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Sammandrag 
 
Avsikten med detta examensarbete har varit att undersöka hur estetiska aktiviteter i 
naturvetenskapsundervisning kan påverka elevers lärande i grundskolans lägre åldrar. För att söka 
svar på detta har observationer av elevers arbete med de estetiska aktiviteterna bildskapande och 
modelltillverkning utförts. För att analysera insamlad data har en metod av praktiska epistemologier 
använts. Studien utgår från Deweys pragmatiska teorier och definition av estetiska erfarenheter 
och Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och undervisning. Centrala begrepp för 
studien är estetiska erfarenheter, estetiskt värdeomdöme och metaforer. Resultatet visar med all 
tydlighet att de estetiska aktiviteterna har en betydelsefull roll för lärandeprocessen och att 
aktiviteterna handlar om meningsskapande och inte om att göra ”fina” bilder och modeller. 
 
 
Nyckelord: estetiska erfarenheter, estetiskt värdeomdöme, metaforer, estetiska aktiviteter, NO-
undervisning, grundskolans tidigare år.
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1. INLEDNING 
 
Barnet - Vad är ett frö egentligen? 
Lars Krantz - Har du sett ett ringblommefrö? Som små krokar. De är så lustiga, inget frö är 
likadant som det andra och ändå måste man säga att inget annat frö är så likt ett ringblommsfrö 
som ett annat ringblommsfrö. Kan du tänka dig, att under hela förra sommaren så samlade det 
krokiga lilla fröet på sig allt som det fick vara med om. Det samlade på sig vackra soluppgångar, 
milda vindar och stilla regn. En och annan fjäril flög förbi och långt där nere arbetar maskarna 
med jorden. De friska bladen och de glada blommorna i en stark orange färg. Och när hösten 
kom, fanns hela sommaren, ringblommans sommar, i det krokiga lilla fröet. Där ligger nu fröna, 
torra och fnöskiga och bara väntar på att få visa upp vad de samlat på sig och vad de lärt sig. Att 
få visa upp en ny ringblomssommar i trädgården.   
Och det märkliga är, att de vet precis hur de ska göra.  
(Krantz 14 mars 2013). 
 
De naturorienterande ämnena (NO) – biologi, fysik och kemi har enligt Sjöberg (2000:34-35) och 
Jakobson (2009:3) två huvudsakliga syften. Dels att ge eleverna en naturvetenskaplig 
allmänbildning, dels att utbilda morgondagens naturvetare. Internationell forskning TIMSS, PISA 
och ROSE som berör naturvetenskapsundervisningen i den svenska skolan pekar på att 
prestationerna och intresset för samtliga NO-ämnen sjunker i den svenska skolan (Skolverket 
2012). Forskning som behandlar elevers attityder till NO-ämnena visar att alltför många elever 
har svårt att relatera till innehållet och upplever ämnena som endast fyllda av fakta. Eleverna 
uppfattar de traditionella naturvetenskapliga arbetssätten som föråldrade (Lindahl 2003:42). 
Lindahl (2003:247) och Harlen (2002:9-19) menar att det är viktigt att eleverna tidigt får positiva 
erfarenheter av NO-ämnena för att väcka deras nyfikenhet och lust och på så vis bidra till deras 
fortsatta intresse för ämnena. Att tidigt gynna barns nyfikenhet och lust att utforska är därför 
väsentligt.  
 
Forskning som berör NO-undervisning och lärande visar hur viktigt det är att NO-lärarna har 
tillgång till elevernas förförståelse och uppfattningar om olika begrepp och fenomen så att 
undervisningen kan anpassas därefter (Jakobson 2009:6). Många av NO-lärarna i grundskolans 
lägre åldrar anser att de saknar ämneskunskap och ämnesdidaktisk erfarenhet (Anderhagen & 
Wickman 2006:5). 
 
Jakobson (2008:6) menar att det finns ett behov av att mänskliggöra NO-undervisningen och ge 
utrymme för kvalitéer som värdeomdömen, känslor och estetiska aktiviteter för att göra ämnena 
mer tilltalande. I sin avhandling Learning science through aesthetic experience in elementary school (2008) 
lyfter författaren fram estetiska lärprocessers betydelse för lärande och meningsskapandet i 
naturvetenskapsundervisningen. Även elevers estetiska upplevelser i undervisningen har visat sig 
vara av betydelse. Kress m.fl. (2001:154) uttrycker värdet av olika representationsformer så som 
bild, språk och estetiska arbetssätt i NO-undervisningen. Man menar att varje 
representationsform innefattar begräsningar och fördelar. Jakobson (2009:6) skriver att forskning 
som behandlar estetik och naturvetenskap är eftersatt och menar att det finns behov av fler 
empiriska studier.  
 
Om estetiska läroprocesser och elevers estetiska upplevelser är betydelsefulla för NO-
undervisningen, hur kan då lärare använda estetikens funktioner i sin undervisning? Vilka 
estetiska aspekter kan det handla om och hur kan lärare i grundskolans lägre åldrar som 
undervisar i naturvetenskap använda sig av dessa? 
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Metod 
 
Denna undersökning har som ambition att utöka kunskapen om hur estetik kan påverka elevers 
lärande i NO-undervisningen och utgår till stor del från Jakobsons (2008) avhandling och mer 
specifikt studie III i avhandlingens andra del. I sin avhandling avser Jakobson (2008) undersöka 
”how art and artistic activities contribute to engagement and learning of science” (Jakobson 
2008:59). Författaren genomförde en observationsstudie på en helklass som under två NO-
lektioner fick undersöka löv. I den första lektionen undersökte eleverna löv med förstoringsglas 
och i den andra gjorde de avtryck av löven genom att gnugga kritor på ett papper med lövet 
under. Eleverna i observationen var mellan 6-7 år och observationen dokumenterades med film- 
och ljudupptagning. 
 
Metod och genomförandets upplägg i detta arbete har inspirerats av Jakobsons undersökning. 
Vissa faktorer har ändrats, exempelvis har antalet lektionssekvenser utökats från två till tre. 
Dessutom delades klassen upp så att grupperna skulle bli mindre, vilket grundar sig på att 
Jakobson (2008) i sin undersökning påpekade att det var svårt att höra vad eleverna sa. 
Observationerna dokumenterades med videofilm och ljudinspelning. Videoinspelningen syftade 
till att fånga elevernas handlande i den aktuella miljön och ljudinspelningen valdes för att höra 
vad eleverna sa till varandra. Ljudinspelningarna translittererades för att underlätta analysen. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Detta arbete syftar till att undersöka hur estetiska aktiviteter i naturvetenskapsundervisning kan 
påverka elevers lärande i grundskolans lägre åldrar.  
För att försöka svara på detta har följande frågor ställts: 
 
Hur kan arbete med bildskapande påverka elevers lärande i grundskolans lägre åldrar? 
 
Hur kan arbete med modelltillverkning påverka elevers lärande i grundskolans lägre åldrar? 
	  
	  
Material, urval och begränsningar 
	  
Utifrån frågeställningarna har observationer av tre lektionssekvenser i NO utförts. Skolan och 
klassen är slumpmässigt utvalda utifrån geografisk lämplighet. Observationerna utfördes på en 
mindre skola i södra Norrland och mer specifikt på sex elever i årskurs 2. Eleverna i klassen var 
mellan 8-9 år och bestod av fem pojkar och en flicka. Samtliga elever deltog i undersökningen. 
Klassen delades slumpmässigt upp i två grupper av klassläraren. Motivet till uppdelningen var att 
färre elever skulle kunna underlätta dokumentationen av vad eleverna gjorde och sa. Med tanke 
på att observationerna hade som avsikt att vara så identiska som möjligt och att studien inte har 
för avsikt att jämföra grupperna fick grupperna samma instruktioner och utförde samma 
aktiviteter. Eleverna i observationerna är helt anonyma och figurerar därför under fingerade 
namn.  
De tre lektionssekvenserna representerade olika arbetssätt.  
 
Sekvens 1, innefattade ett naturvetenskapligt arbetssätt där eleverna uppmanades att sortera olika 
sorters fröer. Därefter fick eleverna välja ut ett eget frö som de skulle undersöka närmare.  
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Sekvens 2, innehöll bild som estetisk aktivitet och innebar att eleverna fick rita av fröet de valt. 
Till sitt förfogande fick eleverna A3-papper, blyertspennor och färgkritor.  
 
Under sekvens 3, arbetade eleverna med modelltillverkning som estetiskt aktivitet, vilket innebar 
att eleverna fick arbeta vidare med sitt frö genom att göra en modell med Play-dohlera. De tre 
lektionssekvenserna pågick under sammanlagt 60 min.  
	  
 
Observation som datainsamlingsmetod  
 
Observation kan vara ett lämpligt verktyg för insamlande av information när avsikten är att fånga 
beteenden eller skeenden i sin autentiska miljö (Cohen m.fl. 2008:397; Patel & Davidson 
2011:91). Observationen var av ostrukturerad karaktär vilket innebar att inget 
observationsschema användes för att inte på förhand utesluta skeenden som kunde vara av 
betydelse och erhålla så stor kunskap om situationen som möjligt. Observationerna av elevernas 
aktiviteter och samtal har sedan legat till grund för en praktisk epistemologisk analys som 
närmare undersökte relationen mellan hur eleverna lärde sig och vad de lärde sig av aktiviteten. 
Beträffande nackdelar med observation som metod anser Patel & Davidson (2011:92) att det kan 
vara kostsamt och kräva mycket tid. Det kan även innebära en viss risk när teknisk utrustning 
används och att det därför är viktigt att se till att säkerställa att all information lagras.  
 
 
Praktisk epistemologisk analys 
 
För analys av data användes en analysmetod av praktiska epistemologier. En praktisk 
epistemologisk analys innebär att man studerar praktiska handlingar och kommunikation i ett 
specifikt sammanhang med syfte att förstå relationen mellan hur vi lär oss och vad vi lär oss av 
aktiviteten (Jakobson, 2009:32). Praktiska epistemologier utvecklades av Wickman & Östman 
(2002:465-486) med syfte att identifiera vilken funktion estetiska värdeomdömen kan ha när 
yngre barn lär sig naturvetenskap. Analysmetoden är inspirerad av Deweys (1980) och 
Wittgensteins ”pragmatiska och sociokulturella perspektiv”. Wickman & Jakobson (2009:132) 
förtydligar att ordet ”praktiska” understryker att det inte handlar om att undersöka inre processer 
utan snarare fånga människors handlande. Användandet av en praktisk epistemologisk analys 
syftar till att belysa vad eleven lär sig som en konsekvens av ett undervisningstillfälle. Denna 
studies centrala begrepp estetiska erfarenheter, estetiskt värdeomdöme och metaforer används som verktyg 
för att för att sätta sig in i, analysera och förstå det empiriska materialet.  
 
 
Praktisk epistemologisk analys är användbar för lärare genom att det finns ett värde i att lyssna till 
elevernas samtal och diskussioner för att utskilja vad eleverna talar om (Jakobson 2009:32). Det 
kan även finnas ett värde i att analysera situationsspecifika aktiviteter för att upptäcka hur eleven 
förhåller sig till de fenomen och begrepp som förekommer. Det handlar om att försöka ringa in 
vilka faktorer som påverkar lärandets riktning. Resultatet av en sådan analysmetod kan vara 
värdefullt för att förbättra undervisningen och anpassa den till elevernas tidigare erfarenheter 
(ibid.).   
 
 
Kritisk granskning av metoden 

För att den insamlade informationen ska upprätthålla så god kvalitet som möjlig finns det 
anledning att beakta validitet och reliabiliteten vilket enligt Patel & Davidson (2011:104) syftar till 
att minimera slumpmässiga variationer. Det handlar om att försäkra sig om att undersökningen är 
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så tillförlitlig som möjligt. I och med att denna undersökning är av kvalitativ karaktär finns 
möjlighet att använda begreppet triangulering istället. Triangulering innebär att flera olika 
datainsamlingsmetoder används för att skapa en klarare bild av det som ämnats studera. Men 
även att forskaren validerar genom att använda mer än en datakälla som på så vis kan bidra med 
ytterligare en dimension som kan berika studien (Cohen m.fl. 2008:141). För att komplettera 
observationen filmades hela sekvensen för att på så vis få möjlighet att titta på materialet i 
efterhand samt upptäcka detaljer som eventuellt inte uppmärksammades vid själva 
genomförandet. Att använda videoteknik vid observationerna har varit ett sätt att gå tillbaka och 
kontrollera vad som faktisk skedde då videoteknik tillåter forskaren att fånga ett unikt tillfälle och 
upprepade gånger granska och analysera det som skedde (Caldwell & Atwal 2005:42-54). Enligt 
Daniels (2008:119-133) blir användandet av ”visual media” i utbildningssammanhang mer och 
mer vanligt. En av videoteknikens styrkor är att det ”dokumenterar ljud, bild och rörelse 
samtidigt” (Wehner-Grodée 200:80). Det är därmed inte sagt att det säkerställer validitet och 
reliabilitet, den som använder kameran gör medvetna val, som exempelvis kamerans position, 
vilka som filmas och i vilket sammanhang och detta påverkar utfallet av det som filmats. Vad 
som även bör beaktas är att de som observerades var medvetna om att de filmades vilket kan ha 
påverkat deras beteende. Wehner-Grodée (2000:79) menar dock att de som filmas vanligtvis 
glömmer bort kamerans närvaro. Ett sätt att kringgå detta hade varit att göra pilotobservationer 
för att vänja deltagarna vid kameran, på grund av tidsaspekten har detta inte varit ett alternativ i 
denna undersökning.  

Jakobson (2008:50) problematiserar reliabilitet och validitet i kvalitativa studier och menar att en 
kvalitativ undersökning inte till fullo går att upprepa genom att det de bygger på tillfälligheter av 
den specifika situationen. Hon menar att eftersom två situationer aldrig är helt identiska finns det 
endast möjlighet att till viss del efterlikna den ursprungliga situationen. Hon tillägger att 
forskarens intressen och tolkningar även påverkar utfallet och vilken riktning undersökningen tar 
(ibid).  

Eftersom att elevernas bilder och lermodeller finns dokumenterade med stillbildsfotografier finns 
de till hands för läsaren som ett led i att stärka denna undersöknings validitet och reliabilitet.  

Patel & Davidson (2011) tar upp translitterering som en del av kvalitativa undersökningar. 
Författarna menar att när translittereringen genomförs påverkas, både på ett medvetet -och 
omedvetet plan, underlaget som sedan analyseras. Detta på grund av att skriftspråket skiljer sig 
från talspråket och viktiga aspekter så som miner, gester och betoning ofta går förlorat. När det 
kommer till validitet av analysen finns olika alternativ att välja mellan. Ett sätt kan vara teoretisk 
triangulering, vilket innebär att belysa resultatet utifrån olika teoretiska utgångspunkter (Patel & 
Davidson 2011:08). I denna undersökning har detta inte varit ett alternativ eftersom den har som 
avsikt att efterlikna Jakobsons (2008) tillvägagångssätt. Enligt Patel & Davidson innebär en bra 
kvalitativ analys ”en inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet” vilket denna 
studie har för avsikt att göra (2008:108). 

 
Centrala begrepp 
 
Eftersom observationsstudien undersöker hur estetiska aktiviteter kan påverka lärandet har 
begreppen; estetiska erfarenheter, estetiskt värdeomdöme och metaforer används för att identifiera vilken 
riktning lärandet tar.  
 
Estetiska erfarenheter och estetiskt värdeomdöme 
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Begreppet estetiska erfarenheter är centralt i Jakobsons (2008:29) och Wickmans & Jakobsons 
(2008:136) forskning. Begreppet är sprunget ur John Deweys bok Art as experience som 
undersöker estetikens roll i människors liv. Dewey (1980:30-60) definierar begreppet som 
”experience” och det har översatts av Wickman & Jakobson (2009:136) som ”erfarenhet 
(erfarande) och upplevelse (uppleva)” vilket överensstämmer med hur begreppet används i denna 
undersökning. Estetiska erfarenheter är en del av det vardagliga livet och en del i en pågående 
process, det vill säga att det är kontinuerligt. Kontinuitet har stor relevans för lärandet och 
meningsskapandet (Dewey 1980:30-60). Med det menas att den erfarenhet en nutida situation 
ger, skapar konsekvenser för framtida erfarenheter och då även för vad vi får möjlighet att lära 
oss (Jakobson 2008:31). Om konsekvensen av en erfarenhet är att en elev upplever något som 
meningsfullt, medför det att eleven har värderat sin erfarenhet. Denna värdering har i sin tur 
betydelse för kommande situationer där eleven kopplar och använder sig av den erfarenheten för 
att värdera den nya situationen och dess syfte. Det innebär att eleven grundar sin värdering av 
aktiviteten genom den konsekvens den givit. I och med att varje situation är unik och att vi på 
förhand aldrig vet utfallet av en situation har den tidigare erfarenheten betydelse för den nya 
situationen, detta påverkar i sin tur det fortsatta lärandet. Eleven behöver sin tidigare erfarenhet 
för att göra den nya situationen meningsfull. Dewey innefattade både intellektuella, emotionella 
och praktiska aspekter i begreppet och att det går att liknas vid en summering av tidigare 
kopplingar och relationer som påverkar vilken riktning lärandet tar (Jakobson 2008:30). 
 
Ett estetiskt erfarande har en betydelsefull roll för lärandet i de naturorienterande ämnena, dels 
för att det kan motivera och få eleven att känna sig delaktig, dels för att det kan ha en 
meningsskapande påverkan (Wickman 2006:16). För att illustrera ett exempel för begreppets 
innebörd skulle en situation där en elev som befinner sig i ett möte med en ny aktivitet kunna 
användas. Genom att eleven får prova materialet, experimentera eller leka skapas en länk mellan 
brukaren och föremålet. Genom handlingsprocessen kan tankar väckas och det hör inte till 
ovanligheten att eleverna samtalar, ställer spontana och varierande frågor (Jakobson 2008:34). 
Den estetiska erfarenheten går därmed att användas i relation till begreppet estetiska värdeomdömen 
som inte enbart används för att uttrycka känslor, utan för att urskilja som i detta fall vad eleven 
uppfattar som relevant respektive irrelevant. Estetiska värdeomdömen kan vara positiva eller 
negativa (Jakobson 2008:35). 
 
 
Estetisk erfarenhet och språk 
 
Olga Dysthe (1995:89) skriver i sin bok Det flerstämmiga klassrummet att det råder delade 
uppfattningar om vad som menas med ett språk. Dysthe tar framförallt upp Vygotskijs syn på 
språk och förklarar att han såg på språket som ett ”redskap som främjar tänkandet” (Dysthe, 
1995:89). Jakobson (2008:34) utgår från Deweys och Wittgensteins syn på språket som en form 
av aktivitet för att kommunicera och för att göra något begripligt. Kommunikation är en 
förutsättning för att lära sig ett språk och viktigt för att möjliggöra ett ords eller ett begrepps 
mening och förstå hur de står i relation till betydelsen av andra ord (ibid.). 
 
I en studie skriver Jakobson (2009:19) att elever i grundskolans tidigare år använde fler, för dem, 
redan kända ord ur sin egen vardag när de arbetade i NO. Ur detta drar hon slutsatsen att det är 
viktigt att eleverna först får använda sina egna ord och allt eftersom komplettera med 
naturvetenskapliga termer och begrepp. På så vis kan NO-undervisningen även gynna elevernas 
allmänna språkutveckling förutsatt att eleverna i sitt praktiska arbete får använda nya ord som är 
relevanta för sammanhanget och för eleven.  
 



 

	  

6 

Metaforer 
 
Inom det naturvetenskapliga fältet liksom i NO-undervisningen är användandet av metaforer 
frekvent förekommande. Metaforer är ett mångtydigt och glidande begrepp som används inom 
flera olika vetenskapsfält. I denna studie kommer ordet metaforer att användas i enlighet med 
Jakobson (2008:37) som definierar det som; skapandet av liknelser mellan olika domäner, 
(”creating similarities between diffrent domains, i.e. ”as if” rather then ”it is”) (Jakobson 
2008:37). Författaren menar att metaforer bygger på tidigare erfarenheter som rekonstrueras och 
anpassas för att passa in i ett nytt sammanhang. Metaforer används för att skapa en ny innebörd, 
vilket i sin tur kommer att påverka framtida erfarenheter och handlingar. På samma vis som ett 
estetiskt värdeomdöme går att ses som positivt eller negativt, går estetisk erfarenhet att spåra 
genom ett estetiskt värdeomdöme och metaforer (Jakobson 2008:34).   
 
Att använda metaforer kan vara ett sätt att förenkla för elever som inte hunnit utveckla ett 
naturvetenskapligt ordförråd. Jakobson (2009:19) menar att metaforer är förknippade med 
elevernas tidigare erfarenheter och kan göra undervisningen mer meningsfull för eleverna. Om 
eleverna förstår innehållet vid ett undervisningstillfälle kan elevernas egna metaforer underlätta 
deras förståelse för ämnet. Läraren kan även dra nytta av elevernas metaforer genom att 
uppmärksamma vad eleverna förstått och om det finns eventuella svårigheter (Ibid.).  
 
 
Teoretisk utgångspunkt 
	  
Vår syn på lärande har betydelse för hur vi väljer att arbeta didaktiskt med NO-undervisning. 
Forskning som berör lärande och undervisning i de naturorienterande ämnena grundar sig på 
olika vetenskapsteorier och perspektiv. Denna studie utgår dels från Deweys pragmatiska teorier 
om estetiska erfarenheter och dels från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och 
undervisning. Exempel på forskare som inte ser estetiska dimensioner som en aspekt av lärande 
är Strike & Posner (1992:250) som i sin artikel ”A revisionist theory of conseptual change” lyfter 
fram en syn på lärande kopplat till fakta och rationalitet. En sådan syn på lärande har inte 
användning för estetiska dimensioner i lärandeprocessen. Anna Sfard (1998:4-13) är exempel på 
forskning som framhåller motsatsen. I sin artikel ”On two metaphors for learning and the danger 
and choosing just one” belyser hon olika aspekter som har betydelse för lärandet. Sfard lyfter 
fram språkets och det sociokulturella perspektivets betydelse, men även den roll estetiska värden 
har för lärandet. För att förstå hur forskare inom NO-didaktik kan ha så skilda meningar kan det 
vara relevant att närmare titta på deras olika utgångspunkter. Därmed behandlas i följande avsnitt 
olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter som har relevans för NO-didaktisk forskning. 

 
Konstruktivism & Socialkonstruktivism 
	  
Sjöberg (2000) förklarar att konstruktivismen innebär att ”kunskaper blir till genom en aktiv 
process, att de konstrueras.” (Sjöberg 2000:32). För att lära sig något, tänker sig konstruktivisten 
människan som en aktiv konstruktör i motsats till att överta kunskap från någon annan. Utifrån 
vår iakttagelse och uppfattning, konstruerar vi en egen förståelse. Forskning som har sin 
utgångspunkt i konstruktivismen har till stor del inriktat sig på begreppsförståelse i NO-
undervisningen (Jakobson 2008:13). Begreppsförståelse anses som viktigt för att det handlar om 
att förstå hur varje individ genom egna tankemodeller bygger upp en personlig kunskap av 
verkligheten. Genom att sätta sig in i elevens föreställningar och förförståelse av begrepp kan det 
användas för att vidare utmana eller underlätta för eleven. Konsekvensen blir att möjliggöra en 
utveckling av elevens begreppsförståelse. Inom detta forskningsfält visar Jakobson exempel på 



 

	  

7 

hur man använder estetiska aktiviteter för att ta reda på elevers förförståelse. Det kan handla om 
att låta eleverna göra illustrationer för att på så vis i kombination med intervju eller samtal 
undersöka elevernas tankar om olika naturvetenskapliga fenomen (Jakobson 2009:13-14).  

Den kritik som riktas mot konstruktivismen belyser andra aspekter som också har betydelse för 
lärandet. Exempelvis elevers attityder, intressen och vad som motiverar dem men även gruppens 
betydelse för lärandet. Ur det socialkonstruktivistiska perspektivet lyfts därför lärandets sociala 
dimensioner fram. Det vill säga språket och interaktionen som sker i en social kontext. Denna 
syn på hur lärandet konstrueras påminner om hur man i det sociokulturella perspektivet ser på 
lärande i NO-undervisningen. Skillnaden är att man inom konstruktivismen och 
socialkonstruktivismen riktar in sig på individens lärande av ämnesinnehållet (Jakobson 2008:13-
14). 

 
Sociokulturella perspektivet 
	  
Det sociokulturella perspektivet tar hänsyn till lärandets situerade, kulturella och sociala aspekter 
och har sin utgångspunkt i Vygotskiljs teorier om hur barn lär sig (Säljö 2000:48). Ur ett 
sociokulturellt perspektiv förutsätts att människan som varelse inte kan undgå att lära. Frågan 
handlar om vad vi lär oss i olika situationer. Kommunikation och språk har en central roll i ett 
sociokulturellt perspektiv och kan liknas vid en bro som kopplar barnet till sin omgivning (Säljö 
2000:67). Kommunikation möjliggör att barnet blir delaktigt i hur människor uppfattar och 
förhåller sig till det som sker.  Språket i NO-klassrummet skiljer sig från hur eleverna samtalar på 
rasterna eller hemma och är därför kopplat till sin specifika kontext (Jakobson 2009:15). Språket 
har en betydelsefull roll i en lärandeprocess. Det handlar om att intressera sig för elevernas 
språkliga aktiviteter och fråga sig hur de samtalar om olika naturvetenskapliga fenomen för att få 
bättre förståelse för hur och vad de lär sig av situationen. Utöver språket har även fysiska 
redskap, kallat artefakter, betydelse för undervisningen. Fysiska föremål som en modell eller 
illustration kan vara ett stöd som skapar olika förutsättningar för elevernas uppfattning kring ett 
fenomen och hur de sedan samtalar och resonerar kring det.  

 
Pragmatism  
	  
Ordet pragmatism kommer ur grekiskans pragma som innebär ”handling, verksamhet eller 
gärning” eller resultatet av en handling (Stensmo 2007:201). Till handling innefattas språket. Ett 
ord får först mening när det används eftersom att vi ger ord mening och värden när vi använder 
dem och att de förknippade med de sammanhang som ordet används i.  

John Dewey hör till en av de mer kända pragmatikerna och för sin tillämpning inom det 
pedagogiska fältet. Stensmo (2007:201-223) behandlar i boken Pedagogisk filosofi Dewey och hans 
förhållningssätt och tillämpningar. Författaren skriver att Dewey såg på verkligheten som något 
som ständigt var under förändring vilket försätter människor i nya situationer utan givna svar 
eller lösningar. Därför såg han reflektivt tänkande som en metod eller ett handlingsförlopp för att 
hantera detta ständigt föränderliga. Det reflektiva tänkandet ser Dewey som framåtsyftande och 
att det ger situationen eller föremålen mening.  

Stensmo (2007:205) beskriver hur Dewey innefattade fysiska, mentala och praktiska agerande i 
handlingar och ville inte särskilja dess åt utan påstod snarare att de var sammanflätade och 
beroende av varandra. Detta menade han skulle genomsyra skolans utbildningspraktik. Jakobson 
(2009:15) skriver att det som blir centralt i detta perspektiv är vad och hur människor lär sig av en 
situation och att det får konsekvenser för vad som kan läras i försättningen. Den situation vi 
befinner oss i och vilken sociokulturell bakgrund personen/personerna har, får betydelse för hur 
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vi gör våra tolkningar och begriper situationen.  

Etiska överväganden 
 
I och med att denna studie involverar människor och mer specifikt barn, finns anledning att ta 
hänsyn till forskningsetiska regler och riktlinjer. Enligt vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2010:5) 
kan forskning som innefattar barn vara problematiskt eftersom att konsekvenser och påverkan 
kan vara svårare att förhålla sig till som barn. Inför projektet tillfrågades skolans rektor och 
berörda lärare både via mejl och muntlig kommunikation, även eleverna och deras 
vårdnadshavare_kontaktades. 
 
Vetenskapsrådet har upprättat de forskningsetiska principerna med syfte att värna om relationen 
mellan individer som på något vis deltar i en undersökning och forskare (Vetenskapsrådet, 
2010:5). Det kan exempelvis fungera rent preventivt i och med att forskaren behöver göra 
avvägningar på grund av principerna men även som skydd vid eventuella konflikter. De 
forskningsetiska principerna innefattar forskningskravet och individskyddskravet. Det sistnämnda 
är till för att skydda undersökningsdeltagare och är vidare specificerat i de fyra huvudkraven, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och kommer mer 
ingående redovisas nedan (Vetenskapsrådet 2010:6). 

 
Informationskravet 
 
Kravet lyder som följande ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningens syfte.”( Vetenskapsrådet 2010:7). Informationskravet har beaktats i denna studie 
genom följande handlingar. Eleverna och deras vårdnadshavare fick inför studien ett 
informationsbrev med information om projektets syfte och hur det skulle gå till (se bilaga 1).  

 
Samtyckeskravet 
 
Kravet lyder som följande ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.”(Vetenskapsrådet 2010:9). Samtyckeskravet har beaktats i denna studie genom följande 
handlingar. Eftersom att deltagarna i projektet är barn (under 15 år) erhölls samtycke från 
vårdnadshavarna innan barnen deltog i projektet (ibid.). De informerades även om att deras 
deltagande helt bygger på frivillighet och att de när som helst har rätt att avbryta sitt 
medverkande. Det är som forskare viktigt att ta hänsyn till att eleverna inte alltid inser att de får 
avbryta fast de inte vill, speciellt med tanke på att situationen liknar en vanlig skolsituation i den 
skola de går i varje dag. Som forskare och med hänsyn till de etiska principerna bör inte någon 
form av manipulation föregå, därmed skulle det av omedveten karaktär eller av grupptryck kunna 
påverka eleven att delta mot sin vilja. Eleverna tillfrågades även muntligt om de ville delta och om 
de samtyckte till att det videofilmades och spelades in på ljudfil.  

 
Konfidentialitetskravet 
 
Kravet lyder som följande ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidetialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 
(Vetenskapsrådet 2010:12). Konfidentialitetskravet har beaktats i denna studie genom följande 
handlingar. I informationsbrevet och genom muntlig kommunikation vid undersökningstillfället 
informerades vårdnadshavare och elever angående tystnadsplikt gällande deras identitet.  
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Nyttjandekravet 

Kravet innebär att information och uppgifter som erhållits endast får brukas för detta 
forskningsprojekt. Om detta informerades samtliga berörda parter om i informationsbrevet. 
Dessutom informerades eleverna vid undersökningstillfället om att all lagrad information så som 
video och ljudfiler efter projektets avslut kommer att förstöras och inte ses av någon annan än 
berörd forskare (Vetenskapsrådet 2010:13).  

 
2. TIDIGARE FORSKNING 
 
Följande avsnitt består av undersökningens teoretiska ramverk och inleder med en redogörelse av 
de naturorienterande ämnenas historiska och aktuella perspektiv i skolans värld. Därefter följer 
forskning kring estetik och naturvetenskap och innefattas av kortare redovisningar som berör 
estetik, estetik och naturvetenskap, estetiska aktiviteter, läraren, lärandet i estetiska aktiviteter, bild 
som kommunikation samt fantasi och kreativitet. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 
 
 
Naturvetenskap som skolämne 
 
Människan har sedan begynnelsen försökt att förstå sin omvärld. Sven Sjöberg (2000:36) skriver i 
sin bok Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik om hur människan har utvecklat 
begrepp, hypoteser, lagar, modeller och teorier som mentala redskap för att hantera det som finns 
omkring henne och menar att ”tanken prövas mot den verkliga världen” (Sjöberg 2000:37). I och 
med att människan förändras av sin omvärld och omvärlden utvecklas genom vår insikt om den, 
ändras även människans syn på olika teorier och ”sanningar”. När nya generationer tar vid, 
omprövas gamla teorier och sanningar vilket innebär att kunskap inte är något statiskt, utan 
snarare en process som förändras med tiden. 
För att få förståelse för det som Sjöberg uttrycker som vetenskapens väsen finns det anledning att 
titta närmare på hur samhället sett ut och hur samhällsutvecklingen påverkat undervisningens 
innehåll. Naturvetenskapen kan ses som en kulturprodukt, en social process som påverkas och 
förändras med tiden (Sjöberg 2000:37). 
 
Nedan presenteras hur naturvetenskapen som ämne i svensk skola har formats och påverkats av 
sin samtid. Därefter redovisas hur ämnesområdet behandlas i dagens styrdokument. Vidare 
beskrivs vad ett naturvetenskapligt arbetssätt kan innefatta och vad det kan syfta till. 
 
 
Naturvetenskap i grundskolan - Ett historiskt perspektiv 
 
Den svenska folkskolan grundades 1842 och redan då förekom undervisning i något som kallades 
”naturlära” (Skolverket 2008:14). Undervisningen i naturlära grundade sig på den kristna tron och 
barnen skulle lära sig att uppskatta naturen eftersom den ansågs var ett verk av gud (Hultén 
2008:61). Eleverna fick lära sig att bruka, förvalta och vårda naturen så att den inte kom till skada. 
Förutom teoretiska studier ansågs förmågan att iaktta naturen som viktig och eleverna fick därför 
öva på att observera, beskriva och avbilda föremål (Skolverket 2008:15). 
 
Under 1900-talet förlorade kyrkan och religionen inflytande över skolan och detta kom att 
påverka undervisningens innehåll och syfte. Staten tog över mer av ansvaret för skolan och detta 
medförde att undervisningen fick en medborgerlig och nationell karaktär. I och med kunskap om 
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fosterlandets naturlandskap skulle medborgarna känna nationell samhörighet (Skolverket 
2008:15). 
 
I mitten av 1930-talet frångick man den nationella medvetenheten och ersatte den med en 
naturvetenskapsundervisning för ett modernare samhälle. I och med industrins utveckling kom 
nya krav att ställas på skolan vilket bland annat bidrog till att kemi introducerades inom 
ämnesområdet. Även arbetssättet inom NO-undervisningen kom att förändras. Eleverna fick en 
mer aktiv roll än tidigare och fick experimentera, gå på exkursioner och på egen hand betrakta 
naturen (Skolverket 2008:15). 
 
I takt med att industrialismen utvecklades kom naturvetenskapen att få en allt större betydelse. I 
mitten av 1950-talet ansågs den som mycket viktig för samhällsutvecklingen. Detta innebar att 
naturvetenskap blev ett eget ämne med kemi, fysik, biologi och hälsolära.  
När den nioåriga grundskolan infördes 1962 syftade undervisningen till att ”fostra blivande 
vetenskapsmän och ingenjörer” (Skolverket 2008:16). Det var framförallt i årskurs 7-9 som NO-
undervisning förekom. Exkursioner ansågs viktiga för att eleverna skulle få en relation till 
naturen. Arbetssätten syftade främst till att eleverna genom egna erfarenheter skulle öva på att 
självständigt införskaffa kunskap (Skolverket 2008:16-17).  
 
I 1980-års läroplan, Lgr 80, fick miljöfrågan en plats inom ämnesområdet och demokratifostran 
färgade läroplanen och undervisningen i skolan. I NO-undervisningen visade det sig genom att 
etiska aspekter fick en plats liksom relevanta samhällsfrågor. I Lgr 80 syftade målen i NO till att 
förbereda eleverna att bli aktiva politiska samhällsmedborgare. De naturorienterande ämnena 
skulle ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för ”Människans betingelser och samspel med 
omgivningen, tekniken och naturen” (Skolverket 2008:18). I Lgr 80 betonades även vikten av 
integrering mellan skolämnen för att på så vis bidra till en ökad helhetssyn och förståelse. Nya 
kvalitéer som kreativitet och fantasi lyftes fram som viktiga verktyg för att eleverna skulle kunna 
hantera oväntade situationer. 
 
1994 infördes en ny läroplan, Lpo 94. I och med den nya läroplanen infördes mål- och 
resultatstyrning. Lärarna gavs mer frihet att själva avgöra vad undervisningen skulle innehålla och 
hur undervisningen skulle bedrivas. En förändrad kunskapssyn gjorde att 
problemlösningsförmåga, förmåga att se samband, analysera, reflektera, gestalta idéer, emotioner 
och stämningar blev centrala. NO-undervisningen syftade bland annat till att bidra till ”samhällets 
strävan att skapa hållbar utveckling och att utveckla omsorg om människan och naturen”. I Lpo 
94 frångick man det tidigare demokratiseringsuppdraget till en syn på uppdraget ur ett mer 
deltagardemokratiskt perspektiv. Det vill säga att skolan skulle utbilda elever som var så pass 
insatta att de hade förmåga och kunskap att motivera och diskutera olika beslut (Skolverket 2008: 
18-21).  
 
 
Naturvetenskap i grundskolan - Aktuellt perspektiv 
 
Dagens läroplan Lgr 11 innefattar kursplaner för biologi, fysik och kemi för alla grundskolans 
årskurser. Undervisningen syftar till att ge eleverna en naturvetenskaplig allmänbildning och till 
att utbilda framtida naturvetare (Jakobson 2009:9). Genom en bred naturvetenskaplig 
allmänbildning vill man skapa förutsättningar för befolkningen att sätta sig in i olika 
samhällsrelaterade frågor, bedöma och ta ställning och kritiskt värdera information och på så sätt 
bidra till upprätthållandet av ett samhälle som vilar på demokratiska grunder (Sjöberg 2000:34-
25). Den allmänbildande delen spelar en väsentlig roll och har utöver det som tidigare nämnts, 
betydelse för förståelsen av naturvetenskapen som del av dagens kulturarv (Jakobson 2009:9).  
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Andersson (2008:14-21) skriver i sin bok Grundskolans naturvetenskap att människan genom alla 
tider försökt att förstå sin omvärld för att på så vis begripa sitt eget liv och skapa meningsfullhet.  
I dagens samhälle kan det dock upplevas svårare att orientera sig bland den stora mängd 
information som finns till handa. Därför anser författaren att skolans uppdrag är att ge eleverna 
en övergripande bild och sammanhang av sin omvärld och stimulera till engagemang för olika 
samhällsfrågor och problem. De naturorienterande ämnena kan inte på egen hand göra 
omvärlden begriplig för eleverna. För att skapa en begriplighet för sin omvärld bör skolan arbeta 
ämnesintegrerat. Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011:14) ska läraren organisera undervisningen på ett 
sätt som erbjuder eleverna möjlighet till ämnesintegrering. På så vis kan eleverna få en överblick 
och se sammanhang och därigenom få en bättre förståelse för världen som helhet.  
 
Det traditionella arbetssättet i grundskolan är en blandning av teoretisk fantasi och empiriskt 
arbete. Genom att använda preliminära teorier för att förklara observationer kan förutsägelser 
(hypoteser) sedan ligga till grund för experiment av olika slag. I grundskolans lägre åldrar är fri 
undersökning och experimenterande att föredra, detta för att ge eleverna möjlighet att bli 
intresserade och väcka deras nyfikenhet (Andersson 2008:37-67). 
 
Ett exempel på arbetssätt kan vara att arbeta med egenskapsord. Egenskapsord behöver eleverna 
för att kunna beskriva och sätta ord på företeelser och ting. Genom exempelvis 
sorteringsövningar blir eleverna tvungna att kategorisera efter exempelvis färg, form, hur det 
känns, likheter och skillnader. Andra vanligt förekommande metoder är observation, mäta, göra 
tabeller, rita grafer eller formulera och lösa problem (Andersson 2008:37).  
 
Sammanfattningsvis har man försökt förändra de naturorienterande ämnesfälten utifrån 
samhällsutvecklingen och de nya behov som uppstår. Från att vid folkskolans början handlat om 
att uppskatta naturen som guds verk har nu naturvetenskapen blivit en viktig faktor för 
samhällets utveckling.  
 
 
Forskning kring estetik och naturvetenskap 
  
I skolsammanhang förknippas estetik främst med ämnesområden som bild, musik och slöjd. 
Estetiska inslag i naturvetenskapsundervisningen, framförallt i grundskolans lägre åldrar hör dock 
inte till ovanligheterna. Men om man ser till hur och varför estetiska inslag används, kan det se 
mycket olika ut. Wickman & Jakobson (2009:83) menar att det många gånger används i 
dekorativt syfte för att göra fint istället för att tillvarata de estetiska kvalitéerna som en del av 
lärandet. Carl von Linné och hans många illustrationer av växter i boken Systema naturae är ett 
exempel på hur estetiska inslag i ett naturvetenskapligt sammanhang har andra syften än att 
enbart vara vackra bilder av växter. Linnés teckningar syftar till att avbilda växterna och deras 
specifika egenskaper och fungerar som komplement till texten (Frankelius 2007:26).  
  
Girod m.fl. (2002) skriver i sin artikel ”Appreciating the beauty of science ideas: theaching for 
aestetic understanding” att det finns olika sätt att undervisa i naturvetenskap i grundskolan och 
ger exempel på två olika perspektiv och tillvägagångssätt. Den ena tar stöd av det 
naturvetenskapliga fältets metoder och värdesätter analytiska, logiska och objektiva förmågor och 
uppmuntrar elever att kritiskt observera världen. Medan man ur det andra perspektivet vill att 
eleven ska fascineras och använda sina kreativa och emotionella förmågor. Författarna beskriver 
hur NO-undervisningen genom att låna kvaliteter från estetikfältet kan erbjuda eleverna en 
estetisk förståelse. De menar att elevernas engagemang via estetisk förståelse kan vara en ingång 
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för att vilja ta sig vidare och veta mer och på så vis närma sig naturvetenskapliga tankar och idéer. 
Det handlar snarare om att tillvarata en estetisk lärprocess än att göra fina och estetiskt tilltalande 
presentationer för redovisningar av sina NO-arbeten (Girod m.fl. 2002:575-78). 
 
Jakobson (2009:7) skriver att ämnesinnehållet och lärprocessen går hand i hand och menar att det 
är processen som är av betydelse när yngre elever lär sig naturvetenskap. Hon lyfter fram 
begreppet det utforskande arbetssättet och menar att det är viktigt att eleverna får använda både 
”hands-on och minds-on sience” och även få möjlighet till eftertanke och reflektion (ibid.). Hon 
förtydligar med orden, ”ett utforskande arbetssätt innebär ett reflekterat lärande som sätts in i ett 
sammanhang” (Jakobson 2009:7). För att ge läsaren en djupare förståelse för estetik behandlas 
nedan först estetik ur ett filosofiskt/teoretiskt perspektiv och därefter som en del av NO-
undervisningen. 
 
 
Estetik 
 
Estetik sammankopplas med konstens och formgivningens områden, men ytterst sällan med 
naturvetenskapens. Wickman & Jakobson (2009) har i sin forskning undersökt estetikens 
betydelse för lärandet i NO-undervisningen. Wickman & Jakobson (2009:128-152) baserar sin 
forskning på bland annat Immanuel Kants resonemang om estetik. Enligt författarna 
problematiserade Kant begreppet estetik genom att belysa begreppets olika sidor. De menar att 
Kant frågade sig huruvida estetiska värdeomdömen kunde kopplas till ”förnuftet, moralen och det 
praktiska handlandet” (Wickman & Jakobson 2009:128). Författarna skriver att Kant inte såg 
estetik som något isolerat, utan snarare som en ”bro” mellan det inre -och praktiska förnuftet. 
Trots detta kopplas Kant ofta ihop med synen på estetiken som ett inre sinnesintryck av det 
sköna och som något isolerat från intellekt och handling. Wickman & Jakobson anser att många 
av Kants efterföljare som fortsatt att utveckla förståelsen av begreppet bidragit till en syn som 
”skiljer estetiken från förnuftet och det praktiska handlandet” istället för något som förenar och 
ses som en aspekt som har betydelse för vår inlärning (Wickman & Jakobson 2009:128).  
Estetikbegreppet är komplext genom att det har en samordnande roll, vilket överensstämmer 
med vad Kant förespråkade i sin problematisering av begreppet. Författarna använder Kants 
definition av begreppet estetiskt värdeomdöme och menar att det är sammankopplat med smak, alltså 
vad som anses vackert/fult eller något som behagar/misshagar. Jakobson (2008:9) menar att 
Kants definition gör det möjligt att spåra estetiska värdeomdömen via språket.  
 
Wickman och Jakobson (2009) visar hur det naturvetenskapliga fältet många gånger tar avstånd 
från det estetiska. De menar att det vetenskapliga språket i artiklar och avhandlingar vanligtvis 
beskriver aktiviteter hos föremål snarare än hos människor, vilket gör innehållet fattigt på 
personlig och mänsklig substans. Författarna beskriver hur det inte hör till ovanligheten att man 
från det naturvetenskapliga fältet ser på estetik som något ”subjektivt och personligt”, vilket 
undergräver objektiviteten och trovärdigheten som är fundamental för naturvetenskapen 
(Wickman & Jakobson 2009:129).  
 
Wickman & Jakobson (2005:82) beskriver i sin artikel ”Den naturvetenskapliga undervisningens 
estetik” hur estetik associeras med begrepp som normer, värderingar, inre, subjektiv, emotioner 
och värden medan naturvetenskap sammankopplas med begrepp som rationell, förnuft, objektiv 
och kognitiv. Författarna menar att denna polarisering innebär en begränsning istället för en 
möjlighet att undersöka hur estetik och naturvetenskap kan vara beroende av varandra.  
Estetik har haft betydelse för många vetenskapliga forskare genom tiderna. Exempelvis har 
Darwin uttryckt att estetik haft en betydelsefull roll för hans forskning. Dels som 
intresseväckande, det vill säga som ingång till ett ämnesområde och dels som drivkraft och 
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meningsskapande för forskningsaktiviteten. Estetikens roll är att stödja en strävan att verkligen 
vilja förstå något och är även sammankopplat med kreativitet och inlevelseförmåga (Wickman & 
Jakobson 2009:133-134). 
 
 
Estetisk och naturvetenskap 
 
Estetik är en viktig del av lärandet i de naturorienterande ämnena men då forskningen inom 
ämnesområdet är begränsat finns få empiriska studier som utökar kunskapen (Jakobson 2009:20). 
I sin forskning har Jakobson empiriskt studerat estetikens roll för elevernas lärande i NO. 
Estetiken kan fungera som en bro, för att koppla elevens erfarenhetsvärld till många av de 
abstrakta fenomen som naturvetenskapsämnet berör. Förutom att estetiken kan bidra till en 
större förståelse för naturvetenskap finns det även empirisk forskning som stödjer att estetiska 
aktiviteter kan ha betydelse för elevernas intresse och engagemang för naturvetenskap (Jakobson 
& Wickman 2008:48).  
 
Om alla ska kunna delta i undervisningen och uppleva den som meningsfull, bör den kunskap 
som finns om estetiska erfarenheters betydelse för lärande genomsyra undervisningen i 
naturvetenskap (Lemke 2001:210). Estetiska aktiviteter som exempelvis bildskapande kan bidra 
till att förbättra elevers förmåga att urskilja och se (Jakobson 2009:21).  
 
Kunskap om hur man använder flera olika representationsformer i undervisningen kan öka 
förståelsen för de naturvetenskapliga fenomen som utforskas (Kress m.fl. 2001). Exempel på 
representationsformer kan vara språkliga, visuella och praktiska handlingar. I och med att varje 
representationsform både begränsar och gynnar elevers lärande är det viktigt att använda fler 
representationsformer utöver skrift och talspråk i NO-undervisningen. Författarna exemplifierar 
genom att beskriva en situation där högstadieungdomar arbetat med modelltillverkning som en 
del av en biologilektion. Det visade sig att eleverna noga valde material för att på bästa sätt 
återskapa viktiga detaljer som färg, form och struktur som de uppmärksammat. Detta visar att 
den estetiska aktiviteten var en väsentlig del av lärandeprocessen och att arbetet handlade om 
meningsskapande snarare än om godtycklighet och att göra fint (Kress m.fl. 2001:173-180). 
 
 
Estetiska aktiviteter 
 
Begreppet estetiska aktiviteter är mångtydigt och kan innefatta en mängd olika aktiviteter. I detta 
arbete kallas bildskapande och modelltillverkning utfört av elever för estetiska aktiviteter.   
 
Jakobson (2008:18) hänvisar till forskning som föreslår att estetiska aktiviteter bör vara en del av 
NO-undervisningen genom att den förbättrar elevernas perceptuella och analytiska förmåga. Att 
undersöka estetiska aktiviteter kan vara ett sätt spåra elevers estetiska erfarenheter i NO-
undervisningen.  
 
Amelie Tham (2008) skriver i sin text Den andra möjligheten - estetik och kultur i skolans lärande att 
forskning kring skolors arbete med estetiska aktiviteter kopplat till lärande och dess effekter är 
eftersatt. Estetiska aktiviteter är en del av skolans uppdrag och genom att förhålla sig till lärandet 
som en process kan estetiska aktiviteter vara en kommunikationsform eller ett språk (Tham 2008: 
7-18). Enligt Lgr 11 ska skolarbetet uppmärksamma ”de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna” (Skolverket 2011:10). I kursplanen för biologi, fysik och kemi 
nämns begreppet estetisk och rör då kunskaper som elever ska få möjlighet att utveckla för att 
hantera ”estetiska valsituationer ” samt att de ska ges möjlighet att ”utveckla förmågan att samtala 
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om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.” 
(Skolverket 2011:112). 
 
Elstgeest m.fl. (2002) skriver i boken Våga språnget –om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen 
om hur estetiska aktiviteter kan användas för olika syften. Bilder kan exempelvis användas som 
ett komplement för läraren och elever när det gäller att förstå hur någon resonerar kring ett 
fenomen eller en situation. Bilden får då en kompletterande roll och bli en alternativ 
representationsform. Bilder kan även användas för att få eleven att iaktta och verkligen se något. 
Lärarens roll handlar då om att försöka få eleven att rikta uppmärksamheten mot föremålet och 
olika egenskaper som man vill uppmärksamma. Författarna presenterar olika exempel där elever 
blivit ombedda att avbilda något, men istället för att avbilda det de ser, avbildar eleverna en inre 
bild av deras föreställning av föremålet. Läraren har då en viktig funktion att få eleven att bortse 
från denna förutfattade mening om hur den föreställer sig föremålet och uppmärksamma eleven 
på att istället iaktta och verkligen titta på det som ska avbildas. Samtal och diskussion är en viktig 
förutsättning om estetiska aktiviteter ska förbättra iakttagelseförmågan (Elstgeest m.fl. 2002:30). 
 
Andra skäl till att använda bild eller modelltillverkning är att det kan hjälpa eleverna att minnas 
vad de sett. Barn har en förmåga att minnas ”sin egen rekonstruktion av föremål och händelser.” 
(Elstgeest m.fl. 2002:134). Detta förutsätter dock att eleven verkligen iakttagit och inte använder 
sig sina egna inre föreställningar.  
 
 
Läraren & lärandet i estetiska aktiviteter 
 
Elstgeest m.fl. (2002) betonar lärarens roll som avgörande huruvida arbetet med estetiska 
aktiviteter inom NO-undervisningen ska lyckas. Författarna har formulerat fem riktlinjer  
som lärare bör förhålla sig till när de använder teckning, målning och tillverkning av modeller i 
undervisningen. 
De fem riktlinjerna berör dels elevernas kunskap om material, teknik och vad aktiviteterna syftar 
till och dels hur läraren kan förhålla sig till exempelvis bilderna. Det är viktigt att läraren inser 
värdet i elevernas alster och förstår hur de ska användas. Exempelvis kan elevers bilder användas 
för att sätta sig in i hur eleven tänker och uppfattar olika naturvetenskapliga fenomen. Andra 
exempel på hur läraren kan förhålla sig till materialets estetiska kvalitéer är att använda 
exempelvis lermodeller som utgångspunkt för reflektion och diskussion med eleverna om vad de 
arbetat med och hur de ska arbeta vidare (Elstgeest m.fl. 2002:28-30). 
 
Elfström m.fl. (2008) behandlar lärande i NO-undervisningen för de yngre eleverna och tar upp 
John Deweys syn på lärande. Författarna beskriver hur Dewey liknade lärandet vid en livslång 
process som handlade om att göra, utforska, konstruera, kommunicera och framförallt arbeta 
med estetiska uttryckssätt. Praktiska inslag i de naturvetenskapliga ämnena behövs för att 
eleverna ska få anledning att använda sina tidigare erfarenheter. Den sociala kontexten är av 
betydelse för lärandet, där både lärare och de andra eleverna har en betydelsefull roll för det 
individuella lärandet. Lärarens roll är att se till varje elevs förmågor, intressen och vanor. 
Elevernas intressen är en stor tillgång för läraren genom att de förmedlar de förmågor som 
eleven för tillfället bearbetar och kan med fördel i stor utsträckning arbeta ämnesövergripande. 
Läraren ska vara lyhörd och lyssna till eleverna för att kunna utgå från elevernas tidigare 
erfarenheter och deras utvecklingsbehov. Läraren behöver förstå hur eleverna tar till sig kunskap 
och hur de tänker och vad i dess omgivning som bidrar till deras utvecklingsmöjligheter. Läraren 
behöver även förstå vilka behov eleven har för att kunna anpassa det till gruppen, miljön och 
materialet (Elfström m.fl. 2008:166-167).  
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Bild som kommunikation 
 
Människan är en kommunicerande varelse som sedan begynnelsen använt bild som 
kommunikationsbärare. Bilder är en viktig del i NO-undervisningen för att det bidrar till 
elevernas begreppsförståelse (Elfström m.fl. 2008:166-167). Ulla Lind & Gunnar Åsén (1999:32) 
skriver i sin bok En annan skola –elevers bilder av skolan som kunskapsrum och social arena att 
bildspråket för många barn är ett naturligt sätt att uttrycka sig på och dessutom något som de 
vanligtvis lär sig behärska före skriftspråket.  
 
Marie Bendroth Karlson (1996:16) beskriver i sin avhandling Bildprojekt i förskola och skola -Estetisk 
verksamhet och pedagogiska dilemman hur bild som kommunikationsbärare är en naturlig del för 2000-
talets barn. Författaren anser att barnen socialiseras in i ett bildsamhälle, både som bildskapare 
och som betraktare. Lind & Åsén (1999:115) menar att den miljö som omger barnen under deras 
uppväxt påverkar deras bildspråkliga kompetens. Författarna anser att bild som 
kommunikationsbärare kan ge tillgång till barnens föreställnings– och symbolvärld. Det vill säga 
att barnen genom bilder kan ges möjlighet att gestalta och kommunicera sina tankar, upplevelser 
och erfarenheter (ibid.).  
 
Sten-Gösta Karlsson & Staffan Lövgren (2001) skriver i sin bok Bilder i skolan hur bild som 
kommunikationsbärare kan vara ett värdefullt inslag i NO-undervisningen. De menar att det 
finns ett didaktiskt utbyte med att lära sig behärska bilders kommunikativa funktion för att 
utforska och förstå sin omvärld. När det kommer till användandet av bildspråk i 
skolundervisningen menar författarna även att det borde ingå i blivande lärares kompetens. Detta 
speciellt med tanke på att bilder utgör en stor del av dagens informativa samhälle (Karlsson & 
Lövgren 2001:13-21). En kommunikativ kompetens är en del av NO-undervisningen. Dels för att 
ta del av och förstå vad andra människor har för erfarenheter och kunskap om naturen och den 
värld vi lever i och dels för att kommunicera tillbaka om våra egna (Wickman & Persson 
2009:220). 
  
Pirjo Birgerstam (2000) skriver i sin bok Skapande handling om skissandet/tecknandet och menar 
att arbetsprocessen ser så olika ut för att de är beroende av den aktuella situationen och 
individens förmågor och erfarenheter. Det finns dock aspekter som i många fall liknar varandra, 
exempelvis att skissandet är en process av undran och letande för att få förståelse för ett föremål, 
fenomen eller ett konkret sammanhang (Birgerstam 2000:27-31).  
 
Att skissa är en väg till kunskap som är speciellt användbar i sammanhang där man vill begripa 
och skapa mening. Skissandet är som ett verktyg för att undersöka och neutralt registrera och 
beskrivs av Birgerstam som ”ett slags sinnlig närvaro i det pågående informationsflödet” 
(Birgerstam 2000:45). Skissandet kan användas för att vidga observationer eftersom det gör oss 
mer uppmärksamma på sådant som vi kanske annars tittar på mer vanemässigt. Författaren 
menar att det inte handlar om att skissa en tilltalande bild utan att fånga föremålet som det 
verkligen såg ut (Birgerstam 2000:31-51). 
 

 
Fantasi & Kreativitet 
 
Fantasi och kreativitet är av betydelse inom det naturvetenskapliga fältet genom att den 
naturvetenskapliga kunskapen är en mänsklig produkt (Elfström 2008:89). Kreativitet beskrivs av 
Vygotskij som en ”mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt” från vår inre och yttre värld 



 

	  

16 

(Vygotskij 1995:11). Vygotskij menar att människans handlingar går att dela upp i två kategorier, 
återskapande/reproduktiv och kombinatoriska/kreativa. 
 
Kategorin återskapande/reproduktiv är en form av handling som utgår från något som redan har 
hänt, det vill säga en upprepning av något som personen har erfarit. Det är kopplat till hur 
människans hjärna fungerar och att varje erfarenhet har betydelse för utvecklingen av vårt 
nervsystem. Vygotskij (1995) exemplifierar genom att likna processen vid hur det blir om man 
viker ett papper en gång och sedan viker upp det. Spåret av vikningen finns där och blir en 
konsekvens av att man vikt det. På samma sätt skapas det nya spår i människors hjärnor. Enligt 
Vygotskij är detta ett tecken på att människans hjärna är ”ett organ som bevarar våra erfarenheter 
och främjar en återupprepning av dessa” (Vygotskij 1995:11-12).  
 
Kategorin kombinatoriska/kreativa menar Vygotskij handlar om en förmåga att föreställa sig 
något i exempelvis framtiden som ändå kan bidra till en egen föreställning, mental bild eller 
uppfattning om det. Det är en aktivitet ”som ger upphov till nya bilder och handlingar” 
(Vygotskij 1995:13).  
 
 

Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare 
erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar 
och skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur dessa tidigare 
erfarenheter.  

(Vygotskij 1995:13) 
 
 
Vygotskij (1995) menar att det är denna förmåga som gör människan framtidsinriktad. Detta kan 
kopplas till vad som inom det psykologiska och vetenskapliga fältet kallas föreställning eller 
fantasi. Fantasi representerar något som inte finns, något overkligt. Fantasi är en förutsättning för 
kreativa aktiviteter och handlingar både inom kultur– och estetikfältet men även inom områden 
som det vetenskapliga och tekniska (Vygotskij 1995:12-14). 
 
	  
Sammanfattning 
 
Ovanstående kapitel behandlar estetik och dess roll i naturvetenskapsundervisningen i 
grundskolans lägre åldrar. Flera forskare har funnit att estetik har betydelse för lärandet i NO-
undervisningen. De menar att användandet av estetiska aktiviteter i NO-undervisningen har 
värdefulla kvalitéer som undervisningen kan dra nytta av. Dessutom är de flesta forskarna 
överens om att estetiska aktiviteter i NO-undervisningen går att användas på ett mycket bättre 
sätt till skillnad från hur det många gånger används. Exempel på detta kan vara hur estetik endast 
användas för att göra vackra illustrationer till redovisningar istället för att användas som en del av 
lärandeprocessen. Estetiska inslag i NO-undervisningen kan ge praktiska likväl som emotionell 
och sinnlig erfarenheter som både kan stimulera elevernas fantasi och kreativitet och bidra till att 
ge ett vidare perspektiv lärande. 	    
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3. REDOVISNING AV DET INSAMLADE MATERIALET 
	  
I följande avsnitt redovisas observationsstudiens resultat. Under rubriken ”några olika arbetssätt” 
presenteras upplägget av de olika lektionssekvenserna. Därefter presenteras resultatet för varje 
lektionssekvens under rubrikerna ”Sekvens I”, ”Sekvens II” och ”Sekvens III”. Den 
epistemologiska analysen av det empiriska resultatet redovisas i slutet av varje sekvens under 
rubriken ”sammanfattande analys”.  
 
 
Några olika arbetssätt 
 
Nedan följer en redogörelse för de olika lektionssekvensernas innehåll och syfte. I samtliga 
sekvenser undersökte och arbetade eleverna med olika sorters fröer. Fröerna som eleverna 
sorterade, ritade av och gjorde modeller av var sockerärta, ringblomma, bondböna, rosenböna 
och fänkål. Under sekvens I arbetade eleverna kollektivt till skillnad från sekvens II och III då de 
arbetade individuellt. Foton på elevernas illustrationer och modeller finns redovisade i bildbilaga 
1-3.  
 
Den första sekvensen bestod av att eleverna gemensamt fick genomföra en sorteringsövning 
kollektivt. Aktiviteten var av traditionell NO-didaktisk karaktär och syftade till att eleverna dels 
skulle närma sig fröerna och dels få använda olika egenskapsord som kan vara relevanta i 
naturvetenskapliga sammanhang. Genom att sortera de olika fröerna var avsikten att eleverna 
skulle lägga märke till fröerna och dess likheter och skillnader. Övningen hade som avsikt att få 
eleverna att samtala om fröerna och dess egenskaper för att uppmärksamma elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper inom ämnesområdet.  

Den andra sekvensen hade för avsikt att ge svar på hur arbete med bildskapande kan påverka 
elevers lärande i grundskolans lägre åldrar. Sekvensen inleddes med att eleverna fick välja ut ett av 
fröerna för att på en mer detaljerad nivå observera ett enskilt frö. När de valt ett frö tillfrågades 
eleverna om de kunde tänka sig att rita av fröet med blyertspenna på ett A4-papper. Den estetiska 
aktiviteten bildskapande syftade dels till att förbinda eleverna till föremålet (fröet) och dels till att 
möjliggöra en situation där eleverna noga fick observera fröet för att i bild återge vad de iakttagit. 
Aktiviteten avsåg även att ge läraren tillfälle att förstå om eleverna avbildade det frö de hade 
framför sig eller om de ritade av en inre mental bild av ett frö. (Se bildbilaga 1-2). 

Den tredje sekvensen ämnade ge svar på hur arbetet med modelltillverkning kan påverka elevers 
lärande i grundskolans lägre åldrar. Sekvensen bestod av att eleverna med hjälp av lera fick göra 
modeller av de valda fröerna. Modelltillverkning som aktivitet syftade till att ge en erfarenhet av att 
praktiskt relatera till egenskaper som fröets form och struktur. Modelltillverkning liksom 
bildskapande kan vara ett sätt att hjälpa eleverna att minnas och få en praktisk förståelse för form.  
Samtliga aktiviteter hade för avsikt att gynna samtal och reflektion om fröernas olika egenskaper 
för att via språket urskilja vad eleverna uppfattade som relevant och hur de förhöll sig till det som 
observerades. Elevernas handlingar och samtal visade hur de lärde sig och vad de lärde sig. (Se  
bildbilaga 2-3). 

 

Sekvens I 
	  
Lektionssekvensen började med att läraren berättade för eleverna att de snart skulle få några 
föremål placerade framför sig på bordet. Innan föremålen visades för eleverna blev de ombedda 
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att noga studera föremålen. Fröer placerades ut på bordet och eleverna lutade sig fram för att 
titta. Läraren uppmuntrade eleverna att röra vid fröerna för att de skulle känna hur de kändes. I 
och med aktiviteten hade ett naturvetenskapligt syfte förväntades eleverna kategorisera och 
sortera de olika fröerna och sätta ord på dess olika egenskaper, liten, stor, smal, lång, slät, sträv 
etcetera.  

Eftersom eleverna inte fått reda på att det var fröer, började de spontant att gissa vad det kunde 
vara för något. För att gissa använde eleverna sina tidigare erfarenheter och associerade till 
föremål de ansåg liknade fröerna och använde sedan språket för att försöka förklara det aktuella 
sammanhanget och ge det mening. För att göra den bedömningen använde eleverna sig både av 
sina tidigare erfarenheter och sitt värdeomdöme vilket i detta arbete ses som estetiska kvalitéer. 
Estetikens roll i NO-undervisningen är att sammanlänka eleven och deras erfarenhetsvärld till 
ämnesområdet (se s.10 i detta arbete). Ett exempel på detta var när Hugo visste att ett av fröerna 
var ärtor för att han tidigare hade använt ärtor att skjuta med. 

Lärare: (Häller ut alla fröer på bordet.) 
Felix: Men vad är det för något? Det ser ut som nötter. 
Lärare: Ja, det ser ut som nötter. 
Hugo: Och den där ser ut som små ärtor. Jag vet att vi använt sånt när vi sått areal. 
Jag fick en leksak förut som var till en sådan där potatisgrej, så lägger vi ärter i den 
och använder den i en sån där lång grej och skjuter på varandra. 

 

En annan elev, Felix, menade att föremålen var som nötter, vilket till viss del var rätt. Detta är 
vad som kallas en metafor, det vill säga han tog ett ord från sin egen vardag och använde det i det 
nya sammanhanget (se s. 5 i d. ab.).  

Eftersom metaforer är förknippat med elevernas erfarenheter, begreppsvärld och ordförråd är 
denna typ av övningar relevanta i NO-undervisning. En liknande situation som exemplifierar 
användandet av metaforer var när läraren frågade Felix vad han tyckte att fröet han tittade på såg 
ut som. Felix svarade då på följande vis; 

Felix: Det är som ett sko-ho, sånt där som hästar har.  
 
När Felix använde ordet sko-ho refererade han till fröets form som var böjt som en hästsko. Han 
hade uppmärksammat fröets form och kunde koppla det till något från sin egen erfarenhetsvärld 
för att göra det aktuella sammanhanget begripligt. Felix använde ordet sko-ho som metafor vilket 
egentligen representerar ett redskap som används att sätta på sig skor med. Däremot gjorde 
situationen, det vill säga, att han höll i ett U-format frö samtidigt som han sade ”sko-ho, som 
hästar har” att de som lyssnade tolkade in att han menade häst-sko.  
 
Flera av de andra eleverna använde liknande metaforer. Eleverna refererade till fröerna som 
kryddor, godis, nötter, små mandariner och snäckor. Två av eleverna i gruppen luktade på 
fröerna och stärktes i sin teori att det var snäckor eftersom de ansåg att de luktade salt. Gissandet 
och användandet av metaforer bidrog till elevernas nyfikenhet och intresse vilket ledde aktiviteten 
framåt. Att eleverna själva fick närma sig föremålet både kognitivt och praktiskt och använda 
flera av sina sinnen var av betydelse för elevernas möjlighet att känna sig delaktiga, motiverade 
och att erfarenheten upplevdes som meningsfull.  
 
När sortering väl började, sorterade eleverna på olika sätt. Vissa uppmärksammade fröernas 
storlek och andra fröernas färg. En elev, Agust, ville veta hur läraren ville att han skulle sortera 
och efter vilka egenskaper. Följande ordväxling visar detta.  
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Agust: Ska vi sortera där det ska vara? 
Lärare: Ja. Vad skulle sortera kunna innebära? 
Agust: Man lägger allt där det ska vara. Man lägger dem där, det är samma sak. Men 
den här är större. (Lägger olika sorters frön tillsammans men som har samma 
storlek) 
Lärare: Jag tänkte ni kan sortera i sorter. De som är lika kan vara i samma hög.  
Agust: De som är i olika färger? (Lägger fröna efter nyanser och bortser från sorter) 
Lärare: Så noga behöver ni nog inte vara, eller förresten, sortera som ni vill att det 
ska vara. Ni får göra precis hur ni vill. 

 
Detta visade att Agust uppmärksammat att fröerna hade både olika storlekar och färgnyanser. 
Däremot går det inte att veta om han uppmärksammat att det var olika sorters fröer eller inte.  

Under hela lektionssekvensen bekräftade läraren det eleverna pratade om och ställde olika frågor 
för att hjälpa eleverna att uppmärksamma fröernas olika egenskaper. Genom sina frågor riktade 
hon elevernas uppmärksamhet mot det som observerades vilket bidrog till att eleverna tittade 
flera gånger och mer noggrant. Det vill säga att lärarens frågor medverkade till att eleverna 
fångade upp olika normer för vad som var relevant för övningen. I vissa fall gick det inte att dra 
några slutsatser eftersom att eleverna antingen inte svarade eller inte tyckte sig veta. Följande text 
illustrerar detta.  

Lärare: Ser ni några olikheter eller likheter mellan fröerna? 
Hugo: Mycket olikheter. De, de, de, allt är olika. 
Olof: Utom de tre. 
Lärare: Tycker du de är lika? 
Olof: (Svarar inte) 
Lärare: Hur känns de, känns de lika? 
Olof: (Svarar inte) 

 
Utöver samtalen kring sorteringsövningen småpratade eleverna om allt möjligt.  
Hugo berättade om egna erfarenheter som på olika vis tycktes ha anknytning till den pågående 
aktiviteten. Han berättade exempelvis att hans familj sått för tätt vilket resulterade i att det ”blev 
som nät i hela växthuset”, och rekommenderar därför läraren att inte så för tätt om hon sedan 
skulle så fröerna som de arbetade med. Hugos berättelse är ett exempel på hur läraren fick 
tillgång till hans tidigare erfarenheter och kunskap inom ämnesområdet. Det i sin tur kan vara av 
värde för läraren för att det ger vidare möjligheter för frågor och funderingar.  

Eleverna ägnade sig delvis under sekvensen åt att fråga läraren vad varje frö var för sorts frö, vad 
de hette och vad de skulle bli för växt. Detta är ett exempel på att aktiviteten bidrog till ett 
estetiskt erfarande eftersom den väckte frågor och funderingar hos eleverna. Detta innebär att de 
kände sig delaktiga och motiverade vilket gör att estetikens roll i detta fall handlar om att stödja 
lärandet, det vill säga engagera och fånga elevernas intresse. 

I slutet av sekvensen började eleverna att leka med fröerna som om de var hästskor som de satte 
på fantasihästar. Inslaget av fantasi och kreativitet kan vara ännu ett sätt att bidra till elevernas 
estetiska erfarenhet av aktiviteten.  

 

Sammanfattande analys av sekvens I 
	  
Lektionssekvens I ledde till att eleverna undersökte fröerna genom att titta, känna, lukta och ta på 
fröerna och uppmärksammade därigenom vissa egenskaper hos fröerna medan andra mer 
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detaljerade egenskaper inte uppmärksammades. Egenskaper som eleverna uppmärksammade var 
begränsade till färg, form och storlek. Under den naturvetenskapliga aktiviteten spårades estetiska 
kvaliteter som visade sig ha betydelse för elevernas lärandeprocess av det naturvetenskapliga 
innehållet. Detta gav sig i uttryck genom elevernas användande av metaforer, sitt estetiska 
värdeomdöme och ett estetiskt erfarande. Att ge utrymme för estetiska kvaliteter i NO-
undervisningen bidrar till att göra ämnena mer tilltalande för eleverna och på så vis gynna ett 
fortsatt intresse för naturvetenskap (Jakobson 2008:6). I och med att de centrala begreppen går 
att koppla till estetiska beröringspunkter visar de samtidigt att de har betydelse för 
lärandeprocessen (Jakobson 2009:19). En estetisk förståelse är av betydelse för elevernas 
engagemang och lust att vilja veta mer och ses därför som en väsentlig del av den estetiska 
lärprocessen (Girod m.fl. 2009:575-578). 

Eleverna gav genom språket och sitt handlande uttryck för estetiska värdeomdömen exempelvis 
genom att använda metaforer. Metaforer ses i detta arbete som liknelser och bygger på elevernas 
tidigare erfarenheter (Jakobson 2008:37). Användandet av metaforer innebär att ge en situation 
eller ett fenomen en ny innebörd för att skapa mening för sammanhanget. Även om användandet 
av estetiska värdeomdömen var få, säger det dock att eleverna både var involverade estetiskt och 
emotionellt i sorteringsövningen. Sekvensen bidrog till att eleverna lärde sig om fröets olika 
egenskaper både på ett kognitivt och ett estetiskt plan. De estetiska kvalitéer som fanns i den 
naturvetenskapliga aktiviteten påverkade elevernas lärande. Det går därför att dra slutsatsen att 
estetiska erfarenheter har betydelse i NO-undervisningen, dels för att det motiverade eleverna 
och dels för att den hade en meningsskapande effekt vilket är i enlighet med Jakobson (2008:20) 
och Wickman & Jakobson (2009:133-134). 

 
Sekvens II 
	  
Under denna sekvens skulle eleverna individuellt rita av ett frö. Läraren inledde med att uppmana 
eleverna att välja ut ett av fröerna på bordet.  
	  

Läraren: Den andra uppgiften är att jag vill att ni tittar noga. Jag vill att ni väljer ett 
frö som ni känner att, det här vill jag ha. Man väljer ut ett till sitt, och så ska ni få 
rita en bild av fröet. Så titta noga så ska jag ta fram penna och papper. 

	  	  
Eleverna observerade sina fröer samtidigt som de ritade av dem. I och med att uppgiften ändrade 
karaktär uppmärksammade eleverna andra egenskaper hos fröerna än vad de gjorde i den 
gemensamma lektionssekvens I. Exempel på detta var när Hugo beskrev hur hans frö var ”taggit, 
jättetaggit”. Utöver att han uppmärksammade en ny egenskap hos fröet antyder hans ordval i 
kombination med hans entusiastiska uttalande och hans gestikulerande att han ville förstärka 
upptäcktens relevans. När Hugo beskrev fröet som ”jättetaggit” värderade han samtidigt 
situationen och pekade ut egenskaper som han ansåg hade betydelse, vilket visar hur estetiska 
värdeomdömen står i relation till estetiska erfarenheter. Sedan beskrev Hugo hur den ”blev som 
en kulle” samtidigt som han ritade och försökte fånga fröets form på pappret (Se bildbilaga 1, 
figur 2 ). Situationen ger exempel på hur bildskapande kan bidra till att förbättra elevers förmåga 
att urskilja och upptäcka detaljer.  
 
Andra exempel som beskriver egenskaper som eleverna uppmärksammade i den här sekvensen 
var när Hanna under hela sekvensen beskrev olika färger som hon hittat och försökte återge med 
färgkritor. Hanna hade valt en ärta som vid första anblick skulle kunna ses som blekgul, men 
Hanna hittade fler färger och nyanser som hon uppgav var orangegul och mörkbrun. Situationen 
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visar att användandet av bild som estetisk aktivitet gjorde eleverna mer observanta på föremålet 
och därigenom upptäckte nya egenskaper hos fröerna.  
 
Hanna berättade att hon ville återge formen på ärtan genom att använda ”någonting runt” (Se 
bildbilaga 1, figur 5). Läraren frågade Hanna om ärtan verkligen var helt rund. Hanna svarade då 
att hon sett att ärtan inte var helt rund men att hon ville använda något runt som mall för att 
sedan ”rita dit det taggiga och sen sudda bort det runda”. Detta skulle kunna vara ett exempel på 
hur Hanna tidigare använt sig av denna metod. Hennes tidigare erfarenheter av att rita av något 
utifrån en mall påverkade sannolikt henne att göra likadant i denna situation. Hon använde sin 
estetiska erfarenhet och sitt estetiska värdeomdöme för att komma vidare i uppgiften. Det vill 
säga att hennes tidigare erfarenheter och värderingar påverkade arbetsprocessens riktning. 
 
I lektionssekvens II observerade eleverna sina föremål mer ingående och visade prov på detta 
genom att samtala om det och koppla olika egenskaper hos fröerna till egna erfarenheter. Hugo 
använde även papprets egenskaper för att kunna framställa fröets egenskaper tydligare. Pappret 
som eleverna arbetade med hade en blank och en matt sida något som Hugo menade var lämpligt 
att ta hänsyn till beroende på om fröets yta var matt eller blankt. Hugo menade att om man har 
ett frö som är lent kan man ta den blanka sidan för att få fram det. Genom att han refererade till 
fröet som lent och förknippade det med papprets blanka sida, kan det exemplifiera hur han 
genom att koppla sin erfarenhetsvärld till den aktuella situationen gör den begriplig.  
En annan elev, Agust, förknippade sitt arbete med en forskares arbete. Under tiden som Agust 
ritade av sitt frö utbrast han ”jag gör en förstoring precis som forskare gör”. Läraren sa då: 
 

Lärare: Gör forskare det? Berätta. 
Agust: Ja, jag har ett som man kan kolla på så här. (Visar genom att gestikulera hur 
det ser ut när man tittar i ett mikroskop) 
Lärare: Ok, är det en lupp eller är det… 
Agust: Ett sådant där som man kan lägga in saker och kollar. 
Lärare: Ett mikroskop, kan det heta så? 
Agust: Ja. 

 
De andra eleverna pratade med varandra och jämförde sina fröer och hörde inte vad Agust och 
läraren pratade om. Läraren uppmärksammade därför de andra eleverna på det Agust berättat 
genom att fråga honom om han ville berätta på nytt: 
 

Lärare: Vill du berätta igen? 
Agust: Jag har en sådan där som man tittar på små saker på ett glas. 
Hanna: Ett mikroskop? 

 
Efter detta ändrade samtalet karaktär och började handla mer om praktiska detaljer som vart det 
fanns sudd och färgkritor. När läraren återigen tog upp det som Agust berättade följde detta 
samtal: 
 

Lärare: När du tittar på saker i ditt mikroskop, brukar du se mer saker då eller? 
Agust: Jag ser små saker, sådana där klumpar, sådana där celler. 
Lärare: Ja, ja. 
Agust: Celler är sådana där små saker som finns i kroppen. Fast den som det finns 
mest celler i är den som är majs, majsgrejen. 
Lärare: Jaha. 
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Efter det började eleverna prata om färgerna på deras respektive frö och hur man kunde rita, 
vilket gjorde att samtalet om Agusts mikroskop upphörde. Agusts kommentarer ger insyn i hans 
erfarenhetsvärld och även i hans tanke- och idévärld vilket ur flera aspekter kan vara ett värdefullt 
inslag i lärandeprocessen. Elevernas undersökande och ritande fortgick under växlande småprat 
och tystnad.  Elevernas samtal visade att de uppmärksammade ännu fler detaljer om fröernas 
egenskaper vilket följande citat belyser.  
 

Lärare: Ja, jag ser att du sett de här vita som är här (Visar Agusts frö och indikerar 
på den vita öppningen där fröets embryo växer fram) 
Agust: Det vita är det som är inuti. Det är mycket snyggare inuti.  
Lärare: Är den snyggare inuti? 

 
Konversationen om huruvida fröet var ”snyggare” inuti gjorde att elevernas fokus inriktades på 
att öppna fröerna för att undersöka insidan. Liam och Agust kämpade med att få upp olika bönor 
medan Hanna koncentrerat arbetade med att färglägga sin bild med kritor.  

När Agust lyckades öppna sin böna upprepade han återigen att den var ”snyggare” inuti. Det 
framgick att Agust hade öppnat fröer tidigare då han sade ”Man ska inte klippa ända in, för då 
förstör man innehållet”. Det visade sig att han relaterade till att han ätit jordnötter som han 
öppnat och sett att de var mycket ljusare innanför skalet än utanpå. Situationen gav exempel på 
hur Agust använde sitt estetiska värdeomdöme. Ordet ”snyggare” visar att han värderade det han 
observerat och att det hade relevans för honom.  

Situationen gav även exempel på hur bild gynnade aktiviteten genom att läraren använde Agusts 
bild för att sätta sig in i vad han uppmärksammat hos sitt frö. Tack vare att Agust 
uppmärksammade vissa detaljer hos sitt frö och lyckades kommunicera sin upptäckt genom bild 
kunde läraren förstå vad han tagit till sig. Detaljerna på bilden gav läraren förståelse för att eleven 
avbildat det specifika fröet och inte sin egen föreställning av hur ett frö ska se ut. Detta kan 
utgöra ett exempel på hur bild kan underlätta och hjälpa läraren att se huruvida eleven tagit till sig 
ämnesinnehållet. Situationen ger exempel på att elevernas avsikt inte är att göra fina teckningar 
utan snarare för att efterlikna verkligheten och göra den begriplig. Det vill säga, eleverna 
använder tecknandet i naturvetenskapligt syfte.  

Elevernas tidigare erfarenheter hade betydelse för lärandets utveckling och riktning. Utan Agusts 
nyfikenhet och paralleller från hans tidigare erfarenheter, hade inte diskussionerna och frågorna 
sett ut som de gjorde. Det resulterade även i att de andra eleverna började undersöka sina egna 
fröer för att se om de också hade en öppning. När eleverna hittade öppningen ritade de till den 
på sina bilder. Eleverna påverkade hela tiden varandra och delade erfarenheter under tiden de 
arbetade.  

Efter äventyret med frö-öppnandet fortsatte eleverna att rita och undersöka sina fröer. En elev, 
Liam, sade att han var färdig, läraren höll då upp bilden framför Liam och frågade om han ville 
berätta: 

Liam: Först trodde jag att det här var en snäcka. Men sen när du sa att det var ett 
frö, då insåg jag att det var ett frö. Då kände jag här (visar taggarna).  
Om det hade varit en snäcka, då hade det varit så hårt. 
Lärare: Jaha, är det mindre hårt? 
Liam: ja 

 
Det korta samtalet förstärker Liam bild och ger läraren ytterligare förståelse för hur han först 
hade tänkt och sedan bearbetat det han observerat och känt under tiden han ritade av sitt frö. Att 
samtala och diskutera kan fungera som ett komplement till den estetiska aktiviteten. Olof hade i 
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sin bild tagit fasta på många av fröets detaljer men hade endast färglagt fröet till viss del (se figur 
X i bilaga). Läraren frågade därför om han var färdig med bilden vilket han menade att han var.  
 
 
Sammanfattande analys av sekvens II 
 
Under sekvens II uppmärksammades flera aspekter av hur bild kan påverka vad eleverna lärde sig 
om fröerna. Bild som estetisk aktivitet bidrog till att eleverna mer ingående observerade fröerna 
och därigenom uppmärksammade nya egenskaper som olika färger och nyanser, strukturer och 
former. Aktiviteten ledde till att eleverna jämförde sina fröer med varandra vilket bidrog till att de 
upptäckte likheter och skillnader mellan fröerna. Användandet av bild förbättrar elevernas 
perceptuella förmåga (Birgerstam 2000:31-51, Elsgeest m.fl. 2002). Exempel på detta var när 
eleverna upptäckte en öppning som alla fröerna hade oavsett vilket sorts frö det var. Eleverna 
samtalade även om hur de gick tillväga när de ritade och beskrev vad de såg och i vissa fall drog 
kopplingar till egna erfarenheter. När eleverna ritade arbetade de vid ett flertal tillfällen under 
tystnad, vilket troligtvis berodde på att eleverna var koncentrerade på uppgiften.  
 

Det engagemang som eleverna visade både genom sitt sätt att uttrycka sig och genom hur de 
agerade tyder på att eleverna av egen kraft ville arbeta vidare med aktiviteten. Estetiska inslag i 
NO-undervisningen gynnar elevernas nyfikenhet och väcker tankar (Jakobson 2008:34). För att 
göra en värdering lyckades alla elever uttrycka det de observerat genom bild (Se bildbilaga 1, figur 
1-6). Eleverna använde även nya metaforer som snäcka, chokladboll, lava och minimandarin. I 
och med att yngre barn ännu inte fått tillgång till de naturvetenskapliga begreppen är 
användandet av metaforer inte ovanligt. Metaforer är kopplat till elevernas tidigare erfarenheter 
på samma sätt som användandet av estetiska värdeomdömen (jätte/gullig, vackert/fult) Jakobson 
2008:55).  Aktiviteten gav flera exempel på användandet av ett estetiskt värdeomdöme, 
exempelvis när en elev kallade sitt frö för ”snyggare” och ”jättetaggit”. Eleverna visade intresse 
för uppgiften och detta hade stor betydelse för den fortsatta aktiviteten. 

Den bildskapande aktiviteten bidrog med ytterligare en representationsform vilket visade sig ha 
betydelse för att eleverna fördjupade sina kunskaper om fröerna och dess olika egenskaper på ett 
nytt sätt. Kress m.fl. (2001) anser att användandet av olika representationsformer ökar elevernas 
möjlighet att ta till sig ämnesinnehållet eftersom att varje sätt innefattar olika fördelar och 
nackdelar. Användandet av olika representationsformer kan därför samverka och på så sätt bidra 
till en bättre helhetsbild för eleven.  Aktiviteten bidrog även till att eleverna berikades med en 
erfarenhet av att kommunicera sina observationer genom bilder och att dessa bilder i sin tur kan 
förmedla iakttagelser till andra människor.  

Under sekvensen visade det sig att det tycktes viktigare för eleverna att med bilderna fånga och 
efterlikna verkligheten och inte att göra fina och vackra bilder. Att rita av fröerna måste ha varit 
en meningsfull uppgift för eleverna. Detta är i linje med Kress (2001) som i en undersökning 
fann att elevernas val av material visade på en viktig roll för meningsskapandet. Girod m.fl. 
(2002:575-578) anser att meningsskapandet är en viktig del av den estetiska lärandeprocessen. 
Slutsatsen är att bildskapande som aktivitet påverkade elevernas möjligheter att ta till sig det 
naturvetenskapliga innehållet.  

 
Sekvens III 
 
Läraren frågade eleverna om de ville arbeta vidare med lera vilket alla elever ville. Eleverna fick 
varsin lerbit och började genast bearbeta degen med sina händer för att få fram fröets former. 
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Alla eleverna tycktes vana att arbeta med lera och bearbetade sin lerbit mycket omsorgsfullt 
under en koncentrerad tystnad. 
 
Hanna bröt tystnaden när hon pratade om att hennes frö liknade en chokladboll samtidigt som 
hon rullade lerbiten mellan händerna för att forma den rund. Hon lade ner mycket tid på att få 
den så rund som hon ansåg att hennes frö (en ärta) var. Hon var dessutom väldigt noga med att 
få fram fröets struktur som var bubbligt och liknade som hon tidigare nämnde en mandarin. 
Hanna provade först att få fram strukturen men hjälp av en penna som hon tryckte mot leran så 
att det skapade håligheter. Sedan gjorde hon med hjälp av sina fingrar något större och mjukare 
gropar (Se bildbilaga 3, figur 13). Hennes intensiva arbete med att få fram ärtans struktur visade 
att hon utvecklat sina observationer och att hon ansåg att det var viktiga och därför ville förmedla 
det via sin lermodell.  
 
Samtidigt som eleverna arbetade pratade de om hur de gjorde för att få fram sina former och 
följande konversation ägde rum. 
 

Agust: Man kan göra så här när man gör en böna. (Vaggar den fram och tillbaka på 
bänken) 
Lärare: Ja. 
Agust: Så man får fram formen. 
Lärare Ja, så man får fram formen.  
Hanna: Och så här kan man göra för att göra den här.(Visar hur hon rullar sin 
runda ärta) 
Lärare: Ja, du rullar din. 
Lärare: Vad tre olika ni har, ser ni det? 
Lärare: Din är njurformad, din är rund och din är… 
Liam: Min är lika som en snäcka. 
Lärare: Ja, som en snäcka. 

 

Under sekvensen hade elevernas handlingar betydelse för förståelsen av vad de uppmärksammat 
av fröernas olika former. Agust vaggade sitt lerfrö för att visa att det inte var platt och på så vis 
fångade han fröets tredimensionella essens (Se figur 15 i bildbilaga 3). På samma sätt visade 
Hannas handling att hon noga hade observerat sitt frö och dess egenskaper. Först formade hon 
sitt lerfrö jämnrund, sedan arbetar hon med dess yta för att återge ärtans strukturerade skal. Liam 
tyckte fortfarande att hans frö såg ut som en snäcka.  

Modelltillverkning med lera som estetisk aktivitet bidrog till att eleverna reflekterade över andra 
dimensioner av fröet. För att återge ett föremål som lermodell blev de tvungna att noggrant 
studera hela fröet, både dess form och struktur.  

Formandet pågick under längre perioder av tystnad. När de sade något, handlade det om saker de 
iakttagit eller om hur de gått till väga. Efter ett tag frågade eleverna om de kunde få färg att måla 
sina fröer med. Läraren plockade då fram akrylfärger. Målandet ledde till att eleverna pratade om 
färgerna på deras fröer på en detaljerad nivå som handlade om olika färgkombinationer och 
nyanser. Hanna utvecklade sina förklaringar om vilka färger hon såg. Först refererade hon till 
färgerna gul, orange, brun och svart och sedan utvecklade hon sina förklaringar till orangegul, 
gulbrun och gulaktig. Hon lyfte även fram detaljer kopplat till fröets struktur och pratade om att 
vissa partier var ljusare medan andra hade skugga. Hon lade ner mycket tid på att blanda till 
färgerna och sade efter ett tag: 

Hanna: Jag tycker den här färgen var ganska lik.  
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Lärare: Ja du, du har blandat till en bra färg. 
Hanna: Då kan jag börja måla. 

 
Både Hannas och Agusts handlingar berättade att det var viktigt för dem att återge lermodellen så 
likt originalet som möjligt. Agust liksom Hanna lade ner mycket tid på detaljer både gällande 
formen och färgen på deras fröer. Agust upprepade flera gånger under sekvensen att den såg 
”exakt lika ut”. I och med att han använde sitt estetiska värdeomdöme och gav uttryck för någon 
form av upprymdhet i sitt sätt att uttrycka sig går det att tolka av situationen att han var nöjd med 
det han har åstadkommit. Intressant är att Hanna under alla de tre sekvenserna utvecklade sina 
observationer och hittade nya detaljer som hon ville återge, även om hon vid en första anblick 
kan tyckas ha valt ett av gruppens minst detaljrika frö. Hennes upptäckter i sekvens I, ligger 
sannolikt till grund för de hon sedan upptäcker under sekvens II och III. Detta går att koppla till 
kontinuitet, det vill säga att lärandet hänger samman med tidigare erfarenheter och bidrar till att 
hon får nya erfarenheter (se s. 4-5 i d. ab.).  
Den estetiska aktiviteten modelltillverkning hade en betydelsefull roll för lärandeprocessen (se s. 
10 i d. ab.). Dels för att den gav eleverna möjlighet att ta till sig det naturvetenskapliga innehållet 
och dels för att det gynnade lärarens förståelse för vad eleverna observerat. Modelltillverkningen 
visade även att det var viktigt för eleverna att återge detaljer som de ansåg var meningsfulla för 
sammanhanget och inte för att det skulle resultera i en vacker skulptur. 
 
Både Liam och Olof arbetade tysta under sekvensen. Olof svarade endast med ”Hum” eller ”vet 
inte” när läraren frågade honom någonting eller kommenterade det han arbetade med. Liam var 
mycket fokuserad och gav intrycket av att han var som ”i en annan värld”. I vissa moment visade 
det sig genom att han pratade med leran som om han lekte och sade saker som: 

Liam: (Leker och är inne i sin värld) Nu ska jag förvandla dig så att du skriker. 
(börjar hacka i sitt frö) 
Liam: Nu ska du få muskler. 

Liam sade under flera tillfällen saker som inte gick att höra och han hoppade och flög med 
lerbiten som om den var en leksaksfigur. Leran lockade fram Liam lekfulla sidor och hans 
förmåga att fantisera.  

Under flera tillfällen pratade eleverna om hur de gick till väga och om olika problem som de 
stötte på. Med undantag från då Hanna kallade sitt lerfrö för chokladboll använde sig inte 
eleverna av några metaforer.  
 
I samband med att eleverna arbetade under större tystnad och mer i sin egen värld var även 
läraren tyst och plockade med färger och började fotografera elevernas alster.  
När lektionssekvensen led mot sitt slut hade alla elever gjort färdigt sina modeller. Läraren ställde 
alla frömodellerna på brickor tillsammans med deras bilder och fröet de haft som modell. 
Eleverna gick sedan runt och tittade på de samlade alstren samtidigt som de jämförde och 
kommenterade likheter och skillnader mellan fröernas olika egenskaper. Situationen visar att 
eleverna på egen hand visade intresse för varandras upptäckter och ställde frågor till varandra om 
vad deras frö var för ett sorts frö. Alla elever kunde namnet på sitt frö och gav exempel på en 
egenskap som var specifikt för deras frö och i vissa fall även information om någon detalj som de 
hade arbetat extra mycket med. Allt skedde på elevernas egna initiativ och läraren stod bredvid 
och lyssnade på vad eleverna pratade om.   
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Sammanfattande analys av sekvens III 
 
Under sekvens III arbetade eleverna med att göra modeller i lera av fröet de tidigare ritat av. 
Aktiviteten resulterade i att eleverna upptäckte egenskaper hos fröerna som de tidigare inte 
uppmärksammat och fördjupade även tidigare observationer. De nya upptäckterna var kopplade 
till att fröet var tredimensionellt. De fördjupade observationerna handlade om fröets struktur och 
olika färgnyanser. Estetiska aktiviteter kan ha en betydelsefull roll för lärandeprocessen genom att 
bidra till elevernas engagemang, nyfikenhet och vilja att ta sig vidare och lära sig mer om det som 
undersöks (Kress 2001,  Jakobson 2009, Wickman & Jakobson, Girod m.fl. 2009).  
Det går därför att dra slutsatsen att modelltillverkning som aktivitet påverkade elevernas 
möjligheter att uttrycka och för andra beskriva sina observationer om fröets tredimensionella 
egenskaper. Den estetiska aktiviteten kan vara en metod för eleven att förmedla sina 
observationer vilket ger läraren förståelse för vad eleven tagit till sig av det naturvetenskapliga 
innehållet (Elstgeest m.fl. 2002:28-30). 

Ett exempel som belyser hur modelltillverkning som aktivitet kan gynna möjligheterna för eleven 
att uttrycka vad den observerat och hjälpa läraren att förstå vad eleven observerat finns att se i 
hur Hanna arbetat med de olika aktiviteterna. I sekvens II visar hennes illustration på att hon 
observerat att ärtan har en bubblig yta, däremot ger det sig endast i uttryck via den ritade ärtans 
siluett, i övrigt är ärtan platt. Detta utvecklade Hanna under sekvens III då hon arbetade med 
lerärtans struktur för att så naturtroget som möjligt återge fröets struktur. Det i sin tur gav läraren 
insikt att Hanna förstått dessa delar av det naturvetenskapliga innehållet. 	  
Jakobson (2008:21) belyser den samverkande rollen de olika lektionssekvenserna hade i hennes 
undersökning.  

Några av eleverna arbetade extra mycket med att göra lermodellen så lik förlagan som möjligt. 
Elevernas strävan att efterlikna kan tolkas som att modelltillverkning bidrog till att eleverna 
fördjupade sin kännedom om fröerna och på så sätt tog till sig av det naturvetenskapliga 
innehållet. Enligt Kress (2001:173-180) och Jakobson (2009) är den estetiska aktiviteten en 
betydelsefull del av lärandeprocessen som syftade till meningsskapande och inte bara till att göra 
något vackert.  

Bortsett från ett tillfälle användes inga metaforer och tystnad var ett större inslag under hela 
aktiviteten. Att eleverna inte använde några metaforer var troligtvis för att de inte hade någon 
funktion genom att eleverna visste att det var ett frö och vilken sorts växt det skulle bli. Inslaget 
av tystnad tolkas som ett tecken på koncentration, speciellt med tanke på att eleverna samtidigt 
arbetade med sina modeller. När eleverna pratade handlade det till störst del om detaljer på deras 
frö, hur de gjorde för att forma leran eller hur de blandade färger för att få fram rätt nyanser. 
Deras samtal visade att eleverna fick både en praktisk och en kognitiv erfarenhet av aktiviteten. 
Med det menas att eleverna intellektuellt fick erfarenhet av situationen, men också att de rent 
praktiskt fick experimentera för att få fram former, strukturer och färger. Praktiska inslag i NO-
undervisningen var något som Dewey förespråkade då han menade att eleverna fick tillfälle att 
använda sina egna erfarenheter (Elfström 2008). 

En av eleverna skiljde sig från de övriga genom att hans lermodell inte var speciellt detaljerad och 
inte böjd som fröet egentligen var. I och med att Olof inte pratade så mycket under sekvensen är 
det svårt att dra några slutsatser. Intressant är dock att hans ritade bild av fröet visade på en 
detaljrikedom som hans lermodell saknar. 
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Sammanfattning av sekvens I, II och III 
 
Undersökningen bestod av tre lektionssekvenser, den första var kollektiv och de andra var 
individuella. Sekvens I bidrog till att eleverna använde egenskapsord, metaforer, estetiska 
erfarenheter och sitt estetiska värdeomdöme vilket visar att estetiska kvalitéer hade betydelse för 
elevernas lärande om fröerna. Under sekvens II och III arbetade eleverna med estetiska 
aktiviteter, så som bildskapande och modelltillverkning. Elevernas bilder och modeller tillsammans 
med deras samtal och agerande visar att de noga observerat sina fröer och uppmärksammat olika 
egenskaper och detaljer av naturvetenskaplig relevans. Det visade sig med all tydlighet att det var 
viktigare för eleverna att efterlikna verkligheten än att göra fint. De estetiska aktiviteterna 
handlade om att skapa mening för ett sammanhang som eleverna ansåg intressant. De estetiska 
aktiviteterna bidrog därför till att eleverna lärde sig om olika egenskaper och detaljer som är av 
betydelse för deras framtida NO-undervisning. 

 

Analys av praktisk epistemologisk analys 
	  
Utifrån arbetets teoretiska utgångspunkt ses varje undervisningstillfälle och lärandesituation som 
unik och som en del av sin sociala kontext. Praktisk epistemologisk analys är en analysmetod där 
handlingar och kommunikation observeras utifrån en specifik situation. I detta arbete 
observerades elevernas handlande och samtal utifrån den specifika undervisningssituationen. För 
att få en uppfattning om relationen mellan hur och vad eleverna lärde sig användes centrala 
begrepp i analysen. Begreppen som användes var estetiska erfarenheter, estetiskt värdeomdöme och 
metaforer. De centrala begreppen användes för att upptäcka, analysera och förstå vilka värderingar 
och tidigare erfarenheter som låg bakom vad eleverna sade och deras handlande. Att utgå från 
begreppen underlättade analysen då handlingar och samtal av intresse för studiens syfte kunde 
urskiljas. Insamlad data kunde på ett tydligt sätt sorteras och kategoriseras för vidare analys. 	    
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
Avsnittet inleds med en metoddiskussion följt av en diskussion av resultat. För att underlätta 
läsningen är diskussionen indelad i diskussionspunkterna estetiska aktiviteter, lärande, eleverna 
och läraren. Avsnittet avslutas med en slutsats och förslag till fortsatt forskning. 

 
Metoddiskussion 
 
Insamlingsmetoden bestod av ljud och videoinspelning. Som Wehner-Grodée (2000:80) skriver 
är video ett starkt medium. Att filma observationerna var en värdefull datainsamlingsmetod då 
det optimerade möjligheterna att förhålla sig mer objektiv i resultatet. Att på filmen se hur 
eleverna gestikulerade, rörde sig och agerade var under flera tillfällen ett värdefullt komplement 
till translittereringen. Utan filmen hade flera situationer tolkats och analyserats annorlunda vilket 
hade påverkat undersökningens resultat.  
Det har givit mig möjlighet, dels att ifrågasätta mina egna intressen och tolkningar och dels att 
förstå den situationsspecifika kontexten. Det vill säga elevernas handlingar tillsammans med vad 
de sa eller inte sa till skillnad från ljudupptagningarna som endast gav tillgång till de ljud som 
spelades in. Ljudupptagningarna var dock inte förgäves utan var en stor tillgång vid 
translittereringen då det var bättre kvalité på ljudet. Något som hade kunnat styrka 
observationernas validitet och reliabilitet hade varit att en till person hade varit närvarande vid 
observationerna för att problematisera vad som skedde. Pink (2007:97) skriver att video som 
datainsamlingsmetod kräver erfarenhet för att utveckla färdigheter i att som forskare förhålla sig 
självkritisk inför sina valmöjligheter. 
 
Att använda praktiskt epistemologisk analysmetod har framförallt varit mycket lärorikt genom att 
det givit nycklar till att bättre gå in på djupet för att förstå elevernas språkbruk och koppla det till 
deras tidigare erfarenheter. Det har varit ett sätt att förstå vad som varit väsentligt för eleverna 
och vad som spelat roll i elevernas kunskapsprocesser. I enlighet med Jakobson (2008:49) 
upplever jag denna form av analysmetod som ett värdefullt verktyg i utbildningssammanhang 
genom att den synliggör elevernas kunskapsprocesser och möjliggör för lärare och andra berörda 
individer (forskare, beslutsfattare etcetera) att ta del av denna kunskap. 
 
Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att problematisera att även om denna studie till stor del har 
haft för avsikt att efterlikna en delstudie i Jakobsons avhandling är varje del i denna studie noga 
utvald och präglad av mina förkunskaper, intressen och tolkningar. 
 
 
Estetiska aktiviteter 
 
Syftet med de olika sekvenserna var att undersöka hur estetiska aktiviteter kan påverka elevers 
lärande inom naturvetenskapsundervisningen. De genomförda estetiska aktiviteterna gav eleverna 
möjlighet att lära sig om fröer på ett språkligt, kognitivt och estetiskt sätt. Eleverna fick arbeta 
med fröerna visuellt, auditivt (genom att höra), taktilt (genom att känna) och kinestetiskt 
(praktiskt, prova sig fram).  
 
I undersökningen har det förekommit tre lektionssekvenser som observerats och analyserats. I 
analysen av lektionssekvenserna har det framkommit att varje sekvens hade betydelse för 
lärandet. Det fanns en samverkande effekt och aktiviteterna kompletterade varandra. Resultatet 
belyser flera aspekter som hade betydelse för vad eleverna fick möjlighet att lära sig av 
naturvetenskaplig relevans. I likhet med Jakobssons (2009:21) undersökning framkom även i 
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detta arbeta att bildskapande som aktivitet förbättrar elevernas perceptuella förmåga. Birgerstam 
(2000:31-51) anser att skissandet kan användas som ett undersökande verktyg som registrerar 
neutrala observationer. Det bidrar till en visuell bredd som gör oss mer observanta på våra annars 
vanemässiga sätt att betrakta omvärlden. Exempelvis uppmärksammades att flera av eleverna vid 
varje aktivitet gjorde nya upptäcker utifrån föregående observation. På så vis fördjupade de hela 
tiden sina observationer. 
 
Wickman (2006:16) anser att användandet av estetiska erfarenheter, estetiska värdeomdömen och 
metaforer är av betydelse för att de gynnar elevernas känsla av delaktighet, meningsskapande och 
motivation.  
På samma sätt har det i denna studie visat att estetiska aktiviteter bidrog till att de tre begreppen 
användes vilket innebär att estetiska aktiviteter påverkade elevernas motivation och delaktighet.  
 
De estetiska aktiviteterna innefattade att eleverna skapade bilder och modeller som i sig 
förmedlade värdefull information. Det gav tillgång till vad eleverna observerat och ansett 
väsentligt och en möjlighet att förstå elevernas tankar och idéer. Det bidrog även till att eleverna 
samtalade om vad de uppmärksammat och förstått. Att på egen hand rekonstruera föremål och 
händelser hjälper eleverna att minnas (Elsgeet m.fl. 2002:30).  

Gemensamt för sekvens II och III var att de estetiska aktiviteterna hade en betydelsefull roll för 
lärandeprocessen och att aktiviteterna handlade om meningsskapande och inte om att göra 
”snygga” eller ”vackra” bilder och modeller. Några av eleverna berättade under flera tillfällen om 
hur likt de hade avbildat fröet. Eleverna arbetade mycket med att återskapa fröernas detaljer och 
att i så stor utsträckning som möjligt försöka likna originalet. 
 
Birgerstam (2000:31-51) beskriver skissandet som ett sökande och en metod för att begripa något 
i vår omvärld vi förundras över. Det handlar om att vilja förmedla föremålet som det ser ut och 
inte nödvändigtvis som vackert eller tilltalande. Detta överensstämmer med resultatet i denna 
undersökning där elevernas bildskapande och modelltillverkning handlade om att fånga och 
återge fröet så likt som möjligt. Wickman & Jakobson (2009:133-134) menar att estetiken har en 
samordnande roll eftersom det förenar det inre och yttre förnuftet. Estetiken kan stödja en 
strävan att verkligen vilja förstå något och är av betydelse för vår inlärning (Ibid.). 

 

Lärande 
 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna på lärande och utveckling ses språkliga och intellektuella 
inslag som centrala. I och med att människan ur ett sociokulturellt perspektiv inte kan undgå att 
lära handlar det om att se till vad och hur vi lär oss och att det har betydelse för våra framtida 
handlingar och lärdomar. Människan utvecklas och förändras ständigt och i samspel med andra 
människor har vi möjlighet att ”ta över och ta till oss – appropriera – kunskaper” (Säljö 2000: 
119). Med hjälp av sina tidigare erfarenheter och kunskaper anpassar sig människan till nya 
situationer och utvecklar därigenom vad hon vet och kan. Detta är vad Dewey (1980) kallar 
kontinuitet, det vill säga en pågående process där erfarenheten av en handling påverkar det 
fortsatta lärandet. Kontinuitet har därför stor betydelse för lärandet och meningsskapandet 
(Dewey 1980:30-60). Utöver att estetiska erfarenheter har betydelse för lärandet i NO-
undervisningen genom en meningsskapande påverkan har det även betydelse för elevernas 
motivation och delaktighet (Wickman 2006:16). 
 
Denna studie visar att det sociala samspelet har betydelse för vad eleverna fick möjlighet att 
utveckla under de tre sekvenserna. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är språket, kontexten och 
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den socialiserande aspekten av betydelse för lärandet (Säljö 2000:48). Genom att 
lärandesituationen uppmuntrade eleverna att samtala med varandra kunde eleverna ta del av 
varandras upptäckter, tankar och idéer och därigenom utveckla sina egna. Under sekvens I 
handlade samtalen till stor del om meningsskapande och att förhålla sig till och förstå den givna 
situationen. Under sekvens II & III fungerade samtalen mer som ett praktiskt tänkande, det vill 
säga att pröva sina tankar och funderingar genom att först verbalisera dem. Samtalets betydelse 
och den sociala kontexten visade sig ha betydelse för vad eleverna lärde sig. Sfards (1984:4.13) 
framhåller att olika aspekter så som estetiska, språkliga och det sociokulturella perspektivet har 
betydelse för lärandet. Dewey ansåg att fysiska, mentala och praktiska agerande i handlingar inte 
skulle särskiljas utan snarare ses som beroende av varandra och att alla dessa aspekter skulle 
genomsyra skolans utbildningspraktik (Stensmo 2007:205). Enligt Vygotskij är språkliga 
aktiviteter ett sätt att främja tänkandet (Dysthe 1995:89). Ett ord får först mening när det 
används eftersom att vi ger ord mening och värden när vi använder dem och att de förknippas 
med de sammanhang som ordet används i. Detta överensstämmer med Deweys och 
Wittgensteins syn på kommunikation och lärande. Genom att tidigt utmana elever att samtala i 
NO-undervisningen och använda egna ord för att göra ett sammanhang eller fenomen begripligt 
möjliggörs att eleverna allt eftersom kan komplettera sitt ordförråd med naturvetenskapliga 
begrepp och termer (Jakobson 2009:19). 

 
Eleverna 
 
Lindahl (2003:237) menar att grundskolans mest väsentliga uppdrag gällande NO-undervisningen 
är att fånga elevernas intresse och tillvarata deras fascination för det som rör det 
naturvetenskapliga fältet. Det handlar med andra ord om att få eleverna att vilja lära sig NO. 
Wickman & Jakobson (2009:148) menar att estetiken är befogad i NO-sammanhang för att det 
erbjuder eleverna ta till sig naturvetenskap på ett emotionellt plan.  

Flera av eleverna visade prov på en fördjupad observation och arbetade noggrant med att återge 
det som de observerat. Samtidigt är det viktigt att poängtera att några av eleverna stundtals 
tappade intresse och engagemang i sitt arbete.  
Olof och Felix var ganska tysta. Även om Olof till stor del arbetade under tystnad kan han ha 
berikats av de andra elevernas samtal och diskussioner. Tystnaden kan även vara ett tecken på att 
han inte gynnades av att arbeta i en miljö där det fördes konversationer och föredrog att arbeta 
under tystnad.  
Felix anser under alla sekvenser att hans frö är vitt. Även när läraren genom sina frågor vill leda 
hanns uppmärksamhet till detaljerna på fröet, visar han inget större intresse på att fördjupa sig 
utan börjar prata om andra saker. Han genomför varje aktivitet relativt snabbt och återger fröets 
egenskaper flyktigt både på bilden och modellen. Elstgeest m. fl. (2002:30) beskriver i några 
riktlinjer för lärare som arbetar med estetiska aktiviteter i NO att det är viktigt att försäkra sig om 
att eleverna har erfarenhet av att arbeta med materialet. Det är en faktor som det inte togs någon 
hänsyn till i detta arbete. 
 
Under samtliga sekvenser använde eleverna sin fantasi och sin kreativitet. Förmågan att fantisera, 
det vill säga kunna föreställa sig något som inte finns, är en förutsättning för att kunna vara 
kreativ (Vygotskij 1995:12-14). Elfström (2008:89) menar att fantasi och kreativitet är viktigt 
inom det naturvetenskapliga fältet därför att det är en mänsklig produkt och framförallt för att 
kunna leva sig in i olika situationer och föreställa sig olika lösningar och svar och bidra med 
nyskap.  

Även om sekvens II och III var individuella uppgifter samtalade och diskuterade eleverna med 
varandra. De ställde kontinuerligt frågor till läraren och visade därigenom på engagemang och 
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intresse. Estetikens samordnande roll gynnar nyfikenhet och väcker många gånger tankar och 
frågor hos eleverna (Jakobson 2008:34). Speciellt intressant är att eleverna under sekvens II och 
III berättar för varandra och för läraren om hur de går till väga. Aktiviteterna bidrar inte enbart 
till att eleverna lär sig något genom sina observationer och sitt praktiska handlande, de bidrar 
även till att eleverna förmedlar kunskap genom sin bild och modell för andra att ta del av. Detta 
ger exempel på lärandets sociala kontext och väcker därmed frågor för vidare forskning om 
estetiska aktiviteter och det sociala sammanhanget. 

Elevers arbete med estetiska aktiviteter i NO-sammanhang har visat sig gynna elevers fascination, 
kreativitet och emotionella förmågor (Girod m.fl. 2002:575-578). I Lgr 11 finns skrivningar som 
berör elevernas möjlighet att utveckla sina förmågor genom estetiska uttryckssätt med syfte att 
förbereda eleverna för ”estetiska valsituationer” (Skolverket 2011:10). Estetiska aktiviteter har i 
denna undersökning erbjudit eleverna tillfälle att utveckla sina estetiska förmågor och dessutom 
tillåtit dem att närma sig naturvetenskapliga tankar och idéer.  

En av skolans viktigaste uppdrag är att se till varje elev och dess individuella behov och 
förutsättningar. I denna undersökning fick eleverna genom de tre lektionssekvenserna tillfälle att 
med olika arbetssätt närma sig ett naturvetenskapligt område. Via de olika arbetssätten fick 
eleverna fler än en sorts erfarenhet av fröer. Att i undervisningen använda sig av olika 
representationsformer har betydelse för elevernas lärande eftersom att det erbjuder eleverna mer 
än ett sätt att förstå (Kress m.fl. 2001:154). Detta visade sig även vara fallet i denna undersökning. 
Ett exempel var hur eleverna under sitt bildskapande inte uppmärksammade fröets 
tredimensionella aspekter. I och med modelltillverkningen förändrades detta då eleverna blev 
tvungna att betrakta fröet ur ett tredimensionellt perspektiv.  

Att lära sig är en komplex process som innebär att många egenskaper och förmågor ska 
samverka. Dessutom har den situationsspecifika aspekten och den miljö vi vistas i betydelse för 
lärandet. Även om alla elever i denna undersökning inte alltid visade intresse för varje estetisk 
aktivitet kan det kanske finnas ett värde i att som lärare erbjuda olika aktiviteter.  

  

Läraren 
 
Under samtliga sekvenser var lärarens roll av betydelse för eleverna, situationen och dess 
möjligheter att utvecklas. När läraren ställde frågor och visade på nyfikenhet och engagemang i 
elevernas arbeten bidrog det till att arbetet drevs framåt. Det framkom under ett fall att läraren 
bromsade elevernas möjlighet till att lära sig mer om fröerna genom att stoppa elevernas 
spontana handlingar. Frågan är om finns ett värde i att som lärare göra denna typ av misstag, 
förutsatt att läraren själv uppmärksammar sitt felsteg och reflekterar över vad som gick fel för att 
utvecklas i sin yrkesroll.  

Elstgeest m.fl. (2002:30) belyser lärarens roll i arbetet med estetiska aktiviteter i NO-
sammanhang. Lärarens kompetens och egna erfarenheter av olika estetiska aktiviteter, material 
och tekniker är av betydelse. Materialen eleverna arbetade med under sekvens II och III visade 
sig ha betydelse för hur och vad eleverna tog till sig av det naturvetenskapliga innehållet. Det 
framkom även att eleverna arbetade utifrån sin individuella kapacitet som var mer eller mindre 
anpassade till de material och verktyg som erbjöds. Detta väcker frågan om det hade varit klokt 
att erbjuda eleverna olika verktyg, material och tekniker, eller om det hade begränsat dem? 
Elstgeest m.fl. (2002:30) anser att läraren ska låta eleverna välja fritt bland olika material och 
sedan diskutera med eleverna om materialens styrkor och svagheter. Författarna anser även att 
det är viktigt som lärare att sätta sig in i vad eleverna har för erfarenhet och kunskap om olika 
sorters material. Elevernas val av material kan användas för att bättre uppmärksamma detaljer 
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och egenskaper som eleverna ansett väsentliga (Kress m.fl. 2001:154). Detta överensstämmer 
med vad som framkom i denna undersökning. De estetiska aktiviteterna hade en betydelsefull roll 
för lärprocessen och meningsskapandet.  
Hur läraren förhöll sig och använde sig av elevernas bilder och modeller visade sig vara relevant 
under sekvens II och III. Läraren kommenterade exempelvis att hon sett att eleverna 
uppmärksammat olika detaljer på fröerna. Lärarens kommentarer bidrog till att eleverna fick 
tillgång till normer och värderingar som var relevant för det naturvetenskapliga sammanhanget. 
Dessutom väckte det uppmärksamhet hos de elever som ännu inte gjort samma observationer.  
Under sekvenserna använde läraren bilderna och modellerna för att försöka komma åt hur 
eleverna tänkte, vilka observationer de gjort och samtala om egenskaper som färg och form.  
 
Elevernas bilder kan vara en värdefull tillgång för läraren för att förstå hur eleven uppfattat 
ämnesinnehållet (Elstgeest m.fl. 2002:28-30). Elevernas bilder och modeller gav läraren möjlighet 
att bidra till elevernas begreppsförståelse och språkliga utveckling. Exempel på detta var när 
eleverna uppmärksammade detaljer som de inte hade ord för eller visste var av naturvetenskaplig 
relevans. Tillfällen som dessa gav läraren möjlighet att få in begrepp och genrespecifika ord i ett 
sammanhang.   
Läraren bör inte bedöma elevernas alster utan snarare utgå från dem och uppmärksamma 
eleverna på likheter och skillnader mellan bilden/modellen och det som avbildats (Elstgeest m.fl. 
2002:28-30). Som tidigare nämnts handlar användandet av estetiska aktiviteter i NO om hur och 
varför det används, det vill säga vad den tillför som kommunikativt medium.  
Detta väcker därmed frågan hur det hade påverkat aktivitetens utveckling om läraren istället hade 
sagt ”vilken fin bild” istället för att uppmärksamma innehållet i den. Det var aldrig relevant för 
eleverna att göra fina bilder eller modeller, utan det var viktigt att kommunicera det man 
observerat och fånga det på ett så rättvist sätt som möjligt. Om läraren lagt in värderande ord 
som ”fint” hade det då förändrat förhållandet mellan vad eleverna uppfattat som normativt för 
aktiviteten och dess sammanhang? Hade det då fortfarande varit viktigt för eleverna att rita av 
fröet de hade framför sig eller hade de ritat en mental bild av ett ”fint” frö? 
 

Slutsats 
	  
Avsikten med denna undersökning var att undersöka huruvida estetiska aktiviteter i grundskolans 
NO-undervisning kan påverka elevers lärande. Under tre lektionssekvenser undersöktes hur 
arbetet med de estetiska aktiviteterna bildskapande och modelltillverkning påverkade vad eleverna fick 
möjlighet att lära sig. Det visade sig att de tre lektionssekvenserna alla hade betydelse för 
elevernas lärande men det var framförallt den samverkande effekten som var mest framträdande. 
I och med att varje sekvens handlade om att förhålla sig till samma föremål (fröet) på olika sätt 
erbjöd det eleverna en bredare väg till kunskap. Elevernas erfarenheter bidrog till att de gjorde 
fördjupade observationer vilket visar att processen var av betydelse för elevernas lärande.  
Undersökningen visade att de estetetiska aktiviteterna bidrog till att eleverna använde sina 
estetiska erfarenheter, sina estetiska värdeomdömen och metaforer vilket bidrog till att eleverna 
kände sig engagerade och motiverade.  

Resultatet visar att estetiska aktiviteter erbjuder eleverna att närma sig och ta till sig 
naturvetenskap på ett estetiskt plan. Användandet av estetiska aktiviteter i NO-undervisning är 
dock inte helt friktionsfritt. Frågan är om det passar alla elevers olika förutsättningar och behov. 
Det är viktigt att se till alla aspekter som påverkar lärprocessen. Arbetsprocesser kan se olika ut 
från person till person och är framförallt bundet till individuella kapaciteter, lärarens kompetens, 
den sociala dimensionen och miljön.  
Lärarens roll visade sig vara av stor betydelse. Under samtliga sekvenser bidrog läraren både till 
att aktiviteterna utvecklades framåt men även att de bromsades. Läraren påverkade genom sina 
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handlingar och frågor elevernas värderingar och uppfattning för vad som var relevant och 
normativt för aktiviteten.  
Läraren hade även stort inflytande över elevernas möjligheter till material, verktyg och teknik. 
Materialet visade sig även ha betydelse för lärarens förståelse av vad eleven uppfattat som 
relevant. Elevernas bilder och modeller var även av betydelse för läraren som gavs tillgång till 
elevernas idé- och föreställningsvärld.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Som tidigare nämnts är forskning som berör estetik och naturvetenskap eftersatt och jag vill 
därför återigen påminna om att det finns ett behov av flera empiriska undersökningar. 

Denna undersökning uppmärksammade lärarens roll för estetiska aktiviteter i NO-
undervisningen. Då det visade sig att läraren hade stor betydelse för elevernas möjligheter att ta 
till sig det naturvetenskapliga innehållet och att forskningen inom området var mycket 
knapphändig finns en önskan om fortsatt forskning kring estetisk kompetens för NO-lärare. 

Andra aspekter som uppmärksammades var lektionssekvensernas sammansatta påverkan. Det 
skulle vara intressant att se samma typ av undersökning men som omfattade fler observationer av 
flera elevgrupper och framförallt undersöka hur estetiska aktiviteter påverkar elevernas utveckling 
under en längre tid. 

I denna undersökning framkommer att de estetiska aktiviteterna inte enbart bidrar till elevernas 
lärande utan även till att de förmedlar kunskap. Detta väcker därmed frågor för vidare forskning. 
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	   	   	   	   	   Bilaga 1 
	   	   	  
 

Informationsbrev	  till	  föräldrar	  	  	  
	  
Hej, mitt namn är Madeleine Marianini och läser på lärarprogrammet med inriktning Barn, Natur & 
Teknik vid högskolan Dalarna. Eftersom att jag läser min sista termin kommer jag att skriva mitt 
examensarbete vilket innebär att jag kommer att utföra en undersökning i grundskolan som innefattar en 
observationsstudie. Undersökningen handlar om att titta på hur estetiska aktiviteter så som bild och 
modelltillverkning påverkar elevers lärande i NO-undervisning. Detta kan vara intressant speciellt som 
lärare, för att bättre förstå hur olika arbetssätt och metoder påverkar vad eleverna får möjlighet att lära sig. 
Eftersom att undersökningen berör de naturorienterande ämnena kommer observationsstudien att pågå 
under en skoldag där No är inplanerat på schemat, vilket inte innebär att eleverna missar någon 
undervisning.  
 
Observationsstudie innebär att jag observerar hur tre lektioner i NO går till och vad eleverna pratar om 
under lektionerna som spelas in på videofilm och ljudband. Filmerna och ljudfilen kommer endast vara 
tillgängliga för mig och förstörs efter att examensarbetet är färdigt. Eleverna kommer att vara helt och 
hållet anonyma och inte framställas varken med bild eller namn. Observationsstudien kommer att ske på 
alla som godkänner sin medverkan i klass två och anledningen till att just denna klass valts ut är för att de 
överensstämmer på den åldersgrupp som jag är intresserad av att undersöka. Eftersom att jag i min 
undersökning vill titta på hur estetiska aktivister fungerar i No-undervisningen så observeras elevernas 
inplanerade lektioner gällande innehåll och tid med tillägg att eleverna kommer att få rita en bild och göra 
en modell i lera under lektionen.  
 
 
Till elev: Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
 
Till vårdnadshavare: Om ni undrar över något eller inte vill att ert barn ska vara med i undersökningen 
hör av er till mig via telefon eller mejl. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
XXXXXX / 2013-04-01 
 
Madeleine Marianini 
Tel: 070-XXX XXXX 
E-post: XXXXXXXXXXXXX 
Handeledare: Gisela Vilhelmsdotter 
E-post: XXXXXXXXXXXX 
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