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SAMMANFATTNING 
Handboken till e-ARTinED erbjuder ett tillförlitligt och användbart verktyg för att uppmuntra yngre barn att lära 

sig genom konstarterna. Handboken kan användas av grundskolelärare och kulturarbetare och den är utformad 

på ett sätt som gör att lärare utan någon konstnärlig bakgrund kan använda konstarter i klassrummet. Den är 

utformad för att göra lärande roligt genom att integrera flera konster i ämnesområdena och för att främja social 

integration i skolan. Handboken återspeglar projektets teoretiska och praktiska tillvägagångssätt och de 

erfarenheter som partnerna fått såväl under forskningsfasen som under pilot- och träningsaktiviteterna. 

Handbokens praktiska del innehåller ett urval bra metoder för att engagera barn i konstnärliga aktiviteter, för att 

främja social integration och naturkunskap genom att använda konst, musik, dans, IT samt kreativt skrivande och 

drama. Sektionen som redogör för de goda erfarenheterna ger praktiska exempel på testade aktiviteter. Den kan 

användas direkt så som aktiviteterna presenteras eller som inspiration för nya tillvägagångssätt. Handboken är fri 

för användning (tillgänglig som OER) för pedagoger och artister, men även för familjer och barn i hela Europa. 
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INTRODUKTION 
e-ARTINED är en utveckling av projektet ARTinED. Såväl forskningsreferenserna som de resurser som skapades i 

ARTINED har utökats och två nya områden har lagts till: dels social integration och dels utforskande av naturen 

genom konstarterna. Mediekunskap har dessutom lagts till som konstform. Projektet e-ARTinED har skapat en 

utbildning på nätet för lärare och kulturoperatörer. 

Båda projekten har utformats som ett direkt svar på behoven hos lärare och elever. e-ARTinED erbjuder dels 

undervisningsverktyg som är centrala för lärandeprocessen och dels hanteras problem som är kopplade till social 

utslagning t.ex. elever som slutar skolan i förtid. Barn är födda kreativa men de i flesta utbildningssystem minskar 

mängden estetiska ämnen i läroplanerna, ämnen som vårdar, uppbär och främjar kreativitet. Detta strider direkt 

mot våra framtida samhällens behov. 

Projekten e-ARTinED och ARTinED utökar området för utbildningsforskning och utbildningspraxis genom de 

undersökningar som gjorts vad beträffar inlärning genom estetiska upplevelser. 

I det här sammanhanget ingår de föreställande konstarterna (dans, drama, musik), litteratur och poesi, 

berättande, bildkonst samt ny mediekonst. 

Kursen är inte en konstnärlig utbildning som bara handlar om estetiska uttrycksformer, utan är fokuserad på: 

 hur man förbättrar lärandet genom estetiken 

 hur man överför lärande i och genom konstarterna till andra discipliner; 

 att upptäcka och skapa förståelse för mänskligt beteende, tänkande, potential och lärande, 

särskilt genom noggrann observation av konstverk och olika former av deltagande i 

konstupplevelser, 

Syftet är att stödja utveckling, dokumentation, utvärdering och spridning av innovativa läroplaner genom att 

stärka användningen av högkvalitativ konst inom akademien och estetik som ett kärnvetenskapligt ämne i 

läroplanerna. Syftet är också att förbättra elevernas akademiska prestationer, inklusive deras kunskaper i att 

skapa, utföra och reagera på konst. 

Estetiska lärprocesser stöder utvecklingen av exakt det slags tänkande som behövs på det nya årtusendets 

arbetsplatser: 

 ett mer komplext tänkande såsom analys, syntes, utvärdering inklusive kritisk bedömning, 

 en fantasirik, kreativ, fokuserad medvetetenhet om innehåll och kvalitet, 

 ett försiktigt riskupptagande och experimenterande, 

 ett lagarbete som bygger på problemlösning i samverkan, 

 tekniska kompetenser, 

 ett flexibelt tänkande och en uppskattning av mångfald samt 

 självdisciplin, uthållighet och initiativförmåga. 
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BAKGRUND  

FORSKNING OM ESTETISKA LÄRPROCESSER 

Forskningsgenomgången i e-ARTINED omfattar en rad olika ämnen med syftet att hjälpa utbildare och studenter. 

Den hjälper till att navigera inom det komplexa området konstarter i undervisningen. Rapporten innehåller 94 

olika delar med information om EU-finansierade projekt, forskningsprojekt, doktorsavhandlingar, webbresurser 

samt akademisk såväl som icke-akademisk litteratur. 

e-ARTINED-arkivet är en uppdaterad och utökad version av det material som utarbetats i det tidigare ARTinED-

projektet. Förutom de tidigare ämnesområdena har arkivet utökats med forskningsrapporter om (existerande 

exempel på) hur konst kan främja social integration och hur elever kan utforska naturen med hjälp av 

konstarterna. Rapporten är en samling av akademisk litteratur, artiklar och pilotprojekt inom de ämnen som 

beskrivits ovan och de har valts ut dels genom en omfattande undersökning av de erfarenheter av 

konstintegrering som gjorts och görs i grundskolor i Europa och runt om i världen. 

FOTO 

Projektet vill med hjälp av rapporten ge en användbar bakgrund till framtida didaktiska frågeställningar och 

ARTinED-forskning samt även visa på det utbredda intresset för estetiska lärprocesser. Litteratur och experiment 

inom detta fält förekommer i allt högre grad både såväl på formell som icke-formell nivå. 

Länk till e-ARTINED Repository 

FOTON 
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ESTETISKA LÄRPROCESSER UTVECKLAR 

UNDERVISNINGEN 
ARTinED och e-ARTinED är två mycket innovativa projekt som försöker svara på ett antal pedagogiska och 

metodologiska behov för det framtida klassrummet. De överensstämmer med Europa 2020-strategin, som 

understryker behovet av en grundläggande omvandling av utbildningen, för att ta itu med de nya kompetenser 

som behövs om Europa vill förbli konkurrenskraftigt. Projekten ARTinED och e-ARTinED är direkt kopplade till de 

europeiska målen för grundläggande utbildning, såväl vad beträffar problemen med elever som lämnar skolan i 

förtid som nya efterfrågade färdigheter för lärarutbildningen. 

Diagrammet nedan är hämtat från en europeisk studie som beställts av Europeiska unionen, kallad "Up scaling 

Creative Classrooms in Europe": Kreativa klassrum är innovativa lärmiljöer som kan ses som levande ’ekosystem’ 

(Law, et al., 2011) som består av åtta sammanlänkade nyckeldimensioner. Dessa utvecklas ständigt över tid, 

huvudsakligen beroende på kontext och den kultur som de hänför sig till.1 

 
 
Den kreativa klassrumsmodellen och dess 8 dimensioner ger en komplett modell för en möjlig framtida form av 

utbildning, som inkluderar alla elever i en utbildning med kvalitet, från tidig ålder. Den svarar mot elevers och 

studenters individuella behov. Det kreativa klassrummet stöder också lärare och undervisning genom en 

anpassad inledande och kontinuerlig lärarutbildning, som hjälper läraren att svara på de eleverna olika behov. 

Modellen svarar mot behoven i ett tekniskt samhälle, där dynamisk förändring är konstant; studenterna lär sig att 

vara kreativa och autonoma. 

Projektet e-ARTINED är, som visas nedan, kopplat till flera av dessa 8 dimensioner av lärande och 

undervisningspraxis. Eleverna uppmuntras att utveckla såväl sin kreativitet som sin identitet genom att: 

                                                           
1
 Källa: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningsinstitutet för framtida tekniska studier, publicerade en studie 

om: Uppskalning av kreativa klassrum i Europa (SCALE CCR) Studie 
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=5181   



6 
 

LÄRA ÄMNESÖVERSKRIDANDE  

e-ARTINED innehåller en mängd olika undervisnings- och läromedel som uppmuntrar till "horisontell 

koppling" i olika ämnen och låter eleverna bygga flera perspektiv för analys och förståelse. 

LÄRA GENOM ATT UNDERSÖKA 

e-ARTinED gör att eleverna kan utforska idéer för att förbättra sitt kritiska tänkande och sin förmåga att 

koppla ihop till synes orelaterade begrepp. 

LÄRA GENOM ATT SKAPA 

e-ARTINED är fokuserat på att aktivt uppmuntra eleverna att själva producera och skapa inom olika 

skolämnen. Detta göder den kreativa fantasin, innovationsförmågan och det självständiga lärandet. 

LÄRA GENOM ATT LEKA 

e-ARTinED för in lekfullheten i läroplanen för att få med eleverna till inlärningsprocessen. 

ANVÄNDA MENINGSFULLA AKTIVITETER 

e-ARTinED är mycket fokuserat på att fullborda verkliga mål och aktiviteter i ett autentiskt sammanhang 

med hjälp av estetiska lärprocesser i olika skolämnen. 

Bilder 
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ESTETISKA LÄRPROCESSER – VAD ÄR DET? 

Social och kulturell inkludering  

Använd i ett samhälle eller i skolmiljön kan konsten vara en källa till styrka och social sammanhållning, den kan 

stödja kreativiteten i multikulturella miljöer och den kan vara inspirationskälla för lärare. Konsten kan göra 

lärandet roligt och öka koncentrationen samt förbättra kommunikation och samarbete. 

Vad Du kan göra: 

Konstupplevelser kan innebära pararbete, arbete i smågrupper, individuellt arbete och/eller arbete i helklass. 

Genom att spela rytminstrument eller måla en väggmålning tillsammans kan barn lära sig av varandra och 

uppleva glädjen i samhörighet. Om eleverna enskilt ritar sina familjer och sen i helklass delar bilderna med 

klasskamraterna ökar förståelsen för mångfalden i en klass. Lekar ger eleverna möjlighet att konstruera ny 

mening och kunskap baserad på välbekanta objekt inom meningsfulla sammanhang. 

Kritiskt tänkande 

Ett tungt vägande skäl för en konstbaserad undervisning är att konsten engagerar eleverna i kreativ 

problemlösning och användning av ny teknik, som förbereder dem för att en värld som förändras på ofattbara 

sätt (Pink, 2006). Framgång handlar mer om att ha empati, ta risker och tänka innovativt än att ha höga 

testresultat. 

Konstupplevelser ökar exakt det slags tänkande som behövs på det nya årtusendets arbetsplats. Konsten är djupt 

kognitiv. Ingen konst skapas eller förstås utan tänkande på en hög nivå; genom noggrann observation, 

mönsteruppfattning, nya perspektiv, kvalitativa bedömningar, visualisering och användning av metaforer och 

symboler (Eisner, 2002). Konsten tvingar oss att ta olika åsikter i beaktande tillsammans med artister, 

skådespelare, musiker och poeter. Deras provocerande natur får oss att reagera. För att skapa mening måste vi 

använda ett komplext tänkande. Elever behöver lära sig att använda kritiskt tänkande för att döma sitt eget 

arbete och andras. Därmed lär de sig att åsikterna är viktiga, men att de måste stödjas med bevis. Komplext 

tänkande är ett viktigt mål för utbildning, men det är svårt att undervisa i just det. 

Vad Du kan göra: 

Konstarterna utgör ett rikt sammanhang för kognitiv utveckling eftersom den frodas i ändrade synvinklar och 

mentala experiment. Misstag ses inte som misslyckanden; barn känner sig trygga med färg eller lera, sånger och 

dans för att tänka igenom problem. Eleverna älskar detaljer och mönster som förekommer i intressanta kontexter 

och som ger ledtrådar till meningsskapande. 

Bilder 
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Konstarterna och naturen 

I vissa länder, t.ex. Finland, USA och Storbritannien har man pedagogiska erfarenheter som är relevanta när det 

gäller att utforska naturen genom konst. I Sverige, men även i Finland och USA, finns en hel del erfarenhet av 

pedagogiskt miljöarbete. Mantere är en finsk konstpedagog som har skapat termen "arts-based environmental 

education" (AEE), en form av lärande för miljöförståelse och ansvar genom att använda konstnärliga metoder. 

Jumbo Book of Outdoor Art är ett annat exempel som kan användas av lärare för att motivera barn att komma ut 

och upptäcka nya vägar för att förbättra sitt personliga konstnärliga uttryck. Hilary inwoodbloggen är en blogg 

som utforskar relationen mellan konst och miljöfrågor.  

Vad Du kan göra: 

Skapa några aktiviteter för att hjälpa eleverna att få kunskap om sin lokala miljö, utveckla mångkulturella former 

och kulturkunskaper genom att observera naturen och använda naturliga element. Uppmuntra miljöansvar och 

uppmuntra elevernas personliga inställning till globala miljöfrågor. Förklara de vetenskapliga aspekterna av 

miljöfrågor. Håll vetenskaplig kommunikation enkel och använd dans, drama och musik för att barnen ska förstå 

och tillägna sig dem. 

Bilder 

Konstarterna och IT 

Mediekunskapens roll i utbildningen är att  

 göra det möjligt för studenter att förstå, analysera och delta aktivt i den moderna mediekulturen,  

 utveckla färdigheter för att arbeta i en mängd former och stilar,  

 konsumera, producera, reflektera över och utvärdera nya mediekonstverk samt att 

 utveckla estetiska förståelse. 

Mediekonst utnyttjar ny medieteknik, inklusive digital konst, datorgrafik, datoranimering, virtuell konst, 

internetkonst, interaktiv konst, videospel, datorrobotik, 3D-utskrift, cyborgkonst och konst som bioteknik ("New 

Media Arts", 2016). Lärande i mediekunskap innefattar digital teknik och många olika konstformer. 

Vad Du kan göra: 

Att lära sig i nya medier utvecklar konceptuell kunskap (hur medieverk byggs) och färdigheter om hur nya media 

kan användas för att kommunicera och berätta historier. Som konsument analyserar studenten media, deltar i 

den nya mediekulturen och lär sig att respektera etiska regler (upphovsrättsfrågor, creative commons m.m.). 

Genom att engagera sig i mediekunskap förvärvar eleverna teknik och konstnärligt uttryck och blir mer öppna för 

att kommunicera idéer. 

Bilder 

Dans  

Vad Du kan göra: 
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Du kan börja med att titta på läroplanens mål. Vad ska eleverna lära sig? Hur kan vi göra det genom att dansa? 

Titta på litteraturen i ämnet och omvandla litteraturen till handling. Under en litteraturlektion t.ex. talar du om 

en författare och läser texter från författarens bok. Eleverna kan sen skapa rörelser som uttrycker orden i texten 

för att skapa en textbaserad dans. 

Skapa en dans 

Introducera ett ämne och låt eleverna skapa egna danser. Introducera ämnet och fråga eleverna frågor som: Kan 

vi dansa det ordet, det ämnet? Hur kan vi symbolisera det ämnet med våra kroppar? Låt eleverna vara en del av 

processen och låt deras fantasi vara fri. Du kan behöva guida dem genom olika rörelser och dansövningar så att 

de kan skapa sin egen dans; dansa ämnet fritt, dansa motivet i slowmotion, dansa det väldigt snabbt och dansa 

ämnet på en annan nivå, hög, mellan eller låg. För att skapa en liten dansrutin kombinerar du de olika rörelserna. 

Ämnet dansat på normalt sätt, i slow motion, mycket snabbt och på någon annan nivå. Detta kan göras 

individuellt eller i små grupper. 

Bilder 

Skapande skrivande  

Poesi och prosa i kreativt skrivande ökar barnens kommunikation, kognitiva färdigheter och kärlek till lärande. 

Poesi är en stor källa till glädje. Poetiska texter är mycket användbara för små barn. De kan hjälpa dem att bilda 

och visualisera den information som ska läras in och inlärningen ökar i på ett lekfullt sätt. Det är lättare för ett 

barn att lära sig en dikt än en prosatext och efter att ha reciterat en dikt blir det också lättare att sen läsa den och 

skriva eller memorera den. 

Vad Du kan göra: 

Du kan skapa en gemensam skriftupplevelse där du fungerar som sekreterare medan eleverna hittar på 

innehållet. Så kan klassen skapa dikter eller historier som sen kan delas med familjerna eller andra klasser. Försök 

skapa kreativa projekt som låter eleverna arbeta tillsammans och utveckla kamratskap. När alla har chans att ge 

sitt bidrag eller ge konstruktiv feedback så de ser att deras idéer värderas kan de bättre förstå vad det innebär att 

vara en del av samhället. 

Bilder 

Konst 

Visuell konst är särskilt relevant inom utbildningsfält som språkinlärning (modersmål och andra/tredje språk), 

matematik, vetenskap, historia, geografi och fysik. Visuell konst är ett kraftfullt verktyg för att utveckla de så 

kallade "Future Work Skills 2020 "(Phoenix Institute for the Future 2014) hos unga elever; som meningsskapande, 

nytänkande, flexibelt tänkande, social intelligens, tvärvetenskaplighet, tvärkulturell kompetens, kognitiv 

belastningshantering, beräkningstänkande och virtuellt (men inte bara) samarbete.  

Visuell konst bidrar till att alla barns röster och gester hörs och ses i klassrummet, oavsett deras kulturella, 

nationella eller andra speciella bakgrunder och behov. Visuell konst gör också att kamrater, lärare och andra 

vuxna kan se och uppskatta det barnen har lärt sig och kan. 

Vad Du kan göra: 
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Olika material kan användas för att skapa bilder och annan visuell konst; eleverna bygger självförtroende genom 

att ha kul och vara kreativa. Visuella konster är roliga och användbara i de flesta av läroplanens ämnen, eftersom 

läraren kan använda så många olika tekniker, såsom färg, modellering, pappersvikning, enkel mask, collage etc. 

Det blir aldrig tråkigt och ge eleverna ges möjlighet att utforska flera inlärningsstilar. 

Musik 

Musik i klassrummet erbjuder många fördelar, från att framkalla en samverkande och kreativ atmosfär till 

självmotivation. Barn vill och behöver skapa, utforska och imitera ljud. De njuter av aktiviteter som innebär att 

improvisera och organisera ljud i sånger och musik och att lära sig något ämne genom musik. 

Lärare kan använda musik i klassrummet genom att ledas av sin egen passion och intresse för musik.  

Lärare behöver inte ha en musikutbildning för att använda musik i undervisningen. Att lyssna på musik och att 

stödja eleverna när de skapar sina egna sånger är en bra början. 

BÄSTA PRAXIS FRÅN E-ARTINED 
I detta kapitel beskrivs processen i några exempel som givit goda resultat. Dessa 

kan förbättra förståelsen för den metodik som skapats av projektdeltagarnas 

institutioner. Den avslutande delen är en redovisning av praxis, utarbetad och 

testad av lärare som deltog i den webbaserade e-ARTinED-kurs som 

genomfördes under våren 2018.  


