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Abstract 
I have in my study investigated if teachers in the earlier years of school use integration of the 
aesthetics subjects picture and music in their sciences- and biology tutoring. The delimitation 
to picture and music predicate in the non-complication with the integration. Litterateur studies 
in the chosen subject have contributed to a deeper knowledge about the aesthetic subjects in 
combination with the school. I have interviewed six teachers that are working in lower school 
and in intermediary school. There has been shone that the teachers competence and personal 
views about picture and music influenced the choice of integration ore not. The pedagogues 
attitude to picture and music vary, but the investigation gave a lucidly answer as almost none 
of the teachers integrated the aesthetic subjects in there tutoring.  The pedagogues’ lack of 
interest and/ore competence appears to be the reason to this. This can cause that the children 
not gets the opportunity to envelop different ways to express theme serfs and consequently 
not gets the opportunity to put across there thoughts in the way that are most adapt for the 
individual. 
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Sammanfattning 
Jag har i min studie undersökt om lärarna i grundskolans tidigare år använder sig av 
integrering av de estetiska ämnena bild och musik i sin naturorienterade undervisning och i 
sin biologiundervisning. Avgränsningen till bild och musik bottnade i att dessa ämnen inte 
kändes så komplicerade i integreringen. Litteraturstudier inom det valda ämnesområdet bidrog 
till en fördjupad kunskap om estetik i kombination med skolvärlden. Jag har intervjuat sex 
stycken klasslärare som arbetar på låg och mellanstadiet. Där framkom att pedagogernas 
kompetens och personliga åsikter om bild och musik påverkade om läraren valde att integrera 
dessa eller inte. Pedagogernas inställning till bild och musik varierade, men undersökningen 
gav ett tydligt svar då nästan ingen av lärarna integrerade de estetiska ämnena i sin 
undervisning. Pedagogernas bristande intresse och/eller kompetens visar sig vara en av 
anledningarna till detta. Detta kan medföra att barnen inte får möjlighet att utveckla olika sätt 
att uttrycka sig på och därmed inte få möjlighet att förmedla sina tankar på det sätt som 
lämpar sig bäst för individen. 
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Inledning 
I lärarprogrammet ingick en estetisk kurs där vi fick lära oss att använda de estetiska ämnena i 
olika sammanhang i skolan. Under kursen växte mitt intresse för dessa ämnen och idag känns 
det självklart att integrera de estetiska ämnena i mitt kommande pedagogiska arbete. Under 
min verksamhetsförlagda utbildning då jag följt arbetet på en låg- och mellanstadieskola har 
jag tyvärr inte sett så mycket av den estetiska integreringen som jag hoppats på. Vilket 
skapade frågor om hur mycket de estetiska ämnena egentligen används i undervisningen.  
 
Under min utbildning till lärare har det undervisats om att alla elever lär på olika sätt och att 
man som pedagog i sin undervisning måste individualisera och ta hänsyn till alla elever och 
deras behov i sin pedagogiska planering. Ett sätt att göra detta är att använda de estetiska 
ämnena i sin undervisning, vilket medför att eleven får använda alla sina sinnen i 
lärandeprocessen, vilket har till följd att eleven kan återkoppla kunskapen till olika känslor 
som enligt mig kan hjälpa eleven att komma ihåg fakta bättre. 
 
Men hur är det på skolorna? Använder man sig av estetisk integrering inom alla årskurser. I 
Lpo 94 (1994) står det att man i skolan, genom att sätta samman innehåll och arbetsformer på 
ett varierat och balanserat sätt, skall underlätta elevernas harmoniska utveckling. Genom att 
integrera de estetiska ämnena i undervisningen menar man att läraren/pedagogen kan visa 
eleverna olika sätt att ge uttryck för kunskap, vilket ger dem möjligheter att utvecklas, var och 
en på sitt sätt. De får möjlighet att hitta sin egen väg till kunskapen. Vidare står det att skolan 
inte bara ska uppmärksamma de intellektuella sidorna, utan att även de praktiska, sinneliga 
och estetiska aspekterna är viktiga (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
För att begränsa min undersökning väljer jag att undersöka hur de estetiska ämnena integreras 
i naturkunskapen (hädanefter no) och då framförallt inom biologi. Jag har även begränsat mig 
till de estetiska ämnena bild och musik. Varför det blev just dessa estetiska uttryck är för att 
jag känner att de inte behöver upplevas så komplicerade vid integrering i 
biologiundervisningen. De finns överallt i samhället och det är något som nästan alla barn 
berörs av dagligen.  
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Syfte 
Syftet med mitt arbete är att undersöka i vilken utsträckning den estetiska integreringen, med 
inriktning på bild och musik, används i undervisning av naturkunskap, då särskilt inom 
biologi. Ska man använda sig av estetisk integrering i undervisningen och i så fall varför. Min 
undersökning riktas mot grundskolans tidigare år 0-5, då jag ämnar arbeta i dessa årskurser 
efter examen medför undersökningen att detta blir mest intressant för min blivande 
arbetssituation. För att komma fram till mitt syfte tar jag hjälp av följande frågeställningar.  

 
� Använder sig klasslärarna av estetisk integrering i sin no undervisning? 
� Vad finns för fördelar respektive nackdelar med integrering av de estetiska ämnena i 

no undervisningen? 
� Hur definierar läraren de estetiska ämnena? 
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Begreppsförklaring 
Integration  
I Nordstedts svenska ordbok (2003) förklaras integration som en ”sammansmältning av 
olikartade delar till en helhet ofta med en tonvikt på utjämning av skillnader” (s.489). 
 
Integrera 
”Få att sammansmälta till en helhet” (Nordstedts svenska ordbok, s.489). 
 
Estetik  
I Nationalencyklopedin multimedia (2000) beskrivs ordet estetik komma från det Grekiska 
ordet aisth\tiko_s, som i sin tur kommer från ta aisth\ta_ vilket betyder det sinnliga, det 
förnimbara. 
I Nordstedts svenska ordbok (2003) förklaras estetik som ”läran om skönhet och konst” 
(s.247). 
 
Bild 
Bild är ett ”föremål som för synsinnet återger en del av verkligheten” eller ”föreställning som 
ger en helhetsuppfattning”(Nordstedts svenska ordbok, s.98). 
I Nationalencyklopedin multimedia (2000) står det att ”Den ursprungliga bilden är 
synbilden, vår ständigt aktuella sinnesrapport från den direkta omgivningen” (2000). 
 
Musik 
Ordet kommer ifrån det latinska ordet mu_sica, som har sitt ursprung i grekiska mousik\_ 
(te_chn\) 'musernas (konst)', som uppkom från mousa [mu: _sa] 'musa' och te_chn\ (2000). 
”konstnärligt ordnad mängd av toner av olika höjd och klang” (Nordstedts svenska ordbok, 
2003, s.723). 
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Tidigare forskning 

Hjärnan i samarbete med sinnena  

Idag finns det forskning som visar på att barn lär sig genom alla sina sinnen och med kroppen. 
Jernström och Lindberg (1995) diskuterar spädbarnsforskning som visar på att man redan som 
spädbarn lär sig genom olika sinnesupplevelser. Och att denna förmåga verkar vara medfödd. 
Man påpekar även att området ännu är ganska outforskat, men att forskningsexperiment har 
visat att spädbarnet drar nytta av sina olika sinnen i upptäckandet av världen. Här med menar 
författarna att det borde vara helt i sin fulla rätt att stimulera alla sinnen vid inlärning. 
 
Jernström och Lindberg (1995) nämner även Matti Bergström som anser att lekåldern betyder 
mycket för hjärnbarken. Det är i hjärnbarken den ordnade kunskapen finns. Bergström (1991) 
anser att kunskapen fastnar bättre i nervnäten, om stimulering av dessa sker samtidigt från 
olika källor som till exempel, olika sinnesorgan, rörelseorgan och hjärnstammen. Människans 
oordnade medvetande sitter i hjärnstammen och för att bästa resultat ska nås i inlärningen 
behöver den stimulera hjärnbarken enligt Jernström och Lindberg (1995). Man menar också 
att inlärning via de olika sinnena är stimulerande och roligt för eleven. 
 
Länge har det forskats om hjärnan och dess funktion och flera olika forskare har kommit fram 
till enastående resultat. En man som har forskat om hjärnhalvorna och dess funktioner är 
Nobelpristagaren Roger Sperry. Nordung, Lena (2005) skriver att hans forskning visar på att 
båda hjärnhalvorna fungerar separat men att de har olika uppgifter. Den vänstra halvan 
memorerar passivt och samlar in neutral data, under tiden arbetar den högra hjärnhalvan mer 
kreativt, skapar sammanhang, sammanställer och hittar förklaringar. Gordon Pask var en 
annan forsare inom området och i tidningen Cirkeln skriver Rooth (1995) om hans två vägar 
för inlärning. Hon skriver att enligt Pask hör dessa två inlärningssätten ihop med de olika 
hjärnhalvorna, den vänstra halvan menar han är analytisk (seriell) medan den högra 
hjärnhalvan är holistisk (global). När man lär sig på ett holistiskt vis är det viktigt att se 
helheten. Att hålla en balans mellan hjärnhalvorna är enligt Pask gynnsamt för inlärningen 
skriver Rooth (1995). Genom att använda den vänstra hjärnhalvan som är logisk och har ett 
rationellt tänkande tillsammans med den högra som har intuition och känslor behåller man 
den balansen. Jernström och Lindberg (1995) nämner även Marigold Linton som är 
minnesforskare och hon menar att den känslomässiga upplevelsen har stor betydelse för att vi 
ska minnas händelser och kunskaper. 

Styrdokument 

Det finns flera olika styrdokumenten som skolan har att följa. Ett av dem är Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 
1994, hädanefter nämns den som Lpo 94). Här i beskrivs skolans uppdrag, rättigheter och 
skyldigheter. Skolans uppgift är bland annat att låta varje elev hitta sin unikhet för att kunna 
delta i samhällslivet under ansvar. Man redovisar skolans värdegrund och uppdrag, Normer 
och värden, kunskaper och elevens ansvar och inflytande. 
 
Under rubriken kunskap ses, mål som skolan ska sträva mot, och de som eleverna skall ha 
uppnått i grundskolan. Under den sistnämnda står bland annat ”Skolan ansvarar för att varje 
elev efter genomgången grundskola […] kan utveckla och använda kunskaper och 
erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och 
dans,” (Lpo 94, s.10). Här i finns också utförligt beskrivet vad läraren skall göra.  

 
Läraren skall 
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• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande, 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 
olika uttrycksmedel,  
 
• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, (Lpo 94, s.12f).  

 
I läroplanen skriver man också att man ska anpassa kunskapsförmedlingen till varje enskild 
elevs villkor och behov. Man ska med hänsyn till elevernas utgångsläge gynna deras fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling. 
 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en 
sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 
skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo 94, s. 6). 

 

Genom en omväxlande och väl avvägd sammansättning av innehåll och arbetssätt menar man 
att skolan ska underlätta en harmonisk utveckling hos eleven. Genom att uppmärksamma 
olika aspekter inom lärandet ska skolan egga eleverna till att växa med uppgifterna. Man 
menar att detta kan nås genom att använda ”de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga 
och estetiska aspekterna” (Lpo 94, s.7) i undervisningen. 
 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 
sig (s.6f) 

 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära 
skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former.(Lpo 94, s.9) 

 

Olika sätt för lärande och inlärning 

Alla människor är för det mesta olika varandra. Enligt Nordung (2005) är det tillfällena när vi 
ska lära oss inte är något undantag. Det finns många olika sätt att lära sig på, hon menar att 
hur vi tar till oss kunskapen och sedan bygger upp den inom oss beror till en del av hur vår 
personlighet är, men det beror också på hur vi ser på den lärsituation vi är i. Nordung (2005) 
anser att vår inställning till det vi ska lära har betydelse samt vilka bakgrundskunskaper, 
vilken motivation och vilka intressen som finns. Även känslor och drivkrafter påverkar vad 
och hur vi lär oss och orsakerna skiftar mellan de olika inlärningstillfällena enligt Nordung 
(1995).  
 
En man som har forskat mycket om människors olika sätt att lära och människans olika 
intelligenser är Howard Gardner. Nordung (2005) hänvisar till ett av hans kända uttalanden: 
 

Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent (lärstilar, Gardner).  

 
Nordung (1995) skriver att Gardner har framfört tankar om att människan har ett flertal olika 
intelligenser, vilka han kallar för de multipla intelligenserna. Nordung (1995) skriver att enligt 
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Gardner har en människa alla dessa intelligenser, men i olika stor utsträckning. Intelligenserna 
är nio stycken till antalet och består av bland annat, den visuella – spatiala intelligensen, som 
innebär att man har lätt för att se abstrakta saker, och har känsla för färg och form. Den 
visuella – spatiala intelligensen används för att förstår kartläsning, diagram och ger ett bra 
lokalsinne. Om man vill bearbeta och stärka denna intelligens kan man bl.a. rita bilder, 
symboler, kartor och göra ritningar och bygga modeller. En annan intelligens som Gardner 
kallar för den musikaliska intelligensen är aktuell för mitt arbete och innebär att man är 
intresserad av musik och att man lätt kan identifiera melodier och sångverser. Man har känsla 
för rytm, melodi och klang. För att nyttja och stärka denna intelligens kan man studera med 
musik, speciellt då barockmusik, man kan använda sig av högläsning till musik, samordna 
musik och andra ämnen, tänka i bilder till musiken samt göra ramsor och rappa. Gardner 
menar att genom att använda sin bästa intelligens i lärandesituationen använder man sin 
personlighet, kreativitet, sina talanger och intressen vilket bidrar till att man känner sig mer 
engagerad och motiverad i sitt lärande. 
 
Även Wiklund (2001) talar om att aktivera elevens starkaste kompetensområde. För att 
kunskapen ska bli integrerad behöver den assimileras på många olika sätt som är viktiga för 
individen. Wiklund (2001) kallar denna integration för reflektion och menar att detta innebär 
att individen speglar intrycken på varierande sätt. Enligt henne är lärandet beroende av denna 
reflektion där man omskapar informationen till en insikt. Ett aktivt lärande innebär att man 
integrerar lärandet med reflektionen. Då får man även tillgång till det undermedvetna som har 
stor betydelse för reflektionsprocessen enligt Wiklund (2001). 
  
Nordung (2005) skriver att Gardner tycker att den västerländska skolan använder sig alldeles 
för lite av de olika intelligenserna. Att det egentligen bara är verbal och logisk/matematisk 
intelligens som uppmuntras i västvärldens skolor, de övriga sju intelligenserna används inte 
alls i samma omfattning menar han. Även Uddholm (1993) och Björkvold (1998) kritiserar 
skolans undervisning. Enligt dem blir kunskapen splittrad för eleverna om man använder ren 
ämnesundervisning. Man utgår inte från elevens tidigare erfarenheter och kunskaper vilket 
enligt Uddholm (1993) är ett måste för att nå den enda sanna kunskapen. Björkvold (1998) 
anser att alla människor lär och orienterar sig i helheter, att de använder sig av mönster som 
dem känner igen. Som respekt för eleven ska man utgå från deras styrkor och kompetens 
menar han. Även Wiklund (2001) ser eleven med en helhetssyn. Hon anser att när eleven får 
en ny kunskap/tanke åskådliggörs nya områden i dennes tänkande och varande, därför är det 
viktigt att eleven får tillfälle att reflektera över denna för att själv kunna skapa sina kunskaper. 
Jernström och Lindberg (1995) menar att denna helhetssyn alltid funnits i skolan genom 
läroplanen men att man oftast prioriterar de teoretiska ämnena i slutänden. Enligt författarna 
leder detta till att man använder den vänstra hjärnhalvan alldeles för mycket, vilket medför att 
eleverna kan få en fientlig inställning till skolan.  Ett förskolebarn har flera olika språk som 
tillexempel musik, bild och rörelse att uttrycka sig med, men dessa ersätts av det verbala 
språket när barnen börjar skolan menar Jernström och Lindberg (1995). Precis som Uddholm 
(1993) och Björkvold (1998) menar författarna att skolan tar bort elevernas kreativitet genom 
dess struktur och med skoldagar som är uppdelade på olika ämnen. 
 
För att eleverna ska få behålla alla sina språk och få ett mer innehållsrikt liv behövs menar 
Jernström och Lindberg (1995) att man blir mer medveten om de olika språken. Det gäller att 
pedagogerna inspirerar eleverna till att använda och uttrycka alla sina sinnen i upptäckandet 
av världen. Om man låter eleverna lära på detta sätt stärks deras självkänsla och de känner att 
de duger menar Jernström och Lindberg (1995). 
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Enligt Wiklund (2001) får eleven tillfälle att pröva sina nya kunskaper mot de gamla och på 
så vis förädla sina erfarenheter om man arbetar på detta sätt. Om man skall lyckas är det även 
viktigt att man som pedagog har ett tydligt och välformulerat mål. Annars är det oerhört lätt 
att man talar över huvudet på eleverna. Oftast är lärarens mål väl dolda för eleverna och de får 
jobba utan att se vart det leder. Enligt Wiklund (2001) är det viktigt att man tillsammans 
formulerar målet med undervisningen. Det är inte förens då som eleverna medvetet kan delta i 
inlärningsprocessen och medverka till resultat. 
 

Musik som utgångspunkt 

Jernström och Lindberg (1995) diskuterar musiken i lärarutbildningen och i skolans 
verksamhet. Man sammanfattar bland annat musiken som: 

• ”ett av människans språk, ett uttrycksmedel som är nödvändigt för utvecklingen till en harmonisk 
människa, 

• Ett medium för kommunikation mellan människor som ger rika tillfällen till social fostran, […] 
• Ett pedagogiskt hjälpmedel för kunskapsförmedling,” (s.22). 

 

Författarna menar att pedagoger måste se musikens möjligheter och inte bara förlita sig på 
vad de kallar expertpåverkan. Det behöver inte vara så märkvärdiga saker och förändringar 
för att det ska bli spännande för eleverna. Oftast har pedagogen ett färdigt resultat för ögonen 
men låter inte kreativiteten att blomma ut. Detta menar författarna kan bero på att pedagogen 
är rädd och osäker på hur lektionen ska arta sig. Att man är rädd för kaos. Men Jernström och 
Lindberg (1995) trycker på att vi måste våga eftersom den egna upplevelsen är viktig för 
eleven, och då krävs att det oplanerade får inträffa. Genom att använda hela kroppen och 
sinnena i skapandeprocessen får vi en upplevelse. Upplevelsen måste vi ha för att kunna 
uttrycka det vi känner menar författarna och genom musiken kan vi förmedla känslan till 
varandra.  
 
I dagens samhälle lever en mängd människor med olika bakgrund och traditioner nära 
varandra, och har olika värderingar och tro i livet. Uddholm (1993) menar att det då oftast är 
musiken som för samman grupper av människor och får dem att känna gemenskap. Det finns 
mängder av olika sorters musik och här i Sverige lyssnar vi generellt utan att bry oss om vad 
musiken står för kulturmässigt, menar författaren, vi lyssnar på många olika genrer. Mest 
viktigt är budskapet för de grupper som behöver markera sin samhörighet mot omvärlden 
anser Uddholm (1993). En sådan grupp menar han är ungdomarna. 
 
Då vi i grundskolan arbetar med just ungdomar är det något vi kan ta tillvara på i vår 
undervisning menar Uddholm (1993). Enligt honom är det en fördel att i undervisningen utgå 
från den genre som eleverna är bekanta med sedan tidigare. Detta medför att man lättare kan 
utforska okänd mark om man har en utgångspunk som man känner väl. Uddholm (1993) 
menar att ”Det finns ingen naturlag som säger att tonåringar inte tycker om att dansa schottis 
[…]” (s.12)  

Med bild som utgångspunkt 

Genom att använda sig av bilden och konsten kan man utveckla barns iakttagelseförmåga 
enligt Bisquert Santiago (1977). Hon menar att om man utan någon direkt vägledning, ber 
barn att måla av något som de inte har framför sig, så kommer de att måla det som har väckt 
just deras intresse. Det kommer att bli genuina bilder, specifika för varje elev. Det kan handla 
om abstrakta bilder med enbart färgfläckar och det kan bli mer detaljerade bilder menar 
författaren. Vid ett senare tillfälle går man igenom bilderna gemensamt där varje elev får 
berätta om sin bild. Bisquert Santiago trycker på att det inte får bli någon jämförelse mellan 
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elevernas bilder utan att det ska handla om ömsesidiga insatser. Genom att titta på varandras 
bilder upptäcker dem flera sätt att uttrycka vad de själva sett.  Man menar att eleven tar med 
sig detta till nästa tillfälle, då de inte bara har en lösning att använda sig av.  
 
När man uppmuntrar eleverna och ger dem lusten att lära, menar författaren att de tillslut 
kommer att börja ställa frågor. Det är nu som läraren kan deltar i barnens efterforskningar. 
Hon menar att nu kan läraren lägga in de olika skolämnena i processen och den integrerade 
undervisningen kan börja.  
 
När man arbetar med att förbättra elevernas perception ger man dem samtidigt fler bilder att 
använda vilket ger barnen fler möjligheter att uttrycka sig. På så sätt menar man att barnens 
synminne utvecklas. Eleverna får en ökad skicklighet i att minnas objektens former och färger 
vilket hjälper barnen att uttrycka just dessa i deras eget skapande. Författaren menar att i allt 
konstnärligt skapande ingår känslor. Det vi skapar är personliga tolkningar av det vi ser och 
känner. I skapandet visar vi vårt känslominne menar man, så synminnet är alltid ledsagat av 
känslominnet. ”[…] barnets första kontakter med omgivningen är av känslomässig art” 
(Santiago, 1977, s.23) vilket medför att känslominnet är mer tydligt hos barn än hos vuxna 
menar författaren.  
 
Hon menar också att läraren är en nödvändig faktor för att utveckla elevens kreativitet. Det är 
läraren som skall motivera eleverna i deras skapande menar hon. Detta kan göras genom att 
läraren skapar lust att iaktta, ger eleven rätt att uttrycka sig och glädjen att skapa. 
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Metod 
Här följer en beskrivning över den metod jag använt mig av i min empiriska undersökning.  
 

Urval 
 
 I valet av mina intervjupersoner så försökte jag få ett så brett urval som möjligt. Jag ville ha 
lärare från både låg och mellanstadiet, då min undersökning ämnas gälla dessa åldrar. Jag 
ville även försöka få lärare med olika examensår då utbildningen har ändrats under årens lopp 
vilket kan medföra olika arbetssätt inom lärarkåren. De lärare som jag har intervjuat arbetar 
på den skola där jag haft min verksamhetsförlagda utbildning. Att intervjua någon som man är 
bekant med kan innebära en trygghet för både den intervjuade och den som intervjuar. Detta 
medför att det blir en avslappnad intervju ifrån båda håll med chans till en större öppenhet 
som man annars kanske inte får. Nedan följer en beskrivning av samtliga lärare. 

Lärarbeskrivning 

Lärare ett har en förskollärarutbildning och fick delar av mellanstadieutbildningen, då de 
började testa den utbildningen under hennes studietid. Ingen ämnesinriktning i utbildningen, 
men engelskan var obligatorisk och även slöjd ingick. Hon började arbeta 1966 och har 
arbetat i 40år som klasslärare. Hon hade en hjälpklass i två år och har sedan bara arbetat i 
vanlig klass. Nu är hon på mellanstadiet i en femte klass. 
 
Lärare två är examinerad grundskollärare, 1-7, ma/no. Hon har även påbyggnad, 
utomhuspedagogik 20p och idrott 20p. Började arbeta inom skolan 1999 och har under åren 
arbetat inom hela sitt utbildningsspektrum. En kortare period hade hon strövikariat i årskurs 
sju men sedan har hon arbetat som klasslärare på låg och mellanstadiet. Just nu är hon 
klasslärare i årskurs fyra. 
 
Lärare tre har en mellanstadielärarexamen och gick ut 1971 som tillval har hon musik. Hon 
läste även 20p biologi och 20p kemi för att kunna arbeta på högstadiet. Efter examen blev hon 
klasslärare i hjälpklasser/specialklasser i nio år, därefter arbetade hon ett år som speciallärare 
och klasslärare i årskurs sjuor. Hon arbetade även i en observations -klass en dag i veckan. 
1982 började hon arbeta med vanlig klass. Nu arbetar hon årskurs sex på mellanstadiet.  
 
Lärare fyra har en gammeldags lågstadieutbildning 2 ½ år plus kompetensutveckling och 
högskolepoäng i matematik. Hon tog examen 1976 då hon fick en plocktjänst och arbetade 
som lärare i svenska 2 och som speciallärare i ett år. Sedan har hon varit klasslärare i 29år. Nu 
arbetar hon på lågstadiet i årskurs två. 
 
Lärare fem är sv/so lärare, 1-7. Hon tog studenten 1997 och har arbetat som klasslärare på 
lågstadiet i 9år. Just nu arbetar hon i årskurs två. 
 
Lärare sex har utbildning 1-7 med inriktning sv/so/engelska. Hon tog examen 1995. Innan 
lärarhögskolan arbetade hon på högstadiet i ett år och hade sedan fast vikariat i två år. Efter 
utbildningen har hon arbetat som klasslärare på mellanstadiet i 10år. Just nu är hon i årskurs 
fyra. Lärare sex kallar sig även för musiker.  
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Datainsamlingsmetoder 
Till min undersökning har jag valt att göra kvalitativa intervjuer enligt Johanssons och 
Svedners (2006) beskrivning. Jag valde denna form av intervju för att få en så öppen intervju 
som möjligt. Enligt Johansson och Svedner (2006) är den kvalitativa intervjun precis som 
samtalsformen en dialog mellan de två parterna. Skillnaden mellan de två formerna är att i en 
kvalitativ intervju bestämmer intervjuaren vilket ämne som ska diskuteras. Enligt Johansson 
och Svedner (2006) är även detta den mest grundläggande metoden för att söka den 
information man vill ha vid examensarbeten och i lärarutbildningen. 
 
Frågorna jag använde mig av under intervjun finns som bilaga. De första tre frågorna handlar 
om lärarens utbildning och erfarenhet inom yrket. Anledningen till detta var att se om och i så 
fall vilken estetisk erfarenhet de fått med sig från utbildningen och av arbetslivserfarenhet. 
Fråga fyra ingår i undersökningens syftet, och användes för att få en kunskap om lärarens 
medvetenhet kring de estetiska ämnena. Den femte frågan i intervjun använde jag för att ta 
reda på om de använde några av de estetiska ämnena i sin no undervisning. För mig är 
estetiska ämnen de ämnen där man får använda sig av alla sinnen, Bild, musik, drama, idrott, 
slöjd och kanske till och med hemkunskapen. Med fråga sex och sju ramar jag in lärarnas 
estetiska användning i undervisningen till mina begränsningar, vilka var användandet av bild 
och musik i biologiundervisningen. Fråga åtta handlar om lärarens användande av integrering 
i olika årskurser. Frågan togs med för att belysa användandet i alla åldrar på låg och 
mellanstadiet. Frågorna nio, tio, elva och tolv handlar om de pedagogiska anledningarna och 
lärarnas egna åsikter om den estetiska integreringen.  
 

Procedur 
Jag planerade att genomföra ett tiotal intervjuer med klasslärare i olika årskurser. Detta för att 
få ett brett spektrum i hur det ser ut i de olika årskurserna. Jag har även utfört litteraturstudier 
inom ämnet för att kunna jämföra mina resultat med tidigare forskning. 
 
För att komma i kontakt med lärare som ville vara med i undersökningen ringde jag runt till 
skolor inom kommunen och pratade med receptionisterna. Jag talade om vem jag var och 
förklarade min situation. Jag berättade i stora drag vad mitt arbete skulle handla om och bad 
att få komma i kontakt med lärare för att diskutera en eventuell intervju. Då jag inte fick något 
svar åkte jag till den skola jag haft min verksamhetsförlagda utbildning vid och tog personlig 
kontakt med de lärare som passade in på mina krav.  
 
Jag intervjuade varje lärare var för sig för att få mer personliga och äkta svar. Genom att spela 
in intervjuerna med en walkman kunde jag koncentrera mig på vad den intervjuade sa och 
kunde då ställa aktuella följdfrågor. Detta gav ett bredare och mer personligt svar från den 
intervjuade. 
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Resultat 
Enligt Nationalencyklopedin multimedia (2000) och Malmgren, Sven-Göran, m.fl.  (2003) 
står estetik för det sinnliga och läran om skönhet och konst. Enligt mig är estetik ett uttryck, 
ett hjälpmedel, i att förmedla och mottaga känslor och intryck från omvärlden. 
 
Här nedan redovisas resultaten av de sex lärarintervjuer som genomförts i studiens syfte. För 
att tydliggöra resultaten för läsaren redovisas problemformuleringarna var för sig.   
 

Hur definierar läraren de estetiska ämnena? 
När jag ber klasslärarna att definiera de estetiska ämnena blir några först lite osäkra. Deras 
kroppsspråk tyder på att de inte riktigt vet hur de ska besvara frågan. Men efter att ha funderat 
en stund kommer de fram till sina definitioner. De allra flesta lärarna väljer att definiera de 
estetiska ämnena genom att plocka ut specifika ämnesområden, som till exempel bild, musik, 
idrott, slöjd och drama. Medan andra lärare väljer att definiera de estetiska ämnena med mer 
beskrivande ordval. 
 
 Bild, musik, slöjd, det är inga mer vi har va? Bild, musik och slöjd (lärare 3) 
 

[…] eller ja, skapande verksamhet […] På olika sätt, det tänker jag estetiska ämnen […] när man 
använder kanske andra sinnen än när man bara sitter och läser och skriver och sådana saker. […] 
Att man använder höger hjärnhalva lite mer kanske. Det är för mig dom estetetiska ämnena 
(lärare 6). 

 
Alla av de intervjuade lärarna nämner bild och musik som definition av de estetiska ämnena. Lärare ett 
anser att de praktiska ämnena tillsammans med de estetiska bildar en grupp av ämnen. Lärare två och 
fem nämner även idrott och drama, medan lärarna tre och sex även lägger till slöjden som estetisk 
verksamhet. Lärare fyra definierar även de estetiska ämnena med dans.  
 

Använder sig klasslärarna av estetisk integrering i sin no - undervisning? 
Lärare sex använder sig av estetisk integrering nästan dagligen i sin undervisning. Hon ger 
exempel på dramaövningar och sånger som man kan använda i undervisningen. Hon pratar 
om att få rita, illustrera och tänka. 
 

Ja det blir ju ganska mycket alltså, bild integrerar man ju ganska mycket i no. […] Att man får 
rita, illustrera, tänka, men också att man kan göra rent dramaövningar, ä alla låtsas vara bin som 
pollinerar blommor till exempel. Några är blommor och några är bin. Så det är ju en form av 
estetisk verksamhet också. […] Ä och sedan just i no kanske jag inte har så mycket musik just, 
men annars använder jag musiken väldigt mycket i engelskan (lärare 6).   

 

Lärare sex utnyttjar musiken mycket i sin undervisning, bland annat använder hon sig av rim, 
ramsor och små sångsnuttar. Hon anser att detta ”ökar inlärningen mycket, mycket fortare” 
(lärare 6). Men hon använder den inte i sin naturorienterade undervisning. De andra lärarna 
använder sig inte lika mycket av musiken i sin undervisning, däremot används bilden. Man 
talar om både stora och små bilduppgifter vilka är mer eller mindre integrerade i 
biologiundervisningen. 
 
På lågstadiet använder man sig av bilderna dagligen för att illustrera och tydliggöra uppgifter. 
Då eleverna inte har så utvecklat skrivspråk i dessa årskurser använder man bilderna för att 
visa vad man som lärare menar och vad man vill att eleverna skall göra under en lektion till 
exempel. Musik använder man här mer som en pausstund i arbetet än integrerat i 
undervisningen. Man menar att man saknar kunskap och idéer om hur man ska integrera 
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musik mera. Och man saknar framförallt låtar och musik som ska användas vid dessa 
tillfällen.  
 
På mellanstadiet används musiken ännu mindre. Lärare ett, två och tre använder sig inte av 
musikintegrering i sin undervisning. Lärare ett använder musik i klassrummet för att stimulera 
och avstressa eleverna under lektionerna och som avslappningsmusik vid massagestunden, 
men musiken kommer enbart från bandspelaren. Hon nämner ett tillfällen då de läste om 
fåglar i biologin, då de lyssnat på fågelläten både på band och i verkligheten. Detta kan man 
ju kalla en sorts integrering men det är inget återkommande fenomen i hennes undervisning. 
På liknande sätt har även lärare tre använt musiken i klassrummet, nu för tiden tycker hon att 
den stör mer än vad den hjälper. Hon menar att detta sätt att använda musiken är väldigt 
individuellt. Vissa elever klarar av det och får mer arbetsro medan andra elever blir mer 
störda än hjälpta. Även andra lärarna kan använda sig av musiken på detta vis då skolan har 
haft fortbildning inom området och även köpt in musik till klasslärarna. Men det var inget 
som togs upp mer under intervjuerna, kanske för att det just inte handlar om integration i no- 
och biologiundervisningen.  
 

Bildintegrering 

I undervisningen av de naturorienterande ämnena väljer man att integrera bilden mycket mer 
än de andra estetetiska ämnena. Trots att några av lärarna har svårt att se deras egen 
bildintegrering i de naturorienterande ämnena, finns den där. På något vis använder sig alla 
sex lärarna av bilden i undervisningen.  
 
En av de sex intervjuade lärarna, lärare två anser sig inte integrera de estetiska ämnena i sin 
verksamhet, men pekar på sin utomhuspedagogik. På frågan om hon använder de estetiska 
ämnena i undervisningen av de naturorienterande ämnena svarar hon: ”Nää inte direkt så […] 
ä musik, nää inget, ä bild, ja det är klart, vi ritar bilder till saker o ting, men, nää,[…]” (lärare 
2). Lärare två har svårt för att ta ut den estetiska integreringen i sitt arbetssätt, hon blandar den 
med sin utomhuspedagogik. Hon menar att hon inte integrerar bilden men samtidigt talar hon 
om att de ritar bilder till saker och ting. På frågan om hon integrerar bilden svarar hon: 
 

Inte så att jag tycker att jag har använt det så, utan bild använder du ju hela tiden, knoppisar, det 
är klart att vi målar knoppisarna, sen går vi ut och tittar på knoppisarna på riktigt, det är ju 
biologin, men det är ju så självklart. […] Det är ju, du kan ju inte förklara knoppisar om du inte 
målar dem och visar och tittar ordentligt på knoppen, det går ju inte att jobba på något annat 
sätt”(lärare 2). 

 
Detta visar på att definitionen av begreppet integrering inte är lätt och att tolkningen av 
begreppet är beroende på vem av lärarna man talar med. Medan lärare två har svårt att säga att 
hon integrerar bilden, trots att de ritar och målar i undervisningen, har andra lärare inga 
problem med detta. Både lärare tre och fyra pratar om att låta eleverna rita och illustrera till 
sina undersökningar och sina laborationer. Man ritar blommor och djur, näringskedjor mm. 
Och lärarna ett, fem och sex nämner även de tillfällen då de använder sig av bild i sin 
biologiundervisning.  
 

[…] Vi gick ut för att titta på träd och rönn då och tittade på hur rönnbladen såg ut och sedan 
gjorde vi den bilduppgiften […] och satte ihop det till, ja så att det ska se ut som en rönn då 
(lärare 1). 
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Ja, det gör man ju. Alltså går man igenom träden så ritar man ju träden, när man gör bilder, 
avtryck sån här ”frotage” heter det väl, av löven och sådana saker. Man målar träden, vårträdet, 
höstträdet och så. Och sedan när man jobbar med djur så ritar du djur (lärare 5). 
 
Jaa, exempelvis när dem skulle rita en blomma, hur en fantasiblomma såg ut, ä och sedan 
använda det som dem hade lärt sig också, med kronblad och pistiller och så, fast dem fick 
använda sig av fantasin, […] (Lärare 6). 

Musikintegrering 

Musiken används väldigt lite jämfört med bildintegreringen. Lärarna har svårt att erinra sig 
tillfällen då de använt sig av musikintegrering i sin no- och biologiundervisning. En av 
anledningarna som nämns är att läraren känner sig okunnig inom musiken. Det känns inte som 
ett naturligt sätt att lära och därför använder man det inte. Flera av lärarna nämner att de inte 
är musikaliska och att de därför inte kan leda eleverna i sång mm. 
De två lärarna på lågstadiet använder sång dagligen, genom bland annat pausgympa och de 
nämner visor som handlar om kroppen och man sjunger visor om olika djur man arbetar med. 
Men samtidigt antyder man att sång är ingenting man använder integrerat i 
biologiundervisningen. Som anledning till detta nämner man brist på inspiration, kunskap och 
osäkerhet. 
 
Lärare sex som använder sig nästan dagligen av musiken i sin undervisning kan inte heller 
hon ge några tydliga exempel på musikintegrering i biologin. Även hon nämner visor som 
huvud, axlar, knä och tå, men påpekar samtidigt att dessa sjungs mest i engelskan, men att det 
blir integrerat med biologin och kroppen. Varför hon inte integrerar musiken i 
biologiundervisningen kan hon inte riktigt svara på ”det kanske inte faller sig lika naturligt 
där, ä som i övriga ämnen” (lärare 6), säger hon samtidigt som hon påpekar att det kan bero 
på att hon använder musiken så mycket i engelskan att hon tycker att det räcker.  

Pedagogiska syften 

Alla lärarna är eniga om att de estetiska ämnena är bra hjälpmedel för inlärning. Alla sätt och 
möjligheter för ökad inlärning är bra. Man menar att eleverna lär på många olika sätt och ju 
fler olika medel man som lärare har för att öka deras inlärning desto bättre. Men alla lärarna 
påpekar också att den personliga åsikten om dessa ämnen spelar roll i valet av integrering 
eller inte integrering. Detta märker man tydligt i deras resonemang kring musikintegreringen. 
Lärarna själva känner sig inte trygga med musiken så därför används den inte. 
 
Anledningen till att man använder sig av bildintegrering i sin undervisning är ganska lika för 
alla lärarna. Man trycker på att man vill tydliggöra uppgiften för eleven. Man menar att 
eleverna ser bättre vad saker och ting handlar om, uppgiften blir mer konkret och de får en 
djupare förståelse för olika fenomen. Lärare fem menar att man som lärare enkelt kan se vad 
eleven har lärt sig genom en bild. ”att det inte bara är pinnar rakt ut från stammen, utan att de 
förgrenar sig också, att man kan se att de fattat vad de gör också i bilden” (lärare fem).  Vissa 
av lärarna trycker även på att de och eleverna tycker att det är kul. Lärare ett menar, att 
pedagogiska övningar kan man ha mer av, men det får heller inte bli tråkigt, utan det man gör 
måste vara lite kul också. Så hon menar att man inte bara ska använda sig av detta. Medan 
lärare sex som ensam lärare uttalar vikten av att ha ett mål med den estetiska integreringen. 
Att man har ett syfte med sångerna till exempel. Hon menar att det inte får bli en utfyllnad 
eller något slentrianmässigt sjungande när man använder musiken integrerat i undervisningen. 
Eleverna måste få någon nytta av det man gör. 
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Använder sig lärarna då av estetisk integrering i sin no undervisning? Enligt min tolkning av 
resultatet är det en av sex lärare som använder sig av musikintegrering i sin dagliga 
verksamhet, men inte integrerat i sin no- och biologiundervisning. Tre lärare av sex använder 
inte musik i sin undervisning. Två av dessa använder bakgrundsmusik och massagemusik, 
men inget integrerat i undervisningen. De två lärarna på lågstadiet sjunger med eleverna vid 
olika tillfällen varje dag men har inget integrerat syfte med musiken.  
 
När det gäller bildintegreringen, ser den annorlunda ut. Här har lärarna mycket lättare att ge 
exempel på tillfällen då man integrerat bilden. Här kan man säga att alla lärarna använder sig 
av bilden i sin undervisning i no, vilket innebär att alla sex lärarna integrerar bilden i no 
undervisningen. 
 

Vad finns för fördelar respektive nackdelar med integrering av de estetiska 

ämnena i no - undervisningen? 

Fördelar 

Fördelarna med den estetiska integreringen är enligt lärarna många. Alla pratar om elevernas 
olika inlärningsstilar och olika sätt att lära. Man pratar om att konkretisera uppgifterna och att 
det blir vackert när man målar. Andra lärare anser att man får fler verktyg till elevernas 
inlärning och att man öppnar upp andra sinnen hos eleven. En lärare nämner de två 
hjärnhalvornas betydelse i inlärningen. Man menar att när eleven får använda sig av de 
estetiska ämnena stimuleras hela hjärnan. Och ju större del av hjärnan som används desto 
bättre minns de och mer av kunskaperna sitter kvar. Man pratar även om vikten att eleverna 
får något att hänga upp sin kunskap på, vilket hjälper dem att minnas bättre. Genom att 
använda de estetiska ämnena hjälper man till att flytta kunskapen från korttidsminnet in i 
elevens långtidsminne, vilket innebär att eleven kan minnas kunskapen bättre. Man nämner 
även att eleverna oftast tycker det är kul med de estetiska ämnena och att dessa blir som 
katalysatorer för den övriga inlärningen.  

Nackdelar 

Alla sex lärarna har svårt att se några nackdelar med detta arbetssätt, men de nämner ändå 
några saker som skulle kunna betraktas som nackdelar.  Ett par av lärarna menar att en 
nackdel kan vara att det tar längre tid när man arbetar integrerat. Att vissa elever dyker lite för 
djupt i uppgifterna och inte kommer därifrån. Man nämner även bristen på planeringstid. 
Vissa lärare på mellanstadiet anser att en nackdel kan vara att eleven målar hela tiden och 
låter bli att skriva, då dessa arbetssätt integreras. Något som betraktas som en nackdel är 
lärarens brist på kompetens inom de estetiska ämnena. Om man anser sig inte kunna sjunga 
eller spela t ex då är det svårt att använda sig av musiken i undervisningen.  En lärare nämner 
även att det kan vara en nackdel för eleverna om man använder sig av detta arbetssätt. 
Nackdelen uppstår när eleverna går till nästa årskurs och byter lärare. Om eleverna är vana 
vid att lära sig på ett estetiskt vis och tycker det är enkelt att lära och komma ihåg saker, kan 
det bli svårt när man får en lärare som inte använder sig av de estetiska ämnena i sin 
undervisning.  
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Diskussion 
I denna avslutande del av uppsatsen ämnar jag diskutera och belysa de aspekter som jag anser 
vara av störst vikt för studien och problematisera dessa utifrån teori, data och egna 
reflektioner. 
 

Lärarnas definition av de estetiska ämnena 
Lärarnas ganska torftiga definitioner av de estetiska ämnena tolkar jag som motvilja mot 
dessa ämnen. Genom att beskriva ämnena utan djupare mening ger signaler om en negativ 
attityd gentemot det estetiska. Jag tror att i grund och botten handlar det bara om lärarnas 
bristande intresse eller okunskap. Utan djupare förståelse kan det vara svårt att ge en djupare 
definition. De flesta av lärarna utstrålade osäkerhet inom ämnet både före, under och efter 
intervjuerna. De hade svårt att finna svar och ville veta vad jag var ute efter, även om det var 
just deras personliga beskrivning jag frågade efter.  
 
Lärare sex beskrivning av de estetiska ämnena visar på mer eftertänksamhet och intresse för 
ämnena. Efter att som de andra lärarna nämnt enbart estetiska ämnen säger hon: 
 

[…] eller ja, skapande verksamhet […] På olika sätt, det tänker jag estetiska 
ämnen […] när man använder kanske andra sinnen än när man bara sitter och 
läser och skriver och sådana saker. […] Att man använder höger hjärnhalva lite 
mer kanske. Det är för mig dom estetetiska ämnena (lärare 6). 
 

Klasslärarnas användning av den estetiska integreringen i no och 

biologiundervisningen 
Integreringen av de estetiska ämnena bild och musik i no- och biologiundervisningen är 
väldigt ojämn. Medan bilden används kontinuerligt existerar den musikaliska integreringen 
väldigt lite. Under intervjuerna uttrycker några av lärarna att detta beror det på att de inte 
känner sig tillräckligt kunniga inom musiken. Medan de känner sig trygga med bilden och 
tycker ämnet är roligt. Man anser att den personliga åsikten har stor betydelse i valet att 
integrera eller inte. Det kan ju även vara så som Jernström och Lindberg (1995) beskriver, att 
läraren är rädd för kaos. Man menar att oftast har pedagogen ett färdigt resultat för ögonen 
men låter inte kreativiteten att blomma ut, vilket kan bero på just detta att läraren är rädd för 
hur lektionen ska arta sig. De menar att det inte behöver vara så märkvärdiga saker och 
förändringar för att det ska bli spännande för eleverna. Vilket jag bara kan hålla med om. 
Trots att man inte känner sig säker i musiken kan man använda den. Det är oerhört viktigt att 
eleverna får använda alla sina sinnen.  
 
Genom att inte använda sig av integrering utgår man inte från alla elevers behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande vilket det står i Lpo 94 att läraren skall göra. Här 
står även att läraren skall öka elevens vilja och självförtroende i lärandet. Detta stärker även 
Järnström och Lindberg (1995) genom att säga att man genom användandet av de olika 
sinnena i undervisningen stimulerar eleven och de tycker det är roligt. Detta nämner även 
lärarna som en anledning till användandet av de estetiska ämnena. 
 
Jernström och Lindberg (1995) nämner forskning som tyder på att vi redan som spädbarn 
använder oss av våra olika sinnen vid inlärning. De nämner även Matt Bergström som har 
forskat om lekens betydelse för hjärnbarken där den ordnade kunskapen sitter. Han menar att 
genom att stimulera med olika sinnesintryck sätter sig kunskapen bättre. Detta är även något 
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som Bisquert Santiago (1977) tar upp. Genom att använda bild och skapande förstärks bland 
annat elevens synminne. Även lärarna nämner några av dessa anledningar till att använda de 
estetiska ämnena. Speciellt lärare sex som visar på en djupare kunskap i ämnet. Hon menar att 
det är viktigt att stimulera hela hjärnan, om man gör det hjälper man eleven att flytta sin 
kunskap från korttidsminnet till långtidsminnet, vilket gör att eleven minns kunskaperna 
bättre. Både Roger Sperrys (Nordung, 2005) och Gordon Pasks (Rooth, 2005) forskning visar 
på att de båda hjärnhalvorna arbetar på olika vis, att de har olika uppgifter. Man menar att det 
är viktigt att hålla en balans mellan de två hjärnhalvorna och att man bäst får det genom en 
helhetssyn i undervisningen. Av sex lärare är det en lärare som tar upp vikten av att använda 
båda hjärnhalvorna och alla sinnen i lärandet, flera av de andra lärarna pratar om att använda 
sinnena men ingen nämner något om hjärnhalvornas betydelse. Forskningen visar på att om 
båda halvorna stimuleras vid inlärningstillfället fastnar kunskapen lättare och man minns den 
bättre. Man hjälper genom sinnena hjärnan att flytta kunskapen från korttidsminnet till 
långtidsminnet, som lärare sex säger. Det här är en av de största anledningarna till att man ska 
integrera de estetiska ämnena i undervisningen anser jag. Då den högra hjärnhalvan har ett 
holistiskt sätt att lära är integreringen ett perfekt sätt att få en helhetssyn på undervisningen. 
 

Musikintegrering 

Ingen av de intervjuade lärarna använde sig av denna sortens integrering. Inte ens lärare sex 
som kallar sig musiker och använder musiken ofta i sin undervisning kan erinra sig tillfällen 
då hon använt sig av musiken i biologiundervisningen eller i de naturorienterade ämnena 
överhuvudtaget. Fem av de sex intervjuade lärarna uttalar osäkerhet runt musikämnet som en 
anledning till detta. Visst kan det vara så, men jag anser att det till större delen beror på 
ogillande. Detta hör självklart ihop med osäkerheten hos lärarna men dem väljer att inte 
använda musiken. Här med menar jag att lärarna inte följer läroplanen. Där står att ”Eleverna 
skall få uppleva olika uttryck för kunskaper […] Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet” (Lpo 94, s.6). Då man i 
dagens skola har musik som ett eget ämne, vilket det är även på denna skola, finns musiken 
med i skolans verksamhet. Men hur är det med att uppleva musiken som ett uttrycka för 
kunskap? På musiklektionerna lär man sig ju inte naturkunskap eller att uttrycka kunskap, 
utan där lär man sig ju om musik. Detta medför att den lotten hamnar på läraren i 
klassrummet där kunskapen finns. 
 
Som nämnt inledningsvis, menar Jernström och Lindberg. (1995) att det är viktigt att använda 
sig av alla olika sinnen för att få en bra grund att stå på i inlärningen. Detta gäller även inom 
no och biologiundervisning, anser jag. Lärare sex menar att hon använder sig av musiken i så 
många andra ämnena att det kanske inte behövs i just no ämnena. Jag menar att det behövs 
lika mycket här som i något annat ämne. Om man vill ge eleverna tillfälle att använda sig av 
sina musiska sinnen varför inte använda detta i biologin. Biologin kan innehålla komplexa 
kunskaper och därför kan det behövas en bra grund att stå på. Varför inte använda musiken till 
detta? Varför är det lättare eller bättre i andra ämnen som t ex engelska? Varför känner lärare 
sex att det är mer naturligt att använda musiken där och inte i biologiundervisningen? Jag 
anser att det bero på att läraren har utbildning i engelskan och att hon har ett större intresse för 
sitt ämne. 
 
.  
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 Bildintegrering 

Trots att alla lärarna använder sig av bilden i sin naturorienterande/biologiundervisning anser 
jag att det bara är ett fåtal som integrerar de olika ämnena. Tre av sex lärare nämner tillfällen 
som kan räknas som integrering, men dessa är få. En lärare av sex nämner vikten av att ha ett 
mål med integreringen. Precis som Wiklund (2001) anser jag att detta är viktigt för att man 
ska nå fram till eleven. För att eleven ska få ett aktivt lärande krävs att denne reflekterar över 
det stoff läraren förmedlar. Enligt Wiklund (2001) inträffar inte detta om man som pedagog 
inte ger utrymme för detta. Annars är det oerhört lätt att man talar över huvudet på eleverna. 
Oftast är lärarens mål väl dolda för eleverna och de får jobba utan att se vart det leder. Nu 
menar inte jag att dessa lärare inte har något mål med sin undervisning, men jag anser att 
målet inte är tydligt nog för eleverna. Detta bygger jag på lärarnas egna svar som antyder att 
de inte har någon djupare pedagogisk tanke bakom valet av att använda bilden i biologin. 
Detta gör att de inte använder sig av bilden på ett integrerat sätt, alltså genom att använda 
bilden för att konkretisera de nya faktakunskaperna med de gamla och tydliggöra dessa.  
 
Bisquert Santiago (1977) arbetar på så vis att hon använder bilden först och menar att man 
måste ge eleven lust att lära, vilket leder till att eleven börjar undra och fråga över olika 
fenomen. Hon menar att det är först nu som man som lärare kan plocka in de olika 
ämneskunskaperna i undervisningen. Genom att arbeta som hon menar jag att man får en 
integrering av de olika ämnena och man utgår ifrån elevens egna behov och kunskaper. 
 

Fördelar och nackdelar med integrering av de estetiska ämnena 

Trots att lärarna inte använder sig av integrering i någon större utsträckning har de svårt att 
hitta några nackdelar med arbetssättet. Man nämner några om att det kan ta längre tid eller att 
vissa barn hellre ritar än skriver. Men några djupare förklaringar ges inte. Fördelarna däremot 
är flera. Vissa av lärarna tycker att det bara finns fördelar med att arbeta så här.  
 
Man nämner att integreringen hjälper till med att tydliggöra och konkretisera. Man menar att 
kunskaperna sätter sig bättre och att eleven kommer ihåg lättare. Så trots bristen på 
integrering i undervisningen anser alla lärarna att dessa sätt att lära är bra. Några nämner även 
att det inte bara handlar om integrering utan att alla sätt för inlärning är bra då eleverna lär på 
olika vis. Detta tyder på att lärarna har den helhetssyn som redovisats av samtliga författare 
tidigare i uppsatsen. Nordung (2005) nämner att just inlärningstillfället är ett av många 
tillfällen då vi människor kan vara olika. Man tar upp Gardners multipla intelligenser vilka 
också tyder på en mångfald i lärandesituationerna. Vad som är mest intressant här är just att 
om lärarna har denna syn, varför används den inte då? Både Björkvold (1998), Gardner enligt 
Nordung (2005), Jernström och Lindberg (1995) och Uddholm (1993) ger kritik till skolans 
undervisning i detta avseende. De menar att undervisningen är allt för ämnesinriktad och att 
man inte arbetar efter en helhetssyn på eleverna. Detta kan man se i min undersökning också 
anser jag. Då det har visat sig att lärarna integrerar de estetiska ämnena i en väldigt liten 
utsträckning. Vilket leder till att eleverna inte får använda alla sina sinnen i inlärningen vilket 
leder till att många elever inte tar till sig kunskaperna på rätt sätt. 
 
Både Wiklund (2001) och Gardner enligt Nordung (2005) talar om att aktivera elevernas 
starka sidor i undervisningen. Wiklund (2001) menar att om kunskapen ska bli integrerad 
måste den upptas på många olika sätt som är viktiga för eleven. Detta nämner även vissa 
lärare i intervjuerna och jag blir förundrad över att man inte använder sig mer av detta i sin 
undervisning. En lärare talar om att hon använder sig av utomhuspedagogiken i 
undervisningen viket är ett bra sätt enligt mig att öppna upp elevernas olika sinnen. Detta 
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tyder på att även om de inte använder sig av just bild- och musikintegrering i sin 
biologiundervisning finns andra vägar att gå för att just öppna upp elevernas sinnen. 
 

Slutsats 
I min undersökning framkommer att lärarna trots en helhetssyn på eleverna inte använder sig 
av estetisk integrering i sin naturorienterande- och biologiundervisning. Man använder sig av 
bild men den blir inte integrerad i någon större utsträckning. Musiken används inte alls. 
Lärarna anser att alla elever lär på olika sätt och att användningen av de estetiska ämnena är 
viktig. Men man menar också att den personliga åsikten spelar stor roll i valet av i vilken 
utsträckning de olika ämnena används i undervisningen. Man menar att om man inte tycker ett 
ämne är roligt eller om man anser sig inte ha rätt kunskaper blir det att man väljer bort dessa 
och användandet sker inte i någon större utsträckning i deras arbete med ämnet biologi och de 
naturorienterande ämnena. 
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Bilaga 

Intervjufrågor  
1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat i skolan? 

- Vilka positioner har du haft?(Klasslärare, spec., mm) 
3. Vilka/vilken årskurs arbetat du i nu? 
 
4. Hur skulle du definiera de estetiska ämnena?  

- Vilka ämnen ingår? 
 

5. Brukar du använda dig av integrering av de estetiska ämnena i din no – undervisning? 
- Om Ja: Kan du berätta om något av dessa tillfällen? 
- Berätta, varför valde du att integrera de estetiska ämnena då? 
- Om nej. Berätta, varför väljer du att inte integrera de estetiska ämnena i no – 

undervisningen? Om nej hoppa till fråga 10. 
 
6.  Kan du berätta om någon gång du använt dig av bild i din biologiundervisning. 

- OM JA: På vilket sätt arbetar du då? Hur använder du dig av bilden? 
- Hur ofta använder du dig av bildintegrering i no - undervisningen? 
- OM NEJ: Hur kommer det sig? Har du någon gång funderat på att integrera 

bilden i din NO-undervisning?  
 
7. Kan du berätta för mig om någon gång du använt dig av musik i din 

biologiundervisning. 
- OM JA: På vilket sätt arbetar du då, vilken musik använder du? Hur använder 

du den? 
- Hur ofta använder du dig av musikintegrering i no – undervisningen? 
- OM NEJ: Hur kommer det sig? Har du någon gång funderat på att integrera 

musiken i din NO-undervisning?  
 
8. Använder du dig av estetisk integrering i NO-undervisningen lika mycket beroende på 

vilket år du undervisar i? Integrerar du mer eller mindre i vissa år än i andra? Berätta 
varför/varför inte. 

 
9. Tycker du bild och musik är bra medium för integrering i 

naturkunskapsundervisningen?  
- Utveckla 

 
10. Vilka pedagogiska fördelar respektive nackdelar du ser med att integrera bild och 

musik i biologiundervisningen? 
 

11. Tror du att den personliga åsikten om musik- och bild -ämnena spelar någon roll i 
valet av integrering eller inte integrering? Berätta, varför tror du så?  

 
12. Varför tycker du att man ska använda integrering av estetiska ämnen i sin 

undervisning? 


