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Abstract: 
Detta är en empirisk studie av estetiska lärprocesser i NO-ämnet. Syftet är att ta 

reda på om och hur lärare använder sig av estetiska lärprocesser i NO, samt vad de 

anser att syftet med estetiska lärprocesser i NO-undervisningen är. Jag ville också 

se hur detta arbetssätt mottas av elever i grundskolan och hur deras attityd till 

estetiska uttrycksformer ser ut.  

Studien har sin utgångspunkt ur två teoretiska perspektiv, John Deweys 

pragmatism, och Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv.  

Den empiri som insamlats har utgått från tre kvalitativa datainsamlingsmetoder. 

Intervjuer med lärare, observation i klassrum samt fokusgrupper.  

Det visade sig att syftet med estetiska lärprocesser tolkas olika av lärare. Några av 

lärarna, liksom de elever som deltagit i fokusgrupper, ser på estetiska 

uttrycksformer som något positivt men långt ifrån alla ser det som en del av ett 

lärande utan som en schemabrytande aktivitet. Vidare visade det sig att tid, 

fortbildning och resurser, samt ett estetiskt intresse från lärarens sida, spelar stor 

roll i huruvida en estetisk uttrycksform som en främjande lärprocess, kom att 

användas i undervisningen. Slutsatsen blev att det finns en bred tolkning av vad en 

estetisk lärprocess kan innebära, samt en begränsad förståelse för syftet av 

användandet av estetiska uttrycksformer i NO. Elevers attityd till estetiska 

lärprocesser visade sig också vara positiv då de upplevde att använda sig av bild i 

NO, gjorde lektionen roligare och annorlunda, men till stor del kopplades det inte 

till lärande. 

Studien visar också att vidare forskning med större deltagarantal skulle utveckla 

kunskapen kring estetiska lärprocessers syfte i NO-undervisningen ytterligare. 
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1. Inledning 
 

Att vara, eller icke vara, en skalbagge! Det var arbetsnamnet för mitt 

examensarbete, del 1 vid Högskolan Dalarna, där en litteraturstudie gjordes i NO-

didaktik år 2017. Namnet var en ordlek kring just estetiska lärprocessers inverkan 

på naturvetenskapliga ämnen. Att vara eller icke vara, är en känd replik från 

William Shakespeares Hamlet, ett teaterstycke från början av 1600-talet. 

Skalbaggen skulle få representera naturvetenskapen.  Det blev inte att 

examensarbetet fick den titeln. Det fick istället namnet Estetiska lärprocesser lagda 

under lupp.  

Då lupp är ett vanligt instrument för att titta lite extra nära på insekter, blev namnet 

ändå en klurig ordlek.  

Litteraturstudien påvisade hur estetiska lärprocesser kan främja elevers lärande 

genom att öka deras motivation och nyfikenhet till naturvetenskap. Genom 

gestaltning och skapande, kunde elever ta till sig abstrakta begrepp och kunskaper 

och skapa meningsfullhet till naturvetenskap. Det visade sig dock också att 

planering av estetiska lärprocesser kan bli tidsödande och användandet kan bli 

problematiskt om inte läraren känner sig bekväm med att använda sig av det 

(Andersson, 2017). 

Det är därför jag i detta arbete har undersökt närmare hur lärare i grundskolan 

använder sig av estetiska uttrycksformer såsom bild, musik, drama eller dans i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Detta tillsammans med vad de anser att syftet 

med användandet av dessa estetiska uttrycksformer är. Slutligen har jag också 

utifrån elevernas perspektiv undersökt hur de ser på estetiska lärprocesser. 

 

När jag ser tillbaka på min egen skolgång, är det just de gångerna när vi i skolan 

fått arbeta med till exempel bild eller teater integrerat i andra ämnen, som jag 

verkligen kan säga “Där och då lärde jag mig…”. Det satte sig i minnesbanken på 

ett annat sätt. 

I mitt yrke hoppas jag därför få chans att använda mig av metoder där estetiska 

uttrycksformer kan lyftas in i undervisningen i många ämnen, men kanske 

framförallt i NO. Målet är då att kunna styrka min undervisning med den forskning 

som mina examensarbeten påvisat. 
 

I den senaste mätningen från PISA 2015 (Skolverket, 2016), visar man för första 

gången sedan 2006 en positiv vändning i de naturvetenskapliga ämnena. 

Prestationer från elever i årskurs 8 ligger över OECD-genomsnittet och samtidigt 

visar undersökningar gjord av PISA, hur elevers attityd och motivation till 

naturvetenskap, har förbättrats.  Det gäller nu att fortsätta på detta spår. Därför är 

det viktigt att ständigt hitta nya vägar att både hitta och behålla elevers intresse och 

motivation till att lära sig. Skulle användandet av estetiska lärprocesser i den 

naturvetenskapliga undervisningen kunna vara ett steg i rätt riktning? Min hypotes 

lyder som följer: Estetiska lärprocesser kan ha en positiv inverkan på elevers 

attityd till NO-ämnet och därmed kan också intresset för ämnet öka. Att lärandet 

automatiskt då också ökar, är i förlängning en del i frågan jag vill ta reda på. 
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras definitioner och begrepp samt andra underliggande 

beskrivningar data som ligger till bakgrund för studiens syfte.  

 

2.1 Definitioner och estetiska begrepp 
 

I denna studie kommer några begrepp återkomma frekvent då de är betydande för 

studiens syfte. Således kommer dessa begrepp här definieras för att skapa ett 

förtydligande för hur de används i denna uppsats. Dessa begrepp är främst 

estetiska lärprocesser och estetiska uttrycksformer.  

 

Begreppet estetik kommer enligt Paulsen (1996) från grekiskan där det 

ursprungligen stod för kunskap man får genom sinnena (Paulsen, 1996, s.9) vilket 

hon menar inte enbart var kopplat till den konstnärliga upplevelsen utan till alla 

förnimmelser människan kunde uppleva. Pramling, Samuelsson m.fl. (2015) också 

uttrycker också definitionen estetik som läran om det sköna och om konsten, och 

detta begrepp innefattas av de estetiska ämnen och uttrycksformer elever får 

använda sig av i skolan.  Dock menar Paulsen (1996) att med definitionen av 

begreppet estetik som något som kan innefatta en förnimmelse av allt, därav vad 

som helst, lyfts diskussionen om estetik enbart ska begränsas till det vi idag kalla 

estetiska ämnen. Hon menar att en matematiker kan uppleva matematiska 

lösningar som estetiska upplevelser, och att begreppet konstnärliga ämnen har 

kommit upp som förslag istället för att beskriva det vi upplever i de ovannämnda 

ämnena. Paulsen (1996) menar dock att definitionen estetik av tradition är just 

dessa som innefattas av det vi idag kallar för estetiska ämnen och uttrycksformer 

(Paulsen, 1996, s.9f).  Paulsen beskriver också den historiska benämningen av 

estetik som en motpol till förnuftet, vilket förstärker begreppets betydelse med att 

vi med det estetiska intrycket blandar in våra känslor.  

   Detta menar Hansson-Stenhammar (2015) i sin doktorsavhandling att vi ser än 

idag i den aktuella läroplanen. Hon menar att det råder en tvetydighet på hur vi ska 

uppfatta estetiska lärprocesser. Hon anser att Lgr 11 både benämner den estetiska 

aspekten som något som tillhör helheten av elevers kunskapande, men samtidigt 

som något som är avskilt från det (Hansson-Stenhammar, 2015, s.5f). Hansson-

Stenhammar (2015) uttrycker detta som något som fortsätter se de estetiska 

lärprocesserna som enbart associerat till det lustfyllda och bortvänt från det 

intellektuella (Hansson-Stenhammar, 2015, s.6).  

   Skolverket menar att estetiska uttrycksformer bjuder in till att uppleva med både 

kroppen och sinnet, genom gestaltningar och känslor vilket i sin tur kan befästa 

kunskaper då eleven får fler sätt att ta in kunskapen (Skolverket, 2017, s. 7). 

   I ett försök att definiera begreppet estetiska lärprocesser, har följande insikter 

infunnit sig. Det finns inte bara en definition av detta begrepp. I flera avhandlingar 

och artiklar diskuteras begreppet och dess innebörd. Många använder sig av   

Myndigheten för skolutvecklings beskrivning vilket förklarar detta som ett sätt  
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”att kommentera och reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden med hjälp av 

sinnen och intellekt” (Andersson, 2009, s.25) Denna definition innefattar det som 

Stenhammar tar upp angående den motsättning Lgr 11 påvisar då det sinnliga och 

intellektuella står på varsin sida.  

   Hansson-Stenhammar (2015) menar att estetiska lärprocesser har kommit att bli 

det samlingsbegrepp av vad undervisningen i skolans icke-estetiska ämnen 

använder sig av när de tar in drama, bild eller liknande som verktyg in i en annars 

konventionell undervisning (Hansson-Stenhammar, 2015, s.27).   

 

Begreppet estetiska lärprocesser finns inte med i läroplanen, utan benämns där 

istället som estetiska uttrycksformer, I Lgr11 står det bland annat att elever ska få 

uppleva olika uttryck för kunskaper, och under kursplanerna i No att elever ska 

använda estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll (Skolverket, 2011a, 

s.156). Vidare definierar inte läroplanen vad estetiska uttryck innebär, mer än 

under det centrala innehållet för förskoleklassen som har en sektion som betonar 

skapande. Där tas exempel såsom lek, bild, musik, dans, drama, upp (Skolverket, 

2011, s. 22).  

 
 
2.2 Kultur med statligt stöd 
 
Ett annat begrepp som används jämsides begreppet estetiska uttrycksformer är 

uttrycket skapande som istället trycker på själva görandet när det kommer till de 

estetiska uttrycksformerna (Pramling, Samuelsson m.fl. 2015, s. 12). Begreppet 

skapande är dock inte det ord som kommer användas för att summera användandet 

av musik, drama bild eller dans, i denna kontext, utan det kommer fortsättningsvis 

vara estetiska uttrycksformer. Skapande är dock ett begrepp som används i den 

rapport som Regeringen utgav 1998 gällande kulturens vikt i barn och ungas liv 

(Ds 1998:58, 1998) vilket därför förtydligas genom denna definition. 
Kultur och skapande ses som en viktig aspekt i barnens liv, det visar en rapport av 

regeringen från 1998. De påvisar att det finns belägg för att de med hjälp av bland 

annat lek och skapande, ökar sina kunskaper och lyckas bättre i skolan (Ds 

1998:58,1998, s.22). De lyfter bland annat fram att barn skapar och uttrycker sig 

naturligt, och behöver således verktyg för att kunna utveckla detta (Ds 1998:58, 

1998, s. 31). De menar också att barn och ungdomar ges en större chans att kunna 

uttrycka och förmedla sina tankar och känslor, ju fler uttryckssätt de får tillgång att 

göra detta i (Ds 1998:58, 1998, s. 32).   

 Detta blev startskottet för det utvecklingsprojekt för kulturarbete i skolan som 

kom att heta kultur för lust och lärande vars syfte var att lyfta in estetiska 

lärprocesser i den vardagliga undervisningen.  De menade att genom att bara 

använda sig av kultur- och musikskolor vid sidan av skolans verksamhet, nåddes 

inte alla elever och de estetiska uttrycksformerna isolerades från den vanliga 

undervisningen, och med hjälp av detta projekt skulle en länk knytas mellan 

kulturverksamheter och skolor vilket skulle bredda elevers chans att få använda sig 

av estetiska uttrycksformer (Ds 1998:58, 1998, s. 22).  

Under många år har det genom många olika projekt som på liknande sätt haft syfte 

att nå så många elever som annars inte kommit i kontakt med kultur. Sedan 10 år 

tillbaka finns bland annat skapande skola som kulturrådet har instiftat.  



 

10  

Där kan kommuner söka bidrag utöver den budget som kommunen då redan lägger 

på kultur (Lindqvist och Blomgren, 2016, s.13). 

 

Sammanfattningsvis kommer alltså begreppen estetiska lärprocesser och estetiska 

uttrycksformer vara de återkommande benämningarna på användandet av musik, 

drama, bild eller dans i No-undervisningen.  

 

 

2.3 Definition av No-ämnena och Naturvetenskap 
 
Naturvetenskap, enligt nationalencyklopedin, är den översiktliga termen för de 

vetenskaper som kretsar kring naturen och dess effekter. Däribland räknas 

vetenskapen om fysik, kemi och biologi 

(https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturvetenskap 

hämtad 2019-09-10).  

Nationalencyklopedins definition av NO, är att det står för Naturorienterande 

ämnen och innefattar biologi, fysik och kemi 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturorienterande-ämnen, 

hämtad 2019-06-01). Teknik-ämnet är att tillägga en del som i många avseenden 

kopplas samman med No, men detta område kommer under denna studie inte tas 

upp ytterligare då det står som en egen del i Lgr 11.  

 

 

2.4 Den senaste mätningen av PISA- resultat och motivation 
hos elever 
 
I den senaste rapporten från PISA, som utförde en ny mätning 2015, kan man se en 

liten förbättring av resultaten i naturvetenskap, dock ingen signifikant förbättring 

rent statistiskt (Skolverket 2016, s.16). I rapporterna från PISA 2009 och 2012 har 

de svenska resultaten hamnat under OECD-genomsnittet (Skolverket 2010, s.8, 

Skolverket 2016, s.16), medan man i rapporten från 2016 kan se att vi nu ligger 

ovanför. En förklaring till det, menar PISA, är en kombination av att svenska 

elevers resultat har gått upp, samtidigt som OECD-genomsnittet har gått ned. 

Den signifikanta förändring man kan se är att högpresterande elever i 15-årsåldern 

har ökat, medan lågpresterande och elever som ligger inom normalnivån, ligger 

kvar på samma nivå.  Skillnad i resultat mellan flickor och pojkar har över världen 

ett signifikant glapp där pojkar ligger högre, men i Sverige ligger flickor och 

pojkar på samma nivå (Skolverket, 2016, s.28). 

Något som PISA också utförde var en undersökning i hur elevers motivation och 

intresse gentemot naturvetenskap (samt att utföra PISA-mätningen) såg ut. Utifrån 

den enkät som elever fyllt i, kan man se hur motivationen till naturvetenskapliga 

ämnen ökat och att dessa resultat ligger ovanför OECD-genomsnittet (Skolverket, 

2016, s.46).  

Enkäterna i sig kan inte utröna varför motivation och intresse har ökat, men att det 

finns ett samband mellan intresse och prestation (Skolverket, 2016, s.11).  

 

  

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/naturvetenskap
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturorienterande-ämnen
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3. Tidigare forskning 
 
I den litteraturstudie som ligger till grund för denna empiriska studie påvisades 

olika aspekter kring estetiska lärprocessers inverkan på naturvetenskaplig 

undervisning. Man kunde där se att elevers motivation kunde höjas av få arbeta 

med estetiska uttrycksformer, samt att begreppsförståelsen blev fördjupad genom 

att befästa dem genom drama och bild (Andersson, 2017) 

Bland annat i två studier gjorda av Jakobson och Wickman (2015), där de 

studerade hur bild kunde förhöja lärandet för elever. Författarna tog upp ett 

konkret exempel där eleverna fick studera löv med förstoringsglas för att sedan 

överföra löven på papper genom att gnugga med krita (Jakobson & Wickman, 

2015, s.332). Eleverna fick på så sätt studera lövets struktur och form och 

samtidigt befästa de begrepp som fanns kring lövet i ett naturvetenskapligt 

perspektiv. 

I en annan studie från 2008 studerade Jakobsson och Wickman en lärsituation där 

elever arbetade med fiskar och fick på olika sätt lära sig dem. Bland annat genom 

skapande i bild och lera men också utifrån enbart samtal om fiskar. De kunde dock 

inte se om elevers begreppsuppfattning blev bättre än vid de tillfällen där de bara 

samtalade om fiskar då de använde vetenskapliga begrepp i båda situationerna, 

men de såg att när eleverna fick ett kreativt utlopp påverkade det dem positivt samt 

att de fick en chans att relatera till sin egna verklighet vilket i sin tur stärkte själva 

lärsituationen (Jakobson & Wickman, 2008, s.155). 

Braund tar i sin studie upp exempel där en skolklass fått lära sig om x- och y-

kromosomer genom gestaltande, och kan därmed se hur drama kan påverka 

inlärning i naturvetenskap positivt. Fysiska rörelser kan vara till hjälp vid lärande 

av abstrakt kunskap (Braund, 2015, s.114). Braund menade även att estetiska 

lärprocesser bidrog till en positiv inställning till naturvetenskap (Braund, 2015, 

s.105).  
I en studie gjord av Poldberg, Trainin och Andrzejczak (2013, s. 7) kunde man se 

att elever som fått arbeta estetiskt genom ämnesintegrering i geologi, kunde främja 

lärandet genom ökad motivation. Detta i sin tur ledde till att man såg hur gapen 

mellan olika kunskapsnivåer, minskade. 

Även en känsla av meningsfullhet, kunde påvisas, genom estetiska lärprocesser i 

naturvetenskapliga ämnen.  Alrutz (2004) påvisade i sin studie att drama kunde 

hjälpa eleverna att leva sig in och engagera sig i naturvetenskap, och på så sätt 

skapa en positiv inställning till ämnet (Alrutz, 2004, s.33). 

Braund (2015) fann dock en problematik i att använda sig av estetiska lärprocesser 

som drama om planeringstid till det samt lärarens inställning och rent av 

obekvämhet till arbetssättet, blev mer till stjälp än hjälp i undervisningen (Braund, 

2015, s.102). 
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4. Teoretiska perspektiv 
 
Nedan följer två teoretiska perspektiv där studien tagit avstamp ur. Den ena 

beskriver pragmatiken där människans görande står i fokus, och vidare följer en 

utläggning kring det sociokulturella perspektivet vars brännpunkt handlar om hur 

vi lär och utvecklas i samklang med vår omgivning. 
 
 

4.1 John Dewey och pragmatiken  
 

Pragmatikern John Dewey skrev i många utbildningsfilosofiska texter om den 

praktiska aspekten på inlärning, där han kopplar det fysiska utförandet med den 

kognitiva utvecklingen i människan. En av hans största igenkänningsfaktorer är 

uttrycket ”Learning by doing”, som beskriver pragmatismen väldigt väl, där 

människans utveckling byggs av erfarenheter. Dewey menar att erfarenheter 

skapas av att ett erfarande aktivt har skapats, genomförts och avslutats (Dewey, 

1934, s.36). Dewey menar att när vi sedan pratar och reflekterar om den 

erfarenheten vi fått, ger vi den en intellektuell aspekt som vi kan utvecklas utifrån, 

och som vi också känslomässigt utvecklas av (Dewey, 1934, s.38). Dewey talar 

om estetik och konst som en självklar del i ett görande, och ett erfarande som 

utvecklas till erfarenheter som vi utvecklas från (Dewey, 1934, s.48). Där tas 

estetiken in i det erfarenhetsbaserade tankesättet som Dewey förespråkade. Han 

beskriver även den känslan som ges av att avsluta ett erfarande, och skapa en 

erfarenhet, som estetisk. Där en ny nivå uppnåtts och man utvecklas (Dewey, 

1934, s.48). Dewey förklarar att den typen av estetik skiljer sig stort från det som 

vi räknar som det självklart estetiska, som musik (s.39), men att den känslomässiga 

uppfyllande känslan som infinner sig vid ett fullföljt görande, anser han vara en 

estetisk känsla (Ibid, s.39).  

 
 
4.2 Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
 
Det sociokulturella perspektivet innefattar tankar kring att vi lär och utvecklas i ett 

socialt samspel som formar oss. Säljö (2015) beskriver Vygotskijs tankar kring 

människan som en varelse vars utveckling färgas av både den biologiska 

bakgrunden men även av det sociala och kulturella. Man kan inte lämna ute den 

ena eller den andra för att förstå helheten av människans utvecklingsprocess 

(Säljö, 2015, s.91). 

Tänker man på estetik och skapande ur ett sociokulturellt perspektiv dras tankarna 

direkt till Vygotskijs tankar om det kreativa barnet som bland annat behandlas i 

hans bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1930, 1995 svensk översättning) 

Där beskriver han bland annat hur barns kreativitet är en förmåga som kvävs och 

förloras om den inte underhålls genom uppväxten (Vygotskij 1995, s. 51). Därmed 

är det viktigt att barnets kreativitet matas och uppmuntras genom alla stadier i 

uppväxten.  

Vygotskij (1995) menar bland annat att ritande är en av de första kreativa utlopp 
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barn är med om (Vygotskij, 1995, s.92). Den ritande skapandeprocessen går att 

följa barnet upp i tonåren, där den möter ett vägskäl. Den stannar endera av, eller 

fortsätter att utvecklas. Varför den vid den tidpunkten kan avta kan bero på 

hämningar i form av att lust byts ut till prestation, att självinsikten ökar i takt med 

självkritik (Vygtskij, 1995, s.92). Han trycker därför på att barnet under skolåldern 

är starkt beroende av att få använda sin kreativitet och fantasi genom skolåldern, 

då det är där utvecklingen är som starkast. Därmed kan intresset få chans att 

fortsätta utvecklas (Vygotskij, 1996, s.100).  

   Säljö (2015) utvecklar tanken kring skapande med hjälp av det sociokulturella 

perspektivets idéer kring det medierande redskapen. Vi använder oss av redskap, 

både fysiska och mentala när vi tar oss fram i vår utveckling (Säljö, 2015, s.91). 

Han tar hammaren som exempel. Den används för att slå in en spik då detta inte är 

något vi kan göra med handen. Den blir då det medierande redskapet som låter oss 

spika in spiken (Säljö, 2015, s.92). Likaså använder vi oss av mentalt medierande 

redskap genom att vi använder oss av ett språk som passar till det ändamål den är 

syftad till, som t.ex. genom naturvetenskap. Där begreppsuppfattning, termer och 

kunskap om naturvetenskap måste användas för att kunna kommunicera kring 

naturvetenskap. De medierande redskapen skulle då kunna vara böcker, där 

kunskap kan inhämtas. Det skulle också kunna vara genom gestaltning där man 

befäster naturvetenskapliga kunskaper.  

 

 

5. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna empiriska studie är att ta reda på hur estetiska lärprocesser 

används i NO-undervisningen i årskurs 1-6, vad lärare anser är syftet med att 

använda det, samt hur elevers attityd till estetiska uttrycksformer i NO-

undervisningen ser ut. 

 

 Frågeställningar: 
 
-Hur använder sig NO-lärare i åk 1–6 av estetiska uttrycksformer såsom musik, 

drama, bild eller dans i den naturvetenskapliga undervisningen?  
 

-Vad anser NO-lärare är syftet med att använda estetiska lärprocesser i den 

naturvetenskapliga undervisningen för elever i åk 1–6?  

 

 

-Vad är elevers attityd till att estetiska uttrycksformer används i NO-

undervisningen?  
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6. Metod 
 
Nedan presenteras de datainsamlingsmetoder som valts för denna studie. Sedan 

följer en presentation av den forskningsetik som eftersträvats genom hela studien. 

Genomförande, bearbetning av empiri samt en redovisning huruvida studien har 

uppnått reliabilitet och validitet samt generaliserbarhet. 

 

6.1 Val av metod 
 

Studien har genomförts och analyserats ur tre olika perspektiv. Intervjuer med 

lärare, observation i klassrum samt i fokusgrupper med elever. Alla med fokus att 

undersöka hur estetiska lärprocesser används i praktiken samt hur de värderas av 

lärare och elever. Larsson (2011, s. 31f) förklarar hur man utifrån ett 

fenomenografiskt ansats analyserar den data som insamlats åtskilliga gånger, för 

att hitta skillnader och variationer som går att utläsa mellan raderna av de svar som 

intervjuer och diskussioner kan härleda. 
 
 

6.1.1 Lärarintervjuer  
 

Inför intervju med de enskilda lärarna, utformades en intervjuguide (Bilaga 4). 

Trost (2010) beskriver hur en kvalitativ intervju inte bör vara ha för uppstyrda och 

formulerade frågor, utan ge utrymme för informanten att styra samtalet med hjälp 

av ett antal öppna frågor i olika huvudområden (Trost, 2010, s.71). Han menar 

också att man inte bör inte belasta informanten med för många frågor, samt att inte 

göra det för komplicerat och arbetsamt för sig själv, istället menar Trost att det är 

bättre att ha för lite att bearbeta, än tvärtom (Ibid, s.71). 

Patel och Davidsson (2011, s.81–82) talar också om denna metod där frågorna bör 

vara öppna för informanten att utveckla och besvara med egna ord. Detta kallar 

Patel och Davidsson för semistrukturerad intervju. Trost är däremot inte för det 

begreppet, då han anser att man istället bör kalla det för en strukturerad intervju 

med öppna frågor (Trost, 2010, s. 42).  

För att se till att vissa frågor besvarades, som t.ex. informantens utbildning och 

erfarenhet, samt att se till att studiens frågeställningar besvarade, fanns en 

strukturerad intervjuguide, med öppna frågor och där jag som intervjuare var 

uppmärksam på informantens svar och öppenhet för att låta dem berätta fritt 

utifrån de frågor som ställdes, samt ställa följdfrågor vid de punkter där det kunde 

vara intressant för studien. 

 

 

6.1.2 Observation 
 

Observationen genomfördes med mål att samla empiri om en lärsituation där 

estetiska lärprocesser användes i praktiken. För att observationen ska tjäna sitt 

syfte måste den planeras och registreras systematiskt (Patel & Davidsson, 2011, 

s.91). Ett observationsprotokoll utformades för att observera lärarens handlingar 

under lektionen. Observationen fungerar som ett sätt att fånga upp beteenden och 

skeenden i dess naturliga miljö och även som ett komplement till intervju och 
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återberättande där man kanske inte alltid kan minnas eller känner sig bekväm att 

återberätta situationer (Patel & Davidsson, 2011, s.91).  En nackdel med 

observation kan dock vara att den är tidskrävande (Patel & Davidsson, 2011, s.92). 

Dock tjänar observationen som ett gott komplement till de intervjuer som ingår i 

denna studie. Observationen dokumenterades utifrån ett observationsprotokoll 

tillsammans med löpande anteckningar under lektionens gång.  
Huvudfokus låg på att se hur läraren utformade lektionen. Efter observationen 

analyserades protokollet och anteckningarna och analyserades utifrån de 

frågeställningar som ställts i denna studie. 

 

 

6.1.3 Fokusgrupper 
 
Slutligen genomfördes samtal i fokusgrupper med de elever som deltog i den 

observerade lektionen. Även där fanns en intervjuguide, med samma princip som 

vid intervjuerna, där frågorna ställdes för eleverna att svara öppet och fritt på. 

Syftet med fokusgrupper är för att eleverna i grupp ska kunna få ett mer avslappnat 

sätt att diskutera på de frågor som ställs genom att ha stöd från varandra samt 

inbjuda mer till diskussion än för att svara rakt upp och ner på de frågor som ställs. 

Frågorna i denna studie är strukturerade. Wibeck menar att man kan genomföra 

fokusgruppsdiskussioner på två sätt, strukturerad eller inte. Vid ett ostrukturerat 

upplägg för fokusgrupper uppmanas informanterna att ha en mer fri diskussion 

(Wibeck, 2000, 2010, s. 56f). Valet av att istället ha en strukturerad intervjuguide 

är liksom det för intervjuerna med anledning av att få med viktiga frågeställningar 

som är avgörande för studien, detta innebar också att jag som intervjuare hade en 

roll som moderator där ambitionen var att bjuda in alla till samtal samt leda 

samtalet framåt (Wibeck, 2000, 2010, s.58). Fokusgruppernas antal och storlek 

baserades på Wibecks tankar kring att få ihop ett samtal där alla får komma till tals 

men ändå ge en stor bredd på samtalet (Wibeck, 2000, 2010, s.62) och bör därför 

innefatta en grupp på minst fyra och högsta antal 6.  

 

 

 

6.2 Intervjuer 
 

6.2.1 Urval 
 
De lärare som valdes ut för studien skulle ha erfarenhet i att undervisa i NO i 

årskurs 1–6. De skulle även ha erfarenhet av att använda sig av estetiska 

lärprocesser i någon form i undervisningen av ämnet.  

Fyra rektorer kontaktades, varav tre av dem vidarebefordrade min förfrågan till 

sina lärare. Fem lärare återkopplade till mig genom detta. En av dessa undervisade 

dock inte i NO, varav hens deltagande uteblev. Ytterligare en lärare som 

återkopplade blev sjukskriven och föll därför bort innan intervjuerna skulle 

initieras. Tre lärare intervjuades alltså därefter.  

Efter detta skrev jag även ut en förfrågan genom sociala medier, där en lärare 

återkopplade då hon kände att hon kunde relatera till intervjuns kriterier.  

Fyra lärare blev därmed intervjuade för denna studie. Patel och Davidson (2011) 

talar om fallstudier där man skulle kunna genom så kallade stickprov, med bara 
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några få studieobjekt, kunna fördjupa sig i en icke generaliserbar studie.  Detta 

utfall skulle dock bli alltför smalt för att kunna bygga upp och besvara denna 

studies syfte, och därmed beslutades att studiens frågeställningar och 

insamlingsmetoder skulle breddas genom en kompletterad observation med 

anslutande fokusgrupper runt den observerade lektionen. På så sätt kunde man få 

bredare perspektiv på hur estetiska lärprocesser används av lärare och mottas av 

elever. 

 

 
6.3 Forskningsetiska principer 
 
Vid insamling av studiens empiri har vetenskapsrådets anvisningar kring 

forskningsetiska principer tagits i akt. 

Dimenäs tar upp de fyra huvudkraven vilken en empirisk studie ska innehålla, 

närmare bestämt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

slutligen nyttjandekravet (Dimenäs, 2007, s.26). 

Det första, informationskravet, innebär att deltagaren i studien ska inför sitt 

deltagande, få tydlig information om vad som krävs av deltagaren, samt vilket 

syfte studien har (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Informationsbrev gällande både 

intervju med lärare (Bilaga 1) samt ett till lärare inför observation, där även rektor 

fick ta del av informationen (Bilaga 3) och slutligen ett informationsbrev till 

föräldrar vars barn skulle ingå i studien (Bilaga 2) 

 

Regel två av de forskningsetiska principerna gäller samtyckeskravet, där det ska 

framgå tydlighet om deltagarens fria rätt att delta eller inte. I de studier där 

deltagaren är underårig, ska målsmans samtycke finnas med (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). Föräldrar fick skriva under och lämna in godkännande för sitt barn att 

delta i studien (Bilaga 2) 

 

Konfidentialitetskravet, vilket är det tredje kravet, innebär att information om 

studiens deltagare behandlas med största sekretess vilket betyder att dess identitet 

inte får röjas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). All data om deltagarna har behandlats 

under strikt sekretess och där deltagares namn har kodats med endera fiktiva namn 

eller med bokstäver (t.ex. Elev A osv.). 

 

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att att all insamlad data från studiens 

deltagare är enbart ämnad för aktuell studie och och får inte användas i ett 

kommersiellt eller utomvetenskapligt syfte. 
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6.4 Genomförande 
 

6.4.1 Intervju 
 

Intervjuerna har i tre fall skett genom inbokade besök på lärarnas skolor. Den 

fjärde intervjun skedde via Skype (fotnot) då läraren bor på annan ort. Varje lärare 

hade inför samtalet tillgivits informationsbrevet (Bilaga 1). Intervjuerna skedde 

enskilt. Avsatt tid för varje intervju var cirka 20 minuter, vilket alla intervjuer höll 

sig kring. Två av intervjuerna behövde pausas i halvtid på grund av 

störningsmoment, inspelningarna pausades således och kunde startas upp igen kort 

därefter.  

Intervjuguiden har följts kronologiskt i varje intervju, med reservation för 

följdfrågor och då informanten har vävt in svaret med annan fråga.  

Efter att intervjuerna blivit färdiga har materialet genomlyssnats flera gånger samt 

transkriberats. Informanterna har samtliga därefter fått fiktiva namn. 

 

 
6.4.2 Observation 
 

Observation skedde i samråd med rektor och lärare på en skola vars kontakt 

initierades efter intervjuerna.  

Observationen utfördes i en årskurs 6 på 16 elever vars uppgift var att arbeta med 

estetiska lärprocesser i NO.  

Lektionen som observerades pågick i 1 timme och 50 minuter. Observatören hade 

en passiv position vars enda uppgift var att utifrån ett observationsprotokoll 

(Bilaga 6) dokumentera hur läraren utformade lektionen och hur den estetiska 

uttrycksformen tog form i NO-undervisningen.  
 

6.4.3 Fokusgrupper 
 
Inför observation och fokusgrupper hade ett informationsbrev med 

samtyckesintyg, skickats ut till elevernas föräldrar, (se bilaga 2).  

Vid tidpunkten av fokusgrupperna, hade samtliga föräldrar givit sitt samtycke för 

sina barn att delta i fokusgrupperna. I efterhand har föräldrar till två av eleverna 

återkommit och avsagt sitt samtycke för deltagandet. Således har dessa elevers 

kommentarer plockats bort ur anteckningarna. Varje elevs kommentarer under 

fokusgrupperna blev i anteckningarna kodade med bokstäver för att kunna 

urskiljas och kunde därmed plockas bort från studien. En elev i klassen var vid 

genomförandet av fokusgrupperna sjuk, och en elev valde att avvika från sin grupp 
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när de inför samtalet informerades om sin frivilliga medverkan. 

 

Fokusgrupperna har skett i fyra mindre grupper med 3–4 elever i varje grupp.  

Liksom intervjuerna med lärarna, hade en intervjuguide utformats. Eleverna blev 

ej inspelade utan anteckningar fördes under samtalens gång. 

 

 

6.5 Analys 
 
Inför analysen är allt insamlat material genomarbetat återigen för att hitta likheter 

och skillnader som framgått genom både intervjuer, observation och fokusgrupper.  

Två analyser har genomförts. En gällande intervju och observation, och en 

gällande fokusgrupperna. I tabell 1 berörs studiens frågeställningar ett och två och 

i tabell 2 berörs frågeställning tre. Intervjuer och observation har genomgått ett 

flertal genomgångar för att hitta olika mönster och jämförelser mellan varandra, 

som enligt Larsson (2011, s.31) är nödvändigt i den fenomenografiska ansatsen. 

 

 

6.5.1 Intervjuer och observation 
 

Tabell 1.  

Utifrån frågeställningen: -Hur använder sig NO-lärare i åk 1-6 av estetiska 

uttrycksformer såsom musik, drama, bild eller dans i den naturvetenskapliga 

undervisningen?  Samt: -Vad anser NO-lärare är syftet med att använda estetiska 

uttrycksformer i den naturvetenskapliga undervisningen för elever i åk 1-6?  

 Intervjuer Observation 

Vilket medium/estetiskt 

uttryck används (mest). 

Hur använder sig NO-lärare i 

åk 1-6 av estetiska 

uttrycksformer såsom musik, 

drama, bild eller dans i den 

naturvetenskapliga 

undervisningen? 

 

L1: Bild, drama och 

musik. 

L2: Bild 

L3: Bild och drama 

L4: Bild 

 

 

Bild 

 

Vad är syftet med att använda 

estetiska lärprocesser 
/uttrycksformer i NO? Vad 

anser NO-lärare är syftet med 

att använda estetiska 

uttrycksformer i den 

naturvetenskapliga 

undervisningen för elever i åk 

 

L1: Ju fler sinnen- 

Lättare att komma 

ihåg det de lärt sig. 

L2:Befästa och 

förstärka kunskaper 

 

L2 är tydlig med syftet 

inför klassen genom att 

ta upp hur estetiska 

verktyg kan förstärka 

lärandet. Hon säger 

”Om handen får arbeta 

förstärks lärandet” 
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1-6?  

 
L3: Andra sätt att 

lära in än att bara 

läsa. Det ska vara 

ett smörgåsbord. 

L4: Det står i 

läroplanen och för 

att eleverna tycker 

det är roligare än att 

läsa och skriva. 
 

   

Finns det någon elevgrupp 

som drar mer nytta av 

estetiska lärprocesser? 

(Intervjufrågan löd: Märker 

du någon skillnad för någon 

speciell grupp elever i din 

undervisning? (Flickor och 

pojkar, andraspråkselever, 

elever med särskilda behov).) 

 

L1: De som har 

svårt med det 

teoretiska. Men alla 

stärks av egentligen 

av det. 

L2: Barn i behov av 

stöd är olika, vissa 

drar vinstlotten, 

andra nitlotten. På 

grund av frihet och 

ansvar. Tjejer kan 

dra fördel av att 

arbeta estetiskt. 

L3: De som inte är 

teoretiker. 

L4: Flickor sitter 

mer självmant och 

ritar.  

Elever med 

särskilda behov 

blommar ut av 

arbetssättet. 
 

Fritt arbete. Innebär 

eget ansvar. Låser sig 

för en elev. Löst med 

hjälp av att ta Ipad till 

stöd i sin 

skapandeprocess. 

 

 

 

Utifrån studiens frågeställningar har informanterna svar anonymiserats, satts in i 

en tabell som visar på både likheter och skillnader i hur man uppfattar estetiska 

lärprocesser och hur de används. Nedan under resultat följer intervjuerna i sin 

helhet. Tre huvudfrågor ställdes upp tabellen för att jämföras, varav de två första 

berör två av studiens frågeställningar.  
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Däribland ser man att uppfattningen om syftet med att använda estetiska 

lärprocesser i NO skiljer sig något mellan de fyra olika lärarna.  

Två av lärarna tänker i huvudsak på estetiska lärprocesser som ett sätt att befästa, 

förstärka och minnas kunskaper genom. Två lärare ser de som ett annat alternativ 

till teoretisk undervisning. 

Bild och drama är de vanligaste estetiska uttrycken som lärarna använder. L1 har 

också använt sig av musik (genom sång och låtskrivning, se nedan). Det rådde 

även skilda meningar kring vilka som drar mer nytta av estetiska lärprocesser.  

Två lärare poängterar ut flickor men på två olika sätt. L4 har mer observerat att 

flickor ritar mer självmant. L2 förklarar att hon tror detta beror på att flickor har 

stärkts i det estetiska under uppväxten, mer än pojkar. Observationsprotokollet går 

att läsa i sin helhet i (bilaga 6). 

 

 

6.5.2 Fokusgrupper 
 

Tabell 2.  

Några teman har valts ut från studien av fokusgrupperna, vars frågeställningar 

berör studiens syfte och ger en närmare inblick på studiens tredje frågeställning:  

Vad är elevers attityd till att estetiska uttrycksformer används i NO-

undervisningen?  

 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Kommentar 

På vilket sätt 

bidrar 

estetiska 

uttrycksfor-

mer i NO till 

lärande?  

Man ser 

det på ett 

enklare 

sätt om 

man får 

rita upp 

det. 

Man lär 

för 

framtiden. 

Man förstår 

det bättre än 

om man bara 

pratar om 

det. Som en 

förstärkning. 

“Jag brukar 

inte ha minne 

men jag 

kommer ihåg 

nu!” 

Det blir enklare 

att förstå det 

man ska lära 

sig. Utom i dans 

för då tar den 

uppmärksamhet. 

Man 

förstår 

bättre det 

man vill 

berätta 

om. 

Samtliga 

grupper pratar 

om estetiska 

lärprocesser 

som ett sätt att 

förstå 

ämnet/stoffet 

lättare. 

Attityd till att 

jobba med 

estetiska 

uttrycksfor-

mer i NO. 

 

 

Roligt. 

Tiden 

gick 

snabbare. 

Man blev 

gladare. 

“Brukar inte 

gilla bild, 

men detta var 

riktigt roligt.” 

Rolig lektion. 

Trots 

uppfattning om 

att vara dålig i 

bild. 

Rolig 

lektion. 

Tummen 

upp. 

Alla upplevde 

lektionen som 

rolig, 

samtidigt som 

de förklarar att 

de inte jobbar 

så ofta på 

detta vis. Kan 

det vara för att 

det känns nytt 

och 

spännande? 
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Är alla 

estetiska 

uttrycksformer 

lika mycket 

värda? 

Inte dans. Inte dans. Dans är 

tveksamt om 

den är lika 

värdefull. 

Gick ej 

in på 

frågan 

specifikt 

men 

gruppen 

tycker ej 

att teater 

och 

musik 

passar i 

NO. 

(Dock 

ser en 

elev en 

möjlighet 

att 

använda 

dans) 

Eleverna 

berättar i olika 

grupperna hur 

de använt sig 

av bild, musik 

och teater 

tidigare. Men 

aldrig dans. 

Detta kan vara 

en faktor till 

att denna inte 

värderas 

likadant. 

Är eleverna 

medvetna om 

när de jobbar 

med estetiska 

lärprocesser 

eller inte. 

Sällan. 

Minns 

inte 

mycket 

från de 

andra 

åren. 

Jobbat med 

det i tema 

blodomloppet 

tidigare år. 

Fått se andra 

klasser jobba 

med det och 

visat upp. 

Minns inte 

först, men 

kommer på att 

de jobbat med 

det i 

verkstäderna. 

Jobbade 

mer med 

det när 

de var 

yngre. 

Minns 

när 

sexorna 

visade 

bildspel. 

Samtliga 

grupper har 

svårt att tänka 

på tillfällen 

när de jobbat 

med estetiska 

uttrycksformer 

specifikt. 

Några minns 

inte alls och 

några behöver 

tänka efter. 

 

 

I tabellen ovan visas hur eleverna har besvarat några av de frågor som berör 

studiens frågeställningar. 

Däribland vad eleverna själv tycker syftet är med att använda estetiska 

uttrycksformer i NO. I högra delen av tabellen finns sammanfattande kommentarer 

kring hur elevernas svar och de går även att läsa i sin helhet under resultat. 

Samtliga grupper pratar om estetiska lärprocesser som ett sätt att förstå 

ämnet/stoffet lättare. Alla upplevde också lektionen som rolig, samtidigt som de 

förklarar att de inte jobbar så ofta på detta vis. Anledningen kan vara för att det är 

nytt och spännande.  

   Eleverna berättar i olika grupperna hur de använt sig av bild, musik och teater 

tidigare. Men aldrig dans. Detta kan vara en faktor till att denna inte värderas 

likadant. Samtliga grupper har också svårt att tänka på tillfällen när de jobbat med 

estetiska uttrycksformer specifikt. Några minns inte alls och några behöver tänka 

efter innan de kan svara. 
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6.5.3 Studiens reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet 
 

En studie av denna typ ska uppnå god reliabilitet vilket sker genom vedertagna 

metoder. Då studien har tydliga intervjuguider och observationsprotokoll, skulle 

studien kunna genomföras av andra. Dock skulle eventuellt inte samma resultat 

uppnås utifrån nya informanter, observationsobjekt och fokusgrupper vilket är en 

naturlig konsekvens av en kvalitativ studie (Patel & Davidsson, 2011, s.106).  

Studiens validitet är likaså den av god kvalitet då all insamlad empiri har 

fokuserats och enbart använts till att tjäna studiens syfte och strävan efter att återge 

informanter, observationer och fokusgruppers med största riktighet.  

Slutligen ställs vi inför frågan huruvida studiens generaliserbarhet är hög eller inte.  
Detta innebär huruvida resultat från denna studie skulle kunna appliceras på en 

större grupp eller population (Patel & Davidsson, 2011, s.108f) vilket det i detta 

fall ej gör då studiens deltagarantal är för lågt och koncentrerad.  

 

 
7. Resultat 
 

Under detta avsnitt kommer den data som framkommit från intervjuer, 

observationer samt fokusgrupper, att presentera i sin helhet.  

Syftet med denna empiriska studie är att ta reda på hur estetiska lärprocesser 

används i NO-undervisningen i åk 1–6, vad lärare anser är syftet med att använda 

det, samt hur elevers attityd gentemot estetiska lärprocesser i NO-undervisningen 

ser ut. 

Först ut följer lärarintervjuerna, varpå observation följer och slutligen 

fokusgrupperna som efterföljde observationen. 

 

 
7.1 Presentation samt sammanfattning av svar från 
lärarintervjuer 
 
Samtliga namn i presentationerna nedan är anonymiserade med benämningarna 

L1, L2, L3, samt L4.  
 
7.1.1 Intervju med lärare L1 
 

L1 har jobbat inom skolan i 12 år. Hans utbildning och erfarenhet inom no-ämnena 

är genom de som ingick i lärarutbildningen. Utöver det har han även gått någon 

fortbildningskurs här och var i No-ämnena genom arbetet.  L1 har ett personligt 

intresse av bild och musik, och i sin lärarutbildning fanns en liten dos utav de 

estetiska ämnena. Han minns att de hade en kurs i musik och körsång. De hade 

även bild och drama.  

L1 försöker ta tillvara på det i sin undervisning, men trycker på att det inte betyder 

att han alltid gör det, men att han använder det ganska ofta.  

L1 berättar om olika estetiska lärprocesser som han använt i verkstäder, ett 

samlingsnamn på det tematiska arbetssätt de jobbar med på hans skola. 
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 På lågstadiet arbetade de med människokroppen bland annat. Där ritade de 

kroppsdelar och skrev låtar om hjärtat. 

På mellanstadiet har de jobbat med teater när de lärt sig om matspjälkningen. De 

har gjort en teater om fotosyntesen, där eleverna spelade väte-, syre- och 

kolatomer. I tema om rymden har de också dramatiserat hur jorden snurrar runt 

solen bland annat. 

 

L1 berättar om ett större dramaarbete om matspjälkningen. De gjorde om en hel 

källare till en enda stor kropp där man kunde följa matens väg genom kroppen. 

I slutklämmen av hela arbetet, där de innan hade tagit reda på fakta, tittat på filmer 

om matspjälkningen osv.  skulle eleverna skriva ett manus om vad de skulle säga 

när besökarna kom. Besökarna, eller publiken, skulle vara majskorn eller 

köttbullar som blev uppätna och få följa med genom kroppen. De som skulle vara 

vid munnen skulle då skriva om vad som hände med maten när de (publiken) 

hamnade där. “Som att nu blir ni sönderdelade i mindre bitar och blandas med 

saliv. “ 

 

I magsäcken hade de blomsprutor som de sprutade på besökarna med och sa att det 

var magsaft. Så dekorerade de olika rummen, gjorde kulisser. Det var så upplägget 

gick till. Vi hade arbetat i det i 6–7 veckor. Så fick de yngre barnen komma och 

vara mat och gå igenom.  

Mottagandet var positivt, eleverna tyckte det var jätteroligt. L1 förklarar att en del 

elever som fått uppleva teatern kanske snappar upp något, och några upplevde de 

kanske mer som bara häftigt.  
 
“Sen när de barnen kommer upp i mellanstadiet och börjar jobba med det så minns de ju och har 
hjälp av vad de sett och upplevt genom vad de tidigare fått vara med om. –Jajust, det var då vi var 
köttbullar, då fick vi magsyra sprayat på oss!” 
 

L1 anser att estetiska lärprocesser bidrar till att när eleverna får använda fler 

sinnen och variationer i sin undervisning och på så sätt har de lättare att komma 

ihåg det de lärt sig. När de lär sig om kroppen så gör de på många olika sätt. De 

pratar om det, de ritar, tittar på filmer och sjunger.  På så sätt passar det alla på 

olika sätt. Vissa har jättelätt att ta åt sig genom att dramatisera eller gjort en sång. 

L1 nämner musikalisk intelligens, men går inte djupare in på det. Andra har lättare 

att se i bilder och kommer ihåg om de har ritat eller målat till. Andra minns när de 

fått göra övningar med kroppen. De får på så sätt lättare att knyta ihop med det 

teoretiska.  

L1 får frågan om han märker skillnad för någon speciell grupp elever genom sin 

undervisning, som elever med särskilda behov, andraspråkselever eller flickor och 

pojkar, men han har svårt att hitta några vattentäta skott. L1 menar att vissa har 

svårt med det teoretiska, att ta in det man läst. Då är det bra att kunna ta in det på 

andra sätt. Men han tror att det gynnar alla andra, de som också skulle ta in det 

genom att läsa sig till det. Det förstärks för dem också. Alla vinner på det, men 

några vinner mer på det. Dock har han även stött på de som inte gynnas av att 

arbeta estetiskt. Där kanske prestationsångest sätter stopp i t.ex. ritande. Hjärtat 

blir kanske inte blir så som det ser ut i verkligheten. 

L1 anser att en förutsättning för att kunna genomföra ett praktiskt och estetiskt 

arbete är att kunna jobba många vuxna tillsammans. 
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7.1.2 Intervju med lärare L2 
 

L2 har jobbat inom skolan i åtta år. Hon har gått en utbildning riktad mot NO och 

matematik i tidiga åldrar. Nu har hon all NO-undervisning på skolans 

mellanstadium årskurs 4–6, och är också ansvarig över NO-verkstaden på 

mellanstadiet har. Verkstäder är ett tematiskt arbetssätt skolan jobbar på, där elever 

får jobba i åldersöverskridande grupper i större teman, två dagar i veckan.  

Allt som allt har L2 500 minuter NO i veckan.  

I den lärarutbildning hon gick, ingick de estetiska formerna i de ämnen hon läste. 

Alla ämnen hade en estetisk touch, men ingen renodlad kurs. T.ex. så fick de två 

pass med en dramapedagog i varje moment. 

 

L2 känner att hon använder estetiska lärprocesser ganska ofta i sin undervisning, 

men främst bild. Detta för att det känner hon sig mest bekväm med.  

 
”Men det beror på vad man ska göra, ska man jobba med rymden får man kanske med mer 

drama. Man kan vara en planet och ropa ut sitt namn och egenskaper. I kemi kan man vara olika 
molekyler. ” 

 

 

 

L2 försöker att alltid tänka på att få med det, och kanske mer än hon själv tror. 

I lärarutbildningen fick hon även jobba med dans. De fick gestalta ljusfrekvenser 

och ljudvågor i en modern dans. Hon tror även att det är därför hon kommer ihåg 

det, för de gjorde det kroppsligt.  

Om L2 ska ta in drama i NO-undervisningen tänker hon att det krävs ett förarbete 

och trygghet som hon känner att det inte finns tid till. 

I NO-undervisningen har L2 istället jobbat mycket med bildskapande. De har fått 

rita upp egna spel på pappskivor, som också agerade som kopplingsschema, med 

hjälp av ledande tråd, provpåsklämma och en lampa. På ena sidan stod en fråga 

och på andra sidan ett svar. Eleverna skulle då dra snöret från frågan till vad de 

trodde var rätt svar. Stämde svaret lyste lampan. 

L2 berättar också om när de ritade en barbie i naturlig storlek, för att se hur alla 

kroppsdelar skulle se ut och om alla organ skulle sitta i kroppen på henne. 

De jobbade även med att göra en teater om matspjälkningen. Eleverna fick välja 

själv om vilken del de ville forska om, och så fick de bli experter på sina delar. De 

byggde en faktatext som omarbetades till manus. De fick t.ex. vara tarmludd eller 

bakterier och så tränade de på sina manus.  

De byggde sedan upp hela matspjälkningen på källarplanet på skolan, och så bjöds 

de yngre åldrarna in och fick gå genom kroppen. 

Den största skillnaden med det arbetssättet var att det fanns en mottagare. De 

tvingas på ett sätt till att riktigt förstå för det går inte att gömma sig när de står 

framför en annan person som kan ställa frågor. De behövde kunna sin station.  

Annars kanske de skriver en text och använder sig av ord och begrepp som de ändå 

inte förstår.  

Sedan har de som bjuds in också glädje av det när de får förkunskaperna där. De 

kommer ihåg vad de upplevt när de sedan börjar på mellanstadiet. L2 ser också att 

eleverna blir positivare när de får skapa någonting, både kroppsligt och 

bildmässigt. Men man tappar alltid några som känner sig obekväma. Man får se till 
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att blanda arbetssätt.  

L2 anser att syftet med att använda estetik i NO är att man kan befästa och 

förstärka kunskaperna. Hon understryker att hon inte är någon hjärnforskare, men 

genom att man kombinerar de båda hjärnhalvorna så tror hon att man kommer ihåg 

på ett annat sätt.  

När L2 får frågan om hon märker någon skillnad för någon speciell grupp elever i 

sin undervisning, svarar hon att det är en svår fråga. Barn i behov av stöd är olika. 

Det är de som drar vinstlotten i sådana arbetsprocesser, samtidigt som det finns 

lika många som drar nitlotten, för det kräver också ett ansvar i att göra det man 

ska. Det är friare på något sätt och det kan vara det svåra.  

Det beror på gruppen också, och hur trygg den är. L2 tror att tjejer har en fördel i 

att jobba med estetiska lärprocesser, men inte för att de är bättre. De har istället 

kanske stärkts mer under uppväxten i sådana avseenden. 

L2 tycker inte att hon har tiden att utveckla sin kompetens i att använda estetiska 

lärprocesser, främst då i drama, utan det hon har, har hon i huvudet och det tar hon 

in i sin undervisning. L2 önskar att hon till exempel kunde få handledning av 

dramapedagogen som är anställd på skolan. Att det skulle vara workshop för 

vuxna. Ingen skulle vara emot en sådan idé men det finns än så länge ingen rutin 

på det.  

Bild och skapande tycker hon de är bättre på att använda i överlag, men 

dramaundervisningen ligger just nu bara i det som kallas “dramaverkstaden”. 

 
“Personligen utifrån hur jag är som lärare skulle det vara intressant att påminna sig själv om att 

tänka på hur man planerar. Vi på skolan har tänkt att vi ska göra en lathund, som man kan titta på 
när man gör sin pedagogiska planering, så vi får med t.ex. en estetisk lärprocess i utförandet. “ 

 

 

 

7.1.3 Intervju med lärare L3 
 

L3 har jobbat 40 år inom skolan, främst inom fritidsverksamhet. Hon har 

behörighet i biologi upp till årskurs 6. Nu jobbar hon både på fritids och i klass.  

I utbildningen i fritidspedagogik ingick bild och form, men L1 har också ett 

personligt intresse för det och har målat mycket på sin fritid. Hon har arbetat 

mycket med kurbitsmålning bland annat.  

L3 har mest jobbat med drama och bild och har då bland annat gjort kulisser till 

skolpjäser. 

Hon berättar att skolan jobbar i olika verkstäder och att där används det ofta 

estetiska lärprocesser. Elever får vara i skolskogen och samla naturmaterial för att 

göra bilder och på sätt lära sig begrepp. 

L3 tycker det är viktigt med de estetiska delarna, där de som inte är teoretiker får 

chansen att utvecklas och se att de duger och att man kan göra på andra sätt än att 

sitta och skriva.  

 
“Som jag ser det så ska det vara ett smörgåsbord. För det mesta finns det alltid nåt som passar 

varje barn. Jag har aldrig varit med om att ingenting passar någon” 

 

På skolan L3 jobbar på upplever hon att det inte finns några hinder i att t.ex. 

fortbilda sig tack vare korta beslutsvägar och en utvecklingsvilja bland personalen. 

Dock känner hon att tiden ofta inte finns till att planera så man kan få in estetiska 
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lärprocesser i undervisningen. L3 upplever att hon hade mer planeringstid förr än 

nu.  

 

 

7.1.4 Intervju med lärare L4 
 

L4 är nyexaminerad lärare och har jobbat i ungefär 10 månader.  Hon jobbade 

även på fritids och som vikarie och elevassistent inom skolan dessförinnan och har 

därmed jobbat i skolan i ca 6 år sammanlagt. Hon gick den nya 

grundlärarutbildningen och är behörig i NO för årskurs F-3. Hon har ett intresse 

för fotografering, måleri och tecknande, men bara på hobbynivå. L3 har inte något 

personligt intresse för att spela teater och sjunger gör hon mest på egen hand. 

På lärarutbildningen minns L4 bland annat att de på campusdagarna fick 

kombinera skapande och NO genom att tillverka olika djur. 

På skolan L4 arbetar på använder de estetiska lärprocesser genom olika teman, och 

då oftast i bildform. När de t.ex.  jobbade med temat luft fick de skapa raketer med 

papper, lim och tejp. Ibland fotar de med hjälp av sina iPads. Vid frågan vad hon 

anser är syftet med estetiska lärprocesser, svarar L4 att det står i läroplanen att man 

ska göra det. Hon minns inte var, men att det står där. Hon ser också att hennes 

elever generellt tycker att det är roligare att skapa än att skriva och läsa om ämnet. 

L4 har två elever med särskilda behov och en av dem blomstrar verkligen ut när 

hen får skapa i bild. Det ger utlopp för den extra energi hen har.  

L4 kan se att flickor i klassen mer självmant sätter sig och ritar, det gör inte 

killarna på samma sätt. 

Då detta är L4´s första egna klass, har hon inte så mycket att jämföra med, men 

hon kan tänka sig att det finns de som inte tycker om att t.ex. rita eller tycker att de 

är dåliga på det och att det då inte fungerar lika bra med att använda estetiska 

lärprocesser. L4 minns en gång under sin VFU när eleverna skulle få jobba med 

trolldeg, och hur en enda handrörelse kunde förstöra ett helt konstverk. Det blev 

väldigt fel för en elev just där och då. 

L4 upplever dock att den elevgrupp hon har nu, har en positiv attityd till att arbeta 

med estetiska ämnen. 

På frågan om hon känner att hon har tid och resurs till att utveckla användandet av 

estetiska lärprocesser svarar hon att hon på utbildningen fick inspiration till att 

jobba med det, men när hon kom ut på sin arbetsplats fanns där redan en färdig 

struktur där de inte använder estetiska lärprocesser det samma sätt. Hon upplever 

inte att skolan motarbetar det, men att olika faktorer på arbetsplatsen har påverkat 

det. Bland annat på grund av att det har varit många vikarier på skolan, vilket 

inneburit mycket dubbelarbete för henne, känner hon att hon inte kunnat fokusera 

på att utveckla det hon velat. 

Sedan finns den eviga diskussionen om resurser.  Det är t.ex. prat på skolans fritids 

om hur mycket papper man ska köpa in, och hur synd det är att det blir en 

resursfråga. Om idéerna finns är det synd att pengar ska sätta stopp för dem.  
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7.1.5 Sammanfattning av lärarintervjuer samt för 
frågeställningarna 
 

Nedan presenteras sammanfattning av intervjuerna samt de kopplingar som berör 

studiens frågeställningar ett: 

Hur använder sig NO-lärare i åk 1–6 av estetiska uttrycksformer såsom bild, 

musik, drama eller dans i den naturvetenskapliga undervisningen?  

 
 

Om det inte framkom i presentationen av intervjuerna, jobbar alltså L1, L2 och L3 

på samma skola där de har dessa så kallade verkstäder.  

 Genom dessa verkstäder tas dessa estetiska lärprocesserna på största allvar då de 

under större perioder jobbar just med estetiska lärprocesser ibland annat NO 

genom att gestalta och dramatisera bland annat matsmältningssystemet. 

Den gemensamma nämnaren när det kommer till att använda estetiska lärprocesser 

är i huvudsak bild där samtliga använder det, dock används också drama och 

musik av L1 och L3.  

L3 och L2, känner detsamma som L4 gällande tid och resurser att utveckla sin 

kompetens i de estetiska lärprocesser som de inte har så mycket kunskap om. Det 

finns inte tillräckligt med tid att faktiskt utveckla arbetet med estetiska 

lärprocesser, och i L4´s fall sitter det även i ekonomiska resurser. 

 

 

Nedan presenteras sammanfattning som berör frågeställning två: 

Vad anser NO-lärare är syftet med att använda estetiska lärprocesser i den 

naturvetenskapliga undervisningen för elever i åk 1–6? 

 

L2 och L1 har liknande uppfattning kring syftet av att använda estetiska 

lärprocesser, där L1 ser det som ett sätt att minnas kunskaperna på ett bättre sätt ju 

fler sinnen som använts, och L2 tänker att kunskaper stärks och befästs med hjälp 

av estetiska lärprocesser. L4, som är nyutexaminerad menade att det står bland 

annat i läroplanen att det ska användas, men också att eleverna tycker det är roligt 

och därmed fyller de också ett annat sorts syfte. L3 ser estetiska lärprocesser som 

ett sätt att bredda undervisningen och på så sätt fånga upp de som annars inte hade 

presterat på grund av hinder i till exempel sitt skrivande.  

 

Efter att ha analyserat fokusgruppernas svar kan några uppfattningar om lärares 

tankar kring estetiska lärprocesser formas. Detta efter Larssons (2011, s.35) 

utformning och analys av kategorier kring ett fenomen som uppkommer ur en 

intervju. Därefter har tre uppfattningar formats: 

 

A: Lärarna anser att estetiska lärprocesser är ett bra sätt att befästa kunskap i NO-

undervisningen, och också ett sätt för praktiskt lagda elever att lyfta fram kunskap, 

samt att de märker att eleverna tycker det är roligt. 

B: Det uttryck som lärarna tar till oftast och enklast, är bild, även om två av dem 

också använder sig av musik och drama också.  
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C: Lärarna anser inte att de har tid eller resurser att utveckla sin kompetens kring 

estetiska uttrycksformer och att ett eget intresse av ämnet behöver finnas. 

 

 

7.2 Observation 
 
Lektionen som observerades pågick i 1 timme och 50 minuter. 

Observationen skedde i en årskurs 6 vars uppgift var att genomföra en NO-lektion 

med hjälp av en estetisk lärprocess i form av bild. Läraren är L2 som också ställde 

upp på intervju i studien. 

 

Läraren samlar eleverna i ring på mattan. Hon frågar om alla sitter där de vet att de 

kan vara koncentrerade och lyssna. Hon håller en introduktion till uppgiften i ca 20 

minuter. 
Läraren berättar inte till en början vad eleverna ska göra, hon frågar istället om 

eleverna minns arbetet om hur människokroppen fungerar med lungornas funktion, 

och kroppens vener och artärer.  

Hon drar också paralleller till hur det känns under ett täcke som håller kroppen 

varm och hur ventilationen fungerar. Eleverna kommer med egna infallsvinklar, 

hur bilutsläpp och liknande försämrar luften. När läraren har kommit hit så frågar 

hon, om människokroppen andas in syre och ut koldioxid, vilka gör tvärtom? 

Eleverna svarar gemensamt “Blommorna!” 

Därefter ritar läraren upp ett stort träd på whiteboarden. Hon beskriver den stora 

tallen som står på skolgården. Hon ritar upp rötterna och visar med olika 

färgpennor hur vattnet sugs upp via dem. Hur trädet upptar solstrålar och 

koldioxid. 

Läraren varvar med att samtala med eleverna. Hon drar länkar till elevernas egna 

odlingsprojekt som de haft tidigare. Hon ställer öppna frågor som eleverna får 

diskutera. “Vart ska den stå någonstans?” “I solen!”. 

Läraren får en fråga som kommer dem lite på sidospår. “Vad händer om solen 

försvinner?” “Sa du senapsgas?” 

Läraren tar tid att svara på frågorna, men styr snabbt in tillbaka på ämnet. Eleverna 

får ta upp sina tankar kring växter och dessa besvaras och bemöts.  

 

Läraren har ritat upp en bild på en tall och skrivit upp alla begrepp och ritat pilar, 

medan hon har förklarat hur allt hänger ihop. Nu går hon in på själva uppgiften 

som eleverna ska utföra. Eleverna ska få förstärka det de lärt sig med estetik och 

att de jobbat med andra uppgifter på liknande sätt tidigare. Hon förklarar att man 

kan använda sig av olika estetiska verktyg, som drama, bild, dans och musik. 

Läraren använder uttrycket “Om handen får arbeta, förstärks lärandet”.  

Hon berättar att eleverna ska få jobba med bild och rita sitt eget träd för att 

beskriva fotosyntesen. De ska först skissa upp sin bild på vanligt kopieringspapper 

och sedan göra en slutgiltig version på finare ritpapper. Bilden i övrigt får eleverna 

utforma hur de vill, bara motivet har en växt, en sol och andra komponenter som 

de pilar och begrepp som läraren gått igenom. De får inte använda tuschpennor i 

den här uppgiften, utan hålla sig till färgpennor. Anledningen till detta är för att det 

kan skapas fler nyanser med färgpennor, än med tusch. På skissen får de ett hum 

om hur det ska se ut och att allt kommer få plats. 
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Sedan frågar hon om det är någon som vet vad det här kallas, det de gått igenom 

nu.  

En elev svarar: 
- “Fotosyntes?”  
- “Jaa precis!” 

Läraren visar också upp en bild som en elev gjort i den här uppgiften ett tidigare 

år.  

En elev delar ut kopieringspapper och läraren frågar vad ett finare papper är, vilket 

hon förklarar att det är ett lite tjockare papper av bättre kvalitet.  

Läraren sätter igång lugn musik, och förklarar att de nu samtidigt får uppleva 

estetik genom musiken. Hon adderar också att eleverna får rita sin bild liggande 

eller stående på pappret, men att de ska komma ihåg att det nu först bara är en 

skiss, och att de inte bör fastna i detaljerna.  

Kort efter får läraren lämna klassrummet för att hämta det finare pappret, då de 

som legat i klassrummet har försvunnit. Eleverna fortsätter uppgiften obemärkta 

tills hon kommer tillbaka.  

Hon börjar då gå runt och titta på eleverna, hon ger kontinuerlig feedback på 

skisserna och påpekar återigen att det ger dem en chans att planera sin bild och se 

till att allt som ska vara med, får plats.  

Under lektionens gång är det en lugn stämning i klassrummet, läraren berättar för 

mig att hon satt igång musiken för att eleverna ska få ett fokus.  

Läraren berättar för eleverna att det är en bilduppgift med syfte att de ska förstå 

fotosyntesen och att det på så vis är en NO-lektion. 

 

Eleverna har fria platser i klassrummet. Det finns placeringar för grupper, par, 

enskilt eller om man vill, som några väljer, kan man också ligga på golvet och 

teckna.  

Eleverna lägger till egna detaljer i bilderna. Kojor, flygplan och gungor bl.a.  

Läraren får göra några anpassningar under lektionens gång. När det låser sig för en 

elev löser läraren det genom att låta hen hämta sin Ipad för att få inspiration till sin 

bild. Någon får ta på sig hörselkåpor och en som har svårt att sitta still får gå ut 

och röra på sig. 

Läraren ger även feedback på själva bilderna i sig, t.ex. hur eleverna kan skugga 

bilden för att få djup i den.  

När lektionen närmar sig sitt slut, innan lunchtid, berömmer läraren eleverna för 

det lugn som infunnit sig under lektionen. Hon får till svar att “de borde rita 

oftare”. 

Läraren fortsätter ge feedback till eleverna och uppmanar dem att bearbeta sina 

bilder när de gått över från skissen till att slutföra bilden på det finare ritpapperet. 

När det är 10 minuter kvar av lektionen rundar läraren av och summerar lektionen, 

hon berättar att eleverna får eftermiddagslektionen till att färdigställa sina bilder.  

Under samma tid hålls fokusgrupper med klassen för att diskutera förmiddagens 

lektion. 
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7.2.1 Sammanfattning observation 

 
Nedan följer en sammanfattning kring observationen i klassrummet som kopplas 

till frågeställning ett:  

Hur använder sig NO-lärare i åk 1–6 av estetiska uttrycksformer såsom bild, 

musik, drama eller dans i den naturvetenskapliga undervisningen?  

 

Läraren, som valt att använda sig av bild som estetisk uttrycksform till sin NO-

undervisning, avslöjade inte direkt att eleverna skulle få jobba med fotosyntesen 

när genomgången startade, utan lät dem komma fram till detta genom diskussion 

och spekulation. Eleverna fick komma med förslag och frågor och läraren styrde 

tillbaka till rätt spår om de svävade ut. Redan där byggdes en spänning upp inför 

arbetet. När uppgiften presenterades tydliggjorde hon därefter syftet med uppgiften 

och om varför de skulle använda bild för att lära sig de begrepp som ingår i 

fotosyntesen.  

Läraren gav kontinuerlig feedback under lektionen, på både själva bildens 

utformande och vikten av att ha med de begrepp som beskrivits under 

genomgången. 

Läraren var flexibel och snabbtänkt när det låste sig för en elev samt för två som 

kom att behöva röra på sig lite samt använda hörselkåpor. 

uppgiften, alltså bilden, hann inte avslutas men när läraren summerade lektionen 

fick hon god feedback av eleverna med en önskan om att jobba mer på detta sätt. 

 

 

7.3 Fokusgruppssamtal 
 
Under tiden som eleverna den eftermiddagen får jobba vidare och färdigställa sina 

bilder, får eleverna i fyra grupper om 3 till 4 elever, samlas i omgångar och 

diskutera förmiddagens lektion. Samtliga får svara på samma frågor utifrån en 

intervjuguide (Se bilaga 5).  En fråga lades till i intervjuguiden efter 

observationen, vilken är fråga 14 gällande vad de tyckte om att ha musik i 

bakgrunden under lektionen. Elevernas namn blev kodade med bokstäver för att 

urskilja deras svar. 

 

 
7.3.1 Fokusgrupp 1 
 

Grupp 1 bestod av tre pojkar och en flicka. 

Jag frågade först vad det var de hade gjort under lektionen, varpå elev C svarade: 

“vi har målat träd för att lära oss om fotosyntesen. Man kunde göra saker i bilden”. 

-”Hela papperet skulle vara ifyllt”, svarade elev D.  

Fråga två handlade om hur de upplevde själva lektionen. Elev C svarade att det var 

roligt och att tiden gick jättemycket snabbare, för det var roligare än allt annat 

förutom engelska, för det är hans favoritämne.  

Elev C svarade att hon blev gladare när man fick göra något så roligt på lektionen.  

Nästa fråga var om eleverna tyckte att uppgiften var tydlig och förståelig och om 
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den varit svår eller lätt. Elev D tyckte den var lätt och tydlig. Elev C höll med om 

att den varit tydlig, men hon hade lite svårt med stavningen av begreppen som 

skulle skrivas med på bilden. 

Elev A tyckte att uppgiften var lite “mittemellansvår”, och elev B tyckte inte inte 

alls den var så svår.  

Därefter löd frågan om klassen vanligen brukar använda sig av estetiska 

uttrycksformer i NO, och elev D svarade då att de sällan gör det, men eftersom de 

precis startat upp för terminen så har de kanske inte hunnit än men han kommer 

heller inte ihåg så mycket från fyran och femman, om de skulle jobbat med det då 

istället.  

 När de fick frågan om de upplever att använda sig av estetiska uttrycksformer i 

NO, bidrar till deras lärande, svarade elev D “Kanske, jo för då ser vi ju…”  

Elev C svarade att “man lär för framtiden på ett annat sätt, annars hade vi inte brytt 

oss kanske”. Jag frågar då på vilket sätt.  

“Man får upp en enklare bild om man ritar upp det på pappret än om man bara 

pratar om det. Jag måste se det”.  

Eleverna får frågan om de anser att alla estetiska uttrycksformer är lika värdefulla. 

Elev D svarade att man behöver allt för att klara alla jobb och för betygen. Sedan 

ändrar han sig och säger att det inte gäller dans och musik. Det kanske beror på 

vad folk tycker om. Men det är fortfarande viktigt. Han säger sedan att bild är 

viktigt, för det är som matte. Musik kan vara bra på grund av engelska låtar. Då 

kan man lära sig engelska.  

Elev B berättar att de fått uppleva estetiska uttrycksformer när de fick se bildspel 

som en klass gjorde och visade upp för dem när de gick i femman. Elev C minns 

när de fick se på film i engelskan och det uppskattade hon. Elev D svarade att han 

direkt tänker på när man ritar på bildlektionerna.  

Ingen av eleverna i gruppen tyckte att det fanns några nackdelar med att använda 

estetiska uttrycksformer i NO. Elev C tyckte det kan vara bra.  

“Istället för presentation där man bara pratar kan man ju istället uppträda!”. 

Eleverna ville också använda estetiska uttrycksformer i NO ännu mer, och elev C 

svarade att hon lär sig bättre när hon tycker att det är roligt. Elev D höll med och 

tyckte att de inte haft det så mycket och skulle därför vilja ha det mer. Elev A och 

B nickade instämmande. 

På sista frågan som lades till efter själva observationen, om vad de tyckte om att 

det var musik på i bakgrunden, svarade elev D att det var så dålig musik. Elev C 

tyckte det var skönt men hade önskat att det var bättre musik. Elev A hade inte 

tänkt så mycket på musiken och att det förmodligen berodde på att den var dålig. 

Elev B tyckte att man ska ha lite musik på i bakgrunden för då blir det tystare runt 

omkring, och det höll elev C med om. “Man kan koncentrera sig bättre”. 

 

7.3.2 Fokusgrupp 2  

 

Gruppen bestod av två pojkar och en flicka.   

Elev E beskrev lektionen. Hon berättade att de höll på med fotosyntesen och hur 

växter växer och vad de behöver. Elev F fyllde i och svarade att de skulle rita träd 

och blommor.  

Han tyckte det var riktigt roligt att rita på den NO-lektionen. Vanligtvis tycker han 

inte om bild med detta var ju kul! Elev G höll med men tyckte också det var lite 

svårt. Elev E tyckte också det var roligt. Eleverna fortsatte att redovisa vad de hade 
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lärt sig under lektionen. Elev G utbrast spontant “Jag brukar inte ha bra minne men 

det där kommer jag ihåg nu!”. 

Vid frågan om de brukar använda estetiska uttrycksformer i NO-ämnet ofta så 

svarade  

Elev G att han tror att de aldrig gjort det, men då avbröt elev E och sa att de inte 

gjort det i år men när de jobbade med blodomloppet så ritade de.  

Vad syftet är med att använda estetiska uttrycksformer i NO-undervisningen är, 

svarade elev E att hon tror att man förstår och kommer ihåg det bättre då än om 

man bara pratar om det man ska lära sig. Man minns det bättre om man ritar det. -

”Ja! Som en förstärkning!” svarade elev G.  

Elev E berättade om att de fått se när förra årets sexor gjorde en teater om Sveriges 

historia i SO. Jag frågade då om de skulle kunna tänka sig använda teater i NO.  

Elev G svarade ja! .”Man skulle kunna klä ut sig till träd och spruta vatten på 

trädet och göra ljud för de olika gaserna.”  

Elev E instämmer. “Ja! Man skulle ju också kunna visa vad som skulle kunna 

hända om vi inte hade syre!”  

Elev G minns och berättade om när de hade tema rymden i trean och använde sig 

av drama. “Jag var månen, kommer jag ihåg!”. 

Elev E tyckte inte att alla estetiska ämnen var lika värdefulla att använda i NO. 

Bild är mer värdefullt att använda än till exempel dans.  

Därefter blev det en liten diskussion vilka estetiska uttrycksformer som skulle 

passa bra att använda i NO. Elev G menade att bild och teater förstår man bättre, 

och det gör man inte med dans och musik i just NO. Elev E höll inte med att musik 

inte skulle fungera att använda i NO-undervisningen. Dock var gruppen överens  

om att just dans inte skulle fungera att använda för att lära sig något i NO. 

 

Ett tillfälle där de använde estetiska som elev E uppskattade var när de ritade 

bilder mot mobbning och de var rörande överens i gruppen att de ville använda sig 

mer av estetiska uttrycksformer mer i undervisningen, eftersom de inte gör det så 

ofta. 

 

Slutligen fick de frågan om vad de tyckte om att ha musik i bakgrunden under 

lektionen och de tyckte att det skapade lugn stämning, men det spelar stor roll vad 

det är för sorts musik. 

 

 

 

7.3.3 Fokusgrupp 3 
 

Fokusgrupp nummer 3 bestod av två pojkar och en flicka. De fick börja med att 

beskriva vad de varit med om på förmiddagens lektion. Elev I förklarade att de 

skulle göra en bild om fotosyntesen. Elev J fyllde på och berättade om hur vi får 

syre från växterna och att vi människor andas ut koldioxid.  Elev L tyckte det var 

en rolig lektion och det höll elev I med om, trots att hon tycker att hon “suger på 

att rita”.  

Elev L och Elev J förstod instruktionerna till uppgiften och upplevde den som lätt 

att genomföra.  

Som med de andra grupperna, så blev eleverna lite ställd inför frågan om de jobbar 

med estetiska uttrycksformer i NO ofta, och det spontana svaret blev “Nej!” och 
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“Aldrig!” och till och med “Inte ett skit!”. Men efter en stund började minnena 

komma. De har jobbat med estetiska uttrycksformer i verkstäderna. Elev L tyckte 

att syftet med att använda estetiska uttrycksformer i NO är för att det då blir 

enklare att förstå. Elev I tror dock att det inte blir enklare att använda till exempel 

dans för då måste man först lära sig dansen. 

Gruppen tror att estetiska uttrycksformer kan hjälpa till att bidra till lärande i NO-

undervisningen. Elev I förklarar att hon tror att elever i årskur 1-3 säkert förstår 

mycket bättre om man ritar bilder. Jag frågade då om de inte tycker att de behöver 

sådana uppgifter när de går i sexan. Jag får då till svar att de gör de visst, men att 

det är lite viktigare med skrivuppgifter där man förklarar mer när de är äldre, men 

att sådana här uppgifter är ett skönt avbrott att få använda sig av bild. Elev I 

berättade att hon under lektionen lärde sig att koldioxid förkortas CO2, Elev J 

lärde sig att det hette glukos och han är övertygad över att det sitter bättre när han 

har fått rita när han lärde sig de olika begreppen.  

Även denna grupp anser att de olika estetiska uttryck som föreslås, såsom drama, 

bild, musik och dans inte är lika värdefulla att använda i NO-undervisningen. 

Dansen är de tveksamma till om den lika värdefull. Inte heller att sjunga, värderas 

lika mycket som drama och bild. 

De trodde inte att man kunde lära sig så mycket av att dansa och sjunga.  

Elev I tyckte att de skulle använda sig mer av bild i NO-undervisningen för att det 

var så roligt. Elev J tyckte att de skulle använda sig mer av drama av samma 

anledning.  

Bakgrundsmusik var gruppen positiv till. De tyckte det var skönt, avslappnande 

och att man kunde koncentrera sig bättre. 

 

 

7.3.4 Fokusgrupp 4 
 

Den fjärde och sista gruppen bestod av tre pojkar. 

De fick liksom de andra grupperna beskriva vad de gjorde på NO-lektionen. Elev 

N svarade att de ritade och pratade om fotosyntesen.  

Gruppen tyckte det var roligt, elev O gav tummarna upp.  

De tyckte det var en tydlig och lätt uppgift.  Eleverna var eniga om att de inte 

jobbar som de gjorde på förmiddagens lektion, så ofta. Det var mycket mer när de 

var yngre,  

berättar Elev O. 

Syftet med att använda estetiska uttryck tänkte Elev O är för att man ska förstå 

bättre vad man vill berätta om.  

Ett exempel på när de fått uppleva estetiska uttryck, var när sexorna hade föredrag 

om skolans skoltidning och hade gjort ett bildspel till.  

Elev O visade med kroppen hur man skulle kunna göra träd och vatten som en 

dans och Elev N höll med nickande.  

“Teater och musik och drama är roligt men passar kanske inte så bra att använda i 

NO…” 

Elev O uttryckte också en oro inför att behöva ställas inför ett uttryckssätt som han 

inte skulle känna sig bekväm med. “Jag som inte kan sjunga vill ju inte behöva 

göra det!”.  

Då svarade Elev N. “Men man kan ju anpassa det isåfall så inte du sjunger”.  

Även denna grupp ville använda bild mer på det här viset, för det var så roligt. 
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Dock rådde det splittrade meningar om att ha bakgrundsmusik. Elev O blev trött 

av det och tyckte därför det var dåligt. Elev N tyckte dock att det blev lugnare och 

det höll Elev M med om.  

 
 

7.3.5 Sammanfattning fokusgrupper 
 
Nedan följer en sammanfattning kring fokusgrupperna där frågeställning tre 

berörs:  

Vad är elevers attityd till att estetiska uttrycksformer används i NO-

undervisningen? 

 

Även här har fokusgruppernas svar analyserats och några uppfattningar kring 

elevers attityd kring estetiska uttrycksformer kan formas. Detta efter Larssons 

(2011, s.35) utformning av kategorier kring ett fenomen som uppkommer ur en 

intervju. Fem olika uppfattningar kommer upp efter fokusgrupperna. 

 

A: Samtliga fokusgrupper pratade om estetiska lärprocesser som ett sätt att förstå 

ämnet lättare och komma ihåg det bättre. Många kunde återberätta vad de lärt sig 

på förmiddagens lektion och satte till och med ord på att det kunde bero på att de 

lärde sig genom att rita (fotosyntesen). 

B: Alla upplevde lektionen som rolig, samtidigt som de förklarade att de inte 

jobbar så ofta på detta vis. 

C: Eleverna berättade i de olika grupperna hur de använt sig av bild, musik och 

teater tidigare. Men aldrig dans. När de sedan fick frågan om alla estetiska 

uttrycksformer är lika värdefulla så sa tre av fyra grupper att dans inte är lika 

värdefullt som de andra. 

D: Samtliga grupper hade svårt att tänka på tillfällen när de jobbat med estetiska 

uttrycksformer specifikt. Några minns inte alls och några behövde tänka efter 

innan de kom på när och huruvida de gjort det. Alla grupper var slående överens 

om att de skulle vilja jobba mer på det sätt som de gjorde under förmiddagens 

lektion. 

E: Att ha bakgrundsmusik rådde det delade meningar om. Vissa uppfattade den 

som störande, andra som tråkig och några tyckte att den inbringade arbetsro och 

koncentration för klassen.  
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8. Metoddiskussion  
 

Nedan följer en diskussion kring de tre metoder som användes i studien. 

Intervjuer, klassrumsobservation och fokusgrupper. 

 

För att få en större inblick i hur lärare resonerar kring estetiska lärprocesser valdes 

en kvalitativ ansats på studien med intervjuer som huvudsaklig empiriinsamling. 

På så sätt kan man få en större bild av den intervjuades känslor, tankar och 

föreställningsvärld (Trost, 2010. s.43f).  

Då det var svårt att få tillräckligt med informanter för att kunna ge en bredhet i 

studien utifrån enbart intervjuer, beslutades det att komplettera med en 

klassrumsobservation där man kunde se hur estetiska lärprocesser kunde fungera i 

praktiken. Detta tillsammans med fokusgrupper där eleverna kunde komma till tals 

och ge sina synpunkter och perspektiv på det hela. 

För att observationen ska kunna appliceras i ett vetenskapligt perspektiv och ge 

studien så hög reliabilitet som möjligt, måste den vara systematiskt planerad och 

tillika dokumenterad (Patel & Davidsson, 2011, s.91) Ett observationsprotokoll 

utformades och fylldes i under lektionen. Observationen skedde enbart under ett 

lektionstillfälle och därmed kan man heller inte utröna huruvida t.ex. flera olika 

estetiska uttrycksformer skulle kunna användas i NO. Då inte uppgiften hann 

avslutas under den lektionstid som observerades lämnades uppgiftens slutförande 

därhän. Detta påverkar inte studiens utgång eller resultat på något vis, men det 

hade varit intressant att kunna följa upp en uppgift från början till slut. 

Dock var fokusgrupperna planerade att genomföras under samma eftermiddag som 

observationen där läraren då beslutade att eleverna fick slutföra sina uppgifter. 

 

 

Fokusgrupper genomfördes med de elever som deltagit i lektionen som 

observerades. 

Ett problem som jag stötte på under fokusgrupperna var svårigheten att få igång 

någon egentlig diskussion. Några elever var väldigt nervösa, och där jag som 

moderator borde ha varit mer konsekvent med att fördela ordet, lät jag dem istället 

vara i hopp om att de skulle svara när de kände att en fråga passade dem. En fördel 

som märktes av att ha dem i dessa fokusgrupper istället för enskilda intervjuer, var 

hur de faktiskt hade användning av varandra när det kom frågor som de kände sig 

osäkra på. Där påminde de varandra om situationer de varit med om, eller hur man 

faktiskt kan tänka kring vissa frågor som ställdes. Wibeck talar om 

lärandesituationer i fokusgrupper där inte syftet tjänade att lära utan att samla in 

empiri (Wibeck, 2010, s.42), och det var det som skedde i vissa grupper.  
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9. Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi nu knyta ihop den insamlade empirin som presenteras i 

analys- och resultatdelen, tillsammans med den bakgrund som presenterats i 

studien.  

 

9.1 Vad är estetiska lärprocessers egentliga syfte? 
 
När syftet för varför estetiska lärprocesser skulle användas i NO-ämnena skulle 

besvaras, vilket är en av studiens frågeställningar, rådde en tvetydighet där både 

lärare och elever såg på estetiska lärprocesser som ett sätt att bryta av lektionen, att 

göra något annat som var roligare. Hansson-Stenhammar visar på just detta hur 

gamla värderingar kring estetiska lärprocesser lever kvar där man skapar en klyfta 

mellan det lustfyllda skapandet och det intellektuella (Hansson-Stenhammar, 2015, 

s.6). Dock påvisade det även lärare och elever som underströk estetiska 

lärprocessers syfte som ett sätt att befästa begrepp och med hjälp av estetiska 

uttrycksformer komma ihåg det man lärt sig. De påpekar också att elever som inte 

lyckas när det är teoretiskt, kan komma till sin rätt under praktiska arbeten. I den 

tidigare forskning som gjorts av estetiska lärprocesser där bland annat Braund 

(2015, s.105) kunde i sin studie påvisa en ökad motivation och inställning till 

lärande.  

Samma resultat kunde ses i denna studie då rituppgiften under observationen som 

kopplades till NO och fotosyntesen, väckte en förvåning hos många elever, över 

att det var så roligt, samt att de uppfattade att de hade lättare att lära sig genom det 

arbetssättet. Med detta skulle frågeställning nummer tre, Vad är elevers attityd till 

att estetiska uttrycksformer används i NO-undervisningen? kunna vara besvarad.                                              

   Dock väcktes en annan tanke.  

Det positiva mottagandet av att arbeta med estetik i form av ritande, då det inte 

hörde till det normala, förde tankarna till en fråga. Kunde det bero på nyhetens 

behag? Eller rent utav att eleverna trots allt blev påverkade av mig som observatör 

och sedan intervjuare. De kan ha svarat vad de trodde att jag ville höra. Detta är 

något som Wibeck tar upp som en riskfaktor vid fokusgrupper (Wibeck, 2010, 

s.29f). Det som dock talar emot detta är hur det i överlag både mellan lärare och 

elever, fanns en positiv syn och inställning till estetiska lärprocesser.  

 

   Lärarna fick också berätta om de märkte av någon skillnad för någon särskild 

elevgrupp. Några svarade då som sagt att det var de som inte var några teoretiker, 

som blommar ut i arbetet med estetiska lärprocesser.  

Skillander mellan flickor och pojkar låg dels i lärarnas uppfattningar att flickor 

ritar mer självmant och att de kan dra mer fördel av att arbeta estetiskt. Detta är 

dock inte ett perspektiv som analyseras ytterligare. 

Både lärarintervjuer och observation i klassrummet, påpekade dock att mycket 

egenansvar som kan ske om man jobbar med estetiska uttrycksformer, även kan 

försvåra det för elever som kräver mycket stöd. ”Vissa drar vinstlotten och andra 

nitlotten.” 
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9.2 Resursbrist och lärarens personliga intresse av estetiska 
uttrycksformer spelar stor roll 
 
Lärarna L2 och L3 tar båda upp känslan av att inte hinna planera såsom man vill, 

vilket Braund också beskriver som en problematik bland många lärare. Därtill 

också en otrygg känsla av att använda sig av t.ex. drama om man inte känner sig 

bekväm med det (Braund, 2015, s.112). Detta är också något som L2 beskriver. 

Det blir då inte ett naturligt sätt för henne att ta med drama i undervisningen. Att få 

stöd handledning och få använda sig av det själv i vuxengrupp skulle kanske träna 

bort det obekväma.  

Om vi då håller oss till den estetiska uttrycksform som var vanligast bland lärarna 

att använda, och som användes under observationstillfället, samt svarar på 

frågeställning nummer ett, hur används estetiska lärprocesser i NO-

undervisningen, nämligen bild, så ser vi följande: 

Ritande är som Vygotskij beskriver den tidigaste form av kreativt utlopp, som bör 

vårdas och uppmuntras genom hela uppväxten (Vygotskij, 1995, s.92). De elever 

som har deltagit i studien ligger precis vid det vägskäl som Vygotskij talar om, där 

de endera fortsätter utvecklas i sitt kreativa skapande eller inte. När eleverna 

berättar att de normalt inte brukar arbeta på det viset med skapande, är 

förhoppningen hög att detta lektionstillfälle väckte glädje och inspiration för 

läraren och klassen att fortsätta använda sig av bild integrerat i undervisningen. L2 

förklarade för barnen när hon presenterade syftet med den bilduppgift som skulle 

göras under NO-lektionen, att om barnen arbetar med händerna, förstärks lärandet. 

Detta går direkt hand i hand med John Dewey pragmatiska synsätt, där Learning 

by doing är ett vedertaget uttryck där han menar att vi genom erfarenheter 

utvecklas som människor (Dewey, 1934, s.48).  

   L2´s idé om att göra en lathund där man kan få stöd i att se till att en estetisk 

lärprocess finns i de flesta planeringar, skulle eliminera glappet där elever inte får 

ta del av estetiska lärprocesser. Ett problem just på grund av lärares personliga 

ointresse eller avsaknad av tid. 

 

 
9.3 Den estetiska upplevelsens betydelse 
 
Trots att det många gånger pekas mot det motsatta hållet, har både elever och 

lärare i det stora hela en positiv attityd till estetiska lärprocesser och en delad 

förståelse för dess syfte.   

L2 beskriver i sin intervju hur hon på högskolan fått använda sig av dans som 

gestaltning och hur hon själv upplevde att det hjälpte henne befästa de kunskaper 

som de lärde sig om. Detta var dock ingenting som hon hittills använt sig av i sin 

egen undervisning. Eleverna i fokusgrupperna värderade inte dansen lika högt vid 

frågan om alla estetiska uttrycksformer var lika mycket värda. Trots detta hade en 

elev en liknande idé om hur dansen skulle kunna användas i NO-undervisningen, 

som liknade lärarens självupplevda exempel. Detta är något som också Braund 

understryker då fysisk rörelse kan hjälpa att lära in abstrakt kunskap (Braund, 

2015, s.114).  En elev hade dock åsikten att musik och drama inte passar att 

använda i NO-undervisningen, och på samma sätt som åsikten att visa sin kunskap 

på ett annat sätt en teoretiskt, var bra, fanns också åsikt och oro kring att behöva 
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göra något man kände sig obekväm med.  

   Några elever lyfter även upplevelser genom film och bildspel som estetiska 

former som de efter många år fortfarande kan minnas vad de lärt sig utifrån. 
Slutligen, vad hade då musiken i bakgrunden för funktion? För många ingav den 

arbetsro och koncentration medan det för andra var rent smakmässigt en pina.  

Vi kan då titta på elevernas reaktion ur ett annat perspektiv, av vilken Jakobsson 

och Wickman talar om, där människan också uttrycker sig genom estetiska 

omdömen (Jakobsson & Wickman, 2008, s.15) som i det här fallet uppfattades 

som endera “bra” eller “dålig”. Dessa omdömen dras utifrån elevernas egna 

erfarenheter och verklighet. Utifrån musiksmak, förmåga att hitta fokus med musik 

i bakgrunden, eller inte. Detta gör att musiken i bakgrunden, på sitt sätt skapar 

meningsfullhet i deras lärande. 

 
 

10. Slutsats och vidare forskning 

 
Vid första anblick skulle man kunna säga att syftet med estetiska lärprocessers roll 

i NO-undervisningen, är uppklarad.  

Dock är så inte fallet så länge de lärare som undervisar inte har full förståelse för 

den, och som de samtidigt känner att de inte har tid att fortbilda sig och utveckla 

sin förståelse. När definitionen av de estetiska lärprocesserna samtidigt kanske ger 

för stort utrymme till fri tolkning, blir utsikterna för att estetiska lärprocesser 

kommer användas till sin fulla potential, ännu mindre.  

Genom denna studie hoppas jag att vi nått ett litet steg fram mot förståelse. Om 

inte annat har vi fått en inblick i hur några lärare i Sverige, ser på användandet av 

estetiska lärprocesser i NO-undervisningen, samt hur elever i årskurs 6 mottar den. 

Dock skulle en undersökning i form av enkäter, gjord av en större del av Sveriges 

lärare som undervisar i NO, vara av stort intresse. En kvantitativ ansats, men med 

kvalitativa öppna frågor där deltagarna till stor del skulle kunna beskriva sina 

lärandesituationer och huruvida de förstår och använder sig av estetiska 

lärprocesser i NO.  
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Information	om	en	undersökning	om	estetiska	lärprocesser	i	NO	i	
grundskolans	årskurser	1-3. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syftet med denna undersökning är att 

undersöka på vilka sätt estetiska lärprocesser har betydelse i No-undervisningen utifrån lärares 

perspektiv. Tidigare studier har visat att estetiska lärprocesser används som ett arbetssätt i No-

undervisningen och att det kan ha betydelse för om elever känner sig motiverade och engagerade i 

No. Det är därför av intresse att undersöka hur lärare ställer sig till att använda estetiska 

uttrycksformer i de naturvetenskapliga ämnena, och om de märker någon skillnad på undervisningen 

när estetiska verktyg används. 

Undersökningen kommer att ske genom intervjuer med lärare som undervisar i NO i årkurserna 1-

3. Intervjun sker individuellt och pågår i ca 30 minuter. Intervjufrågorna kan lämnas innan 

intervjun för förberedelse om så önskas. All information som uppkommer i intervjuerna kommer 

att behandlas anonymt och kommer enbart att användas i uppsatsen. Du kan närsomhelst kontakta 

mig med funderingar kring studien. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

Mitt namn är Mona Andersson och jag studerar på grundlärarprogrammet med inriktning f-3 på 

Högskolan Dalarna. Jag skriver nu den andra delen i examensarbetet, och ska samla in empiri till 

studien. Mitt område handlar om estetiska lärprocesser i No-undervisningen och jag vill intervjua 

lärare i en kommun angående detta för att se hur estetiska lärprocesser används i praktiken och vad 

lärare i mitt närområde tänker kring detta. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna som är det 

slutgiltiga examensarbetet på grundlärarprogrammet. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student   Handledare 

Mona Andersson  Annie-Maj Johansson 

0730926286 023-778606 

v12moand@du.se ajn@du.se 

Ort och Datum: Ort och Datum:  

Underskrift:                                                                          Underskrift:  

 

Bilagor  Bilaga 1. Intervjubrev till lärare 
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Bilaga 2 Informationsbrev vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare 

 

Information om en undersökning av estetiska uttrycksformer i NO i 
årskurs 1-6. 
 
Du tillfrågas härmed om ditt barn får delta i denna undersökning?  
Mitt namn är Mona Andersson och jag skriver denna termin examensarbete vid 
Högskolan Dalarna. Syftet med undersökningen är att få kunskap om på vilka sätt 
estetiska uttrycksformer har betydelse för elevers intresse och motivation för No. 
Undersökningen har som mål att fånga både lärares och elevers perspektiv på 
betydelsen av estetik i No-undervisningen. Tidigare studier har visat att estetiska 
uttrycksformer, som t.ex. bild eller drama, som använts No-undervisningen kan ha 
stor betydelse för om elever känner sig motiverade och engagerade i att lära sig No. 
Det är därför av intresse att undersöka elevers uppfattningar om betydelsen av att 
använda estetiska uttrycksformer i No.  
Undersökningen är tänkt att genomföras i en klass med ca 17 elever och i ett första 
steg kommer jag att observera en lärare under en lektion där ditt barn är elev. Under 
lektionen kommer fokus att vara på hur läraren genomför en undervisning i No 
genom att involvera estetiska uttryckssätt. I ett andra steg önskar jag att samtala med 
elever som deltagit vid undervisningstillfället. Samtalen kommer att genomföras i 
form av fokussamtal vilket innebär att jag samtalar elever i grupper bestående av 3-4 
elever. Fokussamtalen kommer att handla om elevernas uppfattningar om betydelsen 
av estetik i No-undervisningen och samtalen tar utgångspunkt i den lektion de just har 
haft. Varje fokussamtal kommer att ta ca 30 minuter. 
Undervisningen är densamma vare sig ditt barn får medverka i fokussamtalen eller inte.  
Elevernas och skolans identitet kommer att avidentifieras och insamlad data kommer 
enbart att användas i examensarbetet.  
Elevernas deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du eller ditt barn kan när som 
helst avbryta barnets deltagande utan närmare motivering. Du kan närsomhelst 
kontakta mig Mona med funderingar kring studien.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna 
som är det slutgiltiga examensarbetet på grundlärarprogrammet. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Student                                                                          Handledare                
Mona Andersson                                                           Annie-Maj Johansson 
0730926286                                                                    
v12moand@du.se                                                          ajn@du.se 
 
Ort och Datum:____________                                    Ort och 
Datum:______________ 
 
Underskrift:_______________                                    
Underskrift:_________________ 
 
 
 

mailto:v12moand@du.se
mailto:ajn@du.se
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Svarstalong 
 

Ja mitt barn får delta i fokussamtalen 
Nej mitt barn får inte delta i fokussamtalen 

 
Barnets namn:____________________ 
Vårdnadshavarens namn:___________________ 
Namnförtydligande:______________________ 
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Bilaga 3 Informationsbrev lärare observation 

 

 

Information om en undersökning av estetiska uttrycksformer i NO i 
årskurs 1-6. 
 
Du tillfrågas härmed om att delta i denna undersökning?  
Mitt namn är Mona Andersson och jag skriver denna termin examensarbete vid 
Högskolan Dalarna. Syftet med undersökningen är att få kunskap om på vilka sätt 
estetiska uttrycksformer har betydelse för elevers intresse och motivation för No. 
Undersökningen har som mål att fånga både lärares och elevers perspektiv på 
betydelsen av estetik i No-undervisningen. Tidigare studier har visat att estetiska 
uttrycksformer, som t.ex. bild eller drama, som använts No-undervisningen kan ha 
stor betydelse för om elever känner sig motiverade och engagerade i att lära sig No. 
Det är därför av intresse att undersöka elevers uppfattningar om betydelsen av att 
använda estetiska uttrycksformer i No.  
Undersökningen är tänkt att genomföras i en klass med ca 17 elever och i ett första 
steg kommer jag att observera en lärare under en lektion. Under lektionen kommer 
fokus att vara på hur läraren genomför en undervisning i No genom att involvera 
estetiska uttryckssätt. I ett andra steg önskar jag att samtala med elever som deltagit 
vid undervisningstillfället. 
Din identitet kommer att avidentifieras och insamlad data kommer enbart att 
användas i examensarbetet.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Du kan närsomhelst kontakta mig Mona med 
funderingar kring studien.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna 
som är det slutgiltiga examensarbetet på grundlärarprogrammet. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Student                                                                          Handledare                
Mona Andersson                                                           Annie-Maj Johansson 
0730926286                                                                    
v12moand@du.se                                                          ajn@du.se 
 
Ort och Datum:____________                                    Ort och 
Datum:______________ 
 
Underskrift:_______________                                    
Underskrift:_________________ 
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Bilaga 4 Intervjuguide lärarintervju  

 

Intervjuguide  

Introduktion 

-Presenterar mig själv 

-Gå igenom intervjuns syfte igen, och fråga om det är okej att jag spelar in 

samtalet. 

-Förtydliga att deltagaren kommer avidentifieras i uppsatsen och att personen kan 

avsluta om och när hen vill, och påminn om att allt material kommer förstöras så 

fort uppsatsen är godkänd och hen kan ta del av uppsatsen. 

 

 

Intervjufrågor 

Dessa frågor tjänar som huvudfrågor med de inom parentes tänkta som eventuella 

följdfrågor.  

Det kan även uppkomma fler frågor under intervjun som då noteras i efterhand.  

 

1. Hur länge har du arbetat i skolan? 

2. Vilken typ av utbildning och erfarenhet har du i att undervisa i no-ämnena? 

3. Har du någon utökad utbildning eller erfarenhet i någon estetisk form 

(bildpedagogik, spelat teater, sjunger du? Eller liknande) 

4. Hur ofta använder du dig av estetiska lärprocesser i No? (någon gång per år? I 

varje moment?) 

5. Vilka estetiska uttrycksformer använder du dig av mest? (vad beror det på?) 

6.  Berätta om ett tillfälle då du använt en estetisk lärprocess? (Hur länge höll det 

på, vilka förberedelser fick du göra innan och hur avslutade ni?) 

7. På vilka sätt bidrar de estetiska lärprocesserna till undervisningen i No anser du? 

8.  Vilka skillnader ser du i elevernas motivation och attityd till naturvetenskap om 

du använder estetiska lärprocesser? (Vilka skillnader är tydligast mellan denna 

metod och läroboksundervisning eller liknande?). 

9. Vad anser du är syftet med att använda estetik i No? 

10. Märker du någon skillnad för någon speciell grupp elever i din undervisning? 

(Flickor och pojkar, andraspråkselever, elever med särskilda behov). 

11. Känner du att du kan hitta tid och resurser för att utveckla användandet av 

estetiska lärprocesser? (Finns material på skolan? Kollegialt stöd?) 

 

 

 

 

Avslutning 
-Runda av med att fråga om läraren själv vill lägga till något. 

-Tacka för deltagandet och avsluta inspelningen.  

-Förtydliga att läraren kan höra av sig med frågor. 
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Bilaga 5 Fokusgrupp Intervjuguide 

 

Introduktion 

-Presenterar mig själv 

-Gå igenom syftet för samtalet i fokusgruppen och berätta att jag kommer anteckna 

det som sägs, men inte namnge någon. 

-Förtydliga att de som deltar i fokusgruppen kommer avidentifieras i uppsatsen 

och att eleverna kan avsluta om och när de vill, och påminn om att allt material 

kommer förstöras så fort uppsatsen är godkänd och de kan ta del av uppsatsen. 

 

Intervjufrågor 

Dessa frågor tjänar som huvudfrågor med de inom parentes tänkta som eventuella 

följdfrågor.  

Det kan även uppkomma fler frågor under samtalet som då noteras i efterhand.  
1. Berätta vad ni gjorde under den här lektionen? 

2. Hur upplevde ni att det var att använda sig av den här estetiska uttrycksformen i 

undervisningen? 

3. Var uppgiften tydlig och förståelig, kändes något svårt eller lätt? 

4. Hur ofta brukar ni använda er av estetiska uttrycksformer i NO? 

5. Vad tror ni syftet är att använda sig av estetiska uttrycksformer i NO-

undervisningen? 

6. Upplever ni att det här sättet att använda sig av estetiska uttrycksformer i NO, 

bidrar till ert lärande i naturvetenskap? 

7. (Om det bidrar) På vilket sätt tycker ni det bidrar till lärande? 

8. Om det inte bidrog, vad tror ni det beror på? 

9. Kan ni berätta om ett tillfälle där ni upplevde det. 

10. Är alla estetiska uttrycksformer lika värdefulla att använda i NO?  

11. Ge exempel på tillfällen där ni använde er av estetiska uttrycksformer som ni 

uppskattade. 

12. Finns det några nackdelar med att använda estetiska uttrycksformer i NO? 

13. Skulle ni vilja använda er mer/mindre av estetiska uttrycksformer i NO? Varför? 

 

 

Avslutning 
-Runda av med att fråga om eleverna själva vill lägga till något. 

-Tacka för deltagandet. 

-Förtydliga att eleverna och även deras föräldrar kan höra av sig med frågor. 
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Bilaga 6 Observationsprotokoll ifylld 

 

Område Observation Reflektion och 

återkoppling 

Inledning 

1.Hur presenteras uppgiften 

som eleverna ska göra? 

Läraren presenterar 

uppgiften genom att 

förankra i tidigare arbete 

med fotosyntesen.  

 

2.Hur lyfter läraren syftet 

med uppgiften, motiverar 

hon varför?  

Läraren är tydlig med syftet 

genom att ta upp hur 

estetiska verktyg kan 

förstärka lärandet. Hon 

säger ”Om handen får arbete 

förstärks lärandet” 

Läraren tar upp många olika 

estetiska verktyg. Bild, 

dans, drama och musik.  

3.Vilket estetiskt 

material/form/medium 

kommer att användas 

Eleverna fick använda 

”bild” i uppgiften. 

Materialet var ritpapper, 

blyerts och färgpennor. 

Läraren specificerar att de 

ska använda färgpennor och 

inte tusch, för att få nyanser 

i bilden. 

4.Finns det en vana att 

använda detta material hos 

eleverna/läraren 

Ja, men de använder inte det 

så ofta kopplat till 

ämnesintegrerade uppgifter. 

 

   

Genomförande 

5. Genomförs uppgiften 

enskilt, i par eller i grupp? 

Uppgiften genomförs 

enskilt. 

 

6.Vad är lärarens fokus 

under undervisningen? 

Lärarens fokus ligger på att 

eleverna ska lära sig 

begreppen inom 

fotosyntesen genom bilden 

de skapar. 

 

7.Förändras lärarens fokus 

under lektionens gång? 

Läraren ändrar fokus när 

bilderna ska färdigställas 

från kladden till det fina 

pappret, då blir 

framställandet av själva 

bilden mer i fokus. 

 

8.Vilka 

anpassningar/ändringar gör 

läraren? 

 

Läraren sätter på musik. 

Eleverna får välja platser i 

klassrummet själva. 

Läraren låter sin egen bild 

som hon ritade på 

whiteboarden, stå kvar, så 

eleverna kan återkomma till 

den under lektionen. 

 

Eleverna verkar ha ett 

inarbetat sätt där de väljer 

platser utefter sitt eget 

behov. Det finns de som 

sätter sig i grupp, enskilt 

eller lägger sig på golvet.  
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9.Vem är mottagare till den 

estetik som utförs? 

Bilderna ska sättas upp på 

väggen och ses av resten av 

skolan, men någon annan 

egentlig mottagare finns det 

inte. 

 

10.Hur redovisas det som 

skapas? 

Eleverna ska hänga upp det 

på väggen efter att bilderna 

är klara. I bilden ska alla 

begrepp som finns kring 

fotosyntes, finnas med.  

 

11.Är det okej att prata eller 

inte under genomförandet? 

Eleverna får samtala, men 

det ska vara tyst, så de får 

viska. 

 

12.Tar läraren hänsyn till 

elevinflytande i lektionen? 

Eleverna får bestämma över 

motivet i övrigt, så länge 

fotosyntesen redovisas i 

bilden.  

 

13.Hur vävs 

naturvetenskapliga 

begrepp/arbetssätt in i 

estetiken i undervisningen? 

Naturvetenskapliga begrepp 

ska vara en del av själva 

bilden.  

Lektionen liknar mer en 

bildlektion, där man i ett 

tidigare skede tagit reda på 

det naturvetenskapliga 

begreppen som nu redovisas 

i bilden. 

   

Slutförande 

14.Avslutas uppgiften under 

denna lektion 

Nej Eleverna får slutföra sina 

bilder på eftermiddagen 

medan jag samtidigt håller i 

fokusgrupper med klassen. 

15.Hur lång var lektionen? En timme och fyrtio 

minuter. 

 

16.Avslutas lektionen i 

helklass eller i mindre 

grupper? 

Lektionen avslutas inte, utan 

pausas, för lunch. 

Läraren berättar att eleverna 

får avsluta sina bilder efter 

lunch, så de kan låta 

materialet ligga framme och 

gå på lunch. 

17.Har läraren haft störst 

fokus på NO eller den 

estetiska uttrycksformen 

under lektionen? 

Den estetiska 

uttrycksformen, men med 

stort fokus på att begreppen 

gällande fotosyntesen, ska 

befästs. 

 

18.Vad har eleverna lärt sig, 

hur summerar läraren 

lektionen? 

Eleverna har fått befästa 

begreppen i fotosyntesen, 

som co2 (koldioxid), O 

(syre) osv.  En vidare 

summering sker inte då 

lektionen bara pausas. 

 

 


