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I 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur elever skapar mening och 

förståelse i NO-undervisningen genom estetiska lärprocesser. För att försöka 

svara på detta har två lektioner observerats i en årskurs fyra och eleverna har 

intervjuats två gånger. Först observerades en lärarledd lektion i klassrummet 

sedan observerades en lektion som leddes av en danspedagog. Ämnet som 

bearbetades under båda lektionerna var fotosyntesen. Efter varje lektion 

intervjuades eleverna enskilt. Det insamlade materialet analyserades utifrån en 

praktisk epistemologisk analys för att synliggöra hur eleverna skapade mening 

genom de estetiska uttrycksformerna. Analysen har sin utgångspunkt i Deweys 

pragmatiska tankar och teorier om estetiska erfarenheter samt även Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande. Resultatet av studien visar att de estiska 

inslagen i NO-undervisningen hjälpte eleverna att skapa mening och förståelse 

för det naturvetenskapliga ämnet som de arbetade med. Genom dansen kunde 

eleverna förkroppsliga kunskapen om fotosyntesen och göra den till sin egen 

och på så sätt skapa mening åt ord som de upplevde som svåra. 

 

 

 

Nyckelord: Estetiska lärprocesser, estetiska erfarenheter, NO-undervisning, 

grundskolans tidigare år 
 



II 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................... 1 

2 Bakgrund .................................................................................................... 3 

2.1 Vad säger läroplanen om de naturvetenskapliga ämnena i skolan? .......... 3 

2.2 Centrala begrepp ............................................................................................... 4 

2.2.1 Estetik, estetisk ........................................................................................... 4 

2.2.2 Estetiska lärprocesser................................................................................. 4 

2.3 Tidigare forskning ............................................................................................. 5 

2.3.1 Estetiska lärprocesser................................................................................. 5 

2.3.2 Dans som estetisk uttrycksform ............................................................... 6 

2.3.3 Estetik och naturvetenskap ....................................................................... 6 

2.3.4 Svårigheter med det estetiska i undervisningen.................................... 8 

3 Syfte och frågeställning ............................................................................. 9 

4 Teoretiska utgångspunkter...................................................................... 10 

4.1 Pragmatismen .................................................................................................. 10 

4.2 Deweys pragmatiska teorier om estetiska erfarenheter ............................. 10 

4.3 Vygotskijs sociokulturella perspektiv .......................................................... 11 

4.4 Praktisk epistemologisk analys ..................................................................... 12 

5 Metod ........................................................................................................ 13 

5.1 Observationer och intervjuer ......................................................................... 13 

5.1.1 Praktisk epistemologisk analys för att analysera data ........................ 13 

5.1.2 Metoddiskussion ...................................................................................... 14 

5.2 Urval och begränsningar ................................................................................ 15 

5.3 Etiska överväganden ....................................................................................... 15 

Informationskravet ........................................................................................... 16 

Samtyckeskravet ................................................................................................ 16 

Konfidentialitetskravet ..................................................................................... 16 

Nyttjandekravet ................................................................................................. 16 

Samtyckesbrev ................................................................................................... 16 

6 Resultat ..................................................................................................... 17 

6.1 Den lärarledda lektionen i klassrummet ...................................................... 17 



III 
 

6.2 Lektionen med danspedagogen .................................................................... 19 

6.3 Intervjuerna ...................................................................................................... 20 

6.4 Analys av observationerna och intervjuerna ............................................... 22 

7 Diskussion och slutsats .......................................................................... 27 

7.1 Slutsats .............................................................................................................. 29 

7.2 Förslag till fortsatt forskning.......................................................................... 30 

Referenser ................................................................................................... 31 

Bilagor .......................................................................................................... 34 

Bilaga 1 Intervjufrågor .......................................................................................... 34 

 



 

1 
 

1 Inledning 

Estetiska lärprocesser är kanske inte det första man tänker på när man tänker 

på naturvetenskap i skolan, men man kan egentligen fråga sig varför. Att se, 

höra, luka, smaka och känna är något som sker naturligt i våra liv. Ett bortfall 

av något av dessa sinnen eller en nedsättning av dess funktioner påverkar vår 

möjlighet att fullt ut uppleva vår omgivning. Våra sinnen ger oss tillsammans 

en bild av verkligheten omkring oss. På grund av att vi tolkar våra sinnen olika 

så tolkar vi även vår omgivning olika. Med verklighet menar jag allt som vi 

möter i våra liv dagligen. Säljö (2014) beskriver hur man utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv använder sig av begreppet mediering som handlar om 

att människor använder redskap eller verktyg för att förstå omvärlden och för 

att agera i den. Enligt författaren menade Vygotskij att människan använder sig 

av två olika slags redskap: språkliga och materiella för att förstå omvärlden. Det 

språkliga redskapet är t.ex. bokstäver, tecken, symboler som vi använder för att 

tänka och kommunicera. Dessa språkliga redskap är formade av den kultur de 

används i. Det materiella redskapet är ett fysiskt redskap vi kan använda oss av 

för att tolka omvärlden t.ex. en spade eller ett tangentbord. Säljö menar dock att 

det är svårt att skilja dessa redskap från varandra då de ofta är varandras 

förutsättning. Enligt Vygotskij upplever vi inte världen direkt utan våra 

upplevelser måste ske genom dessa olika redskap. När eleverna kommer till 

skolan förväntas de lära sig någonting och styrdokumenten ger klara signaler 

om vad som förväntas läras ut men styrdokumenten ger inga klara metoder för 

hur denna kunskap ska förmedlas utan lärarna har ett stort friutrymme att 

använda sig av när det gäller detta.  

Undervisning i naturvetenskap har enligt Jakobsson (2009) två huvudsakliga 

syften. Det första är att ge utbildning åt framtidens naturvetare, det andra är att 

ge folket allmänbildning. Detta är något som Sjøberg (2000) också belyser och 

argumenterar för. Författaren beskriver fyra argument varför naturvetenskap 

är viktigt att lära sig: 

1. Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam 

förberedelse för yrke och utbildning i ett högteknologiskt och 

vetenskapsbaserat samhälle. 

2. Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av 

att bemästra vardagslivets i ett modernt samhälle. 

3. Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för 

initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

4. Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans 

kultur. 

                                                                                         (Sjøberg, 2000 s. 219) 

Sjöberg visar genom sina argument att naturvetenskap är både viktigt och 

nyttig utifrån flera olika perspektiv och bör erbjudas åt alla som allmänbildning. 
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Även om naturvetenskap är ett viktigt ämne i skolan som innefattar biologi, 

fysik och kemi, kan det upplevas som ett ämne som är svårt att förstå och ta till 

sig (Anderhag, 2014). Ofta har NO-undervisningen en traditionell struktur som 

är analytisk, objektiv, logisk, metodisk och lärarstyrd där det handlar om att 

överföra kunskap till eleverna (Anderhag, 2014, Girod, Rau, Schepige, 2003, 

Jakobsson, 2008, Ødegaard, 2003). Undersökningar som t.ex. TIMSS (Skolverket, 

2015) visar att eleverna tappar intresse för naturvetenskap i de högre 

årskurserna. Studien visar också att högpresterande elever är mer positiva till 

ämnet. Det finns en del forskning som handlar om elevernas intresse för 

naturvetenskap, både Anderhag (2014) och Oskarsson (2011) belyser skillnaden 

mellan elevernas vardagliga intressen och den undervisning de möter i skolans 

naturvetenskapliga ämnen. Oskarsson (2011) fångar i titeln på sin 

doktorsavhandling Viktigt - men inget för mig ett av grundproblemen med att 

eleverna inte får intresse för naturvetenskapen. Enligt författaren tycker 

eleverna att naturvetenskap är viktigt med de har svårigheter med att förstå 

vad det har för nytta av den i vardagslivet och många elever menar att det inte 

är något som passar dem, då det upplevs som svårt och abstrakt. Anderhag 

(2014) menar att de finns brister i lärarnas förmåga att bygga broar mellan 

elevernas intresse och de ämnesområden man behandlar under lektionerna. 

Författaren menar att detta kan vara en av orsakerna till att intresset för de 

naturvetenskapliga ämnena svalnar eller inte infinner sig alls. Anderhag 

belyser i sin undersökning att eleverna måste upptäcka naturvetenskapens 

idéer både kognitivt och estetiskt. I och med att elever tar in kunskap på olika 

sätt kan de estetiska uttrycksformerna och lärprocesserna vara med och hålla 

kvar och berika elevernas intresse och förståelse för naturvetenskap. De 

estetiska lärprocesserna handlar inte om att göra naturvetenskapen roligare 

utan målet är att eleverna ska skapa mening och förståelse för de 

naturvetenskapliga idéerna. 
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2 Bakgrund 

Kommande stycken ger en bakgrundsförståelse för studiens innehåll. Först 

bearbetas vad läroplanen i grundskolan säger om de naturvetenskapliga 

ämnena. Därefter följer ett stycke som reder ut centrala begrepp som används 

i studien. Detta följs av en litteraturgranskning av estetiska lärprocesser, dans 

som uttrycksform och estetiska lärprocesser och naturvetenskap. Slutstycket 

handlar om svårigheter med estetiska lärprocesser i undervisningen.  

2.1 Vad säger läroplanen om de naturvetenskapliga ämnena i 

skolan? 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (Skolverket, 

2011) lyfter fram människans nyfikenhet som ett av naturvetenskapens 

ursprung. Människan har ett behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld 

och naturvetenskapen är en väg mot det målet. Genom att få kunskap om oss 

själva och den värld vi omges av kan människan enligt Skolverket få redskap 

för att påverka och bidra till en hållbar utveckling. LGR 11 (Skolverket, 2011) 

framhåller att eleverna under sin skoltid ska utveckla olika förmågor för att 

aktivt kunna delta i samhället. Eleverna ska utveckla förmågan att använda 

naturvetenskaplig kunskap för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör det omgivande samhället. Eleverna ska även utveckla 

förmågan att genomföra systematiska undersökningar och använda 

naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

olika samband. Det förmågor som beskrivs i de olika kursplanerna för NO-

ämnena är upplagda på samma sätt men riktar sig mot innehållet i de olika 

ämnena. Sjøbergs (2000) fyra argument för naturvetenskap som allmänbildning 

kan tydligt kopplas till skolans uppdrag i LGR 11 (Skolverket, 2011) vad gäller 

den naturvetenskapliga undervisningen. Ekonomi-, nytto-, demokrati- och 

kulturargumentet svarar väl mot de mål som kursplanerna beskriver i de olika 

förmågorna som ska utvecklas hos eleverna. Det centrala innehållet i 

kursplanerna beskriver vad som förväntas bearbetas i de olika ämnen men de 

ger inga riktlinjer för hur och var undervisningen ska ske.  Kursplanerna för de 

naturorienterande ämnena är en del av läroplanen som gäller i Sverige och 

läroplanen bör läsas och tolkas i sin helhet.  De inledande kapitlen i läroplanen 

innefattar skolans värdegrund och uppdrag samt de övergripande målen och 

riktlinjerna för skolan. I dessa kapitel framgår att undervisningen ska ske i en 

viss anda av likvärdighet och demokrati. En varierad undervisning som skapar 

förutsättningar för att alla elever i skolan ska kunna nå målen är tydligt 

framskriven i kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag. Skolan ska 

stimulera eleverna till att utveckla en lust till ett livslångt lärande.  
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2.2 Centrala begrepp 

Denna undersökning handlar om de estetiska inslagen i 

naturvetenskapsundervisningen.  I och med att begreppet estetik kan tolkas på 

olika sätt följer nedan en kort beskrivning av vilken tolkning som läggs i 

begreppen estetik och estetiska lärprocesser i detta arbete. 
 

2.2.1 Estetik, estetisk 

Ordet estetik är ett begrepp som innefattar mycket och tolkas olika. Lindgren 

(2006) beskriver estetik som ett ämne där man studerar hur människor 

uppfattar sin verklighet med sina sinnen. Enligt Nationalencyklopedin betyder 

ordet estetisk, vacker och konstnärlig. Jakobsson (2008) belyser hur vi människor 

ofta helt naturligt använder estetiska uttryck när vi bedömer något t.ex. att 

något är vackert eller fult och även känslorna är inblandade enlig författaren i 

och med att vi bedömer om saker är trevligt eller otrevligt. Här måste vi åter 

tänka på hur begreppet estetik tolkas och som Lindgren (2006) beskriver estetik 

är det relaterat till hur vi uppfattar vår omgivning med våra sinnen. Anderhag 

(2014) och även Jakobsson (2008) och Girod, m.fl. (2003) betonar det estetiska i 

språket och den kommunikation som sker i undervisningen och hur det är med 

och utvecklar förståelsen för ämnet. Lindgren (2006) skriver i 

forskningsöversikten i sin avhandling att fältet estetik kan ses från två 

perspektiv. Dels från den traditionella betydelsen att det knyts till konstnärliga 

ämnen och dels från att estetik kan återfinnas i allt vi möter i vår vardag. 

Författaren visar även skillnader som finns globalt i tolkningen av begreppet 

estetik. I engelskans ord art som vi översätter med ordet konst kan flera 

tolkningar förekomma. Det engelska ordet relaterar ofta till bildkonst medan vi 

i Sverige har ordet konst som ett samlingsbegrepp för de skilda konstarterna, 

alltså olika sätt att uttrycka konst t.ex. dans, drama, poesi enligt Lindgren (2006).  
 

2.2.2 Estetiska lärprocesser 

Genom ordet estetisk och dess relation till ordet konstnärlig hamnar vi lätt i de 

praktiska uttrycksformerna för det estetiska. Estetiska lärprocesser visar sig ofta 

i form av konstnärliga uttrycksformer men basförståelsen finns i det 

ursprungliga begreppet estetik som enligt Lindgren (2006) handlar om hur vi 

tolkar verkligheten genom våra sinnen. Jakobsson (2008) menar att man genom 

estetiska aktiviteter som t.ex. bild kan undersöka vad det estetiska betyder för 

lärandet och hur dessa aktiviteter relaterar till de estetiska erfarenheterna som 

uttrycks i språket. Författaren baserar detta på Deweys teori om att det behövs 

kreativa inslag i elevernas lärprocess. Dewey förknippas ofta med uttrycket 

learning by doing som innebär att barn lär sig genom att undersöka och pröva 

saker själva men även tillsammans med andra. Även det sociokulturella 

perspektivet framhäver människans behov av olika redskap för att förstå och 

tolka omvärlden (Säljö, 2014). Jakobssons (2008) resultat visar att eleverna får 
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olika slags förståelse för ämnet när de får använda olika uttrycksformer. Det 

estetiska erfarenheterna är på detta sätt en del av elevernas lärprocess. 

2.3 Tidigare forskning 

För att ge en grundförståelse för estetiska lärprocesser, dans som uttrycksform 

och estetiska inslag i NO-undervisningen kommer följande stycken att 

bearbeta dessa delar. Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion 

över svårigheter med estetiska inslag i undervisningen.  

2.3.1 Estetiska lärprocesser 

Att vi lär på olika sätt är nog de flesta eniga om. Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

betonar att det estetiska och det kreativa ska finnas med i undervisningen. 

Wiklund (2009) lyfter i sin bok När kulturen knackar på skolans dörr fram vikten 

av de estetetiska språkens plats i undervisningen i och med att det är med och 

utvecklar språket hos eleverna. Som tidigare nämnts är språket människans 

främsta redskap för att kommunicera och Wiklund försöker genom sin bok 

belysa språkets mångfald och hur det estetiska bör ha en fast plats i 

skolverksamheten och inte bara vara på besök. Läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011) har det estetiska inslagen med som en av grunderna för 

undervisningen. Wiklund (2009) visar hur det estetiska har blivit ett område för 

skolutveckling och måste bearbetas och befästas i hela skolverksamhetens 

styrkedja vilket även Lindgren (2006) befäster i sin studie. Aspán & Balldin 

(2017) understryker också elevernas rätt till estetiska uttryck i skolan. De 

grundar sina argument på skollagen men även FN:n konvention om barns 

rättigheter. Författarna menar att eleverna behöver få möjlighet att utvecklas i 

att uttrycka sig på olika sätt. Genom att utveckla förmågor att uttrycka sig får 

eleverna en stabil grund i delaktighet och demokrati som är viktiga 

grundstrukturer i samhället.  

 

Watts (2001) argumenterar för hur poesi kan användas som ett verktyg i 

undervisningen för att ge eleverna möjlighet att observera världen på ett 

annorlunda sätt vilket kan ge en djupare förståelse för olika ämnen. Författaren 

menar att eleverna genom att leka med ord i poesin får möjlighet att bearbeta 

och skapa förståelse och mening med begrepp som de möter i undervisningen. 

Författaren betonar att detta är speciellt viktigt när elevernas förståelse inte är 

fulländad utan att det finns luckor i kunskapen som behöver fyllas. Watts 

menar att eleverna måste få möjlighet att stärka sina emotionella dimensioner 

för att nå ett effektivt lärande. Även Ødegaard (2003) argumenterar för de 

konstnärliga uttrycksformerna i undervisningen. Författaren har i sina studier 

använt drama som verktyg och har genom studierna försökt visa hur drama 

kan vara med och knyta ihop ämnen i skolan med elevernas vardag. Enligt både 

Watts (2001) och Ødegaard (2003) är de estetiska inslagen en förutsättning för 

att eleverna ska kunna bygga broar mellan det vardagliga och det som sker i 
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skolan. Wickman & Jakobsson (2009) framhåller det estetiska som en inre 

drivkraft för lärande och författarna argumenterar för hur elevernas 

förutsättningar för att utvecklas till aktiva medborgare försvagas om man inte 

ser till elevernas behov av att skapa mening och förståelse för olika begrepp. 

Författarna beskriver detta som att eleverna får en överdos av det 

begreppsmässiga och på så vis förgiftas och får svårigheter att lära in nya 

begrepp i t.ex. naturvetenskap. De estetiska inslagen i undervisningen ger 

däremot eleverna möjlighet att få balans och skapa förståelse och mening med 

de begrepp som de möter.  

 

2.3.2 Dans som estetisk uttrycksform 

Det finns inte så mycket forskning om estetiska lärprocesser och det behövs mer 

forskning runt de olika estetiska uttrycksformerna (Watts, 2001, Lindgren, 2006). 

Dans är en estetisk uttrycksform och Alerby & Ferm (2006) beskriver dans som 

ett språk som hjälper oss att kommunicera. Författarna lyfter fram att mänsklig 

kommunikation behöver olika slags former av språk. Liksom allt vi upplever 

utsätts för tolkning så tolkas även de uttryck vi gör genom dans. Enligt 

författarna kan vi aldrig vara helt säkra på att vi når målet på det sätt som vi 

avsett med vår kommunikation. Vidare anser Alerby & Ferm att människor kan 

vara både utövare och åskådare till de estetiska språken, det viktiga är enligt 

författarna att kunskapen förkroppsligas och skapar mening och förståelse för 

individen. Kroppen med dess sinnen är en förutsättning för att uppleva något 

och även i dansen måste kroppen ses som något som kan användas som ett 

instrument eller verktyg för att inhämta kunskap. Författarna beskriver dansen 

i skolverksamheten som förkroppsligad kunskap som inhämtas på liknande 

sätt som annan kunskap och även den behöver tränas in. Det räcker inte att bara 

kunna bokstäver, grammatik eller glosor för att lära sig ett språk, man måste 

även förstå hur det ska användas i t.ex. meningar för att göra nytta. Så är det 

också med dansen enligt författarna, eleverna måste få träna och bli förtrogen 

med att det inte bara handlar om danssteg och rörelse utan att det finns en 

djupare dimension i dansen. När dans används som ett verktyg i 

undervisningen handlar det om en vilja att kommunicera och förkroppsliga den 

kunskap man besitter.  

2.3.3 Estetik och naturvetenskap 

Även om naturvetenskap kan upplevas som analytisk, objektiv, logisk och 

metodisk (Anderhag, 2014, Girod, m.fl., 2003, Jakobsson, 2008) finns det mycket 

i naturvetenskapen som kan kopplas till de estetiska och konstnärliga. Girod, 

m.fl. (2003) betonar att många naturvetenskapare ofta anser sitt arbete vara 

inspirerande och passionerat och många beskriver enligt författarna området 

naturvetenskap som något vackert. Författarna menar även att lärare i 

undervisningen kan hämta styrka från det estetiska och konstnärliga för att få 

eleverna att se skönheten, kraften och värdet i de naturvetenskapliga idéerna. 
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Watts (2001) lägger också vikt vid detta och menar att naturvetenskap och poesi 

liknar varandra genom att de båda har som mål att utforska det okända, att se 

kopplingar och relationer mellan olika fenomen. Författaren menar att man 

genom observationer av omgivningen, sinnesupplevelser och ett systematiskt 

användande av språket kan visa det dolda verkligheterna som finns i vår 

uppenbara verklighet. Watts (2001) menar att poesi mänskliggör 

naturvetenskapen och gör den till något som eleverna kan göra till sin egen 

kunskap. Detta med att göra kunskapen till sin egen är något som Ødegaard 

(2003) också försöker visa i sin studie om drama och naturvetenskap. 

Författaren belyser att eleverna genom drama kan omarbeta och rekonstruera 

den kunskap de inhämtar och på detta sätt koppla kunskapen till sina egna 

livserfarenheter. Författaren framhäver att naturvetenskap är en kunskap och 

utbildning för alla men för att nå dit behöver man hitta olika vägar för det finns 

ingen väg som passar alla enligt Ødegaard (2003).  

Jakobsson (2008) har undersökt estetikens betydelse för barns lärande i 

naturvetenskap. Enligt författaren innehåller en estetisk erfarenhet flera olika 

aspekter såsom, intellektuella, praktiska och emotionella upplevelser. Alla 

dessa aspekter är nödvändiga för att de tillsammans bildar en estetisk 

erfarenhet. Vidare undersöker Jakobsson vad de estetiska inslagen i 

undervisningen förmedlar om vad barn lär sig i naturvetenskap och hur olika 

uttrycksformer som t.ex. bild kan berika och fördjupa elevernas förståelse. 

Studierna visar att estetisk meaning-making, vilket kan översättas som att skapa 

estetisk mening med det som undervisas, följer med eleverna genom hela 

grundskolan. Även Ødegaard (2003) belyser estetikens betydelse i elevernas 

lärandeprocess för att skapa mening och förståelse. Enligt Ødegaard har 

undervisning i naturvetenskap historiskt sett fokuserat på att lära ut 

naturvetenskapliga fakta och inte fokuserat så mycket på hur eleverna skapat 

mening med den fakta de inhämtat.  

Jakobsson (2008) lägger stor vikt vid det talade språket i undervisningen som 

studierna visar innehåller många olika estetiska bedömningar både från elever 

och lärare. Studierna visar även att metaforer är vanlig i undervisningen genom 

att eleverna relaterar till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Även Girod, 

m.fl. (2003) betonar samtalet som framhäver det estetiska i undervisningen och 

som hjälper eleverna att skapa mening och göra kunskapen till sin egen 

erfarenhet. Wickman (2002) menar att lärandet är något som sker hela tiden när 

vi talar och handlar vilket gör att vi hela tiden måste omvärdera tidigare 

erfarenheter och koppla dem mot nya upplevelser och intryck. Genom estiska 

bedömningarna som t.ex. trevligt och otrevligt visar Jakobssons (2008) studierna 

att elevernas känslor är i nära relation med det estetiska erfarenheterna. 

Jakobsson menar att känslor har en central roll i elevers lärande i och med att 

en otrevlig känsla kan göra att lärandet stannar upp. Författaren hävdar att det 

estetiska bedömningarna och metaforerna är med och bygger broar mellan 
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elevernas känslor och upplevelser och den kunskap de förväntas lära i 

naturvetenskap. Jakobssons menar att det estetiska inte bara handlar om vad vi 

praktiskt gör i undervisningen utan även det vi skapar genom språket och hur 

det kan lägga grund för en djupare förståelse även i praktiskt estetiska 

aktiviteter som t.ex. bild, poesi, drama.  

 

2.3.4 Svårigheter med det estetiska i undervisningen 

I och med att det estetiska ofta förknippas med det konstnärlig finns det en stor 

risk att eleverna i överfokuserar på den estetiska delen av undervisningen och 

på detta sätt missar själva målet med undervisningens syfte (Anderhag, 2014, 

Girod, m.fl., 2003, Jakobsson, 2008, Lindgren, 2008, Ødegaard 2003).  Ødegaard 

(2006) belyser även att lärarna ibland känner sig främmande och osäkra inför 

de estetiska aktiviteterna och därför väljer att undvika dem och inte lägga så 

stor vikt vid dem i undervisningen. Detta stöder även Jakobsson (2008) när hon 

i sitt resultat visar hur problem kan uppstå när elev och elev eller lärare och elev 

inte uppfattar det estetiska i ämnet på samma sätt. Jakobsson påvisar att detta 

kan leda till missuppfattningar och även till att lärandeprocessen stannar upp. 

Lärarens roll i undervisningen är väl känd och har studerats under många år. 

Naturvetenskap förknippas ofta med att vara starkt lärarstyrd (Ødegaard, 2003) 

och även om man med de estetiska inslagen i undervisningen vill att eleverna 

ska känna sig mer delaktiga så är lärarens roll ändå enormt viktig enligt Girod, 

m.fl. (2003). Detta bekräftar även Jakobssons (2008) studier som visar att 

lärarens engagemang påverkar hur väl eleverna tar till sig innehållet.  

Lindgren (2006) betonar de gränsdragningar som görs i samband med skolans 

estetiska verksamhet och visar i sitt resultat att även om lärarnas friutrymme är 

relativt stort så sätter ändå dominerande diskurser i samhället ramar för 

handlingsutrymmet i skolan. Skolan har gått från att vara starkt statligt styrd 

till att vara mer fri enligt författaren men trots detta visar hennes studier att 

makt och styrning finns på alla nivåer även utanför läroplanerna. Detta gör att 

den estetiska verksamheten i skolan är beroende av en aktuell diskussion på de 

olika nivåerna som utövar makt och styr skolan.  

Watts (2001) anser att det finns för lite forskning inom området poesi och 

naturvetenskap. Detta gör enligt författaren att det är svårt att veta om de 

estetiska inslagen i undervisningen ger effekter för hur väl eleverna tar till den 

kunskap som läraren har som mål med undervisningen. Även Lindgren (2006) 

tar upp svårigheten med att genom vetenskapliga metoder fastlägga om det 

verkligen sker ett positivt lärande när man använder estetiska inslag på olika 

sätt i skolan.  
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur estetiska lärprocesser i 

undervisningen kan hjälpa elever att skapa mening och förståelse för 

naturvetenskapliga ämnen.  

För att uppnå detta syfte ställs följande forskningsfråga: 

• På vilket sätt skapar eleverna mening och förståelse för 

naturvetenskap genom estetiska lärprocesser? 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Kommande avsnitt beskriver kort de teoretiska utgångspunkterna som ligger 

till grund för denna studie. De teorier som används är pragmatismen och 

Deweys tankar om estetiska erfarenheter, Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

på lärande samt en praktisk epistemologisk analys som bygger på dessa teorier. 

4.1 Pragmatismen 
Ordet pragmatisk kommer enligt Nationalencyklopedin ur det grekiska ordet 

pra´gma som betyder handling. Pragmatismen lägger enligt Säljö (2014) fokus 

på hur människor tillgodogör sig sina kunskaper i vardagen. Enligt författaren 

är grundtanken inom pragmatismen att kunskap är det som människor kan 

använda sig av för att hantera sin vardag och det som möter dem av olika 

situationer och problem. Inom pragmatismen skiljer man inte mellan det 

teoretiska och praktiska. Säljö framhäver att man med ett pragmatiskt synsätt 

ser kunskap som något som integrerar både teori och praktik vilket visar sig i 

människors handlingar. Författaren ger ett exempel på hur t.ex. en snickare 

måste ha långt mer än praktiska kunskaper för att bygga upp en vägg. Han 

måste t.ex. ha förståelse för vilka material som passar till vad och hur 

konstruktionen bör vara för att vara bärande. Teori och praktik finns med i allt 

som människan gör. Även Lundgren (2014) belyser hur det pragmatiska 

synsättet kan ses som en slags nyttofilosofi där vad som är sant och vad som 

har värde är det som har nytta för människan. John Dewey är en känd 

pragmatiker inom pedagogiken och enligt Säljö (2014) ansåg Dewey att det i det 

sinnliga upplevelserna ges förutsättningar för kunskap och erfarenheter som 

skapar mening åt människan.  

4.2 Deweys pragmatiska teorier om estetiska erfarenheter 

Dewey förknippas som tidigare nämnt med uttrycket Learning by doing, det vill 

säga att vi lär oss av det vi gör. Dessa tankar fick ett betydande inflytande i 

skolverksamheten under 1900-talet enligt Säljö (2014). Genom att se på lärandet 

genom detta perspektiv blev skolarbetet mer elevcentrerat och anpassades till 

elevernas olika förutsättningar. Författaren belyser att Dewey menade att 

eleverna genom en varierad undervisning med praktiska inslag lättare kunde 

ta till sig kunskap i olika ämnen.  Säljö (2014) beskriver hur förståelsen av 

lärandet förändrades genom pragmatismen och Dewey tankar. Enligt 

författaren blev relationen mellan individ, kultur och samhälle tydlig, där 

människan måste ses som en del av samhället. Dewey menar att skolan måste 

bygga broar mellan det som eleverna upplever i sin vardag och det som de 

upplever i skolan. Skolans främsta uppdrag enligt Dewey är att förbereda 

eleverna att bli aktiva demokratiska samhällsmedborgare och då måste 

vardagsliv och skolliv kopplas ihop för att ge mening åt eleverna. Säljö menar 
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ett en grundtanke ur Dewey perspektiv är att bygga på elevernas tidigare 

erfarenheter för att så komma vidare i utvecklingen. 
 

Säljö (2014) betonar språkets betydelse för att kunna delta aktivt i samhället. 

Genom att kommunicera med andra kan vi utveckla våra erfarenheter bortom 

det vi själva upplevt och enligt författaren är det genom språket vi förstår och 

tolkar världen runt omkring oss. Dewey menar att vi formas av våra 

erfarenheter och dessa erfarenheter får vi i de sociala och kulturella 

omständigheter vi lever i. Jakobsson (2009) bygger sitt resonemang på Deweys 

tankar och menar att meningsskapande är ett resultat av den interaktion som 

sker med omvärlden men även den interaktion och påverkan som sker mellan 

det man upplevt tidigare och det man upplever nu samt även det man kommer 

att uppleva. Enligt Jakobsson omvärderar vi våra erfarenheter hela tiden när vi 

gör nya erfarenheter och detta påverkar vårt lärande. Erfarenhet eller experience 

som Dewey (1934/1980) uttrycker det är ett centralt begrepp ur dennes 

perspektiv. I sin bok Art as experience (1934/1980) visar Dewey att estetiska 

erfarenheter har betydelse för hur kunskap tar form i en människa. Författaren 

framhäver även att människan genom att förstå den påverkan det estetiska har 

på oss även får en djupare självmedvetenhet. Dewey argumenterar för vikten 

av att koppla ihop den estetiska erfarenheten med den vardagliga erfarenheten 

då det är våra sinnen som ger oss våra upplevelser och erfarenheter.  Vidare 

menar Dewey att det är i samspel med andra som vi utvecklas och vi formas av 

den omgivning vi befinner oss i. 

4.3 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Det lärande som sker i interaktion med omvärlden kan förstås utifrån det 

sociokulturella perspektivet som förknippas med Vygotskijs teori om 

människans behov av redskap för att förstå och ha kontakt med omvärlden, 

även kallat mediering. Redskapen Vygotskij benämner är språkliga och 

materiella (Säljö, 2014). Det sociokulturella perspektivet är enligt Jakobsson 

(2009) en fokusering på det lärande som sker socialt och i interaktion med 

omgivningen. Även Säljö (2014) beskriver det sociokulturella perspektivet 

utifrån omgivningens påverkan på lärandet och författaren påpekar även 

språkets betydelse. Säljö menar att Vygotskijs tankar var att vi människor 

formas som tänkande varelser genom främst den språkliga kommunikationen. 

En annan viktig tanke hos Vygotskij är enligt författaren att barnet i sitt lärande 

är beroende av att någon i närheten är mer kompetent och kan vara ett stöd och 

hjälp för att begreppsliggöra världen. Vygotskij benämner det som den närmaste 

proximala utvecklingszonen och det är i denna zon som människan är mest 

känslig för instruktioner och förklaringar. Genom att hjälpa barnet upp ett steg 

blir det lättare att ta nästa steg och så vidare. Enligt Säljö (2014) är kunskap inte 
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något som överförs mellan människor om man ser det ur ett sociokulturellt 

perspektiv utan kunskap är något man deltar i. 

4.4 Praktisk epistemologisk analys 

Praktisk epistemologisk analys bygger enligt Jakobsson & Wickman (2005) på 

Wittgensteins tankar om hur mening skapas men även Deweys tankar om hur 

mänskliga och estetiska erfarenheter kan vara med och skapa mening åt det 

som logiskt kan se ut att vara mycket långt ifrån varandra men som ändå hänger 

ihop och finns med i det människan gör och säger. Författarna anser att målet 

med analysen är att se vilken betydelse lärsituationen har för vad eleverna lär 

sig. Wickman (2002) betonar att lärandets alltid sker i ett sammanhang som är 

med och ger innebörd åt själva handlingen. Författaren menar att det är i 

sampel med andra som eleverna använder sig av tidigare kunskap för att lära 

in ny kunskap. Ingen situation är den andra helt lik därför måste vi hela tiden 

omvärdera tidigare kunskap i förhållande till det som händer i nuet. Wickman 

anser att det handlar om att se hur eleverna lär sig olika saker och inte om de 

lär sig något.  

Wickman (2002) beskriver olika punkter som är bra att utgå från vid en praktisk 

epistemologisk analys. Han benämner dem som det som står fast, nya relationer 

till det som står fast och mellanrum fylls eller dröjer kvar. Det som står fast är det 

som redan finns grundlagt hos eleverna, det kan vara deras förståelse av t.ex. 

ord. Det som står fast är en grundförutsättning för elevernas lärande, och det är 

i det som står fast som elevernas tidigare kunskap kommer fram. Det är även 

genom tidigare erfarenheter som eleverna kan skapa ny mening och nya 

innebörder åt det som står fast. När eleverna möter nya saker uppstår ett 

mellanrum mellan det som står fast och det som är nytt. När eleverna skapar 

nya innebörder åt det som står fast skapas nya relationer och det mellanrum 

som tidigare uppstått fylls igen. Enligt Wickman är det inte alltid eleverna 

klarar att fylla detta mellanrum utan det får dröja kvar till ett annat 

sammanhang där det finns förutsättningar för det att kan fyllas. Dessa 

utgångspunkter kommer att vara basen för analysen av insamlade data i denna 

undersökning. 
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5 Metod 

Följande avsnitt beskriver metoden för hur materialet i undersökningen har 

inhämtats och hur materialet har analyserats. Slutligen följer en 

metoddiskussion. 

5.1 Observationer och intervjuer 

För att samla in empiriskt material om hur de estetiska lärprocesserna skapar 

mening för eleverna i NO-undervisningen används en kvalitativ ansats utifrån 

observationer och intervjuer. Två lektioner observeras i en årskurs fyra och 

eleverna intervjuas enskilt efter varje lektion. Först observeras en lärarledd 

lektion i klassrummet sedan observeras en lektion som leds av en danspedagog. 

Ämnet som bearbetas under båda lektionerna är fotosyntesen. Lektionerna sker 

på morgonen med en dags mellanrum. Den lärarledda lektionen är 60 minuter 

och lektionen med danspedagogen är 45 minuter. 

Observationerna spelas in med ljud och bild för att sedan analyseras för att tolka 

hur eleverna använder sig av estetiska lärprocesser i NO-undervisningen för att 

skapa mening och förståelse. Observatören iakttar och dokumenterar på plats 

under lektionerna men deltar inte i några aktiviteter utan fokuserar på att 

observera. Som en säkerhetsåtgärd dokumenteras även observationerna genom 

anteckningar. Anteckningarna kan tillföra information när materialet 

analyseras i och med att film och verklighet kan skilja sig åt.  

Intervjuerna med eleverna sker i anslutning till lektionerna. Intervjuerna är av 

semistrukturerad karaktär som enligt Eliasson (2013) betyder att den omfattar 

flera frågor men samtidigt ger utrymme för följdfrågor som fördjupar svaren. 

Intervjuerna spelas in med ljud och transkriberas för att sedan analyseras. Syftet 

med analysen är att tydliggöra hur eleverna genom sina erfarenheter skapar 

mening i de naturvetenskapliga ämnena. Som en säkerhetsåtgärd antecknas 

även detta och kan tillföra observationer som t.ex. kroppsspråk. Intervjuerna 

spelas inte in med bild för att inte störa elevernas koncentration och 

uppmärksamhet. Enligt Eliasson (2013) är kvalitativa metoder ett bra val när 

man vill undersöka företeelser där man inte ska fastställa mängden utan i stället 

söka efter en djupare förståelse för hur det förhåller sig. Eliasson anser att den 

flexibla möjligheten att följa upp t.ex. frågor är en stor fördel med de kvalitativa 

metoderna.  

5.1.1 Praktisk epistemologisk analys för att analysera data 

Epistemologi är enligt Wickman (2002) läran om hur man tar reda på och får 

kunskap om något. I en praktisk epistemologisk analys är det just detta som är 

i fokus. Jakobsson & Wickman (2005) beskriver analysen som ett sätt att 

fokusera på vad eleverna lär sig och hur de lär sig. Denna analysmetod har 

använts för att analysera det insamlade materialet och finns mer utförligt 
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beskriven under avsnittet teoretiska utgångspunkter. I denna analys har tre av 

elevintervjuerna valts ut och kodats med elev A, B och C. Dessa elever sätter 

ord på sina erfarenheter och fördjupar sina svar under intervjuerna vilket gör 

att de återspeglar resultatet från studien på ett relativt tydligt sätt. Många av de 

andra elevsvaren under intervjuerna var mer beskrivningar av vad de hade 

gjort under lektionerna medan de tre utvalda intervjuer gav en djupare 

beskrivning. 

 

5.1.2 Metoddiskussion 

Validitet och reliabilitet är viktiga delar att iaktta vid olika studier. Validitet 

handlar enligt Eliasson (2013) om man kan lita på att undersökningen är giltig 

och att den mäter det den ska mäta. Reliabilitet handlar om man kan lita på att 

undersökningen ger samma resultat om man upprepar den under likartade 

former igen. Tillsammans utgör validitet och reliabilitet en grund för att 

undersökningen är så tillförlitlig som möjligt. För att samla in data i denna 

studie har flera metoder använts vilket kan beskrivas med ordet triangulering. 

Triangulering betyder att man använder flera olika metoder för att tillföra 

undersökningen olika slags information. Detta ger ofta undersökningen en mer 

fullständig bild än vad endast en metod gör enligt Eliasson (2013).  

 

Studien bygger på kvalitativa metoder som består av intervjuer och 

observationer. Intervjuerna är den metod vars resultat analyserats med en 

praktisk epistemologisk analys. Observationerna har tillfört studien 

information som lagt grunden för det som eleverna diskuterat under 

intervjuerna och stärker forskarens möjligheter att rätt tolka det som eleverna 

säger under intervjuerna vilket ger en större validitet. För att under arbetets 

gång kunna återgå till observationerna och studera dem har de spelats in med 

ljud och bild. Detta stärker även validiteten men kan vara en faktor som 

påverkar både läraren och eleverna under lektionen genom att de kanske agerar 

på ett annat sätt än om de inte blivit filmade. Ljud och bild återger förutom 

lektionernas innehåll även kroppsspråket som eleverna och läraren använder 

sig av och som också blir en viktig del under analysen. Intervjuerna däremot 

spelades enbart in med ljud för att inte distrahera eleverna för mycket.  

 

Det viktiga med intervjuerna är elevernas fokus på sina erfarenheter med 

naturvetenskapen och de estetiska lärprocesserna. Intervjuerna bygger på 

förutbestämda intervjufrågor men då det inte går att förutsäga vad eleverna 

svarar blir följdfrågorna olika till olika elever. Detta gör att reliabiliteten 

försvagas i och med att följdfrågorna kan se olika ut. Olika svar beror även på 

att eleverna uppfattar saker och ting olika vilket påverkar vilket resultat man 

får om man gör studien tillsammans med andra elever i ett annat sammanhang. 

Samtidigt är metoden att använda intervjuer viktig när man vill undersöka hur 
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eleverna har uppfattat något i och med att det ger möjligheten för eleverna att 

fördjupa sina svar. Den praktisk epistemologiska analysmetoden fungerade bra 

som verktyg för att undersöka om eleverna skapade mening genom estetiska 

lärprocesser i NO-undervisningen. Analysmetoden fokuserade 

undersökningen på hur eleverna skapade nya relationer till det som för dem 

redan var känt genom att använda estetiska uttrycksformer. Analysmetoden 

synliggör kunskapsprocessen på ett lärorikt och intressant sätt. Det är dock 

viktigt att ta i beaktande att resultatet har tolkats och analyserats utifrån 

forskarens perspektiv. Även om eleverna fått möjlighet att fördjupa sina svar 

under intervjun kvarstår dock det fakta att det är svårt att veta om tolkningen 

och analysen verkligen stämmer med vad de intervjuade egentligen menade då 

eleverna och forskaren kan ha olika referensramar att förhålla sig till. Till detta 

kan också diskuteras om resultatet hade blivit annorlunda om tidsaspekten 

mellan lektionerna varit längre. 

5.2 Urval och begränsningar 

Valet av skola för observationer och intervjuer är en mindre kommunal byskola 

med en kulturpedagogisk inriktning, vilket innebär att de försöker använda sig 

av estetiska lärprocesser för att nå målen i läroplanen. Årskurs fyra består av 

tolv elever varav fyra av eleverna är nyanlända med arabiska som modersmål. 

Två av eleverna väljer att inte delta i intervjuerna men godkänner att delta i de 

andra delarna av studien.  

De naturorienterande ämnena i skolan är uppdelade i biologi, fysik och kemi 

enligt LGR 11 (Skolverket, 2011). Eleverna i årskurs 4 ska observeras under två 

lektioner, en lärarledd lektion i klassrummet där ämnet som bearbetas är 

fotosyntes. Fotosyntesen finns med i det centrala innehållet för både biologi och 

kemi. Den andra lektionen sker tillsammans med en danspedagog som 

använder dans som ett verktyg för att bearbeta samma ämne. Eleverna 

intervjuas enskilt efter båda lektionerna.  

5.3 Etiska överväganden 

Nedan följer en redogörelse för de etiska överväganden som iakttagits vid 

insamlandet av materialet för undersökningen. 

Med anledning av detta arbete kontaktades skolan och läraren för årskurs fyra. 

Efter ett positivt svar om deltagande i studien tillfrågades eleverna och deras 

vårdnadshavare om samtycke för deltagande. I och med att det är människor 

och i synnerhet barn som deltar i denna studie behöver man noga ta i 

betraktande de forskningsetiska regler och riktlinjer som gäller vid studier av 

detta slag. Vetenskapsrådet (2002) sammanfattar forskningsetiska principer i 

fyra huvudgrupper: 
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Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagare i studien ska informeras om studiens 

syfte. Det ska även klart framgå att det är frivilligt att delta i studien och att 

deltagandet när som helst avbrytas.  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan 

och har alltid rätt att helt eller delvis avstå sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som rör deltagaren ska behandlas 

och förvaras på ett säkert sätt och deltagarna ska inte kunna identifieras av 

utomstående. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att all information som samlas in i studien endast får 

användas för studiens syfte.   

Samtyckesbrev 

Inför studien skickades ett samtyckesbrev ut till elevernas vårdnadshavare där 

information om de olika forskningsprinciperna framgick. Blanketten skulle 

skrivas under av både elev och vårdnadshavare. I och med att studien även 

innefattade ljud- och bildinspelningar frågades även eleverna och deras 

vårdnadshavare om de samtyckte till att delta med ljud och bild. För att göra 

informationen tillgänglig även för vårdnadshavarna till de nyanlända barnen 

översattes brevet till arabiska med hjälp av en tolk. 
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6 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet från observationerna och intervjuerna. 

Först ges en sammanfattning av den lärarledda lektionen som observerades i 

klassrummet. Sedan följer en sammanfattning av lektionen när eleverna 

dansade. Efter det kommer en sammanfattning av intervjuerna med eleverna 

och slutligen följer en praktisk epistemologisk analys av observationerna och 

intervjuerna. 

6.1 Den lärarledda lektionen i klassrummet 

Det är tolv elever i årskurs fyra. I klassrummet sitter eleverna i en halvcirkel 

som består av två rader med bänkar riktade mot whiteboarden. Runt omkring 

i klassrummet finns elevernas tidigare arbeten på väggarna. Läraren börjar 

lektionen med att rita en sol på whiteboarden och frågar eleverna vad det ser 

på tavlan. Alla elever räcker upp handen och svaret blir att det är en sol. Läraren 

fortsätter och frågar vad en sol är bra för och även nu kommer alla elevernas 

händer i luften. Svaren som eleverna ger handlar om att solen ger värme, ljus, 

energi och vitaminer. En av eleverna säger att solen är bra för växterna och nu 

ritar läraren ett träd på tavlan under solen. Följande fråga som läraren ställer är 

varför solen är bra för växterna och svaret blir att solen ger energi till trädet. 

Läraren bekräftar detta och säger att solen och trädet behöver varandra och 

ställer en ny fråga i klassen om hur och varför de behöver varandra. Flera av 

eleverna räcker upp handen men inte alla denna gången och svaret blir att det 

är för att trädet ska växa. Läraren följer upp detta och berättar och ritar på tavlan 

hur ett träd som t.ex. en stor björk producerar en hel hink med socker under ett 

dygn när solen får skina på det gröna i trädet.  

Nu vill läraren veta om någon kan ett annat ord för det gröna som finns i träden, 

vilket de pratat lite om under föregående vecka. En elev räcker upp handen och 

säger klorofyll vilket läraren skriver upp på tavlan och även benämner som 

bladgrönt. Läraren förklarar att klorofyll eller det bladgröna även finns i alger i 

vattnet. En annan elev räcker upp handen och säger att vi människor behöver 

koldioxid. Läraren uppmärksammar detta och går till en blomma som står i 

fönstret och säger att det stämmer. Då säger samma elev som sa att vi behöver 

koldioxid att det är blomman som behöver det vi andas ut och vi som behöver 

luft för att kunna leva. Läraren ställer en fråga om någon vet vad det vi andas 

ut kallas. Nu blandar eleverna som svarar ihop orden klorofyll och koldioxid men 

läraren hjälper att reda ut de olika orden så att det rätta svaret blir koldioxid. 

Följande fråga från läraren är vad det vi andas in kallas. Eleverna svarar luft och 

syre men även här kommer ordet klorofyll med och även näring. Läraren tar 

elevernas svar på allvar och tillsammans reder de ut vad som är vad. Läraren 

har hela tiden ett samtal med eleverna och alla får prata lite under lektionen. En 

elev tycker dock att den inte får svara på alla frågorna och läraren måste 
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förklara att alla inte kan svara på allt innan de kan gå vidare. Läraren 

sammanfattar vad de kommit fram till och förklarar att det är som en fabrik i 

trädet där klorofyllet kokar ihop solens energi med vatten och koldioxid och 

det vi får är socker och syre. Läraren frågar en elev om den har några tankar 

runt detta. Eleven svarar ”Det finns ett skydd typ, runt jorden, som skyddar oss 

så inte alla strålar kommer på oss typ.” Läraren hakar på och berättar om 

atmosfären som omger jorden och hur den gör att vi kan leva här men att det 

inte finns liv på månen. Läraren hämtar en stor glasflaska som det för sex år 

sedan planterats en växt i. Växten lever i ett slutet system vilket innebär att det 

inte tillförs ny luft. Läraren använder glasflaskan för att illustrera och 

tillsammans med eleverna försöker de reda ut hur det kan fungerar att växten 

lever vidare och hur viktig solen är för denna process. Eleverna får ett papper 

med olika bilder och små texter på som de ska klippa ut och sätta i rätt ordning. 

Pappret handlar om fotosyntesen och det finns bilder och texter om sol, växter, 

människor och djur, koldioxid, syre och socker/kolhydrater.  Eleverna ska lägga 

bilderna i ordning på sin bänk för att sedan resonera och diskutera tillsammans 

i vilken ordning de ska ligga. Efter det får eleverna se en liten film om 

fotosyntesen. Läraren introducerar filmen med att förklara hur viktigt det är att 

man undersöker och forskar och försöker komma fram till hur saker och ting 

hänger ihop. Genom att man forskat och undersökt vet man idag lite om hur 

och varför saker sker och bland annat hur vi får syre genom fotosyntesen. 

Filmen visar genom bilder och tal hur fotosyntesen sker. Efter filmen stannar 

läraren bilden vid en sekvens från filmen som på ett tydligt sätt beskriver 

fotosyntesen och återigen sammanfattar läraren fotosyntesen tillsammans med 

eleverna.  

Nu kommer frågor från eleverna om hur det kan fungera på detta sätt och hur 

solen kan lysa och hur de första människorna kom: ”Hur gör solen för att 

lysa?”, ”Vilka var de första människorna, var det Adam och Eva?”. Läraren gör 

ett försök att svara och det blir en liten diskussion om Gud finns eller inte varpå 

läraren förklarar hur man genom vetenskapen har kommit fram till jordens 

uppkomst men att det också finns andra sätt att se det på. För att inte fasta i 

denna diskussion säger läraren att de måste gå vidare och att de får fortsätta 

prata om detta vid ett annat tillfälle. Eleverna får klistra fast sina bilder i rätt 

ordning och även rita egna bilder på ett papper och överskriften på bilden ska 

vara fotosyntes. Läraren går runt och pratar med alla elever om deras bilder. 

Lektionen avslutas med att läraren tillsammans med eleverna går igenom den 

text som fanns på pappret som eleverna klippte i. Läraren använder en slags 

projektor som speglar pappret på whiteboarden och sedan beskriver läraren 

olika ord med andra ord och ber eleverna hitta igen orden i texten. Allra sist får 

eleverna veta att de ska få dansa fotosyntesen vid nästa NO-lektion. Nyheten 

möts av ett jubel. Under hela lektionen har en danspedagog varit med och 



19 
 

iakttagit vad som behandlats under lektionen och med detta i åtanke ska hon 

sedan dansa med eleverna.   

6.2 Lektionen med danspedagogen 

Bredvid skolan finns en äldre skolbyggnad som numera används av en 

dansförening. Skolan har möjlighet att använda sig av dessa lokaler när det 

behöver. Lektionen när eleverna ska dansa fotosyntesen sker i den stora 

danssalen som har en speciell matta på golvet och speglar runt omkring på 

väggarna.  

Lektionen börjar med en liten samling där danspedagogen vill att eleverna ska 

berätta vad fotosyntes är. Eleverna nämner sol, växter, vatten, djur och 

människor, klorofyll och koldioxid. De diskuterar tillsammans hur dessa delar 

hänger ihop och hur syre också är en viktig del i fotosyntesen. Sedan börjar 

danspedagogen att bygga upp dansens koreografi genom att använda de ord 

som eleverna pratat om. Först tar hon ut en elev som ska vara ett träd och 

tillsammans resonerar de vad som mer behövs i trädet och kommer fram till att 

det behövs klorofyll eller bladgrönt i löven på trädet vilket två elever får som 

uppgift. Danspedagogen går igenom med trädet och klorofyllet hur deras 

rörelser kan se ut men hon understryker att det finns utrymme för att tolka 

rörelserna själv också. Hennes förslag är att de tänker på hur löven rör sig på 

trädet. Nu är det vattnets tur och tre elever får vara vatten som trädet suger upp 

ur jorden. En elev räcker upp handen och förklarar snabbt och kort vattnets 

kretslopp. Danspedagogen ger förslag på hur vattnet kan röra sig mot trädet.  

Sedan får en elev uppgiften att vara solen som lyser och ger sin energi till trädet. 

Danspedagogen förklarar att solen är rund, snurrar och har mycket energi 

vilket skall återspeglas i rörelserna under dansen. Danspedagogen bekräftar 

hela tiden tillsammans med elevernas de olika uppgifterna eleverna har och hur 

det relaterar till fotosyntesen. En elev får vara skolflicka och en elev får vara en 

hund. Nu finns det tre elever kvar och de får vara koldioxid som under 

fotosyntesen blir omvandlad till syre. Danspedagogen är tydlig med att hon vill 

att alla eleverna ska veta vad de ska göra. Innan musiken sätts igång går de 

tillsammans igenom vad som händer i fotosyntesen. När det blir dag och solen 

börjar skina går skolflickan och hunden ut på promenad och när de andas ut 

kommer det ut koldioxid som svävar mot trädet som ser lite hungrigt och trött 

ut. När koldioxiden kommer till trädet livas det upp och vattnet drar sig mot 

trädets stam och rötter och klorofyllet börjar röra på sig och koka ihop eller ha ett 

fotosyntesparty med koldioxiden. När sedan skolflickan andas in svävar 

koldioxiden tillbaka i luften men nu är det i form av syre som flickan behöver 

för att andas. När musiken startar ger danspedagogen instruktioner i form av 

en slags saga om fotosyntesen, liknande den som ovan beskrivits om flickan och 

hunden. Eleverna får möjlighet att byta och vara olika delar i fotosyntesen. Alla 

elever är delaktiga och ser ut att tycka det är roligt. Orden klorofyll, koldioxid 
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och syre kommer upp flera gånger från eleverna, det verkar som eleverna 

tycker det är roligt att pröva på att säga dessa ord. De rättar varandra när orden 

kommer på fel plats.   

6.3 Intervjuerna 
Tio elever ur årskurs fyra intervjuas enskilt två gånger. Första gången efter den 

lärarledda lektionen i klassrummet och den andra gången efter lektionen med 

danspedagogen. Två elever väljer att inte delta i intervjuerna och detta 

respekteras utifrån samtyckeskravet.  

 

Intervjuerna inleds med allmänna frågor om skoldagen och vad eleverna tycker 

är roligt och svårt i skolan. Alla de intervjuade eleverna tycks trivas på skolan 

och kompisar och vänskap är de faktorer som nämns som viktiga för att trivas 

på skolan. Bråk på rasterna och högljudda situationer nämns som tråkiga. 

Nästan alla eleverna förutom en anser att matte är det bästa ämnet. På 

följdfrågan varför, svarar eleverna att det är matteboken och lärarens sätt att 

hjälpa dem när de kör fast i boken. Läraren använder då en projektor som 

speglar elevens bok på whiteboarden och tillsammans löser de problemet i 

klassen. 

 

För att komma in på ämnet NO får eleverna svara på frågan om det kommer 

ihåg något de lärt sig inom biologi, fysik eller kemi. Alla eleverna refererar till 

årskurs tre där de lärt sig vad kroppens olika delar heter och var de ligger, en 

elev svarar ”Det var fascinerande att höra vart de lagd och så tyckte jag att det 

var lite äckligt också”. Några av de andra eleverna tyckte också att det var 

intressant men pinsamt att lära sig om kroppen. Även ord om kroppen är nya 

för eleverna och en av de nyanlända eleverna svarar: 

 

Elev: Om döskalle fick vi lära oss, om huvet, döskallen. 

Intervjuare: Om kroppen ja, skelettet alltså. 

Elev: Ja! Skelettet… vad vi har inuti! 

 

Elevernas svar under intervjuerna är kopplade till deras egna erfarenheter och 

de relaterar till det som berör dem själv och deras kropp och känslor. 

 

Sedan fokuseras intervjuerna på det som behandlats under lektionerna om 

fotosyntesen. Eleverna får frihet att berätta vad de uppfattat och hur de 

uppfattat det som undervisats. Eleverna svarar även på följdfrågor som 

uppkommer under intervjuernas gång. Genomgående hos alla elever är att 

försöka använda de nya ord som de hört speciellt koldioxid och klorofyll. De 

nyanlända eleverna lägger särskild vikt vid att använda de nya orden som de 

uppfattar som svåra och en elev säger: ”När jag kommer hem, jag ska berätta 
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för min kusin om kol… kolo…eh… kolioxid”. De svåra orden verkar upplevas 

som intressanta istället för avskräckande. Under intervjuerna som sker efter 

den första lektionen kopplas fotosyntesen tydligt till vad de pratat om och den 

film de sett. Det är produktionen av syre som är den viktiga punkt som eleverna 

har fäst sig vid även om man under lektionen pratat om att det i fotosyntesen 

skapas näring i form av kolhydrater/socker. 

 

En av frågorna eleverna får handlar om varför det tror att man lär sig om 

fotosyntes i skolan. De flesta av eleverna svarar att det är för att det är något 

man behöver veta om man ska jobba inom vissa områden. De ger exempel på 

läkare, lärare och de som arbetar med skötsel av naturen. En av de nyanlända 

eleverna tycker det är särskilt viktigt att få grepp om detta och förklarar det på 

följande sätt: 

 

Intervjuare: Varför tror du vi lär oss om fotosyntes i skolan? 

Elev: Det var bra att lära mig vad vi behöver och vad vi får alltså. 

Intervjuare: Varför är det bra att lära sig om fotosyntesen då? 

Elev: För man ska kunna… för alltså om man blir stor så måste 

man kunna att bli en…att kunna bli vad man vill. 

 

Eleven anser att kunskap om fotosyntesen är viktigt och eleven nämner även 

tidigare under intervjun att det är viktigt att gå i skolan och lära sig saker innan 

man blir vuxen.  

 

Efter den andra lektionen med dans får eleverna förklara hur det är möjligt att 

dansa fotosyntesen.  Även under dessa intervjuer är ord som koldioxid och 

klorofyll ständigt återkommande och en elev säger: ”Sen, det tjejen blåste det 

var ju koldioxid” och en annan säger ”Och så var klorofyllet vid dom och hållde 

på.”. Eleverna försöker förstå och använda de ord som de arbetat med både 

under klassrumslektionen och under lektionen med danspedagogen. Eleverna 

är ganska inspirerade när det berättar om dansen. De återger vilka rollfigurer 

de fick vara och hur de rörde sig, en elev berättar om när den var klorofyll ” Då 

behövde man bara röra på armarna runt om trädet.” och samma elev säger 

också om solen ”solen blev alldeles yr.”. Eleverna lägger ett stort fokus på vad 

de var under dansen och vilka rörelser de gjorde. Följdfrågorna som ställs 

under intervjuerna får eleverna att lite djupare berätta vad som hände och 

varför de gjorde de olika rörelserna.  

 

Ovan har observationerna och intervjuerna sammanfattats och beskrivits. 

Under kommande rubrik analyseras speciellt tre av elevintervjuerna med hjälp 

av en praktisk epistemologisk analys. Syftet med analysen är att undersöka om 
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eleverna skapar mening och förståelse i naturvetenskap genom estetiska 

lärprocesser. 

6.4 Analys av observationerna och intervjuerna 
Utifrån en praktisk epistemologisk analys bearbetas resultatet av materialet 

utifrån de begrepp som tidigare beskrivits under avsnittet metod, det som står 

fast, nya relationer till det som står fast och mellanrum fylls eller dröjer kvar. Utifrån 

dessa begrepp tolkas och analyseras resultatet. Eleverna kodas med elev A, B 

och C. 

 

För att inhämta ny kunskap måste det finnas något att bygga vidare på enligt 

Wickman (2002). Även om en del saker är nya för oss så tolkar och värderar vi 

det som vi lär oss utifrån den kunskap vi redan har och det sammanhang vi 

befinner oss i. Det är den kunskap vi redan har som är det som står fast och som 

blir grunden för hur och vad vi lär oss om nya ting. Under elevernas första 

lärarledda lektion i klassrummet ritar läraren en sol på whiteboarden och alla 

elever är med och svarar på vad de vet om solen ”Den ger värme”, ”Den ger 

ljus”, ”Den värmer upp vattnet i sjön så vi kan bada”. Alla svar som eleverna 

ger från början är saker som står fasta för eleverna och som de själva har upplevt 

såsom solens värme, ljuset när solen skiner och att det går att bada i sjön på 

sommaren. På detta sätt har eleverna skapat mening och förståelse för vissa av 

solens funktioner. När sedan en elev säger att vi få energi och näring från solen 

och att växterna också behöver solen på ett speciellt sätt får några av eleverna 

svårare att förstå och flera av eleverna väljer att inte räcka upp handen och svara 

på frågorna som rör detta. Plötsligt har nya relationer till solen kommit och det 

har skapats mellanrum mellan det som står fast och dessa nya relationer. Enligt 

Jakobsson (2009) strävar människan efter att fylla dessa mellanrum som 

uppstår när nya relationer skapas till det som står fast. Läraren försöker 

tillsammans med eleverna komma fram till vad det är som händer med solens 

strålar när de når växten.  

 

Ord som klorofyll, koldioxid och syre blir centrala ord som eleverna ska koppla 

ihop och skapa mening med. Eleverna har tidigare hört ordet klorofyll som då 

kopplats till det gröna i växterna. Koldioxid har eleverna hört är det vi andas ut 

och syre det vi andas in. Dessa ord och begrepp blir även de något som står fast 

för eleverna men under denna NO-undervisningen sätts de i relation till solen 

och fotosyntesen. Det skapas nya relationer till det som står fast och det 

upptäcks ett mellanrum som behöver fyllas för att lärandet ska kunna gå vidare 

till en ny nivå. Elev A beskriver under intervjuerna att det är svårt att hänga 

med under lektionerna i och med att de kan upplevas som långtråkiga och då 

tycker eleven att man lätt tappar koncentrationen. När elev A ska förklara 

fotosyntesen efter den första lektionen ger eleven ganska korta svar ”Så hära att 
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vatten och det andra vi andas ut… koldioxid kommer till träden och det gör 

syre och solens strålar… och någonting sånt”. Det verkar som eleven räknar 

upp den minns från lektionen men eleven vill inte förklara mera utan går vidare 

och pratar om annat. Under intervjun efter danslektionen berättar elev A mer 

ingående hur denne upplevt lektionen: 

Elev A: Så här är det att när man sitter vid en bok och så liksom 

tänker man inte på… jajaja liksom… Men när man dansar så 

kommer det in fast man inte vet. 

Intervjuare: Så vad lärde du dig bättre genom dansen då? Är det 

något exempel du kan ge mig? 

Elev A: Eh… allting var så här att man kom ett steg framåt. 

Intervjuare: Att man kom ett steg framåt 

Elev A: Ja att man förstod bättre 

Intervjuare: Att man förstod bättre, kan du säga något du förstod 

bättre? 

Elev A: Eh.. 

Intervjuare: Kommer du på någonting du kan förklara för mig? 

Elev A: Eh… Koldioxid! 

Intervjuare: Ok, koldioxid, hur förstod du det bättre, Om du 

skulle förklara? 

Elev A: Så hära och syre liksom. Vi andas ut de och då blir trädet 

glad och sen kom det ut på och så andas vi in det och andas ut. 

(Eleven sitter och andas in och ut för att visa) 

Intervjuare: Precis, så det vi andas ut blir trädet glad av och då 

andas den ut något vi blir glad av, mm, det var ju jättebra förklarat. 

Elev A: Men tänk om man hade en växt och det finns aldrig nå 

mer växter och så är det någon jätterik som bara har ett träd 

hemma liksom, hahaha 

Intervjuare: Ja, tänk om! 

 

Eleven anser att dansen om fotosyntesen tog lärandet ett steg framåt och 

förståelsen blev större. Eleven tar koldioxid som exempel och berättar hur 

trädet blev glad när den fick koldioxiden som andades ut. Detta var en tydlig 

del av dansen att eleven som var träd skulle kvickna till och bli glad när 

koldioxiden som flickan andades ut kom farande till trädet. Att koldioxid finns 

i luften vi andas ut verkar vara något som står fast hos elev A och även växter 

är något som för eleven är bekant och står fast. Det nya mellanrum som uppstått 

under undervisningen om fotosyntesen är koldioxidens funktion i fotosyntesen 

och hur den kan kopplas till växterna. Elev A fick genom dansen möjlighet 

skapa mening med koldioxidens uppgift och på så sätt kunde mellanrummet 

mellan koldioxiden och växten täppas till. Elevens svar kan tyda på att denne 

har fått en ny förståelse för koldioxiden, det är inte bara något som vi människor 
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andas ut utan det är även viktigt för växterna för att de ska kunna producera 

syre. När eleven skapat dessa nya relationer till solen, koldioxiden, syret och 

klorofyllet kan lärandet gå vidare till nästa nivå vilket eleven visar när den 

frågar sig vad som skulle hända om det bara fanns en växt på jorden och bara 

en människa hade den hemma. Elev A har redan upptäckt ett nytt mellanrum 

till det nya som står fast och lärandet kan fortsätta.  

 

Elev B är ivrig inför den första intervjun som sker i direkt anslutning till 

lektionen och är den första elev som intervjuas. När eleven ska berätta om 

fotosyntesen blir denne osäker och säger: ”Handlar det om minnet?”. Efter en 

påminnelse om att det är det som de pratat om på lektionen innan säger 

eleven ”Ja, är det om ja ja, när jag tänker tillbaks så stod det på tavlan”. Nu 

börjar eleven återge ord ifrån lektionen men förklarar inte orden utan berättar 

mest om solen och växterna som eleven tycks uppleva som fasta punkter som 

går att förstå sig på: 

 

Elev B: Solen 

Intervjuare: Ja, det var solen ja. 

Elev B: Och växter 

Intervjuare: Växter ja. 

Elev B: Klorofyll 

Intervjuare: Klorofyll ja. Vad hände inuti växterna? 

Elev B: Mmmmm… den får mycket sol på sig och växer. 

Intervjuare: Är det viktigt att den får sol på sig? 

Elev B: Ja! 

Intervjuare: Varför då? 

Elev B: För då klarar den att hålla ut. 

Intervjuare: Hålla ut? 

Elev B:  Och växa. 

 

Elevens kunskap om att solen ger ljus och värme står fast för eleven och dessa 

nya ord som fotosyntes och även de ord som tidigare bearbetas men som upplevs 

som svåra har skapat nya mellanrum mellan det som för eleven står fast och de 

nya relationerna som presenterats under lektionen. Under den andra intervjun 

efter danslektionen förklarar elev B vilka roller de fått tilldelade under dansen 

och nu ligger inte fokus på solen längre utan eleven försöker skapa mening åt 

de ord som uppfattats som svåra. 

 

Intervjuare: Vad var det som hände i fotosyntesen? 

Elev B:  Det kommer sånt där klor… 

Intervjuare: Ja, det börjar på k.  

Elev B: Det är inte klorofyll, nej 
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Intervjuare: Det heter nästan lika för det börjar på k 

Elev B: Koldioxin 

Intervjuare: Ja, koldioxid, precis. Men vem är det som ger 

koldioxid till trädet? 

Elev B: so, blo, växt… (eleven tänker) nej, nej, nej, människor! När 

flickorna andades ut så åkte dom till trädet. 

 

Genom dansen har elev B kopplat ihop koldioxiden med flickornas 

utandningsluft och trädet. På frågan om hur det var att dansa fotosyntesen 

svarar eleven ” Ja, det var lite att när man fick dansa så fattade man mera av det 

man såg på videon när dom ritade och berättade. Nu har man ju varit träd och 

sol och när man varit vatten”. Genom att få vara de olika delarna av 

fotosyntesen kunde elev B skapa mening och förståelse för de olika ord och 

begrepp som eleven tidigare uppfattat som svåra och lite obegripliga. Elev B 

använder dansen för att reda ut var koldioxiden kommer ifrån genom att tänka 

tillbaka på hur dansen fungerade och vilka uppgifter de olika rollerna hade. På 

detta sätt kan eleven täppa till det mellanrum som uppstått när nya relationer 

möter det som står fast. Elev B hade svårt att förklara och visa sin förståelse för 

fotosyntesen efter lektionen som skedde i klassrummet. Efter lektionen med 

dans kunde eleven med större säkerhet berätta om fotosyntesen. 

 

Som tidigare nämnts var ord som klorofyll, koldioxid och syre ständigt 

återkommande under lektionerna och under intervjuerna. Naturvetenskap 

fungerar ju nästan som ett nytt språk för eleverna och det är viktigt att de kan 

bygga nya relationer mot det som står fast. Elev C är en av de nyanlända och 

denna elev lägger stor vikt vid att försöka förstå dessa nya ord och begrepp. 

Under den första intervjun får eleven en fråga om den hört ordet fotosyntes 

förut. Eleven svarar ”Jag har hört foto men inte fotosyntes” på följdfrågan om 

eleven nu vet vad fotosyntes är svarar eleven:  

 

Elev C: Att vad det heter det att om koldioxid och klorofyll och 

när och vad behöver växter, de behöver vatten jord och luft, och 

vi behöver syre, nej… jo! vi behöver. 

Intervjuare: Ja, vi behöver syre. 

Elev C: den som växter tar ut, luften som växter tar ut behöver vi, 

vi kan inte leva utan den. Men den som vi tar ut, den behöver 

växter. 

 

Eleven sätter samman och försöker skapa mening med de nya ord som 

framkommit under lektionen. Liksom de flesta av de andra eleverna läggs fokus 

på ordet koldioxid. Koldioxiden kan kopplas till de erfarenheter som vi gör som 

människa, vi andas in och vi andas ut. Även denna kunskap är något som står 
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fast för eleverna och genom att koppla koldioxiden mot utandningsluften 

skapas nya relationer till det som står fast. För att eleven ska komma vidare i 

sitt lärande måste de mellanrum som uppstår täppas till genom att eleven 

skapar mening och förståelse för detta. Växter behöver koldioxiden som finns i 

vår utandningsluft och där har mening skapats åt koldioxiden som finns i 

utandningsluften men samtidigt skapat nya relationer men nu mot växterna. 

Efter lektionen med dans berättar elev C hur dansen byggts upp genom att de 

fick olika roller och eleven förklarar fotosyntesen:  ”Fotosyntes är ju träd, 

koldioxid och syre och solenergi och ja, sol och barn och vatten.” Eleven 

beskriver sedan vilka roller de fick. Eleven förklarar vidare hur man kan förstå 

fotosyntesen genom dans: 

 

Intervjuare: Kan man förstå fotosyntesen när man gör på detta 

sättet? 

Elev C: Ja, nästan man blir lite, det blir lite lättare då. 

Intervjuare: Jaha, på vilket sätt då? 

Elev C: Alltså på att göra, alltså på att säga, göra fotosyntes. 

Intervjuare: Att ni fick göra det. 

Elev C: Ja, då blir det typ lättare att se, att typ alltså… (eleven 

tänker och letar ord) 

Intervjuare: Att förstå 

Elev C: Ja! 

Intervjuare: Kan du ge något exempel på någonting som du tänkte 

att aha det här förstod jag bättre nu? 

Elev C: Alltså, när solen typ rör sig eller kommer upp då kommer 

solen, alltså då blir trädet jättebra och orkar mera och ja, när solen 

kommer. 

Intervjuare: Jaha, när solen kommer, är det då fotosyntesen startar? 

Elev C: Ja! 

 

Genom dansens skildring av fotosyntesen fick elev C förståelse för att solen är 

den källa som startar fotosyntesen. Fotosyntesen är en process som kräver olika 

faktorer och för att förstå den måste eleverna se sambanden mellan de olika 

delarna. Solen som ger oss värme och ljus är också med och startar fotosyntesen 

i växterna som är ett måste för allt liv på jorden. Detta förklarar elev C på 

följande sätt: ” För vi behöver doms koldioxid, nej, klor, nej, vi behöver deras 

luft, vi kan inte leva utan dem”. Åter igen kopplas den mening eleverna skapar 

till det som påverkar dem själva.  
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7 Diskussion och slutsats 

I kommande avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till bakgrunden och 

tidigare forskning på området. Sedan följer en slutsats som bygger på resultatet 

och diskussionen. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 
 

Naturvetenskap är en viktig del av människans allmänbildning (Jakobsson, 

2008, Sjøberg, 2000) som beskrivits i inledningen. Sjøberg (2000) använder fyra 

argument för att beskriva varför det är viktigt att lära sig naturvetenskap. Han 

benämner dem som ekonomi- nytto-, demokrati- och kulturargumentet. 

Analysen av elevintervjuerna visar att ekonomi-och nyttoargumentet finns med 

som ett grundfundament för eleverna. Enligt Sjøberg (2000) är 

ekonomiargumentet den lönsamma förberedelse som kunskap inom 

naturvetenskap ger för yrke och utbildning i ett högteknologiskt och 

vetenskapsbaserat samhälle. Nyttoargumentet handlar enligt Sjøberg om den 

kunskap vi behöver för att praktiskt klarar av att leva i ett modernt samhälle. 

Elevernas svar under intervjuerna visar att de ser kunskap i naturvetenskap 

som något de tror sig behöva ha för att kunna få det arbete de vill ha när de blir 

vuxna och de ser även nyttan med naturvetenskapen för att kunna ta hand om 

naturen de har runt omkring sig. Demokrati- och kulturargumentet menar 

Sjøberg handlar om att kunskap i naturvetenskap är viktig för att människor 

med ansvar ska kunna delta i demokratin med egna åsikter men även att 

naturvetenskap är en viktig del av människans kultur. Dessa två argument går 

inte direkt att uttyda genom analysen. Elevernas intresse ligger runt det som de 

kan koppla till sig själv och det som de själva kan uppleva och göra egna 

erfarenheter med. Enligt Anderhag (2014) och Oskarsson (2011) ligger ofta 

elevernas intresse för naturvetenskapen vid det som de anser sig ha nytta av i 

sitt vardagsliv. Anderhag (2014) menar vidare att naturvetenskapens idéer 

måste upptäckas både kognitivt och estetiskt. Den studie och analys som gjorts 

i detta arbete visar att eleverna genom de estetiska lärprocesserna skapat 

mening åt de naturvetenskapliga innehåll de arbetat med under lektionerna.  

 

Den traditionella struktur som NO-undervisningen ofta har där läraren överför 

kunskap till eleverna (Anderhag, 2014, Girod, m.fl., 2003, Jakobsson, 2008, 

Ødegaard, 2003) kunde även uttydas under observationen som gjordes i 

klassrummet. Läraren är en viktig faktor för vad eleverna förväntas lära sig. 

Elever lär på olika sätt och därmed blir läraren även en viktig faktor för hur 

eleverna lär sig då det är läraren som planerar undervisningen. Lindgren (2006) 

belyser behovet av att man i skolan medvetet och planerat skapar rum för de 

estetiska inslagen i verksamheten. Anderhags (2014) förslag om både kognitiva 

och estetiska inslag i undervisningen visade sig tydligt under analysen av det 

insamlade materialet. Lärarens relativt traditionella undervisning den första 

lektionen lade grunden för den kunskap inom naturvetenskap som eleverna 
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förväntas bygga vidare på. Den traditionella undervisningen kan förstås utifrån 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen som handlar om att 

eleverna måste ges möjlighet att skapa mening med den kunskap som 

förmedlas. Eleverna måste få möjlighet att använda redskap både språkliga och 

materiella enlig Vygotskij (Säljö, 214) för att komma vidare i sitt lärande. 

Eleverna har under lektionerna fått tag ett språkligt redskap genom om de nya 

ord de lärt men dessa ord måste få mening för eleverna för att de ska få 

förståelse för dem. Genom de estetiska uttrycksformerna får eleverna möjlighet 

att koppla samman det språkliga redskapet med det fysiska redskapet som i 

denna studie är dans. Läraren tar eleverna med till en ny nivå under lektionen 

och ger sedan eleverna möjlighet att göra denna kunskap till sin egen och skapa 

mening åt den genom estetiska lärprocesser. Detta är enligt Ødegaard (2003) en 

viktig del för att få ett framgångsrikt lärande där eleverna kan koppla 

kunskapen till sina egna erfarenheter. Elev A förklarar hur denne genom 

dansen fått möjlighet att förstå att koldioxiden som flickan andades ut gjorde 

trädet glad. Deweys (1934/1980) tankar om learning by doing blir således 

bekräftad genom elevens känsla av att förstå bättre genom att få uppleva 

kunskapen med sina egna sinnen. Estetik är enligt Lindgren (2006) och 

Anderhag (2014) relaterat till hur vi uppfattar vår omgivning med våra sinnen. 

Elev A kunde även sätta ord på känslan att komma ett steg vidare, att komma 

framåt då denne tar koldioxid som ett exempel och berättar hur han skapat 

djupare mening och förståelse för koldioxid genom att med hjälp av estetiska 

uttrycksformer omvandla kunskapen till sin egen. 

 

I en praktisk epistemologisk analys söker man efter information hur och vad 

eleverna lär sig. I denna studie som fokuserar på estetiska lärprocesser visar 

resultatet att eleverna med hjälp av de estetiska inslagen kan skapa mening åt 

naturvetenskapliga ämnen som kan upplevas som svåra. Elev B som efter första 

lektionen tydligt i intervjun visar att det uppstått nya mellanrum till det som är 

tryggt och står fast såsom solens värme och ljus har under danslektionen fått 

möjlighet att göra denna kunskap till sin egen. Elev B använder dansen som ett 

sätt att minnas och förstå fotosyntesen. Eleven säger när den ska förklara vem 

som ger koldioxid till växten: ”När flickorna andades ut så åkte dom till trädet.” 

Elev B beskriver också att det är enklare att förstå när man själv fått uppleva de 

olika delarna ” Ja, det var lite att när man fick dansa så fattade man mera av det 

man såg på videon när dom ritade och berättade. Nu har man ju varit träd och 

sol och när man varit vatten”. Enligt Alerby & Ferm (2006) är dansen när det 

används i undervisningen ett verktyg som hjälper eleverna att förkroppsliga 

kunskapen och den fungerar även som ett språk. Även Vygotskijs teori (Säljö, 

2014) om behovet av redskap i lärande processen blir tydlig när man analyserar 

hur elev B använder just verktyget dans för att skapa mening åt t.ex. filmen som 

de sett under lektionen genom att få göra en egen erfarenhet med dessa olika 
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nya ord och händelser. Vygotskij belyser både det materiella/fysiska redskap 

och det språkliga redskap som eleverna behöver för att skapa mening och hur 

dessa redskap samspelar. I analysen kan man se hur elev A använder de 

estetiska erfarenheterna för att förklara koldioxiden vilket stärker Alerby & 

Ferms (2006) tankar om att dansen kan fungera som ett språk som kan hjälpa 

eleverna att beskriva och utrycka saker. Detta kan även ses utifrån Vygotskijs 

teorier om hur mediering genom olika artefakter och uttrycksformer stärker 

eleverna i deras lärandeprocess (Säljö, 2014). 

 

Jakobsson (2008) och Ødegaard (2003) betonar vikten av att mänskliggöra 

naturvetenskapen för eleverna så att eleverna får möjlighet att skapa mening 

och fördjupa sin förståelse för ämnet. En fördjupad förståelse kan visa sig 

genom att man börjar se samband. Elev C är aktiv under lektionerna och visar 

ett tydligt intresse för att skapa mening och förståelse för t.ex. nya ord som 

presenteras.  Elev C svarar på frågan om betydelsen av ordet fotosyntes ”Jag har 

hört foto men inte fotosyntes”. Jakobsson (2008) menar att vi hela tiden försöker 

skapa mening åt det som vi upplever, både genom det vi ser och det vi hör. 

Svaret elev C ger visar på en sådan strävan att skapa mening med själva ordet. 

Elev C lägger stor vikt vid att reda ut och förstå de nya ord som de hört under 

speciellt den första lektionen. Wickman (2002) betonar att lärandet alltid sker i 

ett sammanhang som är med och ger innebörd åt det som eleverna upplever. 

Elev C förklarar att man genom dansen bättre kunde se hur fotosyntesen 

fungerar ”Alltså, när solen typ rör sig eller kommer upp då kommer solen, alltså 

då blir trädet jättebra och orkar mera och ja, när solen kommer.” Även om 

elevens fokus har legat på att förstå de nya orden så ger den estetiska 

upplevelsen genom dansen en fördjupad förståelse för sambandet mellan de 

olika orden och delarna av fotosyntesen. Wickman (2002) menar att det är i 

samspel med andra som eleverna bygger vidare på tidigare kunskap. Studien 

här visar att eleverna tillsammans genom de estetiska erfarenheterna under 

danslektionen kan koppla ihop och förstå sambandet mellan t.ex. solen, 

människan, växten, koldioxid och syre. Dansen förkroppsligar kunskapen och 

tillsammans i dansen visar eleverna hur fotosyntesen hänger ihop. Det som 

tidigare var ord som till viss del hade mening för eleverna får genom dansen 

liv och sätts ihop och skapar mening genom att eleverna ser sambandet och hur 

allt detta är kopplat till dem själva. Människan representerades i dansen av en 

skolflicka/pojke vilket eleverna tydligt kunde koppla till sig själva. 

7.1 Slutsats 

Avsikten med denna studie var att undersöka hur eleverna skapar mening och 

förståelse i NO-undervisningen genom estetiska lärprocesser. Två lektioner där 

innehållet handlade om fotosyntes observerades, en lärarledd lektion i 

klassrummet och en lektion ledd av en danspedagog i en danssal. Eleverna 
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intervjuades sedan efter varje lektion. Resultatet i studien visar att eleverna 

genom estetiska lärprocesser skapade mening och förståelse för det 

naturvetenskapliga innehållet de arbetade med. Genom att eleverna gavs 

möjlighet att uppleva ämnet med sina olika sinnen kunde de göra kunskapen 

till sin egen och på detta sätt fördjupa sin förståelse och skapa mening med den. 

De estetiska lärprocesserna gav även eleverna möjlighet att se sambanden 

mellan olika delar av fotosyntesen. En viktig faktor för eleverna var att de själva 

fick uppleva fotosyntesen. Genom dansens koreografi kunde eleverna koppla 

innehållet om fotosyntesen till sig själva och på detta sätt skapade de mening åt 

ord som koldioxid, syre och klorofyll som eleverna upplevde som svåra. 

Dansen som estetiskt verktyg och uttrycksform hjälpte eleverna att ta nya steg 

i förståelsen för de naturvetenskapliga idéerna. Eleverna fick genom de 

estetiska uttrycksformerna möjlighet att skapa nya relationer till det som de 

tidigare hade begränsad kunskap om. Resultatet i studien visar att estetiska 

inslag med fördel kan användas i undervisningen för att ge eleverna möjlighet 

att genom egna erfarenheter skapa mening och förståelse för de 

naturvetenskapliga ämnena. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning inom området framhåller bristen på forskning som 

undersöker om estetiska lärprocesser verkligen påverkar eleverna till en positiv 

lärandeprocess. Tidigare forskning visar att elevernas intresse för 

naturvetenskap minskar i de högre årskurserna på grund av att man inte 

kopplar innehållet till de som eleverna anser som viktigt. De estetiska 

lärprocesserna framhåller dock elevernas egna erfarenheter och kan vara ett 

medel för att skapa och bevara intresset hos eleverna. I LGR 11 (Skolverket 2011) 

framkommer tydligt att de estetiska inslagen i skolverksamheten är viktiga och 

bör finnas med i undervisningen. Därmed blir forskning som undersöker olika 

estetiska uttrycksformers betydelse i undervisningen kopplade till olika ämnen 

i skolan viktig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Referenser 

Alerby, E. & Ferm, C. (2006). Konsten att dansa eller dansandets konst – dans 

som förkroppsligad kunskap. I Alerby, E. & Elídóttir, J. (Red). Lärandets konst – 

betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. (s. 157-169) Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Anderhag, P. (2014). Taste for Science: How can teaching make a difference for 

students’ interest in science?  (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 

Stockholm). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-

108074 
 

Aspán, M. & Balldin, J. (2017). Förundran: Barns rätt och estetiska uttryck i 

utbildning. I Aspán, M., Balldin, J., Engel, C. & Röing Hellberg, A. (Red). 

Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning. (s. 17-40). Malmö: Gleerup. 
 

Dewey, J. (1934/1980). Art as experience. New York: The Berkley publishing 

group. 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 

 

Girod, M, Rau, C, & Schepige, A. (2003). Appreciating the Beauty of Science 

Ideas: Teaching for Aesthetic Understanding. Science Education, 87(4), 574-87. 

Doi:10.1002/sce.1054 
 

Jakobson, B. (2008). Learning Science Through Aesthetic Experience in Elementary 

School: Aesthetic Judgement, Metaphor and Art. 2008. Hämtad från http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:199716/FULLTEXT01.pdf 
 

Jakobson, B. (2009). Från begrepp till utforskande arbetssätt - forskning om NO-

undervisning i grundskolans tidigare år. Stockholm: Utbildningsförvaltningen. 

 

Jakobsson, B., & Wickman, P-O. (2005). Den naturvetenskapliga 

undervisningens estetik. En studie av praktiska epistemologier. Utbildning & 

demokrati, 14(1), 81-100. Hämtad från https://www.oru.se/globalassets/oru-

sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2005/nr-

1/wickman--jakobson---den-naturvetenskapliga-undervisningens-estetik-.pdf  
 

Lindgren, M. (2006). Att Skapa Ordning För Det Estetiska I Skolan: Diskursiva 

Positioneringar I Samtal Med Lärare Och Skolledare. Hämtad från 

http://hdl.handle.net/2077/16773 
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-108074
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-108074
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199716/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199716/FULLTEXT01.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2005/nr-1/wickman--jakobson---den-naturvetenskapliga-undervisningens-estetik-.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2005/nr-1/wickman--jakobson---den-naturvetenskapliga-undervisningens-estetik-.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2005/nr-1/wickman--jakobson---den-naturvetenskapliga-undervisningens-estetik-.pdf
http://hdl.handle.net/2077/16773


32 
 

Lundgren, U.P. (2014). Läroplansteori och didaktik – framväxten av två 

centrala områden. I Lundgren, U., Säljö, R., Liberg (Red), Lärande skola 

bildning. Grundbok för lärare. (upplaga 3., s. 139-221). Stockholm: Natur & 

kultur. 
 

Oskarsson, M. (2011). Viktigt - Men inget för mig: Ungdomars identitetsbygge och 

intresse för naturvetenskap. (Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 

Norrköping) Hämtad från 

http://roseproject.no/network/countries/sweden/Oskarsson%202011%20doctor

al%20thesis.pdf 

 

Sjøberg, S. (2000). Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Skolverket. 
 

Skolverket. (2015). TIMSS 2015-Svenska grundskoleelevers kunskaper i 

matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: 

Skolverket. 
 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Lundgren, 

U.P., Säljö, R., Liberg (Red), Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. (upplaga 

3., s. 250-309). Stockholm: Natur & kultur. 
 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_200

2.pdf  
 

Watts, M. (2001). Science and Poetry: Passion v. Prescription in School 

Science? International Journal of Science Education, 23(2), 197-

208. Hämtad från http://dx.doi.org/10.1080/09500690120685  

 

Wickman, P-O. (2002). Vad kan man lära sig av laborationer?. I Strömdahl, H 

(Red.), Kommunicera naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat. (s. 97-114). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Wickman, P-O. & Jakobsson, B. (2009). Estetiska lärprocesser i naturvetenskap 

– att behandla en förgiftning. I Lindstrand, F. & Selander, S. (Red). Estetiska 

lärprocesser. (s. 127-152). Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/09500690120685


33 
 

Wiklund, U. (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges 

utbildningsradio AB. 

Ødegaard, M. (2003). Dramatic Science. A Critical Review of Drama in Science 

Education. Studies in Science Education,39(1), 75-101. Hämtad från 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1080/03057260308560196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1080/03057260308560196


34 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

1. Berätta om din skoldag? 

- Hur börjar den? 

- Vad gör ni under dagen? 

- När mår du riktigt bra? 

- Vad är roligast i skolan? 

- Vad är tråkigt? 

- Vad är svårt? 

- Vad gör dig nervös? 

 

2. Vilka ämnen tycker du bäst om? 

- Vad gör ni på lektionerna i de ämnena? 

- Bestämmer läraren allt ni gör? 

 

3. Berätta om något ni gjort i NO! 

- Vad gjorde ni? 

- Pratade mest läraren? 

- Pratade alla eleverna? 

 

4. Har du hört talas om fotosyntes förut? 

- Visste du vad det var? 

- Var hade du hört om det? 

 

5. Vad kan du berätta om fotosyntesen?  

- Hur upplevde du lektionen? Var något svårt? 

- Vad tycke du var bra med lektionen? 

- Varför tror du vi lär oss om fotosyntes i skolan? 

 

Intervjufrågor efter lektionen med danspedagog 

 

1. Vad kan du berätta om fotosyntesen?  

 

2. Hur kan man dansa fotosyntesen? 

- Hur upplevde du lektionen? Var något svårt? 

- Vad tycke du var bra med lektionen 

 

 

 


