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Sammanfattning 
Studien handlar om estetiska lärprocesser i ämnet engelska. Syftet med studien är att bidra till en ökad 

förståelse för hur pedagoger i årskurs 1 - 3 arbetar med estetiska uttrycksformer i engelskundervisning 

och hur de kombinerar det med icke-estetiskt lärande. Frågeställningarna undersöks mot bakgrund av 

tidigare forskning samt vad pedagoger på fältet har för åsikter, uppfattningar och erfarenheter om 

estetiska uttrycksformer och läromedel som kombination i engelskundervisningen på lågstadiet. Studien 

är baserad på två forskningsfrågor som undersöks och blir besvarade: Hur kombinerar pedagoger 

estetiska uttrycksformer och icke-estetiskt lärande i engelskundervisningen i årskurs 1 - 3? Hur ser 

pedagoger på relationen mellan estetiskt lärande och icke-estetiskt lärande i engelskundervisning i 

årskurs 1 - 3? Studien består av en teoretisk och en empirisk del där fokus ligger på estetiska 

lärprocesser med ingång i uttrycksformerna musik och drama samt ett icke-estetiskt lärande som lutar 

mot läromedel i engelskundervisning. Den teoretiska delen utgår från det sociokulturella perspektivet 

med Vygotskijs syn på estetiskt lärande där han vill ha in det estetiska perspektivet i skolans 

undervisning. I denna studien har det framkommit att med hjälp av estetiska lärprocesser som 

hjälpmedel förstärks elevernas möjligheter att nå kunskaper i engelska språket. Kroppsspråket och 

sinnena är också en viktig del som hjälper eleverna att på ett enklare sätt befästa engelskkunskaper. 

Kombineras det estetiska och icke-estetiska lärandet med varandra så blir det en relation mellan 

lärandeformerna som leder till ett varierat lärande i engelskundervisningen i grundskolan. 
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Abstract 
This study is about aesthetic learning processes in the English subject. The purpose of the study is to 

contribute with an increased comprehension of how teachers in grade 1 - 3 work with aesthetic learning 

processes and how they combine aesthetic learning with non-aesthetic learning in the English subject. 

The study draws on previous research as well as working teachers’ opinions, perception and experience 

of working with the combination of the aesthetic form of expression and the teaching media in the 

English subject in primary school. The foundation of the study lies on two questions which were 

examined and answered during the course of the study. The questions are as follows: How does the 

teachers combine aesthetic learning with non-aesthetic learning in the English subject in grade 1 - 3? 

What do teachers think about the relations between aesthetic learning and non-aesthetic learning in the 

English subject in grade 1 - 3? The study consists of a theoretical and an empirical section where the 

main focus lies on aesthetic learning processes drawing on music and drama, on the one hand, and 

non-aesthetic learning based on teaching media, on the other, in the English classroom. The theoretical 

framework of the study has its roots in the sociocultural perspective with Vygotsky’s view on aesthetic 

learning in education. It emerged in the study that with the aid of aesthetic learning processes the 

pupil’s knowledge of the English language has increased. The body language and senses have an 

important function in helping the pupil’s to acquire the English language in an easier way. If aesthetic 

learning is combined with non-aesthetic learning it creates a relation between the two learning 

processes which leads to a varied learning in the English subject in primary school.  
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Förord  

Vårt syfte med denna studie är att bidra till en ökad förståelse och fördjupad kunskap för hur 

pedagoger i årskurs 1 - 3 arbetar med estetiska uttrycksformer i engelskundervisning och hur 

de kombinerar det med icke-estetiskt lärande som är baserat på olika läromedel. Utifrån 

tidigare forskning, intervjuade pedagoger på fältet och våra egna erfarenheter anser vi att 

estetiska uttrycksformer bör kombineras med icke-estetiskt lärande i lågstadiets 

engelskundervisning. Estetiskt lärande är ett praktiskt arbetssätt som utgår från olika 

uttrycksformer som blir en hjälp för eleverna att nå engelskkunskaper på ett enklare och 

motiverande sätt. Eleverna får använda sin kreativitet, fantasi och kan ta hjälp av sitt 

kroppsspråk och sinnena för att befästa det engelska språket.  

Vi vill tacka alla skolor och pedagoger på fältet i vår hemkommun som har deltagit i 

undersökningen kring estetiska lärprocesser i ämnet engelska. Vår handledare Mette Sjölin 

från Högskolan Kristianstad vill vi tacka för ett gott arbete och för all hjälp samt stöttning 

kring vårt examensarbete. Vi vill även framföra ett stort tack till språkverkstaden där Cecilia 

Lindskov har hjälpt oss bearbeta vårt språkbruk i uppsatsen. Framförallt vill vi tacka varandra 

för positiv inställning och all stöttning vi gett varandra under studiens process.  

 

Alicia Lund & Rebecka Fridenholm  

Högskolan Kristianstad, HT 2018 - VT 2019  
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1. Inledning 

Estetiken är en viktig del inom skolan som både utmanar och stärker elevers egna kulturella 

erfarenheter och upplevelser (Aulin-Gråhamn och Thavernius 2003). I en rapport om estetiska 

lärprocesser hänvisar Alexandersson och Swärd (2015) till Wiklund (2009) som påpekar att 

genom de estetiska lärprocesserna musik, drama, bild och dans möjliggörs elevers lärande och 

deras kommunikation på ett enklare sätt. Med hjälp av estetiska uttrycksformer kan elever och 

pedagoger öppna upp diskussioner och konversationer i ett klassrum som leder till att elever 

vågar tala och uttrycka sig på olika sätt (Wiklund, 2009, i Alexandersson och Swärd, 2015). 

Enligt Alexandersson och Swärd (2015) gynnas elevers kunskapsutveckling i dagens skola 

genom att pedagoger aktivt arbetar med estetiska lärprocesser där eleverna kan knyta samman 

sina upplevelser, kunskaper, erfarenheter och känslor till en helhet. Även Läroplanen 

(Skolverket, 2011b) påtalar att elevers lärande gynnas av estetiska uttrycksformer. Mot den 

bakgrunden är det viktigt att det estetiska lärandet går hand i hand med de teoretiska ämnena i 

skolan. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi båda upplevt att elever tar 

till sig lärande och kunskap på ett mer gynnsamt sätt genom praktiskt arbete som lutar sig mot 

de estetiska uttrycksformerna musik och drama i engelskundervisning. Vår nyfikenhet väcktes 

därför om vad pedagoger på fältet har för erfarenheter, åsikter och uppfattningar kring hur 

man som pedagog arbetar med estetiska uttrycksformer i sin språkundervisning i årskurs 1 - 3. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse och fördjupad kunskap för hur pedagoger 

i årskurs 1 - 3 arbetar med estetiska uttrycksformer i engelskundervisning och hur de 

kombinerar det med icke-estetiskt lärande som är baserad på olika läromedel. Vi som blir 

nyexaminerade och framtida pedagoger i årskurs 1 - 3 vill bidra med mer kunskap om vad 

pedagoger på fältet har för åsikter, uppfattningar och erfarenheter kring kombinationen av 

estetiska uttrycksformer och olika läromedel inom engelskundervisning i lågstadiet.  

Studiens frågeställningar är:  

1. Hur kombinerar pedagoger estetiska uttrycksformer och icke-estetiskt lärande i 

engelskundervisningen i årskurs 1 – 3? 
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2. Hur ser pedagoger på relationen mellan estetiskt lärande och icke-estetiskt lärande i 

engelskundervisning i årskurs 1 – 3? 

1.2 Centrala begrepp 

Kombination: I studien betyder begreppet kombination att både estetiskt lärande och icke-

estetisk lärande finns med i engelskundervisning, där dessa två lärande kombineras med 

varandra. 

Balans: Balans betyder att det finns lika mycket av båda, det vill säga att det finns lika 

mycket estetiskt lärande som det finns icke-estetiskt lärande i engelskundervisningen. Så 

estetiskt lärande och icke-estetiskt lärande skapar en balans som bildar en helhet för att elever 

ska nå kunskap.  

Estetik: Estetiken är kärnan och delas sedan in i olika delar där estetiska lärprocesser är en av 

kategorierna. Inom skolan kallas begreppet estetik också för skapande.  

Estetiskt lärande: Begreppet estetiskt lärande avser de estetiska uttrycksformer som används 

i undervisningen. De två olika estetiska uttrycksformerna som arbetet fördjupas inom är 

musik och drama, där även lek kan räknas in vid vissa tillfällen då de hör ihop med 

Vygotskijs syn på estetiskt lärande i undervisning.  

Icke-estetiskt lärande: I studien används även begreppet icke-estetiskt lärande vilket även 

kan kallas för traditionellt lärande. Detta begrepp betyder att engelskundervisningen är mer 

lärobokstyrd, det vill säga att fokus ligger på användningen av läromedel. 

Varierat lärande: I studien benämner begreppet varierat lärande mycket omväxling av både 

det estetiska och icke-estetiska lärandet i engelskundervisningen. Enligt Vygotskij spelar 

variationen av arbetssätt en stor roll för att stärka elevers lust till att lära i 

engelskundervisningen. 
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2. Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras forskningsbakgrunden. Vår studie har utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet där Vygotskij är grundaren. Vygotskij har en syn om att det 

estetiska lärandet ska ha ett större inflytande och betydande del i skolans undervisning. 

Eftersom Vygotskijs tankar är grunden för det sociokulturella perspektivet och tar upp 

estetiken i hans studie, anser vi att det sociokulturella perspektivet är en lämplig teoretisk 

förankring till studien.  

Studien utgår även från tidigare forskning om estetik som är baserat på estetiska lärprocesser i 

form av estetiska uttrycksformer. Studien tar även upp estetiskt, icke-estetiskt och varierat 

lärande. Enligt oss är estetik något fantasifullt och kreativt som genom praktiskt arbete och 

övningar i form av exempelvis sång, rim, bild, dans, drama eller lek åstadkommer ökad 

kunskap och lärande hos elever. För oss är estetik något kreativt där kroppen medverkar för 

att befästa kunskap på ett mer gynnsamt sätt. 

2.1 Teoretisk anknytning 

2.1.1 Sociokulturella perspektivet   

Lev Semenovich Vygotskij (1896 - 1934) anser att människan med hjälp av sin kreativitet och 

fantasi skapar sig kunskap för att få en djupare förståelse om hur världen fungerar. Till stor 

del handlar estetiken om att kunna skapa genom att individen tar användning av sin egen 

kreativitet och fantasi i form av olika estetiska uttrycksformer som exempelvis drama, musik, 

sång eller rim.  

Frågan om hur elever kan bli delaktiga i undervisningen bearbetades av Vygotskij (1995) och 

slutligen kom han fram till att delaktigheten ökar i undervisningen genom att läraren ger 

eleverna tillgång till olika kunskaper där eleverna själva kan använda sin fantasi och 

kreativitet när de bearbetar kunskaper. Säljö (2000) beskriver att i ett sociokulturellt 

perspektiv ska handlingar och kunskaper förknippas till verksamhet och sammanhang. 

Människor agerar utifrån olika sammanhang och situationer där beslut tas genom erfarenheter.  

Enligt Vygotskij (1978) hade han en teori om att människan och identitetens utveckling 

påverkas av kulturens innehåll och form. Vygotskij (1994) menar att genom kulturens 

materiella redskap som till exempel symboler och tecken formas personens medvetande 
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genom dialoger med andra personer som leder vidare till en kulturell utveckling. Lärandets 

utveckling förekommer i ett sociokulturellt perspektiv, eftersom människor lever i olika 

samhällen med samlingar av kunskaper och färdigheter där människors lärande är att mottaga 

och tillägna sig dessa kunskaper och färdigheter. Enligt Vygotskij (1995) är alla människor, 

oavsett ålder, kreativa. Fantasi kan kopplas ihop med verkligheten. Ju rikare verklighet 

människan utsätts för, desto större chans får människan till en ökad kreativitet och fantasi. 

Genom fantasi kan känslor och erfarenheter utläsas.  

Människans handlingar kan delas in i två kategorier hävdar Vygotskij (1995). Den ena 

kategorin är återskapande och kan kopplas samman med minnet. Den andra kategorin handlar 

om kreativitet och är sammankopplad med hjärnans kombinatoriska förmåga, som kreativt 

bearbetar och skapar föreställningar samt producerar bilder. Vygotskij (1995) var medveten 

om att andra forskare påstod att fantasi är något overkligt och invände genom att förklara att 

fantasi är grunden till olika kreativa aktiviteter som möjliggör det vetenskapliga skapandet, 

det tekniska skapandet samt det konstnärliga skapandet. 

2.1.2 Mediering och appropriering 

Säljö (2000) hävdar att mediering är ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Mediering är ett uttryck som beskriver när människor använder sig av olika verktyg och 

redskap för att tolka och förstå omvärlden samt för att kunna handla aktivt i omvärlden. 

Mediering kan även förenkla lärande och utveckling i skolan. Vygotskij (1978) och Säljö 

(2005) anser att dessa verktyg och redskap kan delas in i två olika kategorier. Det första 

redskapet är det språkliga hjälpmedlet och det andra är det materiella redskapet. Det språkliga 

hjälpmedlet, som enligt Vygotskij kallades för det mentala eller intellektuella hjälpmedlet, är 

en symbol eller tecken som används för att kommunicera med andra eller för att tänka. Säljö 

(2005) berättar att språkliga redskap kan vara tal, siffror, bokstäver, räknesystem och begrepp. 

Det språkliga redskapet utvecklas och formas genom landets kulturella gemenskap (Säljö, 

2005). 

Appropriering är ett annat begrepp som Säljö (2005) nämner som är en process där människan 

tar in och lär sig andra kulturella redskap för att kunna begripa sig på världen, det vill säga att 

man lär sig nya saker. Några exempel på kulturella redskap som lärs in på olika sätt i olika 

länder är exempelvis läsningen, skrivandet och räknandet. Appropriering tillämpas för att 

förklara och begripa lärandet och används som ett begrepp inom det sociokulturella 
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perspektivet. Säljö (2005) förklarar att processen ger individen möjlighet till att göra olika 

lärandemiljöer, begrepp och teorier mer personliga.   

Vygotskij (1994) hävdar att elever, genom undervisningen i skolan, ges möjlighet att få nya 

kulturella kunskaper och få dem förklarade för sig. Han skriver att eleverna får möjlighet att 

förstå världen genom att appropriera och bli bekant med nya kunskaper utifrån elevernas egna 

erfarenheter. Med hjälp av lärare påstår Vygotskij (1994) att eleverna får chansen till att 

upptäcka nya kunskaper och lär sig något nytt.  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Vygotskij och skolan 

Det finns två typer av lek som Vygotskij (1995) menar på har en yttre och inre aktivitet som 

formar elevernas tänkande. Leken förbereder eleverna för det verkliga livet och för deras 

framtid. När eleverna leker blir det en effektiv metod som gör att de använder sig av det 

logiska tänkandet som därefter utvecklar en medvetenhet om saker och ting.  

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2015) berättar 

om att i nutida studier bör arbetet om barns lärande presentera och introducera barnens 

deltagande, intressen och kreativitet. Barnens kreativitet, deltagande och intressen borde stå i 

centrum för deras lärande. Lärande och lek står varandra nära i både bakomliggande orsaker 

och konsekvenser. Två effektiva sätt för det estetiska lärandet är att lära in och lära ut ny 

kunskap. Tankar och känslor hör till det inre där barnen måste komma till uttryck, stimuleras 

och ha eftertankar om den inre läran. Pramling Samuelsson, m./. (2015) berättar vidare om att 

det yttre lärandet handlar om utformningen och görande. Dessa två sätt kan kopplas samman 

med de inre och yttre aktiviteterna som Vygotskij (1995) menar handlar om att estetiken kan 

forma eleven till att tänka logiskt och bli medveten om saker. Detta leder till att eleverna 

förbereds inför det verkliga livet. 

Estetiken har stor betydelse som Vygotskij (1995) menar på är en viktig del inom skolans 

undervisning. Han ser skolan som en kulturinstitution. Kulturinstitution betyder att kulturella 

varor och tjänster produceras i skolan. Vygotskij (1995) vill inte överskatta barns förmåga 

utan menar på att skolan ska ha en sann och realistisk uppfattning om deras förmågor. 

Lindqvist (1999) anser att leken är en passande och användbar estetisk uttrycksform där det 
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gäller att koppla samman elevernas intressen med deras eget språk så eleverna kan förstå 

meningen i det eleverna skapar. 

2.2.2 Kunskaper om estetik 

Burman (2014) berättar att estetikbegreppets betydelse ligger inom ett stort område i skolans 

verksamhet som är en viktig och betydelsefull del, som handlar om estetiska lärprocesser. 

Denna estetiska utvecklingen fokuserar på nyskapande, kreativitet, fantasi och förbättrande 

handlingar. Enligt Burman (2014) menar han att estetiken kan kopplas ihop med det sinnliga. 

Aulin-Gråhamn och Thavernius (2003) är eniga med Burman (2014) om att estetiken är 

sammankopplad med det sinnliga och kroppsliga, som hävdar att estetiken måste få mer plats 

i skolans undervisning. Den sinnliga aspekten handlar om barns egna rörelselekar, dans, 

musik och fysiska aktiviteter. Det handlar inte bara om kreativt skapande utan det rör sig även 

om känslomässiga upplevelser som ger viktiga personliga kunskaper och erfarenheter hos ett 

barn. Enligt Aulin-Gråhamn och Thavernius (2003) är kunskap inte bara något som är logiskt 

utan handlar också om erfarenheter och känslor. Det estetiska handlar dock inte bara om 

känslor med ett kreativt skapande utan det handlar även om att kunna analysera och 

reflektera. Aulin-Gråhamn och Thavernius (2003) poängterar att estetiken är en viktig del 

inom skolans undervisning där estetiken både utmanar och stärker elevers egna kulturella 

erfarenheter och upplevelser. 

2.2.3 Musik som estetisk uttrycksform 

Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) framhäver att musik på ett naturligt sätt kan 

kopplas till andra ämnen i skolan. Författarna konstaterar att genom att exempelvis låta en 

elev beskriva sig själv genom ljud (till exempel en melodi) bidrar eleven kollektivt, där en 

annan elev får syn på just den elevens meningsskapande. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling 

(2014) har samma tankesätt som Vygotskij (1995) då författarna anser att eleven ska sättas in 

i en situation i undervisningen där eleven får möjlighet att skapa egna berättelser eller sjunga 

egna sånger som leder till inlärning av nya kunskaper samt att kreativiteten hos eleven ökar. 

Utifrån vår uppfattning av det författarna skriver kan vi koppla musik till det engelska språket 

inom skolan där eleverna genom musik kan behärska det engelska uttalet. 

Dahlbäck (2011) framhäver att den estetiska uttrycksformen musik kan användas som ett 

hjälpmedel i det språkliga arbetet i skolan, där exempelvis musik så som sång, rytm och 

ramsor blir som en hjälp för eleverna att lära sig läsa, skriva samt bearbeta bokstäver och 
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texter. Dahlbäck (2011) påpekar att syftet med musiken är att leda till utvecklingen av 

elevernas förståelse och förmågorna i de estetiska ämnena. Musiken ska inte användas till ett 

görande utan någon reflektion över varför, utan musiken ska komma till användning för att 

skapa ett kunnande inom ett ämne samt vara en utmaning för eleverna. Enligt Dahlbäck 

(2011) betraktas de estetiska ämnena antingen som ett eget kunskapsområde där eleverna får 

kommunicera, reflektera och utforma eller som ett hjälpmedel i ett annat skolämne som 

exempelvis i ämnet engelska.  

I Boberg och Högberg (2014) avhandling har författarna gett ett exempel från en observation 

där en musiklärare valde musik som estetisk uttrycksform till en engelskundervisning. 

Läraren skapade en förkunskap hos eleverna där de fick lyssna på en engelsk låt och sedan 

utforska den. Därefter hjälpte läraren eleverna med att hitta en teknik för hur man påbörjar 

skapandet av en text till en sång och hur man kan använda sin egen fantasi och kreativitet på 

ett gynnsamt sätt. Tillslut fick eleverna arbeta med texten och ta användning av sitt eget 

skapande för att färdigställa texten. Genom förkunskaperna och det praktiska arbetet får 

eleverna en djupare förståelse för hur en text skapas. När eleverna spelade upp låtarna kände 

de en trygghet i att tala och vågade använda sin kreativitet i engelskundervisningen.  

Lindgren (2006) hänvisar till sina intervjusvar i sin avhandling av legitimerade pedagoger att 

musiken kan vara till hjälp för elevernas lärande för att nå kunskap i skolämnet engelska. 

Lindgren (2006) tar upp att musiken används i kombination med andra ämnen eller aktiviteter 

där det finns flera mål med undervisningen. Hon menar att musiken används som ett 

hjälpmedel till andra skolämnen för att eleverna ska nå sina mål. Exempelvis kombinationen 

av olika mål är att eleverna kan göra sången personlig samt kunna skapa förmågan att delta i 

ett socialt sammanhang där eleverna ska acceptera varje persons åsikt (Lindgren, 2006). 

Perret (2004) betonar att musiken är för elevernas inlärning. Han skriver att eleverna lär 

genom musik. Resultatet av Perrets (2004) forskning var att musiken påverkar elevernas 

inlärning. Musiken skapade förmågor som att lyssna, återkoppla, konfliktlösning, skapande, 

samarbetsförmågan samt ökade dessutom elevernas kreativitet. Perret (2004) hävdar att det 

inte finns en slutgräns på lärande inom musik utan att det alltid finns någonting nytt att 

upptäcka, undersöka och lära.  

I skolinspektionens rapport (2011) framgår det att undervisningens innehåll ska ha till grund 

en kreativ och lustfylld lärandemiljö. Undervisningen ska ge alla elever grundläggande 
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kunskaper i musik som hjälper eleverna bredda ut sig i sin kunskap. Eleverna ska också få 

mycket hjälp i sin musikaliska utveckling för att inte tappa fokus och intresse. 

Skolinspektionen (2011) påpekar även att lärare bör ge noggranna instruktioner vid en ny 

uppgift. Eleverna kan delas in små grupper för att lära utav varandra genom elevernas egna 

erfarenheter och kunskaper om musik. I skolinspektionens rapport (2011) framgår det även att 

musikundervisningen ska, som andra ämnen i skolan, anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. 

2.2.4 Drama som estetisk uttrycksform 

Enligt Öfverström (2006) är dramakommunikation ett praktiskt arbetssätt där man använder 

sig av kroppen och de fem sinnena. Det vill säga att man använder sig av den kinestetiska 

inlärningsstilen. Enligt Kjellqvist och Eneroth (2000) är kinestetiska inlärningsstilen kopplad 

till praktiskt arbete som menas med att individen själv är delaktig och använder kroppen vid 

inlärning. En kinestetisk person lär via exempelvis att ta i saker, ha inlevelse, känslor och 

rörelse (Kjellqvist och Eneroth, 2000). Öfverström (2006) menar vidare på att lärandet i 

dramakommunikation är ett möte med sig själv och omvärlden där kreativitet, känsla, 

upplevelse och reflektion har betydelse för att nå ny kunskap. Vygotskij (1995) anser att 

dramatisering både kan höra samman med fantasin och leken. Han menar på att eleverna kan 

själva förbereda en dramaföreställning, improvisera och skapa olika roller eller skapa en pjäs 

av färdigplanerat material. Detta kallas ett språkligt skapande som blir en förståelse för 

eleven. 

Enligt Boberg och Högberg (2014) kan lärare använda drama i undervisningen för att visa upp 

olika situationer som lärare vill att eleverna ska kunna behandla och utveckla. Drama har man 

användning för när man exempelvis vill spela upp en situation från rasten eller genom en 

konversation mellan olika personer från en bok som tolkas på olika sätt. Genom att ta till 

drama kan eleven reflektera och tänka igenom en situation och även fördjupa sig ännu mer i 

ämnet för att se andra lösningar (Boberg och Högberg, 2014).  

Det går att utläsa i Boberg och Högbergs (2014) avhandling att drama är ett bra arbetssätt för 

att få olika perspektiv och lösningar på skilda problem som kan uppstå under varierande 

situationer i skolan. Eftersom alla elever tänker olika om varierande situationer så får alla 

elever skilda tolkningar på andras dramaföreställningar som kan väcka många intressanta 

tankar och diskussioner. Spelar eleverna även upp en scen som kan kopplas till 
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vardagssituationer så förhoppningsvis tänker och agerar eleverna annorlunda vid just det 

tillfället. 

Wagner (1993) anser att dramatisering ger plats till att individer ska kunna reflektera över vad 

som händer och det är det som gör drama betydelsefullt. Drama gör att eleverna använder sig 

av de fem sinnena och får eleverna att kunna analysera samt tänka kritiskt om olika händelser 

eller problem. Genom att använda drama får eleverna en bättre förståelse och inblick av livet 

som gör att elevers medvetande utökas. Med hjälp av drama och fantasi kan individen 

observera verkligheten.  

I Öfverström (2006) empiriska undersökning berättar pedagoger att eleverna ser drama som 

en metod där eleverna utgår ifrån individen själv och låter de utforska samt få kunskap om sig 

själv för att få en bättre förståelse för andra elever. Samspelet med andra individer blir även 

lättare att förstå med hjälp av drama där eleverna lär sig samarbeta och får ta del av varandras 

olikheter. Pedagogerna tycker drama framhävs som ett hjälpmedel där eleverna använder sig 

av kroppen och sina fem sinnen.  

Enligt Öfverström (2006) är fantasin en betydande del inom drama då individen lär sig 

improvisera, skapa och vara kreativ. Tryggheten och motivationen för skolan ökar hos 

eleverna när de arbetar aktivt med drama i undervisningen. Pedagogerna hävdar att det är 

viktigt att kombinera inlärningen av kunskap med elevernas intresse samt att ha roligt i 

undervisningen.  

Det går att utläsa i Öfverströms (2006) undersökning att estetiska uttrycksformen drama har 

fungerat som hjälpmedel i olika skolämnen där eleverna tar till sig lärandet och befäster nya 

kunskaper genom att träna på att använda dramatisering för att uttrycka sig själv och kunna 

kommunicera med andra i grupp.  

2.2.5 Estetiskt lärande i engelskundervisning 

Lundberg (2016) berättar att många språkforskare har poängterat att om lärandet hos eleven 

ska utvecklas så är den språkliga aktiviteten i ett klassrum viktig. Lärandet av ett språk sker 

snabbt och effektivt genom att eleverna är aktiva med hela kroppen och använder sig av de 

fem sinnena, speciellt i de yngre åldrarna. Lundberg (2016) nämner att genom ramsor, sånger, 

rörelselekar och dramatiseringar tillgodoses barns behov i undervisningen. För att eleverna 

ska lära sig uttal och få ett naturligt och språkligt flyt är musiken och drama effektiva 
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hjälpmedel, som gör att hastigheten saktas ner gentemot vid talat språk. Enligt Lundberg 

(2016) är musiken ett verktyg som gör att eleverna får tid för bearbetning av betydelser för 

olika ord. Elever som har språklig oro kan med hjälp av musik och melodi få en avslappnad 

inställning som är betydelsefullt. Med hjälp av musiken får eleverna möjligheten att använda 

sig av det muntliga språket tillsammans med andra. Enligt Lundberg (2016) hjälper rytmen 

och melodin i en sång, eleverna att komma ihåg fraser och ord samt att språket fäster sig 

djupare in i långtidsminnet. I ett klassrum där eleverna aktivt lyssnar på musik och sjunger 

med i låtarna, utsätts dem för det engelska språket på ett positivt sätt som blir en värdefull 

källa för deras språkutveckling (Lundberg, 2016). 

Lundberg (2016) nämner även dramatisering som en annan estetisk uttrycksform som är en 

hjälp för elevers lärande i det engelska språket i skolan. Med hjälp av drama kan elever 

dramatisera olika sagor, korta berättelser, bilderböcker och egna påhittade händelser samt 

situationer inom ämnet engelska. Lundberg (2016) nämner att dockteater med pappersfigurer 

också är ett alternativ som dramatisering för att eleverna ska lära in det engelska språket. 

Styrdokumentet tar upp att eleverna ska ta del av känslor och utveckla olika uttrycksformer 

genom exempelvis drama och musik. I engelskundervisning kan eleverna lära sig och få 

kunskap genom att exempelvis dramatisera olika berättelser (Skolverket, 2011b).  

Öfverström (2006) anser att pedagoger måste låta eleverna få testa olika uttryckssätt i lärandet 

så de lär känna sig själva och där eleverna även övar på att uppskatta, respektera och få 

förståelse för andra. Enligt Öfverström (2006) tränas elevernas inlevelseförmåga genom att de 

får testa använda olika estetiska uttrycksformer i skolämnen, som är betydelsefullt för 

utvecklingen.  De fem sinnena behandlas genom det estetiska uttrycksformerna, som blir en 

motivation och inspiration för att inhämta ny kunskap. Med hjälp av de estetiska ämnena lär 

eleverna sig att våga visa känslor i olika kommunicerbara situationer och sammanhang. 

Öfverström (2006) berättar vidare att de estetiska ämnena blir som ett tillvägagångssätt i 

lärandet som ger eleverna en möjlighet att på ett enklare sätt utveckla och förbättra sin 

personlighet genom att arbeta med sinnena. Barnet utvecklar sin kreativitet och ökar 

förmågan att se helheten i lärandet när dessa sidor får tränas och repeteras (Öfverström, 

2006). 
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2.2.6 Icke estetiskt lärande i engelskundervisning 

Säljö (2000) menar att begreppet mediering tar form av formaliserad undervisning med 

läroböcker. Mediering i skolan genom läroböcker är väldigt abstrakt och sker genom ett 

språkligt redskap istället för att sammanfoga både den materiella och de språkliga redskapen i 

en undervisning uttrycker Säljö (2000).  

Det går att utläsa att Säljö (2000) är emot traditionell undervisning där enbart böcker används 

som en källa för att nå kunskap. Undervisningen ska innehålla både ett språkligt och fysiskt 

redskap som är en kombination av det estetiska och icke-estetisk lärande i engelskundervisning. 

Denna kombination behövs för att öka elevers kunskap och förmåga till att inhämta ny kunskap.  

Wikman (2004) berättar att läroboken anses vara ett icke-estetiskt lärande som domineras av 

ett mer traditionellt tankesätt i undervisningen. Lärobokens ursprungliga och grundläggande 

syfte är att gynna elevers lärande. Läroboken ger däremot en norm för kunskap om vad som 

anses vara viktigt för eleverna att lära sig.  

I en artikel som Englund (1999) har skrivit har det länge varit en kritik mot läroböcker och 

andra läromedel som innehåller färdigplanerade material som tycks vara för styrande i en 

undervisning. Läroböckerna och de färdigplanerade materialen blir ett hinder för elevernas 

egen väg till att nå kunskap och deras egen aktivitet som ska vara centralt.  

Enligt Englund (1999) tillför läroboken många fördelar för lärare i deras undervisning. 

Pedagoger tycker att läroböcker är sammankopplade och lutar sig mot läroplanen, då det blir 

som en trygghet samt försäkran för lärarna att kunskapsmålen uppfylls i undervisningen. 

Författaren förklarar att läroboken tillför organisation och struktur i undervisningen, 

läroboken blir ett stöd som har färdigplanerat material vilket sparar tid för lärarens planering 

då många lärare upplever en tidsbrist inom planeringen (Englund, 1999). Som Englund (1999) 

påpekar blir läroboken en norm för kunskap och inte bara en källa till kunskap. Läroboken ses 

som ett traditionellt läromedel som innehåller en samlad undervisning där läroboken är 

behändig samt praktisk att ta användning av i undervisningen (Englund, 1999). 

2.2.7 Varierat lärande i engelskundervisning 

Lundberg (2016) påpekar att användningen av ett läromedel kan bli enformigt vilket leder till 

att eleverna kan förlora delar av den kommunikativa och varierande undervisning som Lgr 11 

även kommenterar i kursplanen. Kursplanen lyfter fram att engelskundervisningen ska väcka 
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och inspirera elevers motivation och intressen samt uppfylla behovet av språkliga utmaningar 

(Skolverket, 2011b). 

Lundberg (2016) menar för att stärka elevers lust till att lära det engelska språket spelar 

variationen av arbetssätt, material och arbetsmetoder en stor roll inom skolans undervisning. 

Enligt Lundberg (2016) är läromedel något positivt inom undervisningen. Lundberg (2016) 

påpekar även att engelskundervisning som är ett mer läromedelsstyrt inte ger en komplett 

kunskap för undervisningen. Läroboken kan vara bra till en del saker i undervisningen men 

inte till allt lärande.  

Lindgren (2006) poängterar även att estetisk verksamhet som balans där lärare vill skapa en 

helhet för lärandet i undervisningen räknas balansen in som något positivt i undervisningen. 

För att gynna elevers lärande behövs en balans mellan teoretiskt och estetiskt lärande som 

skapar en helhet i skolan. Lindgren (2006) framhäver att användningen av en varierad 

undervisning når kunskapen ut till så många elever som möjligt, framförallt till de elever som 

har en svårighet i olika teoretiska skolämnen så som det engelska språket. Eftersom alla 

elever tar in kunskap på olika sätt är estetiska lärprocesser ett bra alternativ som hjälpmedel 

och redskap för att få en varierad undervisning i skolan. (Lindgren 2006). 

 

 

3. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras vilken metod vi har valt att använda för att kunna utföra studien 

samt vad urvalet blev. Avsnittet handlar även om genomförandet av observationer och 

intervjuer, metoddiskussion och etiska reflektioner.  

3.1 Val av metod 

Valet av metod blev en kvalitativ studie för att ta reda på hur pedagoger arbetar med estetiska 

lärprocesser i ämnet engelska och för att ta reda på deras erfarenheter kring detta. Denna 

metod valdes för att vi ansåg att det kvalitativa tillvägagångssättet var lämpligast för att få bra 

och ärliga svar på forskningsfrågorna då det finns större risk vid en enkätundersökning att 

pedagogerna skyndar sig igenom och slarvar med svaren. Det kvalitativa tillvägagångsättet 
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ger oss en fördjupad insikt i pedagogernas åsikter och erfarenheter som en enkät aldrig skulle 

kunna bidra till.   

Undersökningen baserades på en kvalitativ datainsamling där forskningsfrågorna besvarades 

med hjälp av observationer av pedagogers engelskundervisning och därefter blev pedagogerna 

från dessa klassrum intervjuade för att få deras syn, uppfattning och erfarenhet till denna 

kombination av estetiskt och icke-estetiskt lärande. Enligt Denscombe (2018) är det lämpligt 

att använda intervjuer till forskningsfrågor där studien vill förstå pedagoger på djupet, det vill 

säga utforska exempelvis pedagogers åsikter, känslor, erfarenheter och uppfattningar.  

I studien används det en semistrukturerad intervju. Enligt Denscombe (2018) menas 

semistrukturerad intervju med att forskare har färdigställda frågor som ska besvaras där vi 

som intervjuare är flexibla. Intervjuaren kan ändra ordning på frågorna beroende på vad den 

intervjuade har att säga. Den intervjuade är aktiv och kommer till tals för att utveckla sina 

idéer, svar och synpunkter (Denscombe, 2018). 

Den empiriska undersökningen innehöll material från observationer i form av ett protokoll 

med anteckningar och individuella intervjuer, som är insamlat och hämtat från fältet på skolor 

i vår hemkommun. Denscombe (2018) beskriver att den kvalitativa datainsamlingen handlar 

om ord i form av dokumenterade möten, rapporter, muntliga intervjuer eller skriftliga 

observationer. Ljudinspelning stärker den kvalitativa studien som sedan bearbetas ner till ett 

skriftligt dokument där forskarna kan se ord för ord påpekar Denscombe (2018). Denscombe 

(2018) hävdar att kvalitativa data inte mäter några resultat då syftet är att undersöka 

processer. En kvantitativ studie hade givit en högre reliabilitet då den är mätbar och ger en 

statistik på exempelvis hemkommunens skolor. Vi valde den kvalitativa studien då vi inte är 

ute efter statistik utan studien fördjupar sig i några pedagogers tankesätt, åsikter och 

erfarenhet kring estetiska lärprocesser i engelskundervisningen i årskurs 1 - 3.   

3.2 Urval 

För att hitta respondenter utgick vi från en enkät (bilaga 1) som skickades ut under 

vårterminen 2019 till vår hemkommun olika skolors rektorer med förfrågan till att bifoga 

enkäten vidare till pedagoger som arbetar i årskurs 1 - 3. Enkäten skickades ut med sex olika 

frågor för att få en inblick i hur det kan se ut på skolor i hemkommunen gällande estetiska 

lärprocesser i engelskundervisningen i lågstadiet. E-mail skickades direkt till pedagoger i 

kommunen för att påskynda processen för snabba svar. Enkäten skickades även ut till en 
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grannkommun för att få fler svarsalternativ att välja mellan. Studiens undersökning var inte 

ute efter någon statistik eller mätning av landets olika skolor. Den kvantitativa 

datainsamlingen var därför inte i fokus för undersökningen. 

Innan enkätens förfallodatum kom det endast in fyra svar på två olika kommuner och 

eftersom studien inte fick tag i fler pedagoger som kunde hjälpa oss vidare i vår undersökning 

fick studien utgå från ett bekvämlighetsurval. Det valdes en så kallad fördelaktig väg som är 

den snabbaste och enklaste vägen, men som blev kämpig. Urvalet föll på de fyra skolors svar 

som vi fick tillbaka eftersom antalet pedagoger som svarade var få. Därför valdes dessa fyra 

skolor ut inom hemkommunen där det togs kontakt med pedagoger via e-mail och telefon. Vi 

har legat i och kämpat för att få ihop datum och tider för observationer och individuella 

intervjuer. Trots svårigheter med att få in enkäter, få kontakt och bestämma en gemensam tid 

med pedagogerna lyckades vi tillslut komma överens om några olika tillfällen med två skolor 

där två pedagoger kunde bli observerade och intervjuade. Enligt Denscombe (2018) bygger 

bekvämlighetsurval på att välja första och enklaste personerna som finns till hands. 

Denscombe (2018) nämner att forskare har begränsat med tid och kan då välja det alternativ 

som är mest fördelaktigt för forskarna. Det viktigaste utgångsläget är att använda 

bekvämlighet för att göra urvalet till sin studie. Den betydelsefulla fördelen med 

bekvämlighetsurvalet är att det är enkelt, snabbt och billigt. 

3.3 Genomförande av observationer 

Som förberedelse skickades det ut meddelanden via e-mail för överenskommelse om datum 

och tid för genomförande av observationer till fyra skolors pedagoger. Studien skulle riktat in 

sig på fyra skolor i fyra årskurser inom vår hemkommun, men slutligen kunde bara två 

pedagoger från två olika skolor ställa upp och hjälpa oss vidare i studien.  

Innan observationstillfället förbereddes ett observationsprotokoll (bilaga 2 och 3) för att 

identifiera vad det är som ska observeras och reflekteras under engelskundervisningen. Med 

hjälp av observationsprotokollet kunde det analyseras och reflekteras kring vad pedagoger 

använde och inte använde i engelskundervisningen. Protokollet blev en hjälp till intervjun så 

rätts sorts intervjufrågor ställdes till respondenterna.  

Undersökningen genomfördes genom att vi åkte ut till två skolor och besökte pedagoger som 

hade en årskurs 3, vid tre olika tillfällen. Det träffades en specifik pedagog från varje skola 

som blev observerade under ett tillfälle. Observationerna genomfördes under en 40 minuters 
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engelsklektion. Första observationen gjordes på skola 1 under måndagen den 6 maj 2019. 

Observatörerna satt längst bak i klassrummet och såg allt under observationstillfället. Under 

lektionens gång skrevs det i ett observationsprotokoll. Efter engelskundervisningen blev det 

en diskussion vad som observerades under observationstillfället. Andra observationen gjordes 

på skola 2 under onsdagen den 8 maj 2019. Observatörerna observerade från olika håll i 

klassrummet vid observationstillfället. Ena observatören satt bredvid klassrumsdörren medan 

den andra observatören satt vid katedern. Det fördes anteckningar i observationsprotokollet 

och därefter sammanställdes protokollen. Efter engelskundervisningen förde det diskussioner 

och reflektioner mellan observatörerna kring observationstillfället. Forskarnas 

observationsprotokoll blev en hjälp för att kunna besvara första forskningsfrågan. 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Som tidigare nämnts i arbetet så förbereddes studien genom att kontakta pedagogerna från de 

olika skolorna för en överenskommelse kring datum och tid för intervjubesök. Som 

förberedelse fastställdes olika frågor och följdfrågor som har utgångspunkt i syfte och 

forskningsfrågorna av det ämne som undersöks. Vi var villiga till att vara flexibla under 

intervjun och kunde ändra frågorna i efterhand. Intervjufrågor skulle vara relevanta för 

studien. Syftet och frågeställningarna ska bli besvarade och därför utgick intervjufrågorna 

kring det.  

Intervjuerna utfördes under olika dagar vid överenskommelse med pedagogerna. Intervjuerna 

tog cirka 20 minuter beroende på hur mycket pedagogerna hade att säga vid varje fråga. 

Första intervjun med pedagog 1 gjordes på skola 1 under måndagsförmiddag den 6 maj 2019. 

Vi som forskare och respondenten satt i ett grupprum i en lugn miljö och kunde utföra 

intervjun. Andra intervjun med pedagog 2 gjordes på skola 2 under torsdagsförmiddag den 9 

maj 2019. Då satt vi som forskare och respondenten i biblioteket i lika lugn miljö och kunde 

utföra intervjun. 

I undersökningen blev det flyt med pedagogintervjuerna genom användningen av 

observationsprotokollen, nedskrivna frågor och följdfrågor samt röstinspelningarna. 

Pedagogintervjuerna spelades in via röstinspelningar från telefonen. Vi som forskare var 

medvetna om att missar kunde ske och kunde därför lyssna och bearbeta röstinspelningarna i 

efterhand för sammanställningen av svaren. Röstinspelningarna raderades efter intervjuernas 
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slutliga bearbetning av undersökningens forskningsfrågor. De fastställda svaren för de olika 

pedagogintervjuerna finns med i bilaga 4 och 5.  

3.5 Metoddiskussion 

I studien var tanken och önskan att fler pedagoger skulle vara intresserade och ha tid till att 

träffa oss för att hjälpa oss vidare i studien, men så blev inte fallet. Vi som forskare erbjöd 

flera olika tillfällen för att utföra observationerna och intervjuerna ute på fältet. Det erbjöds 

även telefonintervjuer ifall det inte skulle gå ihop i pedagogernas planering. På grund av 

dagar som fallit bort för pedagoger ute på fältet (påsklov, klämdagar, nationella prov, möten 

och andra förhinder från pedagogernas sidor) lyckades vi få ihop några datum och tider där 

två pedagoger ställde upp för observation och individuell intervju. Studien riktades därför in 

sig på två olika skolor i två årskurs 3 inom vår hemkommun. Studien baseras på observation 

av pedagogers engelskundervisning och pedagogintervjuer för att besvara frågeställningarna. 

Flera metoder har valts som datainsamling för att bidra till en god trovärdighet då det ger en 

bred inblick i det som studeras i undersökningen.  

Tillförlitligheten är indelad i två aspekter som är reliabilitet och validitet. Studien är reliabel 

då urvalet blev att ta med så många pedagoger som möjligt. Vi valde inte bort några 

pedagoger baserat på deras enkätsvar utan alla som besvarade enkäten gavs möjlighet att delta 

i studien. Vi gjorde inte heller ett urval baserat på tidigare kunskaper om pedagogernas 

undervisningsmetoder. Tyvärr fick vi ett lågt deltagande vilket sänker reliabiliteten i studien.  

Eftersom en kvalitativ studie inte ger kvantitativt mätbara resultat ställs inte samma krav på 

deltagande eftersom resultaten inte behöver generaliseras. Studien är inte ute efter en 

gruppnivå utan befinner sig på en individnivå.  

Validiteten och reliabiliteten säkrades genom att behandla den kvalitativa datainsamlingen av 

individuella intervjuer med intervjufrågor, följdfrågor, röstinspelningar och observationer på 

ett systematiskt och hederligt sätt. Vi formulerade intervjufrågorna tydligt och på ett sätt som 

inte var ledande för respondenten vid intervjun då intervjufrågorna hade öppna 

svarsalternativ. Vi gav respondenterna även möjlighet till att fråga om missförstånd eller 

oklarheter. Följdfrågor ställdes vid behov. Detta gjorde att validiteten bibehölls.  
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3.6 Etiska reflektioner 

Studien utgick från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer där de fyra 

forskningsetiska kraven fanns med som riktlinjer vid planering av studien. Syftet med de 

forskningsetiska principerna var att ha fastställda normer mellan oss som forskare och 

respondenter.  

Vår studie hade även ett informationskrav där respondenterna i den empiriska studien blev 

tillfrågade som tidigare nämnts via e-mail om de kunde tänka sig bli observerade och 

intervjuade. Respondenterna blev meddelade om syftet med studien, forskningsfrågorna och 

vad som helst önskades från oss som forskare, det vill säga både en intervju och observation 

eftersom det skulle tillföra en helhetsblick i studien. Telefonkontakt fanns också vid något 

tillfälle för att på ett enklare sätt få tag på varandra. Respondenten var alltså aktiv i studien 

genom att bli intervjuade och observerade.  

Studien innefattade även ett samtyckeskrav och samtycket meddelades verbalt då 

pedagogerna blev tillfrågade via e-mail om deras aktiva deltagande i form av intervju och 

observation. Respondenterna fick även möjlighet att avstå att besvara frågor i intervjun samt 

avstå från att bli observerade. Intervjufrågorna bearbetades så att de var öppna och inte 

ledande. Respondenterna upplystes även om att deras deltagande kan avbrytas omedelbart vid 

förfrågan. För att undvika ett etiskt dilemma bestämde vi tillsammans med respondenterna att 

genomföra den empiriska undersökningen i skolorna under respondenternas arbetstid. 

Respondenterna blev intervjuade efter observationstillfället eller vid ett annat ledigt tillfälle 

under deras arbetstid.  

Ett konfidentialitetskrav blev obligatoriskt i studien då vi ville undvika etiska dilemman. All 

datainsamling konfidentialiserades genom siffor ändring på respondenterna och skolorna. 

Ljudfiler, telefonnummer och e-mail togs även bort efter bearbetning av undersökningen. Det 

var enbart vi som forskare som visste namnen på skolorna samt respondenterna som hade 

genomgått den empiriska undersökningen.   

Studien innefattade även ett nyttjandekrav då det meddelades för respondenterna om 

behandling av personuppgifter och ljudinspelning. Respondenternas uppgifter, intervju och 

observation användes inte vid andra än vetenskapliga syften.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras insamlat material från skolornas fält i syfte att svara på 

frågeställningarna till undersökningen. Frågeställningarna blir besvarade med hjälp av 

observationer och intervjuer. 

4.1 Kombinationen mellan estetiska uttrycksformer och icke estetiskt 

lärande i engelskundervisning 

Frågeställning 1 besvaras genom att vi analyserar och reflekterar kring likheter och skillnader 

mellan de båda observationsprotokollen (bilaga 2 och 3). Därefter reflekterar vi kring likheter 

och skillnader mellan respondenternas intervjusvar (bilaga 4 och 5). Likheter som vi la märke 

till under observationerna var att båda respondenterna använde sig av icke-estetiskt lärande, 

det vill säga läromedel, såsom läroboken Champ och internet-programmet Muzzy. 

Läromedlen hade en lärarhandledning som respondenterna följde i sin engelskundervisning.  

I undervisningen framkom det en tydlig likhet mellan de båda respondenterna där de tog 

användning av icke-estetiskt lärande som är baserat på läromedel. Respondenterna hade 

planerat enskilt arbete utifrån ett kapitel ur läromedlet, där icke-estetiskt arbete framkom 

genom antingen arbetsbok eller arbetsblad som var kopplat till läromedlet. Inom icke-estetiskt 

lärande framkom det att eleverna lärde sig skriva ord och fraser från engelskundervisningen. 

Genom att eleverna arbetade enskilt i arbetsboken eller med arbetsbladet tränade eleverna på 

stavningen inom den skriftliga delen i det engelska språket. En annan likhet som vi såg i 

observationsprotokollen var att båda respondenterna lät eleverna träna på uttalet genom att 

exempelvis upprepa vad pedagogen sa genom högläsning eller genom olika fraser och ord. På 

så sätt tränar eleverna på den språkliga delen i det engelska språket. 

Skillnaderna vi la märke till under observationen var att den ena respondenten förhöll sig till 

ett mer icke-estetiskt lärande där läroboken Champ var i fokus, medan den andra 

respondenten hade mer en kombination av både icke-estetiskt och estetiskt lärande i 

engelskundervisningen. Respondenten som hade en mer kombination av de båda 

lärandeformerna använde sig av uttrycksformen drama där eleverna fick göra olika rollspel 

för att öva in olika lägesord.  
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Ett exempel som den ena respondenten använde sig av var icke-estetiskt lärande, det vill säga 

av läroboken Champ där det arbetades mycket med högläsning och parläsning för att eleverna 

skulle lära sig uttala månaderna samt andra ord från texten. Därefter skulle eleverna översätta 

texten tillsammans för att veta betydelsen och befästa de olika orden. Respondenten hade 

därefter planerat in en icke-estetisk övning i arbetsboken där eleverna skulle skriva i rätt 

månad och dra streck från månaderna till rätt bild. Denna aktivitet gjordes för att eleverna 

skulle öva på att skriva de olika orden. Som avslutning gjorde eleverna en lek där alla skulle 

säga en månad var för att ytterligare befästa månaderna och uttalet.  

Ett annat exempel från andra observationen var att respondenten arbetade mycket med 

konkret material i form av praktiskt arbete där eleverna fick träna uttalet i det engelska 

språket. Respondenten använde sig av en låda och en boll för att eleverna skulle på ett 

praktiskt sätt kunna se var bollen befann sig med hjälp av lådan. Genom detta lärde eleverna 

sig uttala lägesorden “in, under, over, beside, between, behind” inom det engelska språket. 

Efter övningen användes läromedlet Muzzy där eleverna fick se en film om lägesorden och 

därefter gjordes en estetisk aktivitet där eleverna skulle få spela en roll. Eleven som fick 

rollen som “Wife” skulle ställa en fråga “Where are you?” och en annan elev som fick rollen 

“Norman” skulle svara med hel mening, exempelvis “I am behind the box”, och så vidare. 

Genom denna estetiska aktivitet fick eleverna möjlighet att träna på uttalet och vågade prata 

det engelska språket. Dessa rollerna fick sedan praktiskt utövas av eleverna genom att 

använda sig av en Muzzyklippdocka och en låda och göra på samma sätt som i början av 

undervisningen. Som avslutning hade respondenten planerat en icke-estetisk övning. Eleverna 

arbetade med ett arbetsblad där lägesorden skulle skrivas in på rätt plats i de olika rutorna. 

Med hjälp av arbetsbladet lärde eleverna sig att stava samt veta betydelsen av de olika 

lägesorden.  

Utifrån de båda observationsprotokollen kunde vi fastställa att den ena respondenten inte 

använde sig av en kombination av det estetiska och icke-estetiska lärandet då arbetet av 

läroboken tog över under denna engelsklektion, vilket betyder att frågeställningen inte kunde 

bli besvarad just vid detta observationstillfället. Utifrån den andra respondenten kunde vi 

fastställa att det användes en kombination av de båda lärandeformerna där respondenten tog 

användning av både läromedel och den estetiska uttrycksformen drama i sin 

engelskundervisning. 
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I intervjuerna (bilaga 4 och 5) framkom det likheter och skillnader från de båda 

respondenterna. Likheter vi fick syn på under intervjuerna var att respondenterna använde sig 

av en kombination av det estetiska lärandet, det vill säga uttrycksformerna musik, drama och 

bild, med det icke-estetiska lärandet under de flesta engelsklektioner. Respondenterna 

konstaterade att kombinationen mellan musik, drama och läromedel inte används tillsammans 

vid undervisningen. Istället användes antingen kombinationen mellan musik och läromedel 

eller drama och läromedel då båda ansåg att musik och drama inte var lämpliga under samma 

undervisningstillfälle. Exempelvis kunde manuskriptet till dramat utgå från ett läromedel som 

eleverna tillsammans hade bearbetat under lektionens gång. Inom drama använder båda 

respondenterna rollspel som oftast kopplas till läromedlet i engelskundervisningen. Båda 

respondenterna kopplar estetiskt lärande till läromedel. Exempelvis använde de båda 

dramatisering och rollspel vid olika dialoger utifrån en text i läromedlet. Respondenterna 

säger följande: 

Jag kombinerar inte musik och drama samtidigt med läroboken, utan antingen kombinerar jag 

musik och läroboken Champ eller drama och läroboken […] Vi har bara 40 minuter i veckan 

vilket är extremt lite tid för det engelska språket så därför hinns inte allting med alltid. 

(Bilaga 4, respondent 1)  

Ja, jag kombinerar de båda lärandeformerna med varandra [...] Men jag använder inte drama 

och musik samtidigt med ett läromedel utan jag använder musik och läromedel eller drama och 

läromedel. Det beror på hur lång lektionstid man har och vad syftet är med undervisningen. Är 

det exempelvis att leka restaurang så får man göra det nästan hela lektionen för att alla ska få 

göra det och träna på de olika uttrycken och meningarna. Då finns det inget utrymme för att 

jobba med läromedlet just det tillfället. 

(Bilaga 5, respondent 2) 

 

Enligt båda respondenterna framgick det att de estetiska uttrycksformerna ses som något 

roligt för eleverna samtidigt som de lär sig något nytt i det engelska språket. Genom praktiskt 

arbete så kan eleverna på ett enklare sätt lära sig olika ord och uttryck. Den språkliga delen 

tränas genom de olika uttrycksformerna musik och drama. Respondent 1 och 2 uttrycker sig 

följande: 

Musik använder jag för att barnen tycker det är roligt och för att de ska tycka det är roligt att 

lära sig engelska. Dramatisering gör vi för att eleverna tycker det är roligt, precis som med 

musiken. Med hjälp av drama blir det lättare att uttrycka sig och det är bra för de eleverna som 

inte vågar eller som har svårt att prata engelska. 

(Bilaga 4, respondent 1)  
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Jag märker på barnen att de tycker det är roligt med drama och musik och jag skulle vilja ha det 

med ännu mer i undervisningen. 

(Bilaga 5, respondent 2) 

Det framgår att båda använder sig av en kombination av det estetiska och icke-estetiska 

lärandet. Ena respondenten tycker att läromedel är bra som grund och att sedan kunna tänka 

utanför boxen för att få fram det estetiska lärandet i undervisningen också. Den andra 

respondenten tar hjälp av olika estetiska uttrycksformer med läromedel för att eleverna ska nå 

kunskap på olika sätt då alla lär genom olika sinnen. Respondent 1 och 2 säger följande: 

Jag använder båda och kombinerar det. Jag tycker att böcker är bra att utgå ifrån. Men sedan 

får man även tänka utanför boxen också. Men alla arbetar olika, men jag jobbar utifrån en 

lärobok och tar till det estetiska lärandet med. 

(Bilaga 4, respondent 1) 

 

Jag använder alla estetiska uttrycksformerna…under olika lektioner för att alla elever lär sig på 

olika sätt med olika sinnen. Jag kombinerar en estetisk uttrycksform och läromedel med 

varandra för det beror på vad syftet är med undervisningen. En del barn lär sig genom att läsa, 

andra lär sig genom att se, höra eller göra. 

(Bilaga 5, respondent 2) 

 

Skillnaderna mellan respondenterna i intervjuerna var att respondent 1 ansåg att läroböcker är 

en grund och var bra att ha i undervisningen och därefter ta till det estetiska lärandet. 

Respondenten nämnde även att eleverna tycker det är roligt att läsa texter ur läroboken så 

därför läser de mycket i par. Respondent 1 säger: 

Det är svårt om man inte använder sig utav en lärobok för så arbetade vi förra läsåret, då vi inte 

hade böcker till ämnet engelska. Utan då fick vi klippa och klistra själva och tänka utanför 

boxen, men det var svårt för att det fick inget sammanhang eller röd tråd i undervisningen. 

Sedan får eleverna läsa texter från Champ i par då de tycker det är roligt. 

(Bilaga 4, respondent 1) 

En annan skillnad är att ena respondenten uttrycker sig mer om att estetiska uttrycksformer 

används mer som ett hjälpmedel i det engelska språket. Framförallt är estetiska 

uttrycksformen musik ett hjälpmedel för nyanlända som har svårt med språket för då kan de ta 

hjälp av musiken och kroppsspråket i engelskundervisningen. Den andra respondenten har 

mer ett syfte och kopplar läromedlet till det estetiska lärandet som är mer praktiskt arbete, i 

form av konkret material och använder kroppsspråket som hjälp för att tydliggöra saker och 

ting. Exempelvis om läromedlet tar upp maträtter så leker och dramatiserar klassen restaurang 
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och tränar på beställningsfraser och maträtter. Respondenten ansåg att kroppsspråket är viktigt 

under hela engelskundervisningen. Även om eleven inte förstod alla ord under 

engelskundervisningen kunde eleven ändå få en generell uppfattning av vad som pågick 

genom kroppsspråket som användes i kombination med meningarna. Under intervjun 

påpekade respondenten att praktiskt arbete, såsom drama, musik och bild, skulle kunna 

användas mer i undervisningen. Respondenterna säger följande: 

Musik och sång är framförallt väldigt bra som ett hjälpmedel för många av de nyanlända som 

kan få sjunga och uttrycka sig med sitt kroppsspråk. 

 (Bilaga 4, respondent 1)   

Det är viktigt att eleverna får använda språket och uttalet varje lektion. Sen använder man sitt 

kroppsspråk för att förtydliga språket samt att man visar konkret material och visar genom 

bilder så eleverna kan förstå och lista ut vad det är jag säger.  

(Bilaga 5, respondent 2) 

Respondent 2 ansåg att syftet styr innehållet i undervisningen då respondenten använder en 

kombination av de olika estetiska uttrycksformerna drama, musik eller bild och icke-estetiskt 

lärande, det vill säga läromedel under olika lektionstillfällen. Ett exempel där ena 

respondenten arbetar med musik som kombineras med läromedlet är inom alfabetet där uttalet 

av bokstäverna tränas in. Musiken används mestadels när eleverna ska lära sig specifika uttal. 

Ett annat exempel där respondenten arbetade med drama som kombineras med läromedel är 

när eleverna fick träna på olika uttryck och fraser inom mat och restaurang. Respondenten tar 

då till lek och drama för att öva på uttalet och den språkliga delen. De estetiska 

uttrycksformerna drama och musik används mycket i engelskundervisningen för att eleverna 

ska befästa begrepp och ord. Respondent 2 säger: 

Jag använder alla estetiska uttrycksformerna musik, lek, drama eller bild under olika lektioner 

för att alla elever lär sig på olika sätt med olika sinnen. Jag kombinerar en estetisk uttrycksform 

och läromedel med varandra för det beror på vad syftet är med undervisningen. En del barn lär 

sig genom att läsa, andra lär sig genom att se, höra eller göra. För att alla ska få en möjlighet så 

använder jag så många sätt som möjligt. Och så blir det omväxlande för undervisningen. 

(Bilaga 5, respondent 2) 

Utifrån de utförda intervjuerna har vi analyserat och kommit fram till att respondenterna 

uttrycker sig på olika sätt men ändå tänker väldigt lika kring frågeställningen. Respondent 1 

visar ett stort intresse för läromedel. Respondenten använder sig av ett icke-estetiskt lärande 

där läroboken är i fokus. Men samtidigt uttrycker respondenten att kombinationen och 



 

29 

 

variationen är viktig i engelskundervisningen. Det framgick att respondent 2 fokuserade mer 

på syftet med sin engelskundervisning för att få en koppling mellan det icke-estetiska och 

estetiska lärandet i form av praktiskt arbete, där alla sinnena fanns med i 

engelskundervisningen. Respondent 2 påpekade att alla elever lär sig på olika sätt och genom 

att koppla ihop dessa två lärandeformer med varandra kan eleverna befästa kunskapen på ett 

enklare sätt i det engelska språket.  

De båda respondenterna har lika synsätt på att de estetiska uttrycksformerna kan ses som 

något roligt för eleverna samtidigt lär sig något nytt. Genom att kombinera estetiska 

uttrycksformer och icke-estetiskt lärande kan eleverna på ett enklare sätt lära sig olika ord och 

uttryck i det engelska språket. Det framkom även att respondenterna delar lika åsikter om att 

drama och musik inte kombineras samtidigt med läromedel. Istället används antingen 

kombinationen mellan drama och läromedel eller musik och läromedel då båda 

respondenterna ansåg att drama och musik inte var lämpliga under samma 

undervisningstillfälle.   

4.2 Lärarens syn på relationen mellan estetiskt lärande och icke estetiskt 

lärande i engelskundervisning  

Frågeställning 2 besvaras genom att vi analyserar och reflekterar kring likheter och skillnader 

från respondenternas intervjuer (bilaga 4 och 5).  

I intervjuerna framkom det likheter och skillnader hos de båda respondenterna. Likheter som 

vi fick fram av intervjuerna var att båda respondenterna uttalar sig om att relationen mellan 

estetiskt lärande och icke-estetiskt lärande är viktig i engelskundervisningen på lågstadiet. 

Respondenterna är eniga om att variationen mellan det estetiska och icke-estetiska lärandet 

hos eleverna är viktigt. Framförallt tycker respondenterna att det är bra att blanda estetiskt och 

icke-estetiskt lärande med varandra. 

Relationen ska vara bra mellan de båda lärandeformerna då de hör ihop med varandra. 

Respondenterna poängterar att det icke-estetiska lärandet i form av läromedel ses som viktigt. 

Den ena respondenten påpekar att det finns lärarhandledningar som var tillgängliga för 

pedagoger i de flesta läromedel. I de läromedel som respondenten arbetade med har haft 

material i lärarhandledningen som lutade sig mot det estetiska lärandet och som hade de olika 

sinnena där inlärningsstilarna framgår i form av de estetiska uttrycksformerna drama, musik 

och bild. Enligt båda respondenterna får det icke-estetiska lärandet inte glömmas bort 
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eftersom pedagogerna har sin lutning mot läromedlet, som i sin tur har lutning mot 

Skolverket. De poängterade att variationen av både estetiskt och icke-estetiskt lärande är 

viktigt eftersom de olika lärandeformerna hänger ihop med varandra. Respondenterna 

uttrycker sig följande: 

Det är viktigt att man blandar för att få en variation i elevernas lärande för det engelska 

språket. Jag tycker man ska använda mycket drama och musik, men man får inte glömma bort 

läroboken för där finns mycket att arbeta och utgå ifrån också. 

(Bilaga 4, respondent 1) 

Det bildas en relation mellan dessa två lärande, för de hänger ihop. De som har skapat 

läromedlen har tänkt att barnen behöver alla sinnena för att ta till sig lärande och lära in 

kunskapen. 

(Bilaga 5, respondent 2) 

En skillnad som vi fick syn på när intervjuerna analyserades var att ena respondenten trycker 

på att det är viktigt att variera de olika estetiska uttrycksformerna och koppla det till 

läromedlet för att alla elever lär sig på olika sätt med sina olika sinnen. Exempelvis kan ett 

barn lära sig kunskap genom att se och läsa en text högt medan ett annat barn lär sig genom 

att få texten uppläst för att få höra ljuden och ett annat barn lär sig genom att spela upp texten 

med hjälp av rörelser och rollspel. Respondenten uttalade sig om att det finns mycket 

estetiska inslag i lärarhandledningen i olika läromedel. Ett exempel som respondenten 

berättade om inom lärarhandledningen var att det fanns musikmaterial i form av noter till 

sånger som man kunde spela med instrument eller sjunga till sig lärandet. Respondenten tar 

även upp fördelar med webbaserat läromedel där man exempelvis kan ta fram många 

uppgifter och samla elevgruppen framför projektorn eller smartboarden för att hålla en bra 

diskussion och kommunikation utifrån praktiskt arbete som kopplas till läromedlet. 

Respondent 2 säger följande: 

Jag har inte studerat alla läromedel, men de läromedel jag har stött på och använt så finns det 

estetiska med och det hänger ihop som en bra relation. 

(Bilaga 5, respondent 2) 

Exempelvis i Muzzymaterialet finns det uppgifter där man ska lyssna. Man får alternativ där 

man ska klicka på olika ljud och kombinera ljudet med en bild. Detta gör att man får med alla 

sinnena. 

(Bilaga 5, respondent 2) 
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En annan skillnad som syntes i intervjuerna var att den andra respondenten uttalar sig om att 

det är viktigt att variera och blanda mellan de olika estetiska uttrycksformerna och använda 

sig av läroboken. Respondenten menar på att de olika estetiska uttrycksformerna drama och 

musik faller in naturligt i engelskundervisningen. Framförallt smälter musik och sång in 

naturligt i det engelska språket. Respondenten tycker det är spännande, intressant och roligt 

att man kan blanda det estetiska lärandet och läromedel i engelskundervisningen. Respondent 

1 uttrycker sig: 

Det är många låtar som är på engelska så därför blir det naturligt att sjunga och ha musik i det 

engelska språket. Jag är tacksam för det engelska ämnet för man kan utnyttja sådana här saker 

som estetiska uttrycksformer, musik och drama på ett roligt och intressant sätt då det faller 

naturligt. Det är viktigt att prata och sjunga på engelska. 

(Bilaga 4, respondent 1) 

Utifrån de utförda intervjuerna har vi analyserat och kommit fram till att respondenterna 

tänker väldigt lika men uttrycker sig på olika sätt när det handlar om relationen mellan det 

estetiska och icke estetiska lärandet. Denna frågeställning är sammankopplad med studiens 

första frågeställning. Respondenterna har liknande synsätt på frågeställningen om relationen 

då det framkom att relationen mellan det estetiska och icke-estetiska lärandet i 

engelskundervisning är viktig för att befästa kunskaper på olika sätt. 

 

 

5. Resultatdiskussion  

I detta avsnitt presenteras en diskussion där tidigare forskning och teoretisk anknytning 

sammankopplas med denna studiens resultatsvar och sedan drar vi en slutsats om vad vi 

kommer fram till i studien.  

5.1 Diskussion med anknytning till forskningsbakgrund 

Studien visar utifrån reflektioner kring observationerna och respondenternas uttalande vid 

intervjuerna att estetiska uttrycksformerna och icke-estetiska lärande kombineras med 

varandra. Det är inte alltid att de båda lärandeformerna hinns med under en och samma 
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lektion på grund av att respondenterna endast har 40 minuter engelska i veckan. För att 

eleverna ska lära sig det engelska språket tar respondenterna användning av framförallt 

uttrycksformen drama i form av olika rollspel och dramatiseringar som kopplas till läroboken 

då det oftast förekommer dialoger från olika texter i läromedlet. Eleverna kan då samspela i 

grupp och öva på sin kommunikation och uttal. Dramatiseringen kan kopplas till den 

kinestetiska inlärningsstilen där individen använder kroppsspråket för att förtydliga talad 

engelska. Båda respondenterna var även eniga om att musik också hjälper eleverna att lära sig 

uttala det engelska språket, men att drama tillkommer oftare då det finns många dialoger i 

läromedlen som kan kopplas till dramatisering.  

Enligt Kjellqvist och Eneroth (2000) så är den kinestetiska inlärningsstilen kopplad till 

praktiskt arbete, det vill säga det estetiska lärandet, där det förekommer mycket drama där 

eleverna själva är delaktiga i form av rörelse, inlevelse och känslor. Individen själv är delaktig 

och använder kroppen vid inlärning för att lära sig ny kunskap (Kjellqvist och Eneroth, 2000). 

I vår studie visar det sig att respondent 2 har samma synsätt som Kjellqvist och Eneroth 

(2000) då respondenten kopplar kinestetiska inlärningsstilen via praktiskt arbete till 

läromedlet. Enligt oss framkom det genom intervjuerna att båda respondenterna tar 

användning av praktiskt arbete där drama förekommer i engelskundervisningen som kan 

kopplas till kinestetiska inlärningsstilen. Utifrån dramatisering tränar eleverna på de olika 

sinnena och kan befästa uttal med olika fraser och ord som eleverna behöver kunna. Genom 

att respondenterna sedan tar till det icke-estetiska lärandet med arbetet av arbetsblad och 

andra skrivövningar gör att eleverna tränar på att befästa den skriftliga delen inom det 

engelska språket.  

Även Öfverström (2006) uttalar sig om det praktiska arbetssättet i skolans undervisning. 

Dramakommunikation är ett praktiskt arbetssätt där pedagogerna och eleverna använder sig 

av kroppen och de fem sinnena. Utifrån vår undersökning visar det sig att respondent 2 har 

liknande synsätt som Öfverström (2006) och använder drama som en praktisk aktivitet där 

eleverna får vara aktiva och prata det engelska språket genom att ta användning av 

kroppsspråket och sinnena. Respondenten framhäver att alla elever lär sig på olika sätt och 

därför behöver man som lärare planera och ta till alla sinnena för att lärandet ska gynna alla 

elever.  

Syftet med engelskundervisning är enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) att förbättra och 

utveckla en varierad kommunikativ förmåga hos eleverna. Detta innebär att eleverna ska få 
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tillfälle att utveckla sin förmåga att förstå skriven och talad engelska, samtala och samspela 

med andra individer i tal och skrift samt kunna formulera sig. Eleverna ska även använda 

olika strategier för att stödja sin kommunikation, vilket innebär att när elevernas budskap inte 

når fram till mottagaren så ska eleverna kunna använda sig av exempelvis kroppsspråket för 

att förtydliga sitt budskap (Skolverket, 2011b). 

I studien har det även framkommit genom intervjuerna att relationen mellan det estetiska och 

icke-estetiska lärandet är viktigt så det blir ett varierat lärande i engelskundervisningen. 

Variationen ses som något positivt för lärandet i ämnet engelska då eleverna befäster kunskap 

på olika sätt. Det är viktigt att kunna variera undervisningen och blanda de olika estetiska 

uttrycksformerna musik och drama som sedan kan kopplas till icke-estetiskt lärande för att 

eleverna både ska kunna befästa den talade och skriftliga delen inom det engelska språket på 

olika sätt. Eftersom alla elever tar till sig lärandet på olika sätt är det positivt att ha ett varierat 

lärande i engelskundervisningen på lågstadiet.  

Läroplanen uttalar sig om att skolämnet engelska ska väcka elevernas intresse och uppfylla 

behovet av språkliga utmaningar (Skolverket, 2011b). I studien framhävs det att 

respondenterna väcker elevernas intressen genom att blanda de olika estetiska 

uttrycksformerna musik eller drama och kombinerar det med läromedel för att eleverna ska få 

utmaningar i det engelska språket. I undersökningen har det tydligt framkommit olika 

exempel på varierat lärande där det blir en positiv relation mellan det estetiska och icke-

estetiska lärandet. Det blir exempelvis en positiv relation mellan estetiska uttrycksformen 

drama i form av rollspel och dramatisering då det kan kopplas till ett icke-estetiskt lärande där 

läroboken ligger i fokus med dialogtexter då eleverna får ta användning av sin fantasi, lek, 

sinnen och kroppsspråk för att på ett enklare sätt kunna utveckla och förtydliga sitt uttal i det 

engelska språket. Ett annat exempel där det blir en positiv relation mellan de båda lärande är 

när estetiska uttrycksformen musik kan kopplas till läroboken där eleverna får utveckla 

specifika uttal i det engelska språket. Det engelska alfabetet kan eleverna sjunga till sig uttalet 

på ett enklare sätt. Musik används främst när eleverna ska lära sig specifika uttal i språket.  

I studien framkommer det likheter utifrån tidigare forskning. Enligt Vygotskij (1995) hör 

dramatisering till fantasi och lek som han menar på att eleverna själva kan förbereda, 

improvisera och skapa en dramaföreställning med olika roller. Det kallas ett språkligt 

skapande som blir en förståelse för eleven. Enligt vår studie så använder pedagogerna drama i 

form av rollspel och dramatisering där eleverna får fantisera samt leka för att improvisera och 
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skapa egna rollspel som är kopplat till ett kapitel ur ett läromedel. Detta gör att det blir ett 

språkligt skapande precis som Vygotiskij (1995) menade med sin forskning. 

Utifrån Säljös (2000) påstående kan mediering kopplas till skolan då respondenterna tänker 

lika. Respondenterna från vår studie använder sig av praktiska aktiviteter, det vill säga 

estetiskt lärande i form av drama som redskap och hjälpmedel där eleverna får göra rollspel 

av olika texter för att träna uttal och befästa kunskap. Eleverna får även leka restaurang i form 

av drama där eleverna får ta till sin kreativitet och fantasi för att befästa uttal, fraser för 

beställning och ord om olika maträtter. Detta gör så eleverna förbereds till att kunna beställa 

ute på restauranger i verkliga livet. Som Säljö (2000) menar att mediering kan förenkla 

lärandet så utvecklar respondenterna från vår studie sina elever genom att praktiskt träna på 

att kommunicera fraser och ord som automatiskt förenklar elevernas lärande, då deras uttal 

utvecklas genom att vara språkligt aktiva. 

Enligt tidigare studier så visar det sig att framförallt den estetiska uttrycksformen musik 

används i kombination med andra skolämnen (Lindgren, 2006). Författaren menar att musik 

kan användas som ett hjälpmedel i olika ämnen för att eleverna ska kunna nå slutmålen 

(Lindgren, 2006). Det framkom även i vår studie att respondent 1 använder sig av estetiska 

uttrycksformen musik som ett hjälpmedel i engelskundervisningen och menar på att en 

kombination av estetiskt och icke-estetiskt lärande ska ske i engelskämnet. Respondenten 

framhävde att musik faller in naturligt i ämnet och blir en hjälp för eleverna att kunna våga 

prata och kommunicera det engelska språket. Framförallt var musiken ett bra hjälpmedel för 

nyanlända då de kunde använda sången och kroppsspråket för att kommunicera. Även om inte 

respondent 2 uttryckte sig om att musik och drama var som ett hjälpmedel i klassen så anser 

vi att det blir som ett hjälpmedel för eleverna att nå kunskaper på ett enklare sätt. Med tanke 

på att respondent 2 har poängterat att sinnena och kroppsspråket är en viktig del för att 

eleverna ska lära sig språket på ett enklare sätt så blir det som ett estetiskt hjälpmedel i 

undervisningen. 

Enligt tidigare studie menar Lundberg (2016) för att stärka elevernas lust till att lära det 

engelska språket spelar variationen av arbetssätt, material och arbetsmetoder en stor roll inom 

skolans undervisning. Respondent 1 och Lundberg (2016) är eniga om att läroboken kan vara 

bra till en del saker i engelskundervisningen men inte till allt lärande. Men respondenten är 

trygg med läroboken då den ligger i fokus vid de flesta undervisningstillfällen.  
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Det framkom i vår studie att respondent 1 har samma synsätt som Lindgren (2006) gällande 

balansen av det estetiska och icke-estetiska lärandet i skolan. Enligt Lindgren (2006) så 

gynnas elevers lärande genom att balansen av dessa två lärandeformerna skapar en helhet i 

undervisningen. Författaren framhäver att användningen av ett varierat lärande når kunskapen 

ut till flera elever, framförallt till de elever som har svårigheter med de teoretiska skolämnena, 

exempelvis det engelska språket (Lindgren, 2006). I vår studie framkom det att respondent 1 

har samma tankesätt som Lindgren (2006) då estetiska lärprocesser är ett bra hjälpmedel för 

att få en varierad undervisning i skolan. Respondent 1 menar på att genom att variera och 

skapa balans mellan estetiskt lärande och icke-estetiskt lärande så når kunskapen fram till de 

elever som har svårt för språket. Elever som har svårt med teoretiska ämnen i skolan behöver 

estetiskt lärande i engelskundervisningen för att på ett enklare sätt kunna befästa kunskaper.  

Lundberg (2016) hävdar att lärandet av ett språk ökar och sker effektivt genom att eleverna 

framförallt i de yngre åldrarna är aktiva med hela kroppen och använder sinnena i 

undervisningen. I studien framkom det att respondent 2 har samma tankesätt som Lundberg 

(2016) och menar på att sinnena och kroppsspråket är viktigt för att eleverna ska kunna lära 

sig språket genom olika inlärningssätt. Respondenten menar på att genom att eleverna är 

aktiva och talar det engelska språket under varje lektion gör att språket samt uttalet utvecklas 

och befäst på ett enklare sätt. 

Enligt Englund (1999) har läroböcker många fördelar för pedagoger i undervisningen. 

Pedagogerna tycker exempelvis att läroböcker är sammankopplade och lutar sig mot 

läroplanen, då det blir som en trygghet samt försäkran att kunskapsmålen uppfylls i 

undervisningen. Englund (1999) hävdar att läroböcker blir som ett stöd då det finns 

färdigplanerat material vilket sparar tid för lärarens planering då många lärare upplever en 

tidsbrist inom planeringen. Enligt våra respondenter från vår studie har de samma tankesätt 

som Englund (1999) där de anser att läroböcker sparar tid vid planering då läroböckerna är 

lutade mot styrdokumentet som även har estetiska inslag, vilket betyder att man som lärare 

inte behöver ta till det estetiska lärandet om tid inte finns tillgängligt. För precis som Englund 

(1999) framhäver så sparar lärare tid på det färdiga materialet som finns tillgängligt i 

lärarhandledningen i olika läromedel. Respondent 2 uttalade sig om att de flesta läromedel har 

lärarhandledningar med inslag av det estetiska lärandet som gör att man kan luta sig mot bara 

läroboken om tiden inte räcker till för egna estetiska inslag till undervisningen.  

 



 

36 

 

5.2 Slutsats 

Slutsatserna från denna studien är att undersökningen från respondenterna har ett liknande 

tankesätt idag som i tidigare studier kring estetiska lärprocesser i ämnet engelska. Utifrån vår 

studie visar det sig att det även finns en annan likhet från tidigare studier som har en ingång i 

kombinationen och variationen av estetiska lärande och icke-estetiskt lärande i 

språkundervisningen. Det visar sig i studien att de estetiska uttrycksformerna blir som ett 

hjälpmedel för att förstärka elevernas lärande till att nå kunskaper i det engelska språket. I 

studien framgick det att kroppsspråket och sinnena också är en betydande och viktig del som 

hjälper eleverna att på ett enklare sätt befästa kunskaper inom ämnet engelska. Eftersom alla 

elever lär sig på olika sätt så är det viktigt att variera lärandet utifrån estetisk och icke-estetisk 

inlärningsmetod så eleverna får möjlighet till att lära genom alla sinnen.  

I studien har det visat sig att respondenterna känner sig trygga med icke-estetiskt lärande som 

är baserat på läromedel, då det finns en lärarhandledning till läromedlet som för det mesta har 

estetiska inslag som gör att det estetiska lärandet hänger med i engelskundervisningen, men 

att respondenterna helst hade velat arbeta mer med estetiska uttrycksformer än vad de gör 

idag. Det har även framkommit i studien att relationen har en betydande del i 

engelskundervisningen på lågstadiet, då estetiskt lärande och icke-estetiskt lärande hör ihop 

med varandra. Kombineras det estetiska lärandet och icke-estetiska lärandet med varandra så 

blir det en god relation mellan lärandeformerna som leder till ett varierat lärande i 

engelskundervisningen i årskurs 1 - 3.  

Ett förslag till vidare forskning där nya tankar har väckts hos oss är framförallt att utgå från 

ett elevperspektiv. Det skulle varit intressant att veta hur eleverna tänker kring estetiska 

uttrycksformerna musik och drama. Det hade även varit spännande att veta hur eleverna 

upplever att arbeta med estetiska uttrycksformerna musik och drama i engelskundervisningen. 

Det skulle även varit intressant att veta ifall eleverna känner att de lär sig något genom att ta 

användning av estetiska uttrycksformerna musik och drama i engelskundervisningen för att 

lära in och ta till sig det engelska språket på ett mer praktiskt sätt, samt vilka inlärningsstilar 

eleverna känner är en effektiv inlärningsmetod för att lära och ta till sig engelskkunskaper.  

Ett annat alternativ på fortsatt utveckling av forskning kring detta ämnet är att man skulle 

kunna jämföra 2 klasser. Båda klasserna göra ett glostest där de blir undervisade med hjälp av 

estetiskt lärande i form av uttrycksformerna drama och musik, icke-estetiskt lärande som är 
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mer läroboksstyrt och ett varierat lärande som har en blandning av både estetiskt och icke-

estetiskt lärande. Därefter utför man glosförhör för att sedan kunna jämföra resultaten hur det 

gick för eleverna och hur många ord som faktiskt fastnade genom de olika alternativen av 

engelskundervisning. 

Avslutningsvis vill vi säga att utifrån studien så visar det sig att ett varierat lärande ses som 

något positivt i språkundervisningen då ett varierat arbetssätt förstärker och gynnar elevers 

lärande till att nå engelskkunskaper på olika sätt. Det framkom att respondenterna tar 

användning av ett varierat lärande för att möjliggöra elevers lärande i engelskkunskaper på 

lågstadiet. Utifrån våra egna erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har 

vi båda sett och upplevt att elever tar till sig engelskkunskaper på ett mer gynnsamt sätt 

genom praktiska arbete, det vill säga estetiskt lärande som lutar sig mot olika estetiska 

uttrycksformer såsom musik och drama i engelskundervisningen i grundskolan. Det estetiska 

lärandet kan vara en hjälp i de teoretiska ämnena för att eleverna ska befästa kunskaper på 

olika sätt. 
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Vygotskij, Lev Semenovič (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 
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Bilagor 

Bilaga 1 Utskickad enkät 

Hej! Vi är två tjejer, Alicia och Rebecka från Kristianstads högskola som går sista terminen på 

grundskollärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass 1-3. Vi skriver ett examensarbete 

om estetiska lärprocesser som har utgångspunkt i ämnet engelska. Syftet med studien är att 

bidra till en ökad förståelse och fördjupad kunskap för hur pedagoger i årskurs 1-3 arbetar med 

estetiska uttrycksformer i engelskundervisning och hur de kombinerar det med icke-estetiskt 

lärande som är baserad på olika läromedel.  

Vi önskar att ni rektorer skickar ut denna enkät till pedagoger i årskurs 1-3 som svarar senast 

onsdag 17/4 i vecka 16, för att vi sedan ska kunna bearbeta enkäterna om vilka pedagoger som 

använder sig av estetiska lärprocesser i engelskundervisningen.  

All information som anges i enkäterna kommer att vara anonyma för världen men inte för oss 

som forskare eftersom vi gärna vill observera klassrummet och intervjua pedagoger till detta 

klassrum. Alla pedagoger som deltar är till stor hjälp för vår studie och vi är därför mycket 

tacksamma om ni deltar i undersökningen. OBS, enkäten har 6 frågor som enbart tar ca. 3 

minuter att svara på.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar, Alicia och Rebecka  

______________________________________________________________________ 

Skicka enkäten till en av våra mailadresser: 

Rebeckafridenholm@yahoo.com  

Lundalicia@hotmail.com 

Skola: ______________ 

Årskurs: ___________ 

Datum: _____________ 

1. Använder du musik som estetisk lärprocess i engelskundervisning årskurs 1-3? 

JA [   ]     NEJ [   ] 

2. Använder du drama som estetisk lärprocess i engelskundervisning årskurs 1-3? 

     JA [   ]     NEJ [   ] 

3. Använder du enbart läroboksstyrt material i engelskundervisning årskurs 1-3? 

JA [   ]     NEJ [   ] 

4. Använder du enbart estetiskt lärande i engelskundervisning årskurs 1-3? (Estetiskt 

lärande betyder i denna undersökning om undervisningen används enbart av drama 

eller musik) 

JA [   ]     NEJ [   ] 

5. Använder du en kombination av estetiska lärprocesser exempelvis musik och drama 

med ett icke-estetiskt lärande i engelskundervisning årskurs 1-3? (Icke-estetiskt 

lärande betyder i denna undersökning om undervisningen är mer läroboksstyrd) 

mailto:Rebeckafridenholm@yahoo.com
mailto:Lundalicia@hotmail.com
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JA [   ]     NEJ [   ] 

6. Skapar du en balans mellan det estetiska och icke-estetiska lärandet i 

engelskundervisning årskurs 1-3?  

JA [   ]     NEJ [   ] 

Bilaga 2 Observationsprotokoll 1 

Datum: 2019-05-06, fm kl. 9:20 – 40 minuterslektion 

Skola: Skola 1  

Pedagog: Respondent 1  

Klass: 3 

Användning av engelskläromedel: 

• Användning av en lärobok, ett nytt kapitel.  

• Läroboken heter: Champ 3 – är för 

undervisning i åk 3.  

• Champ är ett basläromedel i engelska som består 

av: textbook, workbook, lärarhandledning med 

facit och lärarens ljudfiler, Bingel- ett digitalt 

verktyg som är fylld med färdighetsträning 

• Författare: Märta Glaveby, Therése Ljunglöf 

• www.ovningsmastaren.se 

Användning av 

uttrycksformen musik: 

• Pedagogen använde inte 

musik under detta 

lektionstillfälle.  

Användning av andra estetiska uttrycksformer: 

• Pedagogen använder inte estetiska 

uttrycksformer under detta lektionstillfället.  

Användning av 

uttrycksformen drama: 

• (Skulle använda 

dramatisering men det 

blev tidsbrist) 

Om pedagogen kombinerar arbetet av läromedel 

(icke estetiskt lärande) med estetiska uttrycksformer:  

• Idag hann vi inte se en kombination av det då 

icke-estetiskt lärande tog över.  

Olika aktiviteter som görs i 

klassrummet (estetiskt): 

• Pedagogen använde en 

snabb lek på slutet 

”ormen långe” övade på 

månaderna.  

Hur pedagogen arbetar med musik: 

• Läraren använder sig inte utav musik under detta 

lektionstillfälle.  

Hur pedagogen arbetar med 

drama: -  

Hur pedagogen arbetar med engelskläromedel: 

• Startar med skriftligt glosförhör 

• Pedagogen skriver de svenska orden på tavlan 

och eleverna skriver ner ordglosorna på engelska  

• Eleverna får ett kapitel som är kopierat från ett 

engelskläromedel: Champ.  

• Pedagogen läser texten högt för eleverna som 

hänger med i texten. 

• Pedagogen läser en mening högt från texten och 

eleverna får översätter en mening. 

• Pedagogen läser texten högt igen och eleverna 

läser efter.  

• Pedagogen läser upp ord högt som eleverna får 

översätta. 

Olika aktiviteter som görs i 

klassrummet (icke estetiskt): 

• Läser kapitel 15, högt i 

par  

• Arbetar enskilt i 

arbetsboken kapitel 15. 

S. 58-59 
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Bilaga 3 Observationsprotokoll 2 

Datum: 2019-05-08, fm kl. 10:00 – 40 minuterslektion 

Skola: Skola 2 

Pedagog: Respondent 2  

Klass: 3 

Användning av engelskläromedel: 

• Ett internetprogram: 

Muzzyclub.com, 

skola.hamarkfilm.se – muzzy 

classroom in english level 11. 

Användning av uttrycksformen musik: 

• Pedagogen använde inte musik under detta 

lektionstillfälle.  

Användning av andra estetiska 

uttrycksformer: 

hjälpmedel:  

• En låda för att praktiskt kunna 

se och prata var bollen är - 

verbalt 

• Små rollspel  

• Tar användning av en 

klippdocka och låda- en elev 

går fram och ställer frågor med 

hjälp av klippdockan, en annan 

elev svarar vart klippdockan 

gömmer sig. 

Användning av uttrycksformen drama: 

 

• Ja, drama användes i undervisningen. 

Olika rollspel utfördes.  

Om pedagogen kombinerar arbetet 

av läromedel (icke estetiskt lärande) 

med estetiska uttrycksformer:  

• ja, med hjälp av läromedlet 

”muzzyclub.com” så får 

eleverna titta på en film och 

sedan göra en estetisk aktivitet 

där de får göra små rollspel för 

att öva på att våga prata och 

uttala orden från filmen. Ex. en 

person ställer en fråga och den 

andra svarar på frågan. 

• Sedan får eleverna ett 

arbetsblad där de får öva på att 

skriva orden 

Olika aktiviteter som görs i klassrummet 

(estetiskt): 

• En aktivitet för att på ett enklare och 

konkretare sätt lära eleverna lägesorden 

”under, bredvid, över, sidan av, i och 

framför”, så visar läraren med en boll och 

en låda var bollen är. Ex: in, behind, 

under, on, in front of, beside, between. De 

hjälps åt att uttala och säga orden högt. 

• Med hjälp av filmen får elever vara en roll 

för att träna på att våga tala och uttala 

orden med hel mening. Ex: ”where are 

you?”, “Where is Muzzy”, ”I am 

in/between/beside/behind/on/in front of 

the box” ,“Muzzy is beside the box”. En 

frågar och en annan svarar. 

• Genom det estetiska övar eleverna på att 

prata, uttala orden 

Hur pedagogen arbetar med musik: 

• Pedagogen använder inte sig 

av musik under detta 

lektionstillfälle.   

Hur pedagogen arbetar med drama: 

• Några elever får vara en roll för att öva på 

att lära sig olika ord och öva på att svara 

med hela meningar. Ex. a wife, Norman, 

Muzzy 
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• En elev får gå fram och vara klippdockan 

Muzzy och får välja om Muzzy ska ligga 

i/under/bredvid/ovan för lådan. 

• Nästa lektion: blir ”simon säger” lek.    
Hur pedagogen arbetar med 

engelskläromedel: 

• Användning av smartboarden 

för att titta på en film om 

lägesorden ”in, on, under, 

behind, beside, in front of, 

between” 🡪 Muzzyclub.com 

• Klassen kollade på filmen två 

gånger, ena gången med 

svensk text och andra gången 

utan text.  

Olika aktiviteter som görs i klassrummet (icke 

estetiskt): 

• Eleverna får arbeta med ett arbetsblad där 

orden ska skrivas in i olika rutor som 

sedan blir läxa till nästa engelsktillfälle.  

• Övar på att skriva orden och veta vad 

orden betyder. 

 

Bilaga 4 Pedagogintervju 1 

Datum:  2019-05-06, kl 10:00 

Skola: Skola 1 

Pedagog: Pedagog 1 

Klass: 3 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

Svar: Jag har arbetat som lärare från 2006, som motsvarar 12 år. 

2. Vad betyder estetiska lärprocesser enligt dig? Utveckla, varför tänker du så?  

Svar: Estetiska lärprocesser tänker jag som ett mycket praktiskt arbete där kroppen får vara 

tillgänglig. Praktiskt arbete där man använder mycket musik, sång, dramatisering, bild med 

mera. Det jag tycker är bra är att man kan använda sig av estetiska lärprocesser i många olika 

ämnen i skolan. Dock funkar det inte att arbeta med estetiska lärprocesser med alla 

barngrupper, utan man får känna av vad som fungerar och inte fungerar. Men med vissa 

barngrupper vet man att det behövs mer praktiskt arbete. Exempelvis: när jag arbetade på 

särskolan- Där arbetade jag hela tiden med det praktiska inom de olika ämnena. Det blev på 

ett annat sätt där då de var i behov av det. Ett exempel från ämnet Engelska: De arbetade 

mycket med klippdockor i engelskan. Pratade om kläder och gjorde sedan kläder till 

klippdockorna. Det pratades om olika kroppsdelar som eleverna sedan fick arbeta för att 

skapa en dockkropp med olika kroppsdelar som sedan fick kläder. Därefter dramatiserade 

eleverna olika teatrar med klippdockorna. dockteater. Det tillkom även mycket musik där de 

sjöng till sig lärandet.  

3. Använder du musik i engelskundervisningen? Ge exempel på hur du använder det. 

Följdfråga: Varför använder du musik som estetisk uttrycksform?  

Svar: Ja, musik använder vi mycket där eleverna får sjunga in lärandet. Musik använder jag 

för att barnen tycker det är roligt och för att de ska tycka det är roligt att lära sig engelska. 

Musik och sång är framförallt väldigt bra som ett hjälpmedel för många av de nyanlända som 

kan få sjunga och uttrycka sig med sitt kroppsspråk.  
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Avmedia är ett läromedel som används också. Det finns flera olika engelska program som vi 

arbetar med i klassen. Exempelvis finns där många filmer med engelsktext som de tittar på 

och använder sig utanför engelskläroboken. Där finns mycket musik och sång som läraren 

även använder sig av. Det är även smidigt ifall planeringen inte går som den ska så kan man 

alltid gå in på avmedia och plocka fram något engelskmaterial. 

4. Använder du drama i engelskundervisningen? Ge exempel på hur du använder det. 

Följdfråga: Varför använder du drama som estetisk uttrycksform?  

Svar: Tex. kapitel 13 spela upp drama utifrån olika dialoger.  

Ja Ibland, kommer drama till användning i undervisningen som blir som ett hjälpmedel. Ett 

exempel där det används är när eleverna läser olika dialoger från textbooken där olika 

personer säger olika saker som de får träna på i grupp och spela upp genom att dramatisera 

digalogerna. Dramatisering gör vi för att eleverna tycker det är roligt, precis som med 

musiken. Med hjälp av drama blir det lättare att uttrycka sig och det är bra för de eleverna 

som inte vågar eller har svårt att prata engelska. Får de göra olika dramatiseringar så vågar 

eleverna prata och de glömmer bort att de tycker det är svårt och jobbigt. Elever som tycker 

det är svårt och jobbigt att prata det engelska språket tänker inte på att de gör det genom att de 

använder sig av drama och får spela upp olika dialoger från läroboken.  

5. Använder du dig av några andra estetiska uttrycksformer i engelskundervisning mer 

än musik och drama, isåfall vilka? Ge exempel på hur du använder dessa 

uttrycksformer i engelskundervisningen. Följdfråga: Varför använder du det som 

estetisk uttrycksform? 

Svar: En annan estetisk uttrycksform som jag använder i engelskundervisningen är bild. 

Exempel: Jag säger olika påstående på engelska som eleverna ska följa och rita på ett papper. 

Exempelvis: ” Draw a tree on the right side of the paper. Paint the tree in the colors green and 

brown”. Eleverna målar det jag säger på sitt papper. Då får eleverna lära sig olika bas ord och 

träna på färgerna i det engelska språket.  

6. Använder du några läroböcker i engelskundervisningen? Ge exempel på vilken/vilka 

böcker du använder. Följdfråga: Hur använder du det?  

Svar: Ja, jag använder mig av läroboken: Champ 3 som är ett basläromedel för årskurs 3. Jag 

använder läroboken Champ och använder mig av textbooken och workbooken. Vi exempelvis 

som idag när ni observerade använder oss av det genom att först läsa texten högt tillsammans 

på engelska och sedan översätter det tillsammans. Sedan får eleverna läsa texter ur Champ i 

par då de tycker det är roligt. Läroboken utgår även ifrån ett material online som ett digitalt 

hjälpmedel. Där finns musik och dramaaktiviteter som man kan använda, dock får inte jag och 

mina kollegor det att fungera för tillfället, annars skulle jag kunnat visa er.  

Det används mycket Av-media där det finns många spelfilmer med engelsk text så eleverna 

får höra det engelska språket och får försöka hänga med i olika kroppsspråk i filmerna. Det 

finns även mycket drama och musik som man kan strömma genom detta program. 

6. (följdfråga) Använder du Bingel från Champ 3 läroboken? Vad är det? 

Svar: Nej, jag använder inte mig av Bingel. Men Bingel är också ett digitalt hjälpmedel där 

det finns mycket färdighetsträning för eleverna. 

7. Kombinerar du musik/drama och läroböcker med varandra i engelskundervisningen 

eller tar något av lärandet över mer? Varför tror du att det blir så? 

Svar: Jag använder båda och kombinerar det. Jag tycker att böcker är bra att utgå ifrån. Men 

sedan får man även tänka utanför boxen också. Men alla arbetar olika, men jag jobbar utifrån 

en lärobok och tar till det estetiska lärandet med. Det är svårt om man inte använder sig av en 
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lärobok för så arbetade vi förra läsåret då vi inte hade några böcker till ämnet engelska. Utan 

då fick vi klippa och klistra själva och tänka utanför boxen men det var svårt för det fick inget 

sammanhang eller röd tråd i undervisningen. Så en kombination av böcker och musik eller 

drama tycker jag om för det tilltalar barnen med. Denna boken tilltalar eleverna bra för där är 

mycket färg och lagom mycket text för varje kapitel, dock tycker jag inte workbook är lika 

bra utan då får jag komplettera med annat som exempelvis drama eller musik.   

8. Hur kombinerar du musik/drama och läroböcker i engelskundervisningen? Ge 

exempel. 

Svar: Jag kombinerar det genom att exempelvis dramatisera olika dialoger utifrån läroboken 

eller får eleverna sjunga olika ramsor till olika kapitel i läroboken för att lära sig uttala ord 

och för att våga prata det engelska språket.  

9. Händer det att du kombinerar musik/drama och läroböcker under samma lektion? 

Ge exempel på hur du gör det.  

Svar: Ja det händer för det mesta. Men jag kombinerar inte musik och drama samtidigt med 

läroboken, utan antingen kombinerar jag musik och läroboken Champ eller drama och 

läroboken. Dock hann vi inte med att kombinera det estetiska och läroboken idag på grund av 

tidsbrist. Vi har bara 40 minuter i veckan vilket är extremt lite tid för det engelska språket så 

därför hinns inte allting med alltid. Men annars skulle eleverna få dramatisera en dialog från 

ett kapitel ur textboken idag, men det får vi ta nästa gång. 

10. Bildas det en balans mellan musik/drama och läroböcker eller blir det en variation i 

varje engelskundervisning?  

Svar: Så länge man utgår ifrån läroboken och sedan tar till estetiska uttrycksformer som 

musik, drama eller bild som hjälpmedel så blir det en balans. Det blir variation då det ibland 

är musik som jag tar till hjälp av med läroboken eller dramatisering och lärobok. Jag är 

tacksam för att det finns engelska i lågstadiet för det skapar ett intresse hos eleverna och det 

är ett nytt ämne som skapar nyfikenhet. Eleverna blir nyfikna på det engelska språket och 

frågar redan efter det i årskurs 1 och därför brukar jag börja med ämnet engelska redan i 

årskurs 2.   

11. Hur tycker du att estetiska lärprocesser och läroböcker ska användas i 

engelskundervisningen? Varför tycker du så?  

Svar: Jag tycker det ska användas precis så som jag arbetar nu där det blir en variation med 

både musik och lärobok eller drama och lärobok med av-mediafilm eller liknande. Det ska 

kombineras så mycket som det går och hinns med i engelskundervisningen, om det passar 

barngruppen. Man lär känna sin grupp och vet vad som passar för dem. Exempelvis så arbetar 

jag inte lika mycket med estetiska lärprocesser med denna gruppen som jag gjorde med förra 

läsårskullen eller när jag arbetade på särskolan för då behövdes det mycket praktiskt arbete. 

12. Önskar du att du använde olika estetiska uttrycksformer mer än vad du gör idag i 

engelskundervisningen? Varför tänker du så?  

Svar: Ja, jag önskar att jag använde det mer i denna kullen. Förra klassen jag följde upp till 

3:an användes estetiska uttrycksformer ännu mer för då kunde man göra det på ett annat sätt. 

Denna gruppen jag har nu är ganska svaga och har olika styrkor, och då har det blivit lite 

mindre av estetiska uttrycksformer. Men det finns otroligt mycket mer man skulle kunna göra. 

Men för att få dessa elever att bli mer delaktiga arbetar jag mycket med läroboken och 

workbook.   

13. Hur ser du som lärare på relationen mellan musik/drama och läroböcker i 

engelskundervisningen för år 1 - 3? 
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Svar: Jag som lärare anser att relationen mellan det estetiska och icke-estetiska är viktigt. Det 

är viktigt att man blandar för att få en variation i elevernas lärande för det engelska språket. 

Jag tycker man ska använda mycket drama och musik, men man får inte glömma bort 

läroboken för där finns mycket att arbeta och utgå ifrån också.    

Exempelvis om man använder musik och sjunger sånger så hänger eleverna med och sjunger 

själva. Det är många låtar som är på engelska så därför blir det naturligt att sjunga och ha 

musik i det engelska språket. Jag är tacksamt för det engelska ämnet för man kan utnyttja 

sådana här saker som estetiska uttrycksformer, musik och drama på ett roligt och intressant 

sätt då det faller in naturligt. Det är viktigt att prata och sjunga på engelska.  

 

 

Bilaga 5 Pedagogintervju 2 

Datum:  2019-05-09, fm kl. 10:00 

Skola: Skola 2 

Pedagog: Pedagog 2 

Klass: Klass 3  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Svar: Jag har arbetat som lärare sedan år 1994 

2. Vad betyder estetiska lärprocesser enligt dig? Utveckla, varför tänker du så? 

Svar: använder sig av bild och form, musik och teater i sin undervisning för att göra det 

praktiskt och använda alla sinnena. Man lär sig bäst då. 

3. Använder du musik i engelskundervisningen? Ge exempel på hur du använder det. 

Följdfråga: Varför använder du musik som estetisk uttrycksform? 

Svar: ja i en del material finns det sånger till vissa kapitel och då sjunger man sånger där 

texten använder ord och som gäller just för det kapitalet. I det materialet jag använder nu 

(Muzzy) finns det fåtal sånger, det handlar mest om exempelvis alfabetet och lite enklare 

grejer. I andra material finns det mer. Exempel: När vi jobbar med alfabetet så hade vi många 

olika sånger, som vi tränade för att få in uttalet av bokstäverna av det engelska alfabetet. 

Musiken används mest när eleverna ska lära sig några specifika uttal i språket. 

4. Använder du drama i engelskundervisningen? Ge exempel på hur du använder det. 

Följdfråga: Varför använder du drama som estetisk uttrycksform? 

Svar: Jag använder drama i mån om att barnen för konversationer med varandra. Om de läser 

texter så finns det ibland olika roller som de sedan får och så kan de använda sig av de 

begreppen som vi jobbat med just då. Exempelvis rollspel, får olika roller. Exempel: läste om 

Mat, så lekte vi restaurang, och då var man: gäst, kypare, kock, - använde matord och hur man 

uttrycker sig när man beställer och serverar. Då fick de spela teater i grupper. 

5. Använder du dig av några andra estetiska uttrycksformer i engelskundervisning mer 

än musik och drama, i så fall vilka? Ge exempel på hur du använder uttrycksformerna i 

engelskundervisningen. Följdfråga: Varför använder du det som estetisk uttrycksform? 

Svar: ja ibland, använder jag bild för att skapa saker. Exempel: ritar saker om det man har 

läst. Inget byggande. Att man ritar och kan använda bilden själv och kan ta ut bilder från 

nätet. Ta ut bilder och förtydliga och laborera med när man gör olika ord och jobbar med 

skolord så kan man ha bilder på de skolorden och då har man bild på en penna och förtydliga 

att det är en penna.  
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6. Använder du några läroböcker i engelskundervisningen? Vad heter läromedlet? Ge 

ett exempel på hur du använder det? 

Svar: Ja, just nu använder jag ett material som heter: Muzzy som finns på av-media som är ett 

webbaserat läromedel. Tidigare har jag använt Grammy, Champion. Det finns fördelar och 

nackdelar med alla läromedel. Men till hösten ska jag gå tillbaka till Grammy- det är en bok 

man kan köpa som pedagoger har gjort och arbetet fram materialet. Behöver inte kopiera lika 

mycket. Pedagoger som skapat det. Muzzy- nackdel att kopiera material men finns många 

fördelar. Pedagoger har även skapat detta material. Detta material är bra om man har en 

smartboard för då kan klassen samlas och göra saker tillsammans. 

7. Kombinerar du musik/drama och läroböcker med varandra i engelskundervisningen 

eller tar något av lärandet över mer? Varför tror du att det blir så? 

Svar: Ja, jag kombinerar de båda lärandeformerna med varandra. Jag använder estetiska 

uttrycksformer och läromedlet Muzzy. Men jag använder inte drama och musik samtidigt med 

ett läromedel utan jag använder musik och läromedel eller drama och läromedel. Det beror på 

hur lång lektionstid man har och vad syftet är med undervisningen. Är det exempelvis att leka 

restaurang så får man göra det nästan hela lektionen för att alla ska få göra det och träna på de 

olika uttrycken och meningarna. Då finns det inget utrymme för att jobba med läromedlet just 

det tillfället. Även om drama kommer från ett läromedel så är anledningen att använda dramat 

för att eleverna ska befästa begreppen och orden för att kunna använda dem i ett läromedel 

och sen tvärtom.   

 

8. Hur kombinerar du musik/drama och läroböcker i engelskundervisningen? Ge 

exempel. 

Svar: Jag använder alla estetiska uttrycksformerna musik, rörelse, lek, drama eller bild under 

olika lektioner för att alla elever lär sig på olika sätt med olika sinnen. Jag kombinerar en 

estetisk uttrycksform och läromedel med varandra för det beror på vad syftet är med 

undervisningen. En del barn lär sig genom att läsa, andra lär sig genom att se, höra eller göra. 

För att alla ska få en möjlighet så använder jag så många sätt som möjligt. Och så blir det 

omväxlande för undervisningen. Exempel finns i ovanstående frågor. 

 

9. Händer det att du kombinerar musik/drama och läroböcker under samma lektion? 

Ge exempel på hur du gör det. 

Svar: Ibland och ibland inte. (Samma svar som i fråga 7)- det beror på hur lång lektionstid 

man har och vad syftet är med undervisningen. Är det exempelvis att leka restaurang så får 

man göra det nästan hela lektionen för att alla ska få göra det och träna på de olika uttrycken 

och meningarna. Då finns det inget utrymme för att jobba med läromedlet just det tillfället. 

Även om drama kommer från ett läromedel så är anledningen att använda dramat för att 

eleverna ska befästa begreppen och orden för att kunna använda dem i ett läromedel och sen 

tvärtom.   

10. Bildas det en balans mellan musik/drama och läroböcker eller blir det en variation i 

varje engelskundervisning? 

Svar: Det blir en variation men det är ingen riktig balans utan det är mest läromedel som tar 

över vid vissa lektionstillfällen. Man skulle kunna ha mer av de olika estetiska 

uttrycksformerna. Har man en stor grupp så vill alla vara aktiva, och då är det svårt att hinna 

med alla varje lektion. Därför har jag inte det hela tiden. Sen tycker jag inte att alla delar i 

engelskundervisningen funkar att göra som drama. Det är viktigt att eleverna får använda 

språket och uttalet varje lektion. Sen använder man sitt kroppsspråk för att förtydliga språket 

samt att man visar konkret material och visar genom bilder så eleverna kan förstå och lista ut 

vad det är jag säger. 
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11. Hur tycker du att estetiska lärprocesser och läroböcker ska användas tillsammans i 

engelskundervisningen? Varför tycker du så? 

Svar:  En kombination. Det är faktiskt så att när man köper in ett läromedel, så finns det en 

lärarhandledning och där finns estetiskt lärande så som musik, drama och bild. Läromedlet 

följer läroplanen som säger att det ska finnas med olika uttrycksformer som musik, drama och 

bild. Så följer man lärarhandledningen så finns alla bitarna där i och det är nog inte många 

köpta läromedel som inte har det estetiska lärandet i det. Men det finns lärare som inte följer 

lärarhandledningen, och då kanske man tappar det estetiska lärandet och missar att undervisa 

om det för att eleverna ska kunna lära sig på olika sätt med hjälp av sina sinnen. 

12. Önskar du att du använde olika estetiska uttrycksformer mer än vad du gör idag i 

engelskundervisningen? Varför tänker du så? 

Svar:  Ja, det skulle jag vilja använda mer. Jag märker på barnen att de tycker det är roligt 

med drama och musik och jag skulle vilja ha det med ännu mer i undervisningen. Men det 

handlar om att lektionerna är jobbigare pga det blir mer rörligare och stökigare av olika skäl. 

Därför väljer jag ibland bort det till en viss del. Det är jättesynd men så är det nog. Man ska 

vara ärlig och svara som det är och det är så jag känner. 

13. Hur ser du som lärare på relationen mellan musik/drama och läroböcker i 

engelskundervisningen för år 1 - 3? 

Svar: Därför att lärarhandledning tar upp det estetiska lärandet med drama, musik och bild 

för det finns i materialet. Jag har inte studerat alla läromedel, men de läromedel jag har stött 

på och använt så finns det estetiska med och det hänger ihop som en bra relation. Det bildas 

en relation mellan dessa två lärande, för det hänger ihop. De som har skapat läromedlen har 

tänkt att barnen behöver alla sinnena för att ta till sig lärande och lära in kunskapen. Det finns 

där, men ibland är man sämre på att använda det i undervisningen. 

Exempelvis i ett visst material finns det bara noter till någon musik och spelar man inte själv 

så finns det ingen möjlighet att använda materialet. Sen kan jag tycka läromedel som är 

webbaserat är bättre för då kan man samla gruppen vid en gemensam bild om du har en 

smartboard eller en projektor, men man har ändå den kommunikationen och det finns mycket 

uppgifter som eleverna kan jobba med, som använder ljudet. Exempelvis i Muzzymaterialet 

finns det uppgifter där man ska lyssna. Man får alternativ där man ska klicka på olika ljud och 

kombinera ljudet med en bild. Detta gör att man får med alla sinnena. 


