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Estetiska la rprocessers fo rankring i 
la roplanen fo r fo rskolan och 
grundskolan 

 

Estetiska lärprocesser förskolan 

 

Del av Förskolans uppdrag: 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att 

tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom 

intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (sid. 7). 

 

Del av Arbetslaget ska: 
 

• samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling, 

• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den 

egna förmågan, 

• ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika 

slag, 

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation 

samt för matematik, naturvetenskap och teknik, 

• ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, 

konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer… (sid.11) 
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Estetiska lärprocesser grundskolan 
 

Del ur kapitel 1 och 2: 

 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska 

de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Även hälso-och livsstilsfrågor ska uppmärksammas (s.10). 

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 

och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig (s.10). 

 

Del av Övergripande mål:  
 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

 

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 

• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att 

kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, 

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, 

samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare 

studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt… (s.13) 

 

 

Exempel från några ämnens kursplaner: 
 

Kursplanen i svenska: 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 

egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.  
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Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta 

texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig 

genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor 

(från syftestexten sid. 222). 

 

 

Kursplanen i matematik: 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna 

möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband (från syftestexten s.62). 

 

 

Kursplanerna i naturkunskap: 

[…]vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, 

tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll 

(från syftestexten exempelvis biologi s.111) 


