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Sammanfattning  

Denna studie är en kvalitativ studie som undersöker lärares tankar om att arbeta 

ämnesintegrerat med de naturvetenskapliga ämnena med ämnet bild. De intervjuade 

lärarna är sex till antalet och är alla behöriga att undervisa i de naturvetenskapliga 

ämnena grundskolans årskurs 1–3. Tidigare forskning visar att denna ämnesintegration 

gynnar lärandet, men att det också finns nackdelar med att integrera bildämnet med de 

naturvetenskapliga ämnena. Det gör det intressant att undersöka hur lärare reflekterar 

över denna ämnesintegration, hur den ser ut och i vilken omfattning den sker. Denna 

studie utgår från en fenomenografisk ansats och därför studeras endast det som faktiskt 

sägs under intervjuerna. Insamlingen av data har skett genom semistrukturerade 

intervjuer som sedan transkriberats innan de analyserats. Det visar sig att lärarna 

arbetar i relativt stor omfattning ämnesintegrerat med bildämnet och de 

naturvetenskapliga ämnena och det finns alltid ett syfte med ämnesintegrationen, men 

att syftet kan skilja sig åt. När ämnesintegrationen sker mellan de naturvetenskapliga 

ämnena och bildämnet är det ofta som lärarna låter eleverna arbeta tvådimensionellt 

genom att till exempel rita till en faktatext, men de arbetar också med tredimensionella 

tekniker. De hinder som upplevs är bland annat de gamla föreställningarna om vad de 

naturvetenskapliga ämnena bör innehålla. Bakgrunden visar hinder inom lärandet, att 

lärandet i de naturvetenskapliga ämnena kan hamna i skymundan och resultatet av vad 

eleverna framställt i bilden många gånger blir viktigare. Det finns även hinder som 

bakgrunden belyser men som lärarna inte nämner i sina intervjuer. Det denna 

ämnesintegration möjliggör är ett lustfyllt lärande som engagerar eleverna, vilket 

lärarna och bakgrunden överensstämmer om.  
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1 Inledning 

Mina egna erfarenheter från min verksamhetsförlagda utbildning på lärarutbildningen 

är att bildämnet integreras med många av skolans ämnen, däribland de 

naturvetenskapliga ämnena, och den integreringen sker på olika sätt med skilda syften. 

Jag är intresserad av att ta reda på varför lärare använder sig av bild när de arbetar med 

de naturvetenskapliga ämnena och om de upplever att det finns några hinder med 

denna ämnesintegrering. Jag är även intresserad av att studera vilka möjligheter lärare 

ser med att integrera bildämnet med de naturvetenskapliga ämnena, samt hur denna 

integrering kan se ut. Forskning visar ett flertal olika exempel på hur estetiska 

upplevelser i naturvetenskapliga sammanhang är vanligt förekommande. Många av 

dessa exempel visar hur denna ämnesintegration gynnar lärandet i de 

naturvetenskapliga ämnena, som till exempel Johansson (2012). Johansson (2012) 

beskriver att man med fördel kan använda sig av estetik för att väcka ett intresse för de 

naturvetenskapliga ämnena, medan annan forskning visar att det även finns nackdelar 

med denna ämnesintegration. Dove, Everett & Preece (1999) visar att, vid integration 

med dessa ämnen, kan behärskandet av bildtekniken vara ett hinder för att synliggöra 

lärandet i de naturvetenskapliga ämnena. Om eleverna inte behärskar tekniken kan de 

utelämna saker de egentligen har kunskapen om. 

 

Estetiska lärprocesser och skapande i bild finns beskrivna i olika delar av i Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018). Förutom 

beskrivning av skapande i bild i kursplanen för bildämnet och inslag av estetiska 

uttryck i kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi så 

beskrivs även estetik och skapande i bild i skolans uppdrag. I skolans uppdrag, som 

beskrivs i läroplanens första kapitel om skolans värdegrund och uppdrag (2018), står 

det att eleverna ska få utveckla och prova olika uttrycksformer och att skapande i bild 

ska vara en del av de inslag som finns i skolans verksamhet. Skapande i bild är något 

som skolan har i uppdrag att integrera i den verksamhet som finns på skolan.  

 

Det är vanligt förekommande att finna forskning om de naturvetenskapliga ämnena i 

skolan och bild i skolan. Det är däremot inte så vanligt förekommande att hitta 

forskning om dessa ämnen integrerade med varandra. Detta medför en kunskapslucka 

om ämnesintegrationen mellan bildämnet och de naturvetenskapliga ämnena som jag 

är intresserad av att studera.  

 

2 Bakgrund 

Denna bakgrund beskriver vad styrdokumenten säger om undervisningen i de 

naturvetenskapliga ämnena kopplat till estetiska lärprocesser och bildämnet. Därefter 

följer forskning om estetikens betydelse i undervisningen av de naturvetenskapliga 

ämnena följt av forskning om att arbeta ämnesintegrerat med ämnet bild och de 

naturvetenskapliga ämnena.  
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2.1 Bild och naturvetenskap i skolan 
2.1.1 Ämnenas olikheter 

Wickman (2006) skriver att de diskussioner som uppstår om relationen mellan 

naturvetenskap och estetik ofta formuleras i två olika motsättningar om gamla 

föreställningar. Den första handlar om att det är olika praktiker, det som karaktäriserar 

estetiken och naturvetenskapen, och att dessa praktiker är varandras raka motsatser. 

Den andra motsättningen handlar om skillnaden mellan det yttre och det inre. Estetiken 

fokuserar på kvalitéer och befinnande i den inre och subjektiva verkligheten, medan 

naturvetenskapen fokuserar på det yttre och objektiva som går att observera. Men trots 

att dessa tycks vara varandras motsatser beskriver Wickman (2006) att dessa ämnen 

kan förenas och det ofta sker i form av estetiska erfarenheter och estetiska omdömen 

integrerat med de naturvetenskapliga ämnena.  

 

2.1.2 Styrdokumenten 

Ämnet bild och de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har gemensamt 

att de syftar till att eleverna ska ges möjlighet till att utvecklas i sig själva. Bilden har 

betydelse för elevernas identitetsskapande och därmed är bildämnet en del av 

elevernas möjlighet till personliga utveckling (Skolverket, 2017a). De 

naturvetenskapliga ämnena utgår från elevernas egen lust att veta mer om sig själva 

(Skolverket 2017b; Skolverket 2017c; Skolverket 2017d) vilket också kan ses som en 

möjlighet att utvecklas i sig själv. Dessa färdigheter om identitetsskapande kan tillföra 

kunskaper som eleverna kan komma att ha nytt av i deras kommande yrkesliv 

(Skolverket, 2017a). Men eleverna ska inte endast lära sig mer om vilka de är och om 

sig själva i de naturvetenskapliga ämnena. De naturvetenskapliga ämnena ska även 

utgå ifrån elevernas egen lust att veta mer om omvärlden (Skolverket, 2017c; Skolverket, 

2017d) och naturen (Skolverket, 2017b). Eleverna ska få kunskaper i de 

naturvetenskapliga ämnena som ger dem möjlighet att kunna delta i samhällsdebatten 

om områden som rör naturbruk, resurshållning, miljö, energiförsörjning, meterologi, 

materialutveckling, hälsa, medicinsk behandling samt miljöteknik. Gemensamt för de 

naturvetenskapliga ämnena är även att de syftar till att eleverna ska få kunskaper som 

gör att de får möjligheter till att bidra till en hållbar utveckling (Skolverket, 2017b; 

Skolverket, 2017c; Skolverket, 2017d).  

 

Under rubriken Skolans uppdrag i läroplanen beskrivs att eleverna ”ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 

verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 

pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig” (Skolverket, 2018, s. 9). Det är 

skolans uppdrag att låta eleverna utöva olika estetiska uttrycksformer. I läroplanen 

(Skolverket, 2018) presenteras även kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena 

och bildämnet. I dessa kursplaner beskrivs ämnenas syften, de förmågor som eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla samt det centrala innehåll som avser att eleverna ska 

tillägna sig. Fortsättningsvis följer en beskrivning av delar av innehållet i kursplanerna, 

för ämnena biologi, fysik, kemi och bild, som relaterar till denna studie.  
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De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har kursplaner vars syften 

angående estetiska uttryck liknar varandra. Skolverket (2018) beskriver att dessa ämnen 

ska bidra till att utveckla elevernas förståelse för hur biologin, fysiken och kemins 

begrepp, teorier och modeller utvecklas i interaktion med de erfarenheter eleverna får 

genom observationer av naturen, människan och omvärlden. Undervisningen i dessa 

ämnen ska även, enligt Skolverket (2018), bidra till elevers utveckling av förmågan att 

bland annat samtala om, framställa och tolka olika estetiska uttryck med det 

naturvetenskapliga innehållet. Eleverna ska även ges möjlighet att använda sig av, samt 

utveckla, kunskaper och redskap för formulering av egna och granskning av andras 

argument vid tillfällen då kunskaper i ämnena biologi, fysik och kemi har betydelse. 

Genom att eleverna utvecklar dessa kunskaper ska eleverna ges grunden för att kunna 

hantera bland annat estetiska valsituationer som rör teknik, energi, miljö, samhälle, 

hälsa, geologisk hållbarhet och naturbruk (Skolverket, 2018). Utveckling av estetiska 

uttryck samt att kunna göra estetiska val som rör de naturvetenskapliga ämnena är 

något som lyfts fram i syftet.  

 

I det centrala innehållet för årskurserna 1–3 i kursplanerna för de naturvetenskapliga 

ämnena biologi, fysik och kemi är rubrikerna Året runt i naturen, Kropp och hälsa, Kraft 

och rörelse, Material och ämnen i vår omgivning, Berättelser om natur och naturvetenskap samt 

Metoder och arbetssätt gemensamma för alla tre naturvetenskapliga ämnen. I det centrala 

innehållet för kursplanerna i de naturvetenskapliga ämnena (Skolverket, 2018) kan det 

utläsas att undervisningen bland annat ska behandla ”dokumentation av 

naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl 

med som utan digitala verktyg” (Skolverket, 2018, s. 166). Det centrala innehållet 

nämner här bild, samt andra uttrycksformer. I kunskapskraven eleverna ska sträva mot 

att uppnå i slutet av årskurs tre i de naturvetenskapliga ämnena nämns även 

uttrycksformer och dokumentation. ”Eleven dokumenterar dessutom sina 

undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin 

dokumentation i diskussioner och samtal” (Skolverket, 2018, s. 169).   

 

Bildämnet relateras även till de naturvetenskapliga ämnena. En av de förmågor 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla i ämnet bild är att ”undersöka och 

presentera olika ämnesområden med bilder” (Skolverket, 2018, s. 26). Ett ämnesområde 

kan i det här fallet då vara de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna ska även behandla 

de delar som finns med i det centrala innehållet. Där framkommer det att eleverna ska 

arbeta på olika sätt med bildframställning. Eleverna ska teckna, måla och konstruera 

samt använda sig av olika material, bland annat från naturen. De ska även använda sig 

av fotografering och att överföra bilder med hjälp av program på dator (Skolverket, 

2018).  

2.2 Estetikens betydelse för undervisningen i de 

naturvetenskapliga ämnena 
Alexandersson och Swärd (2015) beskriver estetiska lärprocesser som ett sätt för skolan 

att arbeta för att gynna en kunskapsutveckling där elevens kunskaper, erfarenheter, 

upplevelser, känslor och analys knyts samman till en helhet. I Johanssons (2012) studie 

om ett undersökande arbetssätt i naturvetenskapsundervisningen har hon visat att 
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lärare använder sig av estetik för att väcka ett intresse för de naturvetenskapliga 

ämnena. Det framkommer även i studien att lärare vill att eleverna ska tycka att de 

naturvetenskapliga ämnena är roliga och integrerar därför estetiken med dessa ämnen. 

Det medför i sin tur att det spelar mindre roll huruvida resultatet blir rätt eller inte. 

Johansson (2012) tolkar detta resultat som att lärarna i studien inte tycker att det är lika 

viktigt att eleverna får ta del av en undervisning om naturvetenskap som att det ska 

vara lustfyllt och roligt. Johansson (2012) menar dock att estetiken har en särskild 

betydelse i undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena. Hon gör tolkningen att 

om eleverna inte arbetar på ett undersökande arbetssätt genom estetiska upplevelser 

som påverkar dem, har det betydelse för huruvida eleven tar sig vidare i aktiviteten 

eller inte. ”Estetiken kan därmed beskrivas som kontinuerlig med NO-undervisning 

och undersökande arbetssätt genom att estetiska upplevelser påverkar eleverna så att 

de antingen tar sig vidare eller inte i aktiviteten” (Johansson 2012, s. 58). Detta citat 

förtydligar Johanssons (2012) tolkning om estetikens betydelse för de 

naturvetenskapliga ämnena.  

 

Watts (2005) har undersökt attityder till konstskapande aktiviteter i grundskolans 

tidigare år. Han har visat att i grundskolans lägre årskurser är det vanligt att elever får 

rita bilder till sina egenproducerade faktatexter. Det framkommer även i denna studie 

att majoriteten av de medverkande lärarna i huvudsak använder sig av bild för att 

barnen tycker att det är roligt (Watts, 2005). Även Dove, Everett och Preece (1999) finner 

att elever i grundskolan tycker att det är roligt med olika teckningsaktiviteter när de lär 

sig om naturvetenskap och att eleverna upplever detta som lustfyllt. 

  

Men många gånger blir slutresultatet viktigare än arbetsprocessen när bild integreras 

med naturvetenskap (Ekström, 2019). Ekström menar att samtalet, och därmed lärandet, 

blir sekundärt när själva produkten istället hamnar i fokus.  Även Jacobson och 

Wickman (2015) delar liknande erfarenheter och skriver att ”Instead, some of the 

children enjoyed making nice pictures from an artistic point of view, which occasionally 

resulted in imaginative and figurative pictures” (s. 337). På samma sätt använder sig 

Roden (2008) av ett exempel där eleverna ska rita olika djur och menar att det är ett 

problem att barnens teckningar av djuren är mer estetiska än verklighetsförankrade. 

Jag förstår det som att samtalen om elevers arbete mer kan handla om hur bilderna ser 

ut än vad de skulle lära sig om exempelvis något naturvetenskapligt fenomen. Roden 

(2008) menar att med hjälp av bilder kan det bli tydligt vad det är eleverna 

uppmärksammar i samband med undervisningen.  

 

I en sammanställning av The Council´s Primary Education Working Partys 

rekommendationer kring design i skolundervisningen beskrivs vilken roll som 

designrelaterade aktiviteter bör ha i grundskolan (Design Council, 1987). Aktiviteter 

som relaterar till hur olika föremål är designade är viktiga för att barn ska få möjlighet 

att få en förståelse för omvärlden. De spelar en viktig roll i barnens känslomässiga och 

intellektuella utveckling. Designrelaterade aktiviteter ska inte ses som ett enskilt ämne 

utan något som ger möjligheter att ingå i läroplanens ämnen och aktiviteter relaterade 

till design i grundskolan är i sig förmånlig och inte bara en förberedelse för sekundärt 

skolarbete (Design Council, 1987). 
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2.3 Att arbeta ämnesintegrerat med bildämnet och de 

naturvetenskapliga ämnena 
I Girod och Wongs (2002) studie om ett estetiskt perspektiv på lärande i naturvetenskap 

drar de slutsatsen att lärandet med ett estetiskt perspektiv ger ett helhetsperspektiv på 

lärandet och menar att denna ämnesintegration därmed kan bidra till att fler elever 

engagerar sig i de naturvenskapliga ämnena. Avslutningsvis skriver Girod och Wong 

(2012) att om lärare strävar efter en naturvetenskapsundervisning som är till för alla så 

behöver de implementera en pedagogik som främjar ett lärande med helhetssyn. 

 

Nyckeln för att skapa en förståelse för estetik är att skapa sig estetisk erfarenhet (Girod 

& Wong, 2002). Estetiska erfarenheter är något Jakobson och Wickman (2008) beskriver 

i sin studie. Jakobson och Wickman (2008) har undersökt hur estetiska erfarenheter, 

som vad vi finner vackert eller motbjudande, involveras i barns lärande i de 

naturvetenskapliga ämnena. De menar att normer, känslor och estetiska erfarenheter 

hänger ihop med barnens lärande. Det har i denna studie visat sig att 

naturvetenskapsinlärningen involverar en ny slags estetik där elever knyter samman 

de estetiska bedömningar de gör med naturvetenskapliga fenomen. Ett exempel på 

detta är en diskussion mellan eleverna Jonathan och Erik och en lärare under en 

undersökning av jord. När eleverna skulle forma jordbollar av jorden men tillsatte för 

mycket vatten i jorden uttryckte Jonathan ”Oh, disgusting… Yuck… What are you 

doing?... This was neater” (Jakobson & Wickman 2008, s. 54). Detta visar på en negativ 

estetisk bedömning av det naturvetenskapliga fenomenet när jorden fick för mycket 

vatten och då blev äcklig. Genom Jonathans kommentar om jordens konsistens kunde 

man se att hans naturvetenskapliga upptäckt nu skiljde sig åt från hans tidigare 

erfarenheter kring att undersöka olika slags jord. Genom att tillsätta för mycket vatten 

gick inte aktiviteten, att bilda en boll av jord, lika enkelt som förväntat. Pojkarna lärde 

sig, genom en estetisk bedömning, vilket tillvägagångssätt som ger den typ av jord de 

framställt och kunde därav nå målet med lektionen (Jakobson & Wickman, 2008). 

Slutsatsen Jakobson och Wickman (2008) drar är att estetiska erfarenheter är 

sammankopplade med barns lärande och beskriver därmed att de estetiska 

erfarenheterna i naturvetenskapsundervisningen borde vara av intresse för lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena.  

 

I en annan studie av Jakobson och Wickman (2015) studeras hur estetiska aktiviteter 

medför ett lärande i naturvetenskap. I denna studie jämförs två olika aktiviteter i en 

grundskoleklass. Syftet med den första aktiviteten var mer naturvetenskapligt medan 

den andra aktiviteten hade ett estetiskt syfte. I resultatet visar det sig att barnen ibland 

uttrycker ett estetiskt bedömande om aktiviteten. Slutsatsen som Jakobson och 

Wickman (2015) lyfter fram är att estetik och naturvetenskap är kompatibla och kan 

därav kombineras. Men att det estetiska syftet vissa gånger gick före det 

naturvetenskapliga vilket tyder på att det estetiska inte alltid främjar lärandet i de 

naturvetenskapliga ämnena. 

 

Dove, Everett och Preece (1999) har genomfört en studie som, utifrån barns teckningar, 

undersöker barnens förståelse för vetenskapliga fenomen. De har studerat elever i 

åldrarna 9 till 11 år när de gör teckningar av floder i samband med lärandet av vattnets 
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kretslopp. De menar att teckning skapar en förståelse för helheten och motverkar 

eleverna att känna tvungna att matcha sin kunskap med forskarens. Fördelen med att 

använda sig av bild menar Dove, Everett och Preece (1999) är att det är ett sätt för barn 

som har svårt att uttrycka sig verbalt att få visa sina kunskaper.  

 

En annan fördel är att läraren, genom att analysera elevernas teckningar, kan få en bild 

av hur eleven uppfattar det de ska lära sig. Missuppfattningar om naturvetenskapliga 

fenomen kan här därför synliggöras vid analys av elevernas teckningar. Nackdelen med 

att använda sig av bild, enligt Dove, Everett och Preece (1999) är när man använder sig 

av bild för att klargöra eleverna kunskaper om naturvetenskapliga ämnen. Den valda 

teknik eleverna ska använda sig av kan begränsa dem, då de möjligtvis inte har 

tillräcklig förmåga för att använda sig av den. Om eleverna inte behärskar tekniken kan 

de utelämna saker de egentligen har kunskapen om (Dove, Everett & Preece, 1999). 

 

Appleton (2002) har i sin studie undersökt grundskollärares inställning till 

undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Han visar att tillgång till utrustning i de 

naturvetenskapliga ämnena har betydelse. Det visade sig att även om lärare hade ett 

överflöd av utrustning i sitt klassrum så kan denne utesluta vissa aktiviteter om den 

utrustningen som behövs för att genomföra en viss aktivitet saknas. Det visade sig 

också att risken är mindre för att denna uteslutning av aktiviteter sker när det är ett 

stort utbud av utrustning så är det fortfarande något som begränsar lärarna. 

 

3 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska ansats som denna studie utgår från är fenomenografisk. Fenomenografin 

har många likheter med fenomenolgin (Marton, 1981). En skillnad är dock att när 

fenomnologin används som forskningsmetod så är det vanligtvis för att förklara olika 

fenomen medan fenomenografin ofta används som forskningsmetod för att kvalitativt 

beskriva de olika sätt som fenomenen upplevs på eller förstås av människors analyser 

av utsagor utifrån (Hasselgren & Beach, 1997). Larsson sammanfattar det 

karaktäristiska för det fenomenografiska forskningsobjektet på följande sätt: “Vi vill 

beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är 

ute efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär 

också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur 

något egentligen är” (Larsson, 2011 s. 13). Detta visar att det finns en skillnad mellan att 

beskriva hur verkligheten ser ut och hur människor uppfattar eller beskriver denna 

verklighet. Marton (1981) beskriver det som att verkligheten kan beskrivas utifrån ett 

första eller ett andra ordningen perspektiv. Fenomenografin utgår ifrån den andra 

ordningens perspektiv (Marton, 1981; Hasselgren & Beach, 1997).  

 

I min studie vill jag undersöka hur möjligheten med att integrera bildämnet med de 

naturvetenskapliga ämnena, framstår för lärare. Syftet med min undersökning är 

således inte att undersöka hur något egentligen är, utan istället undersöka hur något 

framstår för mina informanter. Det material som samlas in vid intervjuerna av lärarna 

kan därför sägas utgå ifrån ett andra ordningens perspektiv. 
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4 Syfte och frågeställning  

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare använder sig av estetiska lärprocesser 

i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Då estetiska lärprocesser innefattar 

bland annat ämnena bild, musik, drama, dans och media har jag i min studie valt att 

fokusera på bildämnets integration med de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik 

och kemi.  

 

Detta avgränsar mig till följande forskningsfrågor:  

• I vilken omfattning arbetar lärare, som undervisar i årskurs 1–3, med ämnet 

bild i sin undervisning i de naturvetenskapliga ämnena?  

• Vilka hinder och/eller möjligheter för ämnesintegrering av bild och 

naturvetenskapliga ämnen beskriver lärare? 

• Hur kan, enligt lärare, bildämnet och de naturvetenskapliga ämnena integreras 

i undervisningen? 

 

 

5 Metod 

I metodkapitlet presenteras först valet av metod för studien, följt av vilket urval som 

utgör underlaget för datainsamlingen. Efter urvalet beskrivs genomförandet och 

därefter följs en beskrivning av hur resultatet analyserats och bearbetats. 

5.1 Metodval 
I en studie där intresset är att undersöka informanters erfarenheter om något ämne är 

en kvalitativ metod att föredra (Gibbs 2007). Den kvantitativa metoden samlar in 

information i form av siffror (Punsch & Oancea, 2014) vilket jag inte anser passar denna 

studie då den syftar till att undersöka de medverkande lärarnas erfarenheter om att 

arbeta ämnesintegrerat med bildämnet och de naturvetenskapliga ämnena. Det är svårt 

att undersöka lärares erfarenheter och reflektioner med siffror och enkäter, som en 

kvantitativ studie skulle kunna erbjuda. Anledningen till att jag avser att använda en 

kvalitativ datainsamlingsmetod för att samla in den data som krävs för att besvara 

studiens forskningsfrågor är för att den verkar mest lämplig för att skapa en djupare 

förståelse för lärarnas reflektioner. Punsch och Oancea (2014) menar att det mest 

framträdande datainsamlingsverktyget vid kvalitativa studier är via intervjuer. 

Intervjuer är, enligt Punsch och Oancea (2014), ett bra sätt att undersöka vad 

informanterna känner och upplever. Datainsamlandet i denna studie sker via 

semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att intervjuerna har vissa frågor som ska 

besvaras men att intervjuaren är flexibel kring i vilken ordning frågorna kommer. 

Genom att intervjuerna är semistrukturerade får informanterna möjlighet till att 

utveckla sina tankar (Denscombe, 2013), vilket jag anser är en lämplig 

datainsamlingsmetod för denna studie.  

5.2 Urval  
De deltagande informanterna i studien är utvalda genom ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurvalet är ett urval som utgår från de informanter som är närmast till 
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hands (Denscombe, 2013). Närmast till hands har varit informanter som arbetar nära 

min bostadsort som ligger i den södra delen av Sverige. Då nära är ett begrepp som kan 

betyd olika avstånd förtydligar jag med informationen om att nära min bostadsort 

betyder inom fem mil. De informanter som deltagit i studien har även varit de sex första, 

med den behörighet jag söker, som svarat att de har möjlighet att delta. De sex 

deltagande lärarna har alla behörighet att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i 

årskurs 1–3 och undervisar i dessa ämnen i sin tjänst just nu. Nedan följer en kort 

presentation av lärarna som ingår i studien: 

 

− John har arbetat som lärare i 34 år. Han är behörig att undervisa i årskurserna 

F-3 i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, 

naturorienterande ämnen, bild, musik och idrott. 

 

− Sarah har arbetat som lärare i 18 år. Hon är behörig att undervisa i årskurserna 

1–7 i ämnena svenska, matematik, engelska, naturorienterande ämnen och 

svenska som andraspråk. Hon är även behörig att undervisa i årskurserna 1–6 

i de samhällsorienterande ämnena och idrott. 

 

− Cecilia har arbetat som lärare i 19 år. Hon är behörig att undervisa i årskurserna 

1–9 i ämnet svenska. Hon är även behörig att undervisa i årskurserna 1–7 i de 

samhällsorienterande ämnena, matematik och engelska samt behörig att 

undervisa i årskurserna 1–3 i de naturorienterande ämnena, musik och bild. 

 

− Tim har arbetat som lärare i 34 år. Han är behörig att undervisa i årskurserna 

1–3 i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, 

naturorienterande ämnen och bild. Han är även behörig att undervisa i 

årskurserna 1–6 i ämnet idrott. 

 

− Agneta har arbetat som lärare i ett år. Hon är behörig att undervisa i 

årskurserna F-3 i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande 

ämnen och naturorienterande ämnen. 

 

− Daniel har arbetat som lärare i fyra år. Han är behörig att undervisa i 

årskurserna F-6 i ämnena svenska, matematik, samhällsorienterande ämnen 

och naturorienterande ämnen. Han är även behörig att undervisa i årskurserna 

F-3 i ämnet engelska.  

 

John är den enda av informanterna som undervisar i både de naturvetenskapliga 

ämnena och bild i sin tjänst för tillfället. Det finns även lärare i studien som arbetar på 

samma skola och kommun som andra deltagande lärare i studien. John och Daniel 

arbetar tillsammans på en skola och Agneta och Cecilia arbetar tillsammans på en 

annan skola. Sarah och Tim är de enda lärarna i studien som inte arbetar på samma 

skola som någon annan deltagande lärare. De övriga lärarna arbetar i två olika 

kommuner. John och Daniel arbetar tillsammans i en kommun medan Cecilia, Tim och 

Agneta arbetar tillsammans i en annan kommun. Den enda läraren som arbetar på en 

friskola är Sarah, men friskolan ligger i samma kommun som den John och Daniel 

arbetar i. 
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5.3 Genomförande 
I februari skickades studiens missivbrev (Bilaga 1) ut via mejl till 30 grundskolor med 

verksamhet i årskurserna 1–3. Med ett utskick till flera grundskolor var min tanke att 

det skulle vara större sannolikhet att fler informanter hade möjlighet att medverka mot 

om utskicket endast skett till ett fåtal grundskolor. Sex stycken lärare svarade att de 

kunde medverka. Inga ytterligare lärare behövde kontaktas då dessa hade den 

behörighet som jag eftersökte. De hade även möjlighet att delta i en intervju under de 

veckor som denna studie genomförts och var ett rimligt antal av informanter att hinna 

intervjua under den tiden. Kontakten med informanterna har skett via mejl för att boka 

tid för intervju och intervjuerna har sedan genomförts på de medverkande lärarnas 

arbetsplatser, i slutet av deras arbetsdag. Intervjuerna har, med informanternas 

godkännande, spelats in med en applikation för ljudupptagning på min mobiltelefon. 

Genom att använda mig av ljudupptagning som dokumentation av intervjuerna ges en 

i princip fullständig beskrivning av vad informanten svarat på de ställda frågorna 

(Denscombe, 2013).  

 

5.3.1 Forskningsetik 

De medverkande lärarna i studien är anonyma i enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer. De medverkande lärarna har blivit avidentifierade, i enlighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017) samt fått 

fiktiva namn i denna studie då Gibbs (2007) beskriver att det är bättre att ge 

informanterna fiktiva namn än att kalla dem för koder eller nummer. Jag har i min 

studie även tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som omfattar de etiska 

principerna. Dessa krav är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitets-

kravet samt Nyttjandekravet (Christoffersen & Johannessen, 2015):  

 

− Informationskravet har jag tagit hänsyn till genom att skicka ut missivbrev 

(Bilaga 1) till de deltagande informanterna där jag upplyser dem om studiens 

syfte.  

 

− Samtyckeskravet har jag tagit hänsyn till genom att informera de deltagande 

lärarna i studien att de själva bestämmer över sin medverkan. De är 

informerade om att de kan få ångra sitt deltagande när de vill under studiens 

gång. Det är något jag informerat om i missivbrevet (Bilaga 1) men även 

muntligt i samband med den genomförda intervjun. Jag har även varit 

noggrann med att fråga om de samtycker till att samtalet spelas in för att få 

deras samtycke.  

 

− Konfidentialitetskravet har jag tagit hänsyn till genom att förvara det 

insamlade materialet så att obehöriga inte kan ta del av det. Även genom att 

anonymisera de medverkande lärarna i studien visar jag hänsyn till 

konfidentialitetskravet.  

 

− Nyttjandekravet har jag tagit hänsyn till genom att det insamlade materialet 

endast kommer att användas för forskningsändamålet. 
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5.4 Analys/bearbetning  
Bearbetningen av min insamlade empiri har skett genom en jämförande analys av 

intervjusvaren följt av kodning av dessa. Larsson (2011) beskriver att det är jämförelsen 

mellan olika svar som utgör basen i analysen. Det är i kontrasterna som det 

karaktäristiska kan framträda. Gibbs (2007) menar att när olika fall ska jämföras kan det 

med fördel göras med hjälp av en tabell. Det underlättar i arbetet att upptäcka vissa 

mönster som kan finnas i materialet. Med den motiveringen har jag att använt mig av 

en tabell, där jag transkriberat informanternas svar från intervjun. Tabeller är ett vanligt 

analysverktyg vid kvalitativa studier (Gibbs, 2007). I tabellen sorterades lärarnas svar 

in under olika kategorier vilka motiverar de forskningsfrågor som finns beskrivna i 

studiens syfte. Därefter kodades svaren.  

 

Gibbs (2007) beskriver att kodning handlar om hur man som forskare definierar data. 

Materialet märks upp med en kommentar i mitt dokument där jag markerar 

kommentaren med en särskild färg för en viss typ av kod. En kod är där det finns olika 

exempel på samma fenomen i texten. Till exempel om lärarna beskriver någon form av 

lustfyllt lärande markerade jag den texten med en kommentar där det är 

skrivet ”lustfyllt lärande” som jag sedan markerade med gul färg. Den 

kommentaren/märkningen blev då koden. Jag har markerat olika avsnitt med olika 

färger och texter. Därigenom har jag funnit gemensamma komponenter bland det 

insamlande materialet som är av intresse att analysera och för att sedan diskutera. När 

jag kodat färdigt använde jag koderna för att hitta vilka lärare som använde, till 

exempel lustfyllt lärande, som ett sätt att beskriva ämnesintegrationen. Då kunde jag 

tydligt se vilket underlag jag hade för analys och diskussion. 

 

6 Resultat 

I studiens resultat presenteras i vilken omfattning lärare arbetar med ämnet bild 

integrerat med de naturvetenskapliga ämnena samt varför de gör det. Resultatet 

presenterar även vilka hinder och möjligheter lärarna upplever i integrationen med 

bildämnet med de naturvetenskapliga ämnena, samt hur de medverkande lärarna 

arbetar med denna ämnesintegration.  

6.1 Omfattningen av ämnesintegration 
Generellt uttrycker samtliga informanter en positiv inställning till att arbeta med ämnet 

bild integrerat med de naturvetenskapliga ämnena i årskurserna 1–3. John säger att 

bildämnet och de naturvetenskapliga ämnena ofta hör ihop. Med det menar han att det 

är blir naturligt att visualisera elevernas lärande genom att de får gestalta något de lärt 

sig i form av en teckning eller något tredimensionellt. John säger att även om de ofta 

arbetar med bildämnet i de naturvetenskapliga ämnena blir bilden ofta sekundär. Han 

säger att det är utifrån planeringen i de naturvetenskapliga ämnen som han bedömer 

huruvida bilden ska integreras eller inte. Cecilia är av en annan åsikt och säger att hon 

gärna utgår från bildteknikerna när hon integrerar bildämnet med de 

naturvetenskapliga ämnena. 
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Sarah berättar att hon ofta använder bilden i sin undervisning för att visualisera 

elevernas lärande men beskriver även att hon misstänker att hon använder sig rätt 

mycket av bild utan att hon tänker på det. I undervisningen använder hon sig ofta av 

bilder för att visa hur något ser ut eller fungerar och menar att detta är ett exempel på 

hur hon använder sig av bilder utan att hon riktigt är medveten om det.  

 

Cecilia sticker ut bland övriga informanter gällande i vilken omfattning ämnet bild 

används i de naturvetenskapliga ämnena. Enligt Cecilia skulle hon kunna arbeta mer 

ämnesintegrerat. Orsaken till att hon inte gör det i önskad omfattning beskriver hon så 

här: ”Det kanske är gamla föreställningar som vad som ska ingå i ett skolämne. På ett 

sätt är det något som är djupt rotat och därmed något som är svårt att förändra. Det är 

klar det kanske inte är svårt, men det bara blir så att så här är det vi gör i det här 

skolämnet”. Även Sarah beskriver att hon själv upplever att föreställningen om de 

naturvetenskapliga ämnena kan kännas tunga, men att detta förändras när hon väl 

börjar arbeta med bilden i de ämnena. Cecilia beskriver även hur hon, nästan varje gång 

ämnet bild och de naturvetenskapliga integreras, känner att det blev väldigt lyckat.  

 

Daniel integrerar vildämnet med de naturvetenskapliga ämnena ”skapligt ofta” och 

beskriver att han använder sig av denna ämnesintegration för att han upplever att 

eleverna får en annan upplevelse av det de lär sig om det kan gestaltas på olika sätt. 

Speciell i de lägre åldrarna där han undervisar. Han beskriver sedan att han märker att 

det hjälper dem att befästa sina kunskaper genom skapande i olika former. Daniel tror 

även att denna ämnesintegration kan vara ett stöd för dem som lär på olika sätt får en 

bättre chans att visa vad de kan. Sarah tror att denna ämnesintegration även kan vara 

ett stöd för elever som har svårt att bara få muntliga instruktioner. Tim beskriver att de 

ofta integrerar ämnet bild och de naturvetenskapliga ämnena eftersom de ofta arbetar 

tematiskt. Han beskriver att de integrerar bilden för att förstärka inlärningen. ”Det man 

har sett och det man har gjort. Det har man ju lättare att komma ihåg, mot om man bara 

läst eller det man fått göra. Det kommer man igår på ett annat sätt, anser jag. Då 

förstärker man intrycket av det man håller på med och lättare kommer ihåg” säger Tim. 

Genom att förstärka intrycket av de naturvetenskapliga ämnena genom att arbeta med 

ämnet bild menar Tim att de har enklare att memorera det som de fått lära sig. Cecilia 

uttrycker liknande tankar och menar att hon tror att eleverna lär sig om man arbetar 

med kroppen och varierat.  

 

Agneta beskriver att de ofta integrerar de naturvetenskapliga ämnena med ämnet bild 

men att syftet med ämnesintegrationen varierar. Den främsta anledningen till 

ämnesintegrationen är för att förstärka lärandet genom att vidga förståelsen. Ibland 

sker det för att bidra till en varierad undervisning och ibland är det i syfte att eleverna 

ska få sitta och ta det lugnt en stund.  

 

Alla lärare i studien tycks vara överens om att lärandet blir lustfyllt när bildämnet 

integreras i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Daniel beskriver 

exempelvis att eleverna ofta blir stolta över sina verk och att de tycker att det är roligt 

att arbeta med bild. Även Sarah tror att hennes elever tycker att det är roligt att arbeta 

ämnesintegrerat med bild och de naturvetenskapliga ämnena.  
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6.2 Upplevda hinder och möjligheter med ämnesintegration 
I arbetet med att integrera bildämnet med de naturvetenskapliga ämnena upplever 

lärarna att de ser många möjligheter, men att det även finns hinder med denna 

ämnesintegrering. Det som framstår som det vanligaste hindret bland lärarna är bristen 

på tid för att genomföra en ämnesintegrerad undervisning. Agneta berättar att hon inte 

vill att de bara ska rita utan även arbeta med varierade material och att det i sin tur är 

tidskrävande. Det är både bristen på tid och de faktum att Daniel inte ansvarar för 

bildlektionerna i sin klass som utgör ett hinder för Daniel. Han berättar att ”Om man 

hade kunnat plocka in NO:n i tekniken, i bilden, så blir det lättare att få mer tid. Man 

vill också hinna med innehållsstoffet men även det här kreativa runtomkring”, men i 

och med att organisationen ser ut som den gör blir det ett schema som inte är fullt så 

flexibelt som Daniel skulle önska. John beskriver att tiden är lite extra svår att få att 

räcka till när det ska arbetas med praktiska saker, som till exempel utrustningen för 

lektionen. ”Det är svårt att hinna med att presentera uppgiften, att göra uppgiften och 

samlas efteråt och prata om uppgiften också ska det torkas av bord, penslar”. John 

ansvarar även för bildundervisningen och har lektionerna efter varandra i schemat 

vilket underlättar och gör honom mer flexibel i sin planering mot vad till exempel 

Daniel kan vara som endast ansvarar för undervisningen i de naturvetenskapliga 

ämnena.  Bristen på tid medför även att John många gånger inte hinner återkoppla efter 

lektionen så mycket som han skulle önska.  

 

Utrustningen är ett återkommande hinder bland lärarna i studien. Tim upplever 

utrustningen som kan användas i bildämnet som ett hinder eftersom han tycker att det 

är besvärligt att plocka fram sakerna medan det för Agneta ibland handlar om bristen 

på utrustning. Agneta beskriver att det eleverna gör i de naturvetenskapliga ämnena 

ska dokumenteras och att det kan göras genom att fotografera det dem gjort. Hon 

menar att det inom kursplanen för bildämnet står skrivet att eleverna ska fotografera 

och föra in fotona i dataprogram. Detta är något Agneta inte kunnat göra med sina 

elever då det inte finns tillräckligt med datorer på skolan.   

 

”Det finns ju massor med möjligheter. Det handlar bara om att skapa förutsättningar 

och tid för det tänker jag” säger Daniel. Han anser att de naturvetenskapliga ämnena är 

viktiga och han vill få till så mycket som möjligt under de undervisningsminuter i 

veckan som de har tilldelats. Agneta ser det som en stor möjlighet för eleverna att tänka 

ett steg längre vid till exempel skapande och konstruktion av någonting. Då får eleverna 

fundera på hur det faktiskt ser ut och hur det fungerar för att kunna rita av eller bygga 

en liknande modell. Agneta upplever även att eleverna får en annan förståelse för de 

naturvetenskapliga ämnena om de även arbetar med bild.  

 

Denna ämnesintegration möjliggör, enligt Sarah, en undervisning som blir enklare och 

mer konkret för eleverna, vilket kan underlätta för elever med behov av särskilt stöd. 

Cecilia uttrycker ”Det är nog bara fantasin som sätter gränser” när hon samtalar om 

möjligheter vid integreringen av bildämnet med de naturvetenskapliga ämnena. Hon 

tror även på vikten av att variera arbetssätt för att inlärning ska ske. Hon beskriver även 

att hon tror att kunskaperna befästs bättre när de får arbeta med någonting annat än att 

läsa, skriva, undersöka eller se på film, vilket de vanligtvis får göra. Även Daniel 

instämmer med att undervisningen ofta utformas på ett sådant sätt att eleverna 
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aktiveras genom att titta, skriva eller läsa. Daniel beskriver att han gärna vill få in mer 

varierad undervisning i de teoretiska ämnena så att det blir mer praktiskt för eleverna, 

genom estetiska lärprocesser som bild och drama.  

6.3 Arbetssätt för ämnesintegrering 
Arbete med vattnets kretslopp, rymden och näringskedjor är populära och 

återkommande områden att integrera med bildämnet, vilket kan utläsas i intervjuerna 

med informanterna.  

 

Både Cecilia och John arbetar ämnesintegrerat när de undervisar om näringskedjor. 

Cecilia använder sig av tvådimensionella bilder medan John, utöver detta, även låtit 

tillverka en tredimensionell pyramid för att illustrera producenterna i 

näringspyramiden. När lärarna arbetar ämnesintegrerat med arbetsområdet Rymden 

så arbetar Cecilia och Agneta tredimensionellt för att illustrera solens, jordens och 

månens rörelser. Daniel arbetar tvådimensionellt, men även av drama, dör att gestalta 

rörelserna. Agneta arbetar även tvådimensionellt med stjärnbilder och har genomfört 

en föreställning om rymden där flera olika estetiska uttrycksformer integrerats med 

lärandet om rymden. I arbetet med vattnets kretslopp arbetar Agneta och Cecilia både 

två- och tredimensionellt. Sarah anser att man med hjälp av att arbeta tematiskt så kan 

bilden integreras på ett bra sätt. Det framkommer inte om Sarah ofta arbetar tematiskt. 

Det gör däremot Tim. När Tim arbetar tematiskt med sina elever så försöker de 

integrera så många ämnen som möjligt och han inser att det ofta blir så att de planerar 

in bilden mycket i det tematiska arbetet. Daniel önskar att de kunde arbeta med 

tematiskt på hans arbetsplats. Om de skulle göra det tror Daniel att de skulle kunna 

arbeta mer med att integrera bild med de naturvetenskapliga ämnena. Han menar att i 

och med att skolan organiserat sig på ett sätt som gör att de som arbetar i klasserna 

arbetar som ämneslärare blir det svårare att planera och genomföra tematiska arbeten.  

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Onekligen har estetiken en betydande roll i undervisningen av de naturvetenskapliga 

ämnena. Det framgår i bakgrunden men även vid intervjuer med de deltagande lärarna 

i studien.  

 

7.1.1 Lärare arbetar omfattande och varierat med denna ämnesintegration 

Estetiska aktiviteter kan med fördel färgas in i olika ämnen i läroplanen (Design Council, 

1987). Det kan ses som en uppmuntran till ett mer tematiskt arbetssätt. I läroplanen 

(Skolverket, 2018) sår det också att olika estetiska uttrycksformer ska vara inslag i 

skolans verksamhet. Det involverar enligt mig även de teoretiska ämnena och däribland 

de naturvetenskapliga. Det står också i kursplaner för de naturvetenskapliga ämnena 

att ett syfte är att utveckla estetiska uttryck (Skolverket, 2018) vilket motiverar varför 

bild också ska integreras med dessa ämnen. Det visar sig att lärarna i min studie också 

arbetar rätt omfattande med att integrera naturvetenskap och bild i sin undervisning. 

Bland annat ska ämnet bild innefatta olika sätt att arbeta med bildframställning samt 
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arbete med olika material och tekniker (Skolverket, 2018). Alla lärare i studien beskriver 

att det är en medveten och planerad ämnesintegrering när de planerar att integrera de 

naturvetenskapliga ämnena med bildämnet, men ändå verkar det som att de ofta landar 

i att eleverna ska rita och skriva till en text om det de lärt sig. De arbetar med olika 

tekniker, som olika två- och tredimensionella verktyg, men vanligast är ändå att 

eleverna får rita. Agneta beskriver att hennes elever ibland får jobba med bild för att 

eleverna ska få ta det lugnt en stund. Enligt mig verkar det som att bildämnet hos 

Agneta inte har ett huvudsyfte för att utveckla elevernas lärande om naturvetenskap 

utan istället är ett varierande arbetssätt där de i denna variation får slappna av.  

 

Att arbeta varierat är återkommande bland de medverkande lärarna i studien. Cecilia 

tror att eleverna lär sig det hon tänkt att de ska lära sig om de får arbeta med kroppen 

och varierat. Lärarna i studien är inte heller helt överens om vilket ämne integrationen 

ska utgå ifrån. John är tydlig med att det är utefter planeringen i de naturvetenskapliga 

ämnena han avgör om bilden har möjlighet att integreras eller inte, medan Cecilia 

tycker att det är roligt att utgå från bildteknikerna för att planera vad som fungerar i 

det området de ska arbeta med. Dessa två infallsvinklar ger mig dubbla budskap kring 

vilket ämne planeringen bör utgå ifrån. Jakobson och Wickman (2015) drar slutsatsen 

att bildämnet och de naturvetenskapliga ämnena är kompatibla och kan kombineras, 

men att det estetiska syftet ibland hade ett större fokus än det naturvenskapliga syftet. 

Med andra ord så främjar inte alltid bildämnet de naturvetenskapliga ämnena vid en 

sådan ämnesintegration. I stycket nedan förstärks resonemanget om att det är resultatet 

och det estetiska som riskerar att hamna i fokus vid integreringen av de 

naturvetenskapliga ämnena med bildämnet. 

 

7.1.2 Möjligheter och hinder vid ämnesintegrering 

Att lärandet ämnesintegrerat med bild och de naturvetenskapliga ämnena ska vara 

lustfyllt återkommer bland alla lärare i studien samt i den bakgrunden. Daniel, till 

exempel, berättar att hans elever tycker att det är roligt att arbeta med bild och att de 

upplever en stolthet över sina verk. Det framkommer i Johanssons (2012) studie att även 

lärarna där vill att eleverna ska tycka att de naturvetenskapliga ämnena är roliga och 

därför integrerar estetik med de ämnena. Även i Watts (2005) och Dove, Everett och 

Preeces (1999) studier framkommer det att det viktigaste, i grundskolans lägre åldrar, 

är att barnen tycker att det är roligt med de naturvetenskapliga ämnena. Det kan därför 

ses som att det är viktigt att lärandet i de naturvetenskapliga ämnena ska vara lustfyllt 

och att det är därför både medverkande lärare i studien samt lärare i forskningen många 

gånger använder sig av estetiska uttrycksformer som bildämnet.  

 

Forskningen visar även andra vinklar på det lustfyllda lärandet som inte alltid tycks 

vara en fördel för ämnesintegrationen. Johansson (2012) beskriver att det många gånger 

vid integrering av bildämnet med de naturvetenskapliga ämnena spelar mindre roll om 

resultatet av vad eleverna producerar är vetenskapligt rätt eller inte. Ekström (2019) 

överensstämmer med att fokuset hamnar på resultatet av vad som producerats snarare 

än processen med arbetet, som innefattar samtalet och lärandet om vad som sker. 

Roden (2008) samt Jakobson och Wickman (2015) överensstämmer om att eleverna kan 

producera fina och estetiska bilder men att de då blir fantasifulla och inte 

verklighetstrogna. Men Dove, Everett och Preece (1999) menar att det är en fördel för 
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läraren att dessa missuppfattningar blir synliga. Det gör att läraren blir medveten om 

att eleven möjligtvis inte förstått hur det de ska gestalta ser ut eller fungerar. Men att 

använda bild för att bedöma elevernas kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena är 

något Dove, Everett och Preece (1999) upplever kan hindra eleverna att visa det de lärt 

sig. 

 

Dove, Everett och Preece (1999) presenterar i sin studie att det finns en nackdel med att 

använda sig av bild för att tydliggöra elevernas kunskaper i de naturvetenskapliga 

ämnena. Nackdelen är att eleverna kanske inte har förmågan att använda sig av den 

valda bildtekniken för att visa sina kunskaper. Läraren kan därför ha svårt att bedöma 

huruvida eleven förstått och lärt sig det den förväntades att lära sig. Det som gör detta 

lite extra intressant, i min mening, är att lärarna i min studie aldrig nämner att bilden 

ska vara en nackdel på det här sättet. De nämner bara fördelar och verkar inte tänka på 

att detta kan vara en ämnesintegration som kan hindra vissa elever från att visa eller 

utveckla sina kunskaper. Men lärarna pratar istället om att denna ämnesintegration kan 

vara en fördel för elever som annars har det utmanande i de naturvetenskapliga 

ämnena. I bakgrunden beskrivs hur lärande i naturvetenskap, med ett estetiskt 

perspektiv, ger en helhetssyn av lärandet och kan bidra till att fler elever engagerar sig 

i den naturvetenskapliga ämnena (Girod & Wonng, 2002). Det är något som Sarah och 

Daniel verkar hålla med om. Daniel tror att elever som lär sig på olika sätt har en bättre 

chans att få visa vad de kan genom att arbeta med bildämnet integrerat med de 

naturvetenskapliga ämnena och Sarah använder sig av bilder som stöd i sin 

undervisning i de naturvetenskapliga ämnena.  

 

Utrustningens betydelse är något Tim och Agneta belyser. Tim upplever 

bildutrustningen som ett hinder eftersom han anser att det är besvärligt att plocka fram 

allt och att plocka bort. Agneta menar istället att det är bristen på utrustning som 

hindrar henne från att använda bilden som hon skulle vilja. Appleton (2002) visade i 

sin studie att lärare begränsas i undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena när 

det inte finns det utbud av utrustning som behövs. För att ha förutsättningarna för en 

lyckad ämnesintegration tolkar jag det som att det är viktigt att utrustningen, och 

därmed förutsättningarna, finns för att genomföra aktiviteten. Inställningen att det är 

besvärligt att plocka fram och plocka bort utrustningen är intressant.  

 

De gamla förställningarna av vad de naturvetenskapliga ämnena ska innefatta är något 

både Cecilia och Sarah påverkas av. Som Wickman (2006) skriver så formuleras det två 

olika motsättningar om gamla förställningar i diskussionerna om relationen mellan 

naturvetenskap och estetik. Genom att dessa två praktiker upplevs som varandras 

motsatser och mycket olika varandra överensstämmer Cecilias och Sarahs tankar om 

ämnesintegrationen, att föreställningarna om vad som innefattas i det 

naturvetenskapliga inte går ihop med det estetiska. De gamla förställningarna anser jag 

därför kunna ses som ett hinder för ämnesintegrering av bildämnet med de 

naturvetenskapliga ämnena. Men Wickman (2006) menar att dessa ämnen är 

kompatibla trots att de är varandras motsatser. Det kan jämföras med Cecilias och 

Sarahs inställning till detta. De upplever att de har en lyckad ämnesintegration när den 

väl sker så är de gamla föreställningarna återkommande och därför fortfarande något 
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som hindrar dem att integrera bildämnet med de naturvetenskapliga ämnena mer 

frekvent.  

 

7.1.3 Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att eleverna lär sig naturvetenskap genom 

att använda sig av estetiska uttrycksformer. Det uttrycker de deltagande lärarna i 

studien och det går att utläsa i bakgrunden. Men även om det kan konstateras att ett 

lärande sker verkar det som att det många gånger blir fokus på bildämnet, snarare än 

att det ska visa elevernas kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. 

Naturvetenskapen blir sekundär och det blir viktigare vilket resultat som presenteras 

snarare än processen, enligt forskningen. De medverkande lärarna ser inte så många 

andra hinder än tiden och utrustningen. Eftersom denna studie utgår från en 

fenomenografisk ansats så är det enda som ska studeras det som lärarna uppfattar och 

upplever och så som jag samlat in resultat och ställt intervjufrågor ha de inte meddelat 

mig att de uppfattat några negativa aspekter kring lärandet hos eleverna. Denna studie 

får mig att reflektera över hur jag, som lärare, skulle kunna tänka vid planering av 

framtida ämnesintegrationer med de naturvetenskapliga ämnena och bildämnet. De 

konstaterade hindren anser jag vara viktiga att vara medveten om för att 

ämnesintegrationen ska gynna elevernas lärare i så stor utsträckning som möjligt. 

Denna studie har också visat hur de gamla föreställningarna om vad som ska ingå i de 

naturvetenskapliga ämnena påverkar lärare, även om de försöker att bortse från dem.  

7.2 Studiens validitet och generaliserbarhet 
Jag anser att min studie har relativt representativa lärare för undervisande lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena, trots att de endast var de sex medverkande lärare. De 

deltagande lärarna har arbetat olika länge som lärare. De har även olikheter i 

behörigheter som gör det intressant. Studien har en lärare som undervisar både i de 

naturvetenskapliga ämnena och bildämnet, den har även två lärare som har 

behörigheten för att undervisa i båda ämnena men som för tillfället undervisar i endast 

de naturvetenskapliga ämnena. Studien har även deltagare utan behörighet i bildämnet. 

Det anser jag ger en mer representativ studie av lärare generellt som undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnena där behörigheter och undervisande ämnen kan variera, 

även om antalet är för få för att generalisera i stort. 

 

Jag har även funnit saker i min studie som skulle kunna förändras för att öka studiens 

validitet. Genom att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod har jag fått en mer 

fördjupad bild av hur lärare upplever ämnesintegrationen. En sådan fördjupad bild 

hade jag inte fått genom ett kvantitativt datainsamlande. Har jag haft en kvantitativ 

forskningsmetod hade jag däremot kunnat få ett större antal medverkande lärare, men 

då hade jag behövt anpassa enkätfrågor som möjliggjort att informanterna kunnat ge 

enkla och inte så välutvecklade svar. Och då är frågan om jag hade kunnat besvara mina 

frågeställningar. 

 

Genom att endast ha använt mig av ljudupptagning, jämfört med videoupptagning, vid 

insamlandet av material finns det risk att viss information ändå uteblivit. Då 

videoupptagningar även fångar den ickeverbala kommunikationen uteblir den när jag 
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väljer en materialinsamlingsmetod som inte erbjuder dokumentation av det som inte 

sker i talet (Denscombe, 2013). Mitt val av materialinsamlingsmetod kan därför ha en 

inverkan på studiens validitet. Jag hade kanske kunnat få ett mer trovärdigt resultat om 

den ickeverbala kommunikationen också hade dokumenterats. Mitt val av urval kan 

också påverka validiteten i mitt resultat. Bekvämlighetsurvalet som utgår från de 

informanter som finns närmast till hands innebär att resultatet hade kunnat förändrats 

om andra informanter tillfrågats. Det gör även studien mindre generaliserbar eftersom 

det inte går att dra generella slutsatser av vad lärare känner inför denna 

ämnesintegration.  

7.3 Förslag till vidare forskning 
Något som jag varit intresserad av att undersöka, men som jag inte funnit mycket 

forskning om är hur lärare arbetar ämnesintegrerat med bildämnet och de 

naturvetenskapliga ämnena. Jag skulle önska vidare forskning som ger konkreta 

resultat på hur denna ämnesintegration kan se ut i verksamheten för att undvika att de 

naturvetenskapliga ämnena inte blir sekundärt jämtemot bildämnet. Ett annat förslag 

till vidare forskning skulle varit en kvantitativ studie som undersökte hur ofta lärare 

arbetar ämnesintegrerat med de naturvetenskapliga ämnena och bildämnet. Det är 

också något jag upplever som svårt att finna, men som jag tror skulle ge en intressant 

bild av hur det ser ut runtom i skolorna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 
Missivbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Linnea och läser min sista termin på grundskollärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 vid 

Mittuniversitet. Nu skriver jag mitt självständiga arbete i naturvetenskap och 

planerar att göra en undersökning där jag behöver samla in empiriskt material 

från lärare som undervisar i naturvetenskap. 

 

Mitt självständiga arbete kommer fokusera på estetiska lärprocesser, i 

huvudsak bildämnet, och dess integration med de naturvetenskapliga ämnena 

biologi, kemi och fysik. Syftet med min studie är att undersöka i vilken 

omfattning lärare använder sig av estetiska lärprocesser i undervisningen i de 

naturvetenskapliga ämnena, hur en sådan undervisning kan se ut och lärares 

inställning till denna ämnesintegration. För att genomföra min studie behöver 

jag samla in material i form av intervjuer. Därför söker jag legitimerade lärare 

som undervisar i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 som är 

intresserade av att bidra med empiriskt material till min studie. Intervjun 

beräknas ta 15–30 minuter.  

 

I min studie använder jag mig av vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. 

Som skola och lärare är ni/du anonyma i denna undersökning. I min studie 

kommer jag att ersätta era namn med namn som John o.s.v. och det ska inte 

finnas något i mitt arbete som kan visa på vilken skola du som lärare arbetar på 

eller vem du är. Vid intervjun planerar jag att göra en ljudinspelning för att 

dokumentera intervjun. Jag är den enda som kommer att lyssna på 

ljudinspelningen och när jag inte behöver den längre kommer den att raderas. 

Som deltagare i studien har du rätt att ångra ditt deltagande och jag kommer 

då inte att använda mig av det insamlade materialet från dig. 

 

 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig via mejl: 

 

Linnea Sandin: lisa1502@student.miun.se  

 

Ni får även höra av er till min handledare Nina Eliasson via mejl: 

Nina Eliasson: nina.eliasson@miun.se  

mailto:lisa1502@student.miun.se
mailto:nina.eliasson@miun.se


 

II 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
Vilka årskurser och ämnen är du behörig att undervisa i?  

 

Hur länge har du arbetat som legitimerad lärare?  

 

Brukar du arbeta med ämnet bild när du undervisar med de naturvetenskapliga 

ämnena?  I vilken utsträckning/omfattning gör du det? 

 

Om du gör det, varför gör du det? Om du inte gör det, varför gör du inte det? 

 

Hur kan bildämnet integreras i undervisningen i de naturvetenskapliga 

ämnena? Om du integrerar bild och NO, kan du ge några exempel på hur? Om 

inte, hur skulle dessa kunna integreras? 

 

Vilka hinder och/eller möjligheter upplever du med att integrera bild och de 

naturvetenskapliga ämnena?  

 

Vad är det som gör att du upplever dessa som hinder och/eller möjligheter? 

 


