplevelse av en integrerad undervisning i estetiska ämnen i skolan. Skolans uppgift är också 
att fostra och skola elever till trygga individer som vet sitt egenvärde och orkar engagera sig 
för demokratin. Skolväsendet vilar på demokratisk grund och i Skollagen (2010:800) slås det 
fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Mia-Marie Forsberg-Sternudd (2001, s. 217) önskar se en öppen 
diskussion kring demokrati och undervisning i skolan och argumenterar för att det till stor 
del är skolans ansvar att arbeta med demokratifrågor. Hon lyfter fram både Tomas Englund 
(1986, 1997) och Wolfgang Klafki (1997) som två förespråkare som menar att skolan aktivt 
ska arbeta med demokratisk fostran som något övergripande och som ska genomsyra 
skolverksamheten. Juul (2000, s. 13) menar att varje samhälle försöker skapa den sortens 
människor man behöver och vill ha. Fostran av barnen blir en avgörande strategisk fråga, 
inte bara för föräldrar och släktingar, utan i hög grad också för politiker och makthavare 
liksom för samhällsmedborgarna i gemen (s. 13). Vilka personliga egenskaper och kvaliteter 
man odlar hos barnen blir avgörande för samhällets fortsatta utvecklingsriktningar och 
fortbestånd. Värdegrunden som den uttrycks i våra läroplaner, understryker vikten av att 
varje barn utvecklar sin egen förmåga till fredlig, respektfull och jämlik samvaro med andra i 
vår internationaliserade och demokratiska samhälle. Demokratin måste erövras av varje 
generation och alla vuxna i skolan har en generationsplikt att lära ut demokratins hantverk 
och bidra till att utveckla en jämlik relationsförmåga hos barn och vuxna (s. 16) 
Värdegrunden som uttrycks i våra läroplaner understryker vikten av att varje barn ska 
utveckla sin egen förmåga till fredlig, respektfull och jämlik samvaro med andra i vår 
internationaliserade och demokratiska samhälle.  
 
Genom hela uppsatsen lyfts lustaspekten fram och viljan hos eleverna att vilja lära nytt. Jag 
ser att skolan har en viktig funktion genom att skapa en motiverande och engagerande miljö 
för eleverna. Jag ser att det är viktigt att elevernas lust inte kvävs av krav och måsten. 
Genom bland annat lek, lust och utforskande formas elevernas självbild och kunnande 
genom EOS kursen. 
 
Jag ser att forskning som i nuläget stödjer de estetiska ämnen i skolans värld är intressant 
eftersom den nuvarande borgerliga regeringen successivt monterar ner de estetiska ämnena 
i skolan.  I DN debatt (2013-06-15) debatteras det kring den aktuella skolpolitiken i Sverige. 
Huvudrubriken för artikeln är ”Ge estetiska ämnen en starkare ställning i skolan.” 
Artikelförfattarna som är företrädare för Miljöpartiet, menar att alliansregeringen 
konsekvent har prioriterat ned kulturen i skolan. Men de hävdar att kultur är bra både för 
svensk ekonomi och för den enskilda eleven. Det är dags att stärka kulturens ställning i 
skolan och ge alla elever tillgång till musik- och kulturskola. I den politiska debatten är det 
lätt att få intrycket att Sveriges framtid och konkurrenskraft uteslutande hänger på 
skattesatser, marginaleffekter och börskurser. Men det är en förenklad bild. I grunden 
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handlar Sveriges möjligheter om vilka förutsättningar vi ger våra unga. Det land blir starkt 
som ger utrymme för människor att utveckla sin kreativitet och finna vägar att möta de 
utmaningar som vi tillsammans står inför. Skolan ska inte stänga dörrar, den ska öppna 
dörrar. Den ska rusta oss för ett vuxenliv där många av oss kommer att göra olika saker 
under olika delar av livet. Därför är de estetiska ämnena viktiga. Vidare skriver 
artikelförfattarna att alliansen tagit bort de flesta estetiska ämnen i gymnasiet och att 
alliansen tycks betrakta kultur som något mindre viktigt, ett slags underhållning vid sidan av 
den riktiga utbildningen och arbetsmarknaden. Exportrådet uppskattar att 94 000 personer 
idag arbetar inom upplevelseindustrier som musik, film, tv-produktion, dataspel, design och 
mode. Kulturen är ett av de verktyg som lärare behöver för att kunna ge varje barn en ärlig 
chans att nå kunskapsmålen även i andra ämnen. Inlärning sker på olika sätt för olika 
individer. Estetiken är inte ett sätt att förgylla världen eller förströ hjärnan, det är ett sätt att 
förstå världen och aktivera hjärnan. Så avslutar artikelförfattarna sin debattartikel.  
 
Klingberg (2011) menar att något som framkommit på senare år är hur konditionsträning 
påverkar hjärnan och kognitiva förmågor genom att stimulera tillväxtfaktorer som påverkar 
nervcellerna. Idrottsundervisning fokuserad på konditionsträning men också andra 
aktiviteter såsom musikträning, som visat sig ha positiva effekter för hjärnans 
utveckling. Stress påverkar hjärnan och kognitiva funktioner, vilket i sin tur påverkar 
exempelvis den matematiska förmågan. Man borde diskutera orsaker till stress i skolan 
menar Klingberg och hur den kan undvikas. Klingberg har utvecklat metoder för att träna 
arbetsminnet och visar hur kognitiv träning påverkar hjärnan. Hans forskning visar hur 
formbar hjärnan är och att hjärnan fortsätter utvecklas under längre tid än hjärnforskarna 
tidigare trott, ända upp till 25-årsåldern, och att den goda förmågan till lärande som hör 
ungdomen till lever kvar. Gardner (1999) säger: 
 

Inom hjärnforskningen är ett decennium lång tid och teorin om de multipla intelligenserna 
utvecklades för två decennier sedan. Nu vet vi mycket mer om nervsystemets funktioner och 
utveckling och vi har kraftfull teknisk utrustning för att undersöka hjärnbarksprocesser medan 
de pågår. De samlade neurologiska beläggen ger förvånansvärt mycket stöd åt multipla 
intelligenser-teorins allmänna huvudinriktning. Forskningen ger stöd åt de speciella 
intelligenser som jag har beskrivit och ger utsökta bevis för den fina strukturen hos förmågor 
som verbal-lingvistisk, logisk-matematisk och musikalisk-rytmisk bearbetning. (s. 93) 

 
Vidare anser jag att estetiska ämnen hjälper elever att höja sin livskvalitet och att eleverna 
ges möjlighet att vårda sina sinnen och få lustfyllda upplevelser som får dem att må bra.  
Kreativa och kritiskt skolade ungdomar med tränade sinnen kommer att behövas ute i 
samhället efter avslutade studier för att fungera i arbetslivets hårda klimat och då ser jag att 
det är olyckligt att man i skolans värld mer och mer återgår till ren katederundervisning. Jag 
ser att kultur och kreativitet spelar en allt större roll i samhället. Dagens samhälle präglas av 
medier och konsumtion som är fyllda av estetiska överväganden. När kulturer blandas 
uppstår möten mellan olika kulturer som kan stimulera såväl till kreativitet som till tolerans i 
ett demokratiskt samhälle menar jag. Det finns fog att hävda att estetiken har fått en 
framskjutande position i samhället som jag ser det och det ställer krav på att medierna och 
kulturen får en plats i skolan och även granskas kritiskt. 
 
Begreppen praktisk respektive teoretisk kunskap är högst relevanta i samhällsdebatten. Men 
hur ser det ut i den nya gymnasieskolan? I Framtidsvägen (2008:27), som är den offentliga 
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utredning som legat till grund för skolreformen 2011, påvisas det att elever som går en 
yrkesinriktad linje har svårare att nå kunskapsmålen i de kärnämnen som har ett mer tyngre 
teoretiskt innehåll. I studien argumenteras det för att elever som går en yrkesinriktning ska 
ges goda grunder till att komma ut i arbetslivet. Ur detta argument togs beslutet att lägga 
fokus på de ämnen som centrerar yrkeskunnandet och på så vis reducera andra kurser 
såsom ämnet svenska (Framtidsvägen, 2008:27). Gy 2011 drar därmed en skiljelinje mellan 
praktiskt och teoretiskt kunnande och menar indirekt att elever är mer lämpade till antingen 
det ena eller det andra. Det visar på en kunskapssyn som blir en tydlig gräns mellan dessa 
(SOU, 2008:27 s. 234). Liedman (2001) talar om hur barn tidigt får insikt om att kunskapen 
kan delas in i fack, eller som han menar, ämnesvis. Han menar också att samhälle och skola 
anser vissa kunskaper som viktigare än andra och detta leder till mer välbetalda och finare 
yrken (Liedman, 2001, s. 41). Han hävdar också att begreppen praktisk och teoretisk snarare 
refererar till en förlegad, men idag fortfarande rådande samhällsindelning av klass, än till 
indelningar av olika typer av kunskap (s. 83). Problematiskt nog kan konst inte härledas till 
varken teoretisk- eller praktiskt kunskap, den är varken - eller, men också både – och (s. 85). 
Liedman menar också att all teoretisk kunskap i grunden är praktisk (s. 86). I tidskriften 
Pedagogiska magasinet (4: 2010) diskuterar Liedman om hur skolan ser ut strukturellt idag 
och hur skolan eventuellt kommer att se ut i framtiden. Han menar att skolan går mot en 
mer ytlig kunskapsinlärning där ´kunskap är det som kan mätas och exakt betygsättas´ (s. 
32). Vidare skriver han att skolan idag domineras av ett strikt nyttighetstänkande och att 
eleven ska fokusera på sin framtida yrkeskarriär (s. 36).  
 
Eleverna i min studie resonerar kring att lyft fram aspekten av att kreativa processer måste 
få ta sin tid och att det i skolans värld ibland kan inverka negativt på grund av bedömning 
och tidsbrist. Kvale skriver följande (1996): 
 

Examinations are a popular object of criticism. In Scandinavia, the yearly examinations in 
schools and at universities are accompanied protests the examinations are often a target of 
critique: They may be dismissed as invalid, the grading as subjective an unreliable, the 
examination situation artificial and oppressive./…/ In spirit of broad and well-documented 
critique, examinations and grading procedures concerns whether the critiques of examinations 
as invalid could possibly be based on an invalid understanding of what is evaluated at 
examinations. Two conceptions of examinations shall be debated: a predictive test of a 
student´s career versus a constitution and a censorship of knowledge. (s. 215) 

 
 
Vidare talar Kvale om att betyg kan begränsa lärandet och lusten efter sökandet av ny 
kunskap hos elever och bedömning kan minska den inneboende motivationen hos eleverna. 
Kvale menar också att om en elev får för många olika valmöjligheter en 
undervisningssituation kan det ske en ytlig inlärning hos eleven (s. 218). 
 
I den nya gymnasiereformen som trädde i kraft hösten 2011 är de estetiska ämnena i 
gymnasiet nu endast ett tillvalsämne, och ger inga meriterande poäng. (Förutsatt att eleven 
inte går Estetiska programmet.) Detta leder sannolikt till att intresset för att läsa estetiska 
ämnen försvagas och väljs bort av eleverna. Det är en olycklig utveckling anser jag. Det finns 
många som tror att god estetisk och kommunikativ kompetens kommer att höra till det allra 
viktigaste på framtidens arbetsmarknad. Nu har regeringen gjort tvärtom och begränsar 
estetikens plats i skolan.  
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I en interpellation benämnd Det estetiska lärandet i gymnasieskolan (2011/12:155, 30 
november) av Tina Ehn (MP) utställd till Jan Björklund (FP) ställs frågor kring de estetiska 
ämnenas minskade roll i gymnasiereformen 2011. Ehn menar att den grupp som förlorar 
allra mest är eleverna i gymnasieskolan som går miste om viktig och berikande verksamhet. 
Det här oroar både rektorer och lärare. Med mer kultur i skolan berikas eleverna inte enbart 
kulturellt. Estetisk verksamhet kan också vara en väg till mer kunskap i andra ämnen – och 
ett sätt att underlätta och förstärka inlärningen menar hon. Vidare skriver Ehn: 
 

Alla elever i skolan tar till sig och processar kunskap på olika sätt och med olika sinnen. Några 
behöver lära sig i rörelse, andra behöver använda händerna för att testa och processa kunskap. 
Vissa lär sig enklast genom att lyssna och andra vill se eller läsa. Det är en smal syn på lärande 
som präglar den reform som tar bort det estetiska uttrycket och lärandet från skolan.  

 
 
På debattforumet Skola & samhälle skriver Ina Alm (2011, 20/4) om Jan Björklunds 
skolpolitik och begreppet ´kunskapsskola´, som rymmer ´ordning och reda´ och som värderar 
elevernas kunskaper i ´fler skriftliga prov och tidigare betyg´ och hon menar att detta ger en 
snedvriden vinkling på vad kunskap är. Hon stödjer sig bland annat på Matilda Wiklunds 
avhandling Kunskapens fanbärare (2006). Wiklund beskriver en debatt, eller kanske snarare 
en avsaknad av debatt, där aktuell forskning kring pedagogik, kunskap och lärande lyser med 
total frånvaro. Frågor Wiklund ställer är: Vad är en kunskapsskola? Eller snarare vad är en 
skola utan kunskap? Finns den? Är det överhuvudtaget relevant att använda begreppet 
kunskapsskola? Står inte skola som fenomen för något som handlar om kunskap? Frågan är 
snarare vilken slags kunskap som ska rymmas i skolan, i själva lärandesituationen och hur 
man skapar bäst situationer där verkligt lärande sker, sådan kunskap som blir bestående. Hur 
ges denna kunskap förutsättningar? 
 
Jag upplever att min studie visar på hur unga människor får insikter om sig själva och andra, 
de får kunskap om hur de med varierade metoder kan uttrycka sina tankar, känslor och 
idéer. De får även tillgång till kroppen som uttrycksmedel. Eleverna har genom EOS kursen 
fått tillgång till många varierande metoder som gör deras valmöjligheter större att kunna 
uttrycka sig varierat och mer nyanserat. De har fått spegla sig i andra och genom att 
orientera sig inom de fyra estetämnena fått större förståelse och insyn kring hur de kan 
förvalta sina egna kompetenser. 
 
 
 

Fortsatt forskning 
Föreliggande studie stöder de estetiska ämnenas roll i skolan och tar upp lustaspekten, 
kreativitet, självförtroende, självtillit och motivation i relation till lärande. Den talar också om 
skolans ökade krav på mätbarhet och evidens. Vidare berörs praktisk kunskap i relation till 
teoretisk kunskap och vilka kunskaper som värderas i skolan. Vilken slags kunskap som ska 
rymmas i skolan, lärandesituationen, och hur man bäst skapar situationer där verkligt 
lärande, det som stannar kvar, får bra förutsättningar? Denna studie bidrar till ytterligare 
kunskap om vikten av de estetiska ämnena i skolan även om det redan finns mycket skrivet 
om ämnet. Estetiska ämnen kan vara en väg till fördjupad kunskap i andra ämnen av mer 
teoretisk art samt att elever lär med olika sinnen. Forskningen visar även att skolan är en 
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plats att arbeta med demokrati och att uppgiften är att fostra trygga personer som vet sitt 
värde och orkar engagera sig för demokrati. Forskningen berör även debatten om hjärnans 
formbarhet och vikten av stimulans samt att en individ lär genom hela livet. 
 
Något som jag ser som angeläget för fortsatt forskning är att lyfta fram de estetiska ämnenas 
plats i skolan och hur estetiska lärprocesser kan fördjupa inlärning hos elever, öka 
välbefinnandet och bidra till ökad kunskap om sig själv och andra och också fungera som 
medel för ökad fördjupning inom skolans övriga ämnen. Det vore också intressant att titta 
närmare på hur elever som inte möter estetiska ämnen i skolan utvecklar sina självbilder och 
om det är något av det som min studie tar upp kring formandet av individens självbild som 
ter sig annorlunda i jämförelse med de elever som får möte estetämnen i skolan. 
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Bilaga 1 
Till målsman                  Stockholm 2011-08-31 
Under hösten år 2011 kommer er son/dotter att gå kursen EOS (Estetisk orientering). En 100- 
poängskurs som är obligatorisk för alla elever som går Estetiska programmet. Kursens mål är att 
under terminen ge eleven möjlighet att på ett gränsöverskridande sätt utforska de fyra olika 
estetiska uttrycken dans, bild, musik och teater.  Att bredda och utveckla elevens konstnärliga 
uttrycksförmåga, samt utveckla elevens förmåga att analysera olika estetiska uttrycksformer. 
Eleverna ska på ett nyskapande sätt förena dans, teater, musik och bild från idé till föreställning 
under projekttiden. 
 
Undertecknad arbetar sedan 2004 på X (skolans namn) som drama- och danspedagog. Vid sidan av 
mitt arbete studerar jag på Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet. 
Jag kommer under utbildningen skriva en uppsats där avsikten är att följa er son eller dotter genom 
kursen EOS. Mitt huvudfokus är att genom intervjuer samt läsning av ungdomarnas loggböcker 
beskriva deras upplevelser av en integrerad undervisning i estetiska ämnen. 
Jag planerar att inhämta data till undersökningen under hösten för att sedan bearbeta min empiri 
under våren.  
Din son eller dotter kommer inte kunna identifieras, vare sig från citat tagna från intervjuer eller text 
från loggböcker. 
För att studien ska vara möjlig att genomföra måste jag ha Ert samtycke i egenskap av målsman. Jag 
avser att träffa era ungdomar och berätta om min studie under kommande veckor för att sedan 
kunna boka in intervjuer med dem så snart som möjligt.  Intervjuerna kommer att bandas och sedan 
transkriberas. När studien är färdig kommer banden att förvaras i mina ägor och inte lämnas ut till 
någon annan. Eleverna har rätt att avbryta sitt deltagande i studien utan att ange skäl och givetvis 
påverkar det inte elevernas betygssättning. Min undersökning ligger helt utanför bedömningen av 
kursen och påverkar inte deras betyg i någon bemärkelse. 
Rektor X har givit mig tillåtelse att genomföra studien. 
Jag ber er därför fylla i nedanstående talong som lämnas till mig via er son eller dotter senast 
måndag 12/9-11. 
 
Med vänlig hälsning Petronella Borseman 
petronella.borseman@city.vrg.se 
Mobil: 0709-842647 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jag godkänner att min son eller dotter ……………………………………………………………………………………, får 
Intervjuas, filmas och bandas under arbetet kring EOS kursen under höstterminen 2011 samt att 
annat skrivet material från eleven rörande kursen får användas i studien. 
 
Förälder/vårdnadshavares underskrift:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mitt barn får intervjuas, filmas och bandas under läsåret år 2011-2012. 
 
Ja                      Nej 
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Bilaga 2 
Kurs:  EOS Estetisk orientering               
       100 poäng 
 
Perspektiv:    

Konstpedagogiskt – Att uttrycka genom teater, musik,    
       dans och/ eller bild.  
      Kritiskt frigörande – Att medvetandegöra genom teater,  
     musik, dans och/ eller bild. 
 
Mål:    

Att under terminen ge eleven möjlighet att på ett                      
    gränsöverskridande sätt utforska de fyra olika estetiska uttrycken.  

Att bredda och utveckla elevens konstnärliga uttrycksförmåga, samt utveckla elevens 
förmåga att analysera olika estetiska uttrycksformer 
Att eleverna på ett nyskapande sätt förenar dans,          

           teater, musik och bild från idé till föreställning under   
     projekttiden. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Kursinnehåll:   
Utgångspunkt:  

Att få tillgång till verktyg i de olika estetiska ämnena. 
 
Metod:     

- Övningar ämnade för ett sceniskt framförande 
        - Konkret och abstrakt gestaltning. 

- Diskussion om kulturföreteelser. 
- Fyra  studiebesök i form av kulturupplevelser. 
En skriftlig analysuppgift samt gensvar i form av ett estetiskt uttryck 

 
 
Projektinnehåll: 
Utgångspunkt:    

- Vi ser en film 
 
Metod:     

- Utifrån filmen arbetar vi vidare med att skapa tankekartor kring  t.ex. känslor filmen 
väckt, karaktärer, miljöer, relationer, konflikter,  en stark bild, egna tankar… 
- Utifrån tankekartorna hittar vi en gemensam frågeställning 
- Vi jobbar praktiskt, med fyra estetiska uttryckssätt, 

    kring frågeställningen 
- Utifrån det praktiska arbetet jobbar sedan gruppen  

    fram en redovisning (max 30 min) 
- Grupperna genomför en ventilering på varandras redovisningar 
- Varje elev skriver en skriftlig reflektion kring arbetsprocessen    
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Betygskriterier: 
 
Kriterier för betyget godkänd 
 
Kursdelen:              Eleven provar på att arbeta praktiskt , enskilt och i   
                                 grupp, inom olika konstarter . 
                                 Eleven deltar i studiebesök, gör en skriftlig beskrivning   
                                 utifrån någon av dessa. 
Projektet:               Eleven använder estetiska uttryck inom minst två 
                                 konstarter utöver.      
                                 Eleven är koncentrerad och har förmåga att samarbeta. 
 
Kriterier för betyget väl godkänd 
 
Kursdelen:      Eleven har egna idéer, utför gestaltningsuppgifter på  
                         ett kreativt sätt. 
                         Eleven kan reflektera över och diskutera sitt  
                         eget och andras arbete.    
                         Eleven skriver en analys i samband med   
                         studiebesök samt resonerar kring estetikens roll i   
                         samhället. 
Projektet:       Eleven deltar engagerat och aktivt i gruppens arbete. 
                         Eleven reflekterar muntligt och skriftligt över sin egen  
                         såväl som gruppens arbetsprocess.   

 Eleven använder estetiska uttryck inom minst två konstarter som inte är       
elevens egen estetinriktning. 

 
Kriterier för mycket väl godkänd 
 
Projektet:               Eleven tillämpar uttryck från olika konstarter för att   
                                 gestalta en helhet. 
                                 Eleven utvecklar personliga uttrycksätt genom  
                                 samverkan mellan teknisk kunskap och analys såväl  
                                 för det egna som det gemensamma arbetet. 
                                 Eleven vågar prova nya uttryckssätt. 
                                 Eleven tar egna initiativ, är lyhörd för kamraternas idéer  
                                 och tar ansvar för gruppens gemensamma resultat .  
                                 Eleven reflekterar skriftligt och muntligt över sin egen såväl som  
                                 gruppens arbetsprocess .                                                                                                                                                                         
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Skolverkets version 
Estetisk orientering, 100 poäng 
Kurskod: EOS1202 
Mål 
Mål för kursen  
Kursen skall ge orientering om estetikens breda verksamhetsfält samt dess uttryck inom 
olika konstarter. Kursen skall även ge förståelse av olika estetiska kunskapsformer och 
utveckla färdighet i att självständigt använda dessa. Ett mål för kursen är att ge möjlighet att 
praktiskt arbeta med några av de estetiska begreppen inom olika konstarter. Kursen skall ge 
eleven möjlighet att utveckla olika estetiska uttrycksmedel genom möten mellan konstarter i 
ett gemensamt arbete. Därutöver skall kursen utveckla elevens förmåga att analysera 
estetiska uttryck. 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
ha kunskap om den nutida estetikens breda verksamhetsfält 
ha grundläggande kunskap om olika estetiska kunskapsformer 
ha kunskap om estetiska begrepp och hur de kan tillämpas 
kunna arbeta praktiskt inom flera konstarter 
kunna skapa olika uttrycksmedel genom att arbeta med möten mellan konstarter 
kunna analysera estetiska uttryck. 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven arbetar praktiskt med estetiska uttryckssätt inom olika konstarter. 
Eleven beskriver några estetiska verksamhetsfält och ger några exempel på olika 
uttrycksformer inom dessa. 
Eleven ger exempel på estetiska begrepp inom några konstnärliga uttrycksformer.  
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven utför gestaltningsuppgifter, analyserar det egna resultatet och vidareutvecklar sina 
idéer inom några konstarter. 
Eleven tillämpar estetikens begrepp för att beskriva konstnärliga uttrycksformer. 
Eleven resonerar om estetikens roll i samhället.  
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven integrerar i sitt arbete estetiska begrepp från olika konstarter. 
Eleven tillämpar uttryck från olika konstarter för att gestalta en helhet. 
Eleven utvecklar personliga uttryckssätt genom samverkan mellan teknisk kunskap och 
analys såväl för det egna som det gemensamma arbetet. 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide – Första intervjun 
 
Hur tror du att du kommer påverkas som person av att gå denna kurs? 
 
Vad betyder ordet utforskande för dig? 
 

Kursens mål handlar om att ge eleverna möjlighet att på ett gränsöverskridande sätt 
utforska de fyra olika estetiska uttrycken. Hur resonerar du kring det? 
 
Kopplingar mellan den mänskliga kroppen och dans- och drama/teaterundervisning. Hur 
resonerar du kring det? 
 
Att vara modig är, inte detsamma som att vara orädd. Hur resonerar du kring det? 
 
När spränger du dina gränser? Vad innebär att spränga gränser för dig? 

 
Hur resonerar du kring kopplingen mellan din kropp som uttrycksmedel och begreppet mod? 
 
Hur tror du att du eventuellt kommer att påverka din syn på den egna kroppen och 
begreppet mod genom arbetet med teater, dans, bild och musik? 
 
Vad får dig att känna dig kreativ? 
 
Hur ser du på dina styrkor och svagheter kring de fyra estetämnen? 
 
Vad väcker mötet med dans, bild, teater och musik för känslor i dig? 
 
Finns det något som du är orolig inför när du tänker på kursen? 
 
När orden inte räcker till för att förklara något hur gör du då, vad använder du sig av för 
strategier, metoder? 
 
Berätta om ordet tillit, vad innebär det för dig? 
 
Vad begränsar dig, finns det några konkreta situationer, miljöer som begränsar dig i din 
kreativitet (dans, bild, musik och teater)? 
 
Vad skulle du vilja uppnå med den här kursen, koppla till dig själv? 
 
Hur lär du, tar till dig ny kunskap? Kropp, praktiskt, lyssna, skriva, var delaktig själv, forska 
fram fakta, enskilt, i grupp, process, engagemang? 
 
Ser du något negativt med att gå den här kursen? 
 
Vad ser du för möjligheter till att utvecklas i den här kursen? 
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Frågeguide – Andra intervjun 

Vad ser du för spår från kursen? 

Har du getts möjlighet att utforska och i så fall på vilket sätt?  

Upplever du att du sprängt personliga gränser? Vad väckte det för känslor hos dig? 

Hur har du blivit berörd av det vi gjort i dans, bild, musik och teater? På vilket/vilka sätt? 

Har du lyft ev. svagheter? På vilket sätt? 

Har du utmanats och på vilket sätt? Har du känt dig kreativ? 

Blev det som du hade tänkt dig under EOS kursen? 

Tankar kring att arbeta i grupp, har klimatet varit tillitsfullt? På vilket sätt? 

Hur skapas ett tillitsfullt arbetsklimat, vilka ingredienser behövs? 

Har gruppen kunnat hjälpa dig att våga nya saker? Hur då? 

Har du förvånat dig själv någon stans på resan genom denna kurs? 

Har du blivit utmanad? Utveckla dian resonemang kring frågan? 

Har du fått några nya tankar kring arbetet med kroppen som redskap? På vilket/vilka sätt? 

Vad står ordet mod för för dig? Är det alltid positivt med att vara modig?  

Berätta om en stark personlig upplevelse från kursen? 

Såg du något som inte var positivt under kursen, blev du begränsad någonstans? I så fall 

varför, var det du själv eller något annat som gjorde att du inte vågade? 

Kan man lära och minnas med kroppen? Hur tog du till dig ny kunskap? 

Hur har kursen påverkat dig som individ inom dans, bild, musik och teater? 

När var du modig och vad gjorde du kroppsligt och mentalt? 

Vad kommer du bära med dig från kursen? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


