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1 Inledning  

Detta examensarbete handlar om estetiska lärprocesser och hur lärare i fritidshem skapar  

möjligheter för sådana i verksamheten. 

Estetiska lärprocesser är en benämning på det som förenar det konstnärliga och det pedagogiska, 
det vill säga att lärandet innefattar både estetiska och teoretiska dimensioner, där sinnliga och intel-
lektuella upplevelser samverkar (Rohlin, 2013 s.41). 

 

Under vår utbildning till lärare med inriktning mot fritidshem har vi stött på begreppet estetiska 

lärprocesser vid flera tillfällen men upplever att det är svårt att definiera, vi har även under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar sett att det finns mycket estetiska inslag i  

fritidshemsverksamheten och att lärarna använder sig mycket utav estetiska aktiviteter för att stötta 

elevernas utveckling. Därför är det intressant att undersöka hur verksamma lärare i fritidshem  

upplever begreppet och hur de förhåller sig till det. Uppsatsen handlar om hur lärare uppger att de 

skapar möjligheter för de estetiska lärprocesser och hur de upplever att det påverkar eleverna.  

Under vår tid på högskolan har det betonats att undervisningsmetoderna måste varieras för att alla 

elever ska kunna mötas i skolan. Därför vill vi se hur estetiska lärprocesser kan ses som en metod 

för lärande i fritidshemmet. Skolverket (2014) skriver att genom att eleverna får en variation av 

aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer i fritidshemmets verksamhet kan lärandet och elevernas 

utveckling stimuleras i en annan lärmiljö och genom andra situationer än de som förekommer på 

den resterande skoltiden.  

Vi vill genom undersökningen ta reda på hur lärarna beskriver de estetiska lärprocesserna och hur 

de ger utrymme för dem i fritidsverksamhet. Genom att läsa studien ska lärare i fritidshem få  

fördjupade kunskaper om estetiska lärprocesser och hur det kan påverka eleverna. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden behandlas begreppet estetiska lärprocesser och hur dessa kan ses som en metod för 

lärande. Därefter tas fritidshemmet som verksamhet kopplat till lärandet som sker genom estetiska 

lärprocesser upp. Till sist beskrivs det sociokulturella perspektivet i förhållande till estetiska 

lärprocesser. I studien benämns personalen i fritidshemmet som lärare och barnen på  

fritidshemmet som elever.  

 

2.1 Begreppet estetiska lärprocesser 

 

Sinnlighet 

Estetiska lärprocesser är ett komplext begrepp som förklaras på flera olika sätt, Boberg och  

Högberg (2014) menar att estetiska lärprocesser kan tolkas som lärprocesser där eleverna lär genom 

alla sina sinnen. Genom att sinnena blandas in i lärprocessen levandegörs de kunskaperna som ska 

läras in och de fastnar både i kroppen och sinnet. 

Upplevelser 

Burman (2014) skriver om estetiska lärprocesser kopplat till upplevelser, där sambandet ligger  

mellan det sinnliga och det kroppsliga. De estetiska lärprocesserna hör samman med det som kallas 

det estetiska, det som kopplas till människans sinnliga sida, att människan är en kännande och 

förnimmande varelse. Boberg och Högberg (2014) menar genom att utgå från elevernas tidigare 

förförståelse kan estetiska lärprocesser ge eleverna en sinnlig upplevelse av det som de ska lära sig, 

kunskaperna bevaras då på ett djupare plan inom oss och vi minns dem längre. Roos (2014) skriver 

om estetiska lärprocesser som en fysisk upplevelse och menar att i alla sammanhang där vi arbetar 

med konstnärliga, kreativa och skapande uttryck finns estetiska lärprocesser. En estetisk upplevelse 

kan yttra sig på många olika sätt, som pirr i magen, lyckosplitter i bröstet, stegrande hjärtklappning, 

hår som reser sig på armen, återhållna eller rinnande tårar, gapskratt, fniss eller ilska. Josephsson 

(2010) skriver att estetiska lärprocesser är en upplevelse av något slag oavsett om det går att förklara 

den eller inte. Upplevelsen ser inte likadan ut för alla, den som skapar bara för att det är roligt kan 

uppleva något utan att veta om det. Roos (2014) å andra sidan förklarar att det är något annat än 

den vardagliga upplevelsen som ger en estetisk upplevelse och att det därför också innebär en  

lärdom av något annat. I den estetiska lärprocessen är huvudsyftet genomförandeprocessen och att 

lära sig något målet.  
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Boberg och Högberg (2014) förklarar att eleven får se kunskapen ur ett nytt och ofta oväntat  

perspektiv och därigenom får eleven insikt om något genom att uppleva det på olika sätt.  

 

Reflektion 

Burman (2014) skriver att även om utgångspunkten i detta lärande är sinnlighet och sensibilitet så 

är även reflektionen en viktig del för att kunskaperna ska kunna fördjupas. När lärandet fungerar 

som bäst går det estetiska och den egna reflektionen hand i hand. Estetiska lärprocesser rör sig 

mellan praktik och teori, genom sinnlighet eller sensibilitet och reflektion. Roos (2014) menar att 

dessa upplevelser kan leda till insikt, igenkänning eller till tankar som delas med andra genom de 

estetiska uttrycken. I en estetisk upplevelse finns en närvaro och koncentration samt ett  

undersökande efter en djupare mening som kan ge nästa fysiska upplevelse, och det är genom det 

som lärprocessen sker. Wiklund (2009) menar att estetiska lärprocesser handlar om upplevelser 

men även hur kunskapen skapas i människan, tillsammans med andra. Genom detta arbetssätt får 

eleven knyta samman upplevelser, känslor, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Olsson 

(2014) menar att estetiska lärprocesser är ett bra sätt att utvecklas som människa och skriver att 

genom estetiska lärprocesser finns möjligheter att involvera sin egen person, sin erfarenhet och 

identitetsskapande i kunskapsprocessen. Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius (2004) uttrycker 

att eleverna med hjälp av estetiska lärprocesser kan förstå sig själva och genom praktiska inslag få 

en tilltro till sin förmåga. Genom att eleven får åstadkomma saker samt uttrycka sig, bidrar estetiska 

lärprocesser till identitetsutveckling. 

 

Mediering 

Mediering är någonting som förmedlas, det kan vara text, bilder eller uttryck, där exempelvis  

kroppen, bilden, musiken och föremålet är olika medel för att skapa olika typer av betydelser. Olika 

medier behövs för olika kunskaper, språket kan till exempel underlätta för reflektion medan bilden 

kan uppmärksamma rumsliga situationer och kroppen är nödvändig för hantverk och dans (Marner 

& Örtengren, 2003).  

Elevernas kunskaper kan bli tydligare och synliggöras genom gestaltning i exempelvis bild eller 

dans (Boberg & Högberg, 2014). Lundberg (2014) menar att det är viktigt för att uppnå lärande att 

eleven blir berörd och känner engagemang. 
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Gestaltning är ett redskap för att ge det estetiska plats i lärandet och ett centralt begrepp i estetiska 

lärprocesser. En gestaltning kan till exempel vara en skulptur ett musikstycke eller en dans. Här är 

det eleven som får reflektera över hur hon eller han vill uttrycka sig. Lundberg skriver vidare att 

det är en viktig beståndsdel och en egen process som ingår i alla skapande processer. Eleverna får 

möjlighet att uttrycka både medvetna och omedvetna tankar. Beroende på hur en gestaltning går 

till kan olika värderingar synliggöras som till exempel fördomar. Läraren kan genom att betrakta 

eller tala om en elevs gestaltning få syn på något om elevens inre liv, exempelvis känslor eller reso-

nemang som annars inte skulle komma fram (Lundberg, 2014).  

Lindstrand och Selander (2009) skriver om uttrycket och formerna som väsentliga delar i estetiska 

lärprocesser. Att kunna ge uttryck åt det som redan finns, men också åt de som inte finns är centralt 

för att förstå människan som en symbolskapande, tolkande och föregripande varelse. Järleby (2007) 

skriver att formens betydelse är viktig i den meningen att vi aldrig kan komma åt en tanke eller 

känsla i sig utan bara genom dess uttryck. Estetiska uttryck kan också få oss att förändra vår syn på 

världen, även om det innebär något som aldrig funnits i en fantasi. Med inslag av estetiska uttryck 

i undervisningen kan synen på människan, omvärlden och själva livet vidgas. Det handlar inte om 

att undervisa eleverna till att bli skådespelare, musiker eller idrottseliter utan att undervisa blivande 

människor. 

Som beskrivits tidigare ser Lindstrand och Selander (2009) på människan som en symbolskapande 

varelse. Karlsson & Häikö (2014) skriver om skapandet som en väsentlig del i de estetiska  

lärprocesserna. De menar att genom det egna skapandet kan eleven bearbeta och ta till sig  

information, tankar och känslor och på ett varierat sätt hitta nya vägar för lärande. Eleven kan 

genom de estetiska lärandet träna på att utveckla sina tankar genom olika uttryckssätt med ett  

varierat utbud av verktyg. Genom att lära sig att använda olika verktyg och material utvecklar eleven 

sitt sätt att kommunicera med andra. 

Sammanfattningsvis är estetiska lärprocesser ett komplext begrepp, där de centrala delarna är  

sinnlighet, upplevelser, reflektion samt mediering. Alla dessa delar behövs för att en estetisk  

lärprocess ska ske. Det är ett processlärande där eleven med hjälp av sina erfarenheter, tankar och 

känslor, får bearbeta information samt upplevelser och utveckla det till en kunskap.   
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2.2 Fritidshemmet  

Skolverket (2011a) skriver att skapande arbete är en väsentlig del i det aktiva lärandet. I  

fritidshemmet ska eleverna få pröva, gestalta och tillägna sig olika kunskaper och erfarenheter,  

genom olika uttrycksformer som drama, dans, musik, och bild. Verksamheten ska också stimulera 

eleverna till att bli kreativa, nyfikna, utveckla ett gott självförtroende, viljan att lösa problem och 

pröva egna idéer.  

Undervisningen i skolan ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Det är  

personalens uppgift att göra att verksamheten upplevs stimulerande för alla elever. Det är  

nödvändigt att det finns en progression för att eleverna i fritidshemmet ska få chansen till nya 

och fördjupade kunskaper samt erfarenheter och ökat ansvar. Eleverna i fritidshemmet behöver 

känna att de utvecklas och utmanas genom åren och att det inte är samma aktiviteter som erbjuds 

från år till år. Med en progression i verksamheten bevaras elevernas glädje och entusiasm inför att 

lära sig och inta nya utmaningar. Genom att eleverna får en variation av aktiviteter, arbetssätt och 

arbetsformer i fritidshemmets verksamhet kan lärandet och elevernas utveckling stimuleras i en 

annan lärmiljö och genom andra situationer än de som förekommer på den resterande skoltiden. 

Fritidshemmet, förskoleklassen och skolan kompletterar därmed varandra, innebörden blir att  

fritidshemmet kan bidra till en stimulans av elevernas utveckling av normer, värden, kunskaper, 

ansvarstagande och inflytande (Skolverket, 2014).  

Aktiviteterna i fritidshemmet bör utmana eleverna och ge dem möjlighet till fördjupade och  

utvidgade kunskaper samt erfarenheter. Eleverna kan på fritidshemmet få möjlighet att testa på 

olika aktiviteter och använda sig av förmågor som de tidigare inte känt sig trygga med eller haft 

erfarenhet av. På detta sätt får eleverna möjlighet att skapa meningsfullhet i för dem nya eller 

ovana situationer och aktiviteter (Skolverket, 2014). Aulin-Gråhamn, m.fl. (2004) skriver om  

meningsfullhet och menar att miljön har stor betydelse för eleverna och bör utformas så att den 

stödjer ett meningsskapande både i de styrda aktiviteterna men också de fria. Det finns platser på 

fritidshemmet som inte är tänkta för något specifikt syfte där eleverna kan vara aktiva och  

handlande. Att det finns variation och möjligheter för eleverna att kunna gestalta och uttrycka sig, 

är betydelsefullt för eleven och elevgruppen.  

Skolverket (2011b) menar att miljön har betydelse för stimulans, lärande och utveckling. Den  

miljöpsykologiska forskningen bevisar att den fysiska miljön förmedlar om eleven är välkommen 

in eller inte. Den visar också att den estetiska kvalitén i omgivningen har betydelse såväl för  

fysiskt som psykiskt välbefinnande och därmed möjligheten till lärande och utveckling.  
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Ett fritidshem som ger intrycket av att vara oengagerat med dålig ordning, bristande städning och 

så vidare förmedlar inget bra budskap. Där finns sämre förutsättningar för lärande och utveckling 

än i en god miljö. Elever behöver miljöer som inspirerar till olika aktiviteter. Skapande aktiviteter 

kräver en sak och drama, snickrande och musik kräver något annat, vilket medför att om  

fritidshemmet har tillgång till rum som kan byta skepnad utifrån elevernas önskemål och lärarnas 

intentioner finns utrymme för ett varierat innehåll och olika typer av aktiviteter. Rohlin (2011) 

skriver om miljön som en viktig del i lärandet och skriver om ateljéer eller studios som arena för 

skapande. I ateljén ligger fokus på lärandets olika aspekter, eleverna lär sig genom egna initiativ 

och använder ett antal olika moment för att lyckas. Genom exempelvis skapande eller gestaltande 

får eleverna använda sin sinnliga och kroppsliga sida och får därigenom en fördjupad förståelse 

samtidigt som kunskapen sätter sig i kroppen. Rohlin skriver även om lärarens uppgift i  

fritidshemmet och menar att det krävs en förmåga att organisera styrda aktiviteter där eleverna 

inte känner tvång att delta, vilket skapar en möjlighet för eleverna att få kunskap och social  

utveckling. 

 

2.3 Sociokulturellt perspektiv och estetiska lärprocesser 

 

Wiklund (2009) menar att estetiska lärprocesser handlar om elevernas egna upplevelser, där  

kunskapen skapas i individen tillsammans med andra människor. Lärande i sociala samspel är 

centralt i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). Det är en teori om lärande där det finns en 

förståelse för hur eleven blir delaktig och får kunskaper och lärdomar i samspel med andra i olika 

aktiviteter. Kommunikationen och interaktionen är två komponenter som spelar stor roll för  

lärandet. Kunskapen ses inte som information som överförs mellan elever utan att eleverna blir 

delaktiga i pedagogiska förlopp. Säljö (2000) skriver att språket är ett verktyg för att lagra insikter, 

kunskaper och förståelse hos enskilda människor och kollektiv. Genom att kunna tolka händelser 

i begreppsliga termer kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Mediering är ett begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet vilket, innebär att människor använder verktyg och redskap för att  

förstå sin omvärld och handla i den. Språkliga och materiella är två olika typer av redskap som 

människan använder sig av. Ett språkligt redskap kan även kallas intellektuellt och innefattar  

symboler, tecken samt teckensystem som används när vi tänker och kommunicerar.  
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Detta kan kopplas till Karlsson & Häikös (2014) tankar om de estetiska lärprocesser, som tidigare 

beskrivits menar dem att eleven kan hitta nya vägar för lärande genom det egna skapandet, där 

information, tankar och känslor bearbetas. Med ett varierat utbud av verktyg och material kan ele-

ven träna på att utveckla sina tankar genom olika uttryckssätt och eleven utvecklar då sitt sätt att 

kommunicera med andra.  

Wiklund (2009) skriver om att estetiska lärprocesser handlar om ett sätt att knyta samman sina 

upplevelser, känslor, kunskaper och erfarenheter till en helhet. Detta kan kopplas till det Säljö 

(2012) skriver kring det sociokulturella perspektivet. Han menar att lärandet måste börja i elevens 

erfarenheter och fördjupas genom en utökad kontakt med mer principiella sätt att förstå  

omvärlden.  
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad lärare i fritidshem innefattar i begreppet estetiska lärpro-

cesser, hur de beskriver att de skapar möjligheter för estetiska lärarprocesser i fritidshem samt vilka 

effekter de upplever att de estetiska lärprocesserna har på eleverna.  
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4 Metod 

Studien bygger på en kvalitativ metod. Enligt Bryman, (2011) är kvalitativ metod en  

forskningsstrategi där orden är det som fokuseras vid insamling och analys av data. Som  

datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. I denna metod ligger fokus på  

intervjupersonernas synsätt och egna uppfattningar.  

Bryman (2011) skriver vidare att en kvalitativ intervju är flexibel då en intervjuguide görs, men inte 

behöver följas. Fördelen är att intervjuerna kan avvika från intervjuguiden eller det frågeschema 

som formulerats. Detta ger fylliga och detaljerade svar då intervjupersonen har stor frihet att  

utforma svaret på sitt eget sätt.  Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer är att  

intervjuaren får möjlighet att ställa följdfrågor samt att intervjupersonen uppfattningar och synsätt 

fokuseras.  

 

4.1 Urval 

I studien har sex lärare i fritidshem intervjuats. Undersökningen har genomförts på tre skolor för 

att få mer variation på svaren. Enligt Trost (2010) ska studien begränsas till ett visst antal intervjuer. 

Vid många intervjuer blir materialet ohanterligt och det kan bli svårt att få en överblick eller  

upptäcka de detaljer som förenar eller skiljer. Han menar att intervjuerna bör begränsas till högst 

tio stycken. Bryman (2011) skriver om teoretisk mättnad, vilket innebär att antalet intervjuer som 

behövs för att få ett tillförlitligt resultat har genomförts samt att svaren är uttömda och tillräckligt 

varierade för att få en varierad dataframställning.  

Ett bekvämlighetsurval har gjorts, vilket innebär att forskaren har valt personer till intervjuerna 

som för tillfället finns tillgängliga i förhållande till att studien är begränsad tidsmässigt (Bryman, 

2011). 

 

4.2 Genomförande 

Ett presentationsbrev (se bilaga 1) mailades till de tilltänkta intervjupersonerna. I mailet gavs förslag 

på tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med båda intervjuarna närvarade för 

att få samma uppfattning om intervjun och uppfatta alla svar. Trost (2010) skriver att om det är två 

stycken som intervjuar kan de vara ett gott stöd för varandra. När intervjuarna är samspelta utförs 

det oftast en bättre intervju med större informationsmängd och större förståelse. 
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Nackdelen med två intervjuare är att intervjupersonen kan känna sig i underläge.  En intervjuguide 

användes och innehöll 14 frågor som vi ville ha svar på (se bilaga 2). En av oss har ställt samtliga 

frågor inom vardera intervjun för att intervjupersonen inte ska känna sig förvirrad att frågorna 

kommer från två olika håll, men också för att inte avbryta varandra. Däremot har ansvaret för 

intervjuerna delats upp så att båda har genomfört lika stort antal. Intervjuerna spelades in med en 

ljudupptagare.  

Intervjuerna varierade från tio till tjugo minuter. Enligt Trost (2010) har användningen av  

ljudupptagning både för- och nackdelar. Fördelar är att tonfall och ordval kan lyssnas till flera 

gånger efteråt och under intervjun behövs inte några anteckningar göras utan koncentrationen  

ligger på frågor och svar. Nackdelen är att det tar tid att lyssna på ljudupptagningarna och det är 

svårt att hitta specifika detaljer. Intervjun bör placeras där inga åhörare finns, miljön för intervjun 

ska vara lugn och ostörd. Det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg. Den intervjuade kan 

bestämma var intervjun ska ske då han eller hon ställer upp, men de som intervjuar ska ha förslag 

på vart intervjun kan ske där ansvaret inte ligger på den som blir intervjuad. Intervjuerna hölls på 

intervjupersonernas arbetsplats och ägde rum i enskilda rum. 

 

4.3 Tillförlitlighet 

Enligt Patel och Davidsson (2003) ökar tillförlitligheten i studien om det är två intervjuare som 

deltar under intervjuerna. Om en ytterligare person utöver den som intervjuar finns med, kan denna 

också ta del av intervjusvaren parallellt med intervjuaren. De skriver även att inspelade intervjuer 

kan stärka tillförlitligheten, detta för att det går att lyssna till ljudinspelningen flera gånger för att 

säkra att det som sägs uppfattas korrekt, vilket gjordes noggrant. För att öka tillförligheten i studien 

innehåller resultatet, citat och utdrag från transkriberingen. Detta för att främja läsarens egen  

uppfattning samt att analysen av transkriberingen är tydligt beskriven för att ge läsaren en bättre 

inblick i analysprocessen (se 5.5 nedan). 

 

4.4 Etiska aspekter 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra  

principer som gäller all forskning och är till för att skydda dem som valt att ingå i studien.  

Informationskravet står för att forskaren har skyldighet till att informera deltagarna om studien och 

dess syfte. Det ska tydligt framgå att det är frivilligt att delta och att det insamlade materialet enbart 
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kommer användas för forskningsbruk. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska  

samtycka om att delta. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som lämnas ut av deltagarna 

inte ska offentlighetsgöras och slutligen nyttjandekravet, vilket innebär att allt material som samlas 

in bara kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra forskningsetiska  

kraven har uppfyllts genom det presentationsbrev som mailats till alla som fått förfrågan om att 

vara med i studien.  

 

4.5 Analys 

Efter att all data samlats in transkriberades ljudupptagningarna. Trost (2010) förklarar att  

ljudupptagningarna skrivs ner ordagrant med noteringar om pauser och skratt och så vidare. Även 

det som efter intervjun kan anses vara betydelselöst till exempel skratt, pauser och röstläge, kan 

komma till användning vid en analys av materialet.  Det är då viktigt att den som transkriberar själv 

intervjuat då det kan vara till hjälp med vissa detaljer i utskriften.  

Analysen av materialet har gjort i flera steg, vilka ledde fram till att resultatet kunde presenteras. 

Analysen utfördes i följande ordning.  

1. Läste det transkriberade materialet. 

2. Markerade relevanta delar i transkriberingen. 

3. Jämförde transkriberingarna och tog ut nyckelord.  

4. Grupperade nyckelorden. 

5. Skapade relevanta teman från de nyckelord som framkommit. 

6. De teman som framkom indelades i fyra områden 

 

Analysen började med att vi läste igenom det transkriberade materialet noggrant, här låg fokus på 

att få en helhetsbild av intervjun. Därefter markerades de delar som vi upplevde var relevanta med 

fokus på studiens frågeställning och syfte. Sedan jämfördes de olika transkriberingarna med 

varandra och vi tog ut nyckelord som de olika transkriberingarna hade gemensamt, men också 

sådant som skiljde från det andra. Nyckelorden grupperades efter de frågor som hade använts på 

intervjuerna och delades in i teman. De teman som framkom hade en relevant betydelse för  

studiens syfte och upplevdes vara intressant för vidare diskussion kring resultatet. Slutligen delades 

de olika teman som framkommit in i fem områden: Estetiska lärprocesser i fritidsverksamheten, 
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estetiska lärprocesser leder till ökad självkänsla, estetiska lärprocesser som medel för lugn och ro, 

estetiska lärprocesser som metod för lärande, och läraren som intresseväckare.  
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5 Resultat 

Här presenteras studiens resultat uppdelat i fem områden. De områdena som framkom var  

estetiska lärprocesser i fritidsverksamheten, med underrubrikerna estetiska aktiviteter och  

utformningen av verksamheten ger utrymme för estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser leder 

till ökad självkänsla, estetiska lärprocesser som metod för lugn, estetiska lärprocesser som metod 

för lärande och läraren som intresseväckare med underrubriken lärarens betydelse.  

 

5.1 Estetiska lärprocesser i fritidshemsverksamheten  

Estetiska aktiviteter 

Samtliga intervjuade lärare berättade att de erbjuder aktiviteter som kan ge utrymme för estetiska 

lärprocesser. Det kan vara allt ifrån, drama, sång och dans till massage och skapande verksamhet. 

Några lärare nämnde även att de arbetat med projekt, där de förekommit olika teman exempelvis 

teater, film och schlager. En lärare beskriver:  

Estetiska lärprocesser, då kommer ju första tanken och det är ju skapande verksamheten förstås 

som kommer in direkt, och skapande sker ju hela veckan vi har ju alltid utrymme för att ta tillvara 

på det här 

 

Skapande verksamhet är ofta en aktivitet som erbjuds regelbundet men som inte är obligatoriskt 

att delta i.  Vissa lärare berättade att de presenterar olika projekt för eleverna för att eleverna ska 

blir mer inspirerade till att skapa. När lärarna leder en skapande aktivitet har de ofta gjort några 

prototyper för att ge eleverna input och nya idéer. De pratar även om att ha framme material för 

att eleverna själva ska kunna skapa när de känner för det, exempelvis färg, papper och lera.  

 

Miljön som möjlighet för estetiska lärprocesser 

Tre lärare berättade om att de har speciella rum som är utformade för sång, drama och musik, där 

eleverna exempelvis kan lära sig spela piano eller sjunga. Det finns även material framme för  

eleverna att tillgå, som utklädningskläder, mikrofoner och gitarrer. De har även stora  

projektordukar som används till estetiska aktiviteter, exempelvis används spelet Wii för dans och 

musik. På några fritidshem finns en ateljé att tillgå och lärarna pratade om att ateljén är en plats där 

eleverna kan få chans att vara kreativa och göra vad de vill.  



 

15 

 

I ateljén finns utrymme att skapa och forma fritt utan att behöva slänga eller sparas, här är det 

eleven själv som avgör vad som ska hända. Ibland behöver det inte alltid bli en färdig produkt, det 

gör ingenting om den slängs, utan det viktiga är att eleven har fått en stund att vara kreativ och fått 

använda sin fantasi.  En lärare beskrev: 

 vi kan gå ner till ateljén, där är mycket estetiskt,... där får dom klabba och kleta hur mycket de vill 

kanske utan att det behöver bli någonting. 

 

De flesta lärarna var nöjda med de lokaler de har, de uppgav att de har stort utrymme för att ha 

olika aktiviteter som drama och skapande verksamhet. Men en av lärarna berättade att utrymmet 

var deras största problem. Eftersom de delar lokalerna med skolan får eleverna inte göra någonting 

stort eftersom de måste avsluta samma dag och inte får lämna någonting kvar. Däremot var alla 

nöjda med material som används för skapande, drama och musik.  En lärare påpekade att miljön 

har väldigt stor betydelse, om lokalen är mer inbjudande vill eleverna själva pröva på nya saker.  

5.2 Estetiska lärprocesser som medel för lugn och ro 

Flera av lärarna berättade att de använder massage i sin verksamhet för att förbättra relationen i 

gruppen. De pratade också om att kombinera massagen med bland annat bokläsning eller olika 

sorters lugnande musik för att skapa ett inre lugn hos eleverna. En lärare nämnde specifikt att de 

arbetade med att skapa ett lugn hos eleverna under massagen och att de hade arbetat mycket med 

att det skulle vara lugna innan de lämnade aktiviteten. En lärare förklarar om massagen:  

då måste de lära sig att de måste vara nära varandra och även finna en ganska lugn stämning i sig 

själv, och bli avslappnade, så de får inte lämna rummet förens de är helt avslappande och kan lägga 

sig ner och blunda några minuter 

 

Även i den skapade verksamheten kan det infinna sig någon form av ro i gruppen, en lärare  

uttryckte att de kan bero på att de fått använda sig av en annan del av sitt sinne.  

 

5.3   Estetiska lärprocesser leder till ökad självkänsla  

Lärarna uttrycker att estetiska lärprocesser påverkar eleverna positivt. De pratar om att eleverna 

blir stolta över att lyckas med något och att eleverna växer i sig själva. De uttrycker också att de 

estetiska lärprocesserna kan bidra till ökat självförtroende hos eleverna.  
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Lärarna påpekar även att det bidrar till att eleverna vågar pröva nya saker och att de ser att eleverna 

blir glada av att hålla på med estetiska aktiviteter. En lärare säger: 

Nä men jag tror det är så att man mår bra av att få använda den delen i sig själv. 

 

Några lärare berättar att de genom dramaövningar har sett exempel på elever som fått bättre 

självförtroende och självkänsla, genom att de får möjlighet att synas på ett annat sett eller kanske 

ett nytt sätt. Eleverna utvecklar också sin relation till andra, och lär sig att visa respekt och hänsyn 

mot varandra. Genom dramaövningar skapas det trygghet i gruppen, det bidrar till att eleverna 

vågar ”apa sig, och leva ut” men även att de vågar agera med andra som de vanligtvis inte väljer 

att umgås med. Genom att eleverna får bättre självförtroende lär de sig mer men vågar även göra 

misstag. Även genom massage berättar lärarna att eleverna får lära sig visa respekt mot andra och 

träna på att beröra andra samt att eleverna vågar röra varandra oavsett kön. En lärare talar om 

den skapande verksamheten och uttrycker att det kan uppstå en glädje då eleverna fått skapa 

någonting de inte visste att de kunde. En lärare berättar: 

När man gör något med sina händer och så se att det här blev ju faktiskt bra. 

 

Kort sagt uttrycker flera av lärarna att estetiska lärprocesser bidrar till att eleverna vågar mer och 

om de klarar av aktiviteten får eleverna bättre självförtroende, vilket är väldigt viktigt för att de ska 

kunna växa i sig själva. 

 

5.4 Estetiska lärprocesser som metod för lärande 

Barn lär ju sig på olika sätt, det är viktigt att man kanske har olika uttryckssätt 

 

Många lärare ser estetiska lärprocesser som en bra metod för lärande. De påpekar att alla är olika 

och måste ha olika sätt att lära sig på samt att det är betydelsefullt att få använda den kreativa delen 

i sig själv. En lärare uttrycker att det är viktigt för själva lärandet att ta med den estetiska delen som 

inte är lika självklar i skolan som den är i fritidsverksamheten. En lärare tror att det är viktigt att få 

en utmaning och få växa i den samt att eleven får känna att de klarar av det. Alla lärare uttryckte 

att de såg fördelar med estetiska lärprocesser, de menar att eleverna får nya erfarenheter som kan 

användas i olika sammanhang och på detta sätt skapa någonting nytt.  
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Jag tror att fördelarna är just det att man kan fånga de eleverna som behöver lära, få sin kunskap 

genom estetiken, asså det estetiska lärprocesserna 

 

En annan lärare tror att estetiska lärprocesser har en positiv påverkan på eleverna genom att de får 

möjlighet att skapa, pröva och delta. Hon menar att det är utvecklande för eleverna att få fantisera 

och försöka skapa någonting även om det inte alltid blir någon färdig produkt, kanske det blir det 

nästa gång.   

De nackdelar som framkom med estetiska lärprocesser var att elever med dåligt självförtroende 

kunde uppfatta det jobbigt med till exempel dramaövningar eller bild. Det finns även de elever som 

aldrig är nöjda eller de som misslyckas och inte klarar av uppgifterna.  De utryckte då att det är 

viktigt som lärare att gå in och se till att eleverna får göra det igen samt att de får rätt stöd att lyckas.  

 

5.5 Läraren som intresseväckare  

Flera lärare berättade att de märker att eleverna blir intresserade av att skapa mer genom de  

aktiviteter som lärarna planerar. En lärare talade särskilt om att elever som vanligtvis inte brukar 

visa intresse för att skapa självmant väljer att gå till ateljén för där finns det utrymme för att vara 

kreativ. En annan lärare talar om att de under den skapande aktiviteten arbetat med att göra  

minimonster och att hon då märkte att det var något som eleverna i efterhand använde för att leka 

med. Hon upplever att det blir mer attraktivt att skapa något som kan tas med hem eller göra 

någonting med. En annan lärare som arbetade mycket med dramaövningar berättade att eleverna 

ofta kommer och frågar när de ska ha dramaövningar igen och om de kan få genomföra vissa 

övningar som de tyckt mycket om igen. En lärare som arbetade mycket med projekt fick förfrågan 

av eleverna när de skulle genomföra nya projekt eller upprepa gamla.  

Lärarens betydelse 

Två lärare nämner särskilt att de specifika lärarnas kompetens och intressen har en betydande roll 

för att kunna möta elevernas behov. En av dem menar att det är viktigt att lärarna ska ha olika 

kunskaper och kompetens för att kunna möta alla barns behov. Hon förklarar även att exempelvis 

skapande verksamhet är hennes svaghet och om det finns bristande kunskaper inom arbetslaget, 

skulle barnens behov av skapande utebli. 
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En lärare berättar om att det bara fanns en lärare som kunde spela instrument men tyvärr hade hon 

väldigt få timmar inskriva i fritidsverksamheten, detta såg hon som ett hinder, då de inte kunde 

erbjuda eleverna dessa kompetenser, men hon menade att: 

Men idag kanske man inte behöver det, för att det finns så mycket annat man kan göra och använda. 

Jag tänker att när vi dansar till Wii eller liksom lyssna på musik. 
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6 Diskussion 

Här förs en diskussion om studiens metod och resultat i förhållande till bakgrunden. Diskussionen 

delas in i två olika områden, metoddiskussion samt resultatdiskussion.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Diskussion kring estetiska aktiviteter  

Det är stor variation på aktiviteter på fritidshemmen i föreliggande studie. Det är i enlighet med 

vad Skolverket, (2011a) skriver om att eleverna ska få möjlighet att genom olika uttrycksformer 

som drama, dans, musik, och bild, få pröva, gestalta och tillägna sig olika kunskaper och  

erfarenheter. 

 I resultatet framkom att lärarna erbjuder aktiviteter som kan ge utrymme för estetiska lärprocesser 

men det var många lärare som tänkte att estetiska lärprocesser endast sker genom estetiska ämnen. 

Vi upplever att det finns en begreppsförvirring omkring de estetiska lärprocesserna och att de till 

stor del likställs med de estetiska ämnena. Det kan ses som problematiskt eftersom estetiska  

lärprocesser innefattar så mycket mer och inte behöver vara ämnesspecifika. Vi menar att om  

lärarna har mer kunskaper om estetiska lärprocesser och vad detta innebär kan de stötta eleverna 

mer i deras utveckling och lärande.  

 

Diskussion kring miljön som möjlighet för estetiska lärprocesser 

I resultatet framkom att lärarna anser att miljön har stor betydelse för elevernas, inspiration, fantasi 

och intresse. Det framkom att fritidshemmen har utformade rum för speciella aktiviteter  

exempelvis ateljéer och musikrum, vilket kan ses som en fördel eftersom eleverna blir inspirerade 

med hjälp av miljön att göra olika aktiviteter. Detta kan göra att elever som inte brukar visa intresse 

för en slags aktivitet får inspiration att skapa och pröva. Davidsson (2008) menar att utformningen 

av den fysiska miljön har stor betydelse på elevernas utveckling och lärande genom att den öppnar 

upp för vad eleverna kan göra i ett rum men den kan också begränsa.  Det är inte rummet som ska 

styra vad eleverna kan göra utan rummet ska utgöra en miljö som ger utrymme för den utforskande 

och aktiva eleven. Miljön ska erbjuda eleverna möjligheter till att lära men även lusten att lära. I 
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resultatet påpekade en lärare just att miljön har stor påverkan på eleverna och om lokalen är  

inbjudande sker mer självmant skapande från eleverna. Björklid (2005) skriver att miljön är varierad 

och planerad, då miljön möjliggör sinnrikt, kroppsligt och handlingsmässigt utforskande. Eleverna 

utforskar och upplever miljön med alla sina sinnen, de kroppsliga upplevelserna av miljön ger ut-

tryck för till exempel, dansa, dramatisera och skapande. Det framkom i resultatet att eleverna blev 

inspirerade till att dansa, skapa och dramatisera då lärarna skapat utrymme till detta. Vi menar att 

miljön är viktigt för elevernas inspiration och lust att lära. Om miljön är inbjudande lockas eleverna 

till att testa och pröva olika saker. Vi tycker att material och leksaker ska stå framme tillgängligt för 

eleverna, det påverkar de till att ta egna initiativ till skapande.     

 

Diskussion kring estetiska lärprocesser som medel för lugn och ro 

Detta är den del av studien som var mest förvånande eftersom detta inte har nämnts i någon av de 

källor vi läst. Estetiska lärprocesser kopplas ofta till att något skapas eller framförs, men i detta sätt 

att se estetiska lärprocesser ligger fokus på att bli lugn och trygg i sig själv. Vi tycker det är ett 

intressant sätt att förhålla sig till begreppet på då det är tydligt att sinnen används genom exempelvis 

massage. Massage är en aktivitet som ger många positiva effekter, det kan till exempel vara att 

eleverna får minskad stress, minskad aggressivitet och ökar koncentrationsförmågan och det kan 

få en lugnande effekt. En omsorgsfull massage kan skapa känslor som glädje, tillit och välmående 

(Lindell & Thomas, 2001). Vi upplever att genom massage i fritidshemmet får eleven använda sig 

av sitt känselsinne, eleverna får genom att massera varandra vara med om en upplevelse. I resultatet 

framkom det att genom denna upplevelse blev eleverna lugna och trygga i sig själva. En av lärarna 

nämnde att det också kan bli lugn och ro i gruppen då eleverna håller på med skapande verksamhet. 

Vi tror att det kan bero på att eleverna är inne i uppgiften, för att de tycker det är roligt. Det kan 

beskrivas med begreppet flow, vilket Löfving (2012) beskriver som ett glädjefullt och engagerat 

tillstånd där eleven inte känner sig tvingad till att skapa. Detta uppnås via engagemang och intresse 

för aktiviteten och elever lägger då allt annat bakom sig.  

 

Diskussion kring estetiska lärprocesser leder till ökad självkänsla  

En god självkänsla är viktig för varje människa och skolan har en viktig roll i utvecklingen av det. 

Eleverna ska få utvecklas och nå framsteg samt träna på att övervinna svårigheter (Skolverket 

2011a). I resultatet framkom det att lärarna anser att estetiska lärprocesser leder till ökad självkänsla 
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genom till exempel drama och skapande verksamhet. Vi upplever att lärarna menar att drama är ett 

sätt för eleverna att växa i sig själva, våga att ta plats men även att känna empati. Genom olika 

dramaövningar kan eleverna få gestalta olika situationer, men också få leva ut och ”apa sig”.  

Hälften av lärarna arbetade med dramaövningar, de menar att det är ett bra sätt där eleverna får 

utveckla självkänsla och självförtroende både enskilt och i grupp, vilket kan kopplas till det Ols-

son (2014) skriver om estetiska lärprocesser han menar att det är ett bra sätt att utvecklas som 

människa genom att involvera sin egen person, sina erfarenheter och identitetsskapande. Järleby 

(2007) menar att många känslor är inblandade i drama och det är en förutsättning för skapande. 

Känslor är något väldigt oprioriterat i vardagslivet och det kan även bli ett hinder för vissa att 

veta hur känslorna ska visas, exempelvis i ett drama kan eleverna i ett kreativt sammanhang få 

kunskaper om hur känslor behandlas och även testa på dramatisera olika känslor och uttryck.  

I resultatet framkom det att skapande är också ett sätt för eleverna att stärka sin självkänsla. När 

eleverna skapar någonting och känner att de lyckas samt är nöjda över resultatet, blir de stolta och 

vågar utmana sig själva mer i framtiden. I resultatet nämns det att det är viktigt som lärare att stötta 

eleverna i att lyckas, lärarna uttrycker att med rätt stöttning av lärare kan eleven gå från ett  

misslyckande till ett lyckande utan att eleven märker att läraren har hjälpt till. Lärarna i studien 

menar att eleven kan stärka sitt självförtroende genom flera olika aktiviteter som erbjuds på  

fritidshemmet. Skolverket (2011a) säger att fritidshemmets verksamhet ska stimulera eleverna till 

att bli kreativa, nyfikna, ha ett gott självförtroende samt viljan att lösa problem och pröva egna 

idéer.  

 

Diskussion kring estetiska lärprocesser som metod för lärande 

I resultatet framkom det att många lärare ser estetiska lärprocesser som en bra metod för lärande. 

Lärarna nämner att vi alla är olika och behöver olika metoder för att lära oss. Estetiska lärprocesser 

är en metod där eleven får knyta samman sina upplevelser, känslor, kunskaper, erfarenheter och 

analys till en helhet (Wiklund 2009). Vi upplever att det estetiska lärandet är vanligt på  

fritidshemmet där eleverna får mediera fritt. I resultatet framkom det att lärarna menar att vissa 

elever lär sig av att härma andra medan vissa är mer självständiga samt kreativa och själv skapar 

utifrån sin fantasi, vilket kan koppas till Skolverket (2014) som menar att undervisningen i skolan 

ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Det är nödvändigt att det finns en  

progression för att eleverna i fritidshemmet ska få chansen till nya och fördjupade kunskaper samt 
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erfarenheter och ökat ansvar. Vi tycker att fritidshemmet har en viktig roll i elevernas utveckling 

då det finns mycket möjligheter till att lära sig på olika sätt och genom olika metoder. Eftersom 

fritidshemmet inte har specifika mål för eleverna att uppnå så kan lärarna utmana eleverna och 

stötta de till utveckling i elevens egen takt.  

Lärarna ansåg att drama är en aktivitet där eleverna tar in kunskaper tillsammans med andra.  

Genom drama delar eleverna med sig av sina erfarenheter och förkunskaper, vilket inte hade inte 

fungerat på samma sätt om de hade utfört dramat enskilt. De estetiska lärprocesserna kan kopplas 

till den sociokulturella synen på lärande, då estetiska lärprocesser kan vara en lärprocess där 

eleverna kan lära sig tillsammans med andra. Lärarna i studien beskriver liksom Wiklund (2009) att 

estetiska lärprocesser handlar om elevens egna upplevelser, där kunskapen skapas i eleven  

tillsammans med andra elever. Vi menar att det är bra för elevernas utveckling och identitetsskap-

ande att få göra saker med varandra då eleverna får andra perspektivet, nya erfarenheter och kun-

skaper.  

Lärarna tror att dåligt självförtroende hos eleverna skulle kunna vara en nackdel med estetiska 

lärprocesser. De menar att det är jobbigt för eleverna att delta i dramaövningar och skapande arbete 

om eleven inte tror på sig själv och tycker att allt hon eller han gör är dåligt. Vi upplever att lärarna 

är medvetna om detta och uppmärksammar elever som känner på detta sätt, lärarna beskriver  

flertalet gånger att det är viktigt att stötta eleverna och hjälpa de att lyckas. Lärarna kan anpassa 

övningarna till elevernas behov och förutsättningar, och låta eleverna få flera chanser till att arbeta 

med uppgiften. Vi tänker att lärarna kan införa flera liknande uppgifter där eleverna får öva på 

individuella svårigheter utan att de tänker på det. Det framgår tydligt i resultatet att det inte behöver 

bli en färdig produkt utan att eleverna genomgår skapande processen och får fantisera. Evensahug 

& Hallen (2001) menar att fantasi är ett utmärkande psykologiskt drag i barndomen. Skapande 

aktiviteter har att göra med den skapande fantasin och elevens tänkande blir till en produkt, vilket 

ofta innefattar en estetisk upplevelse. Fantasin är en central del i den estetiska upplevelsen, eftersom 

eleverna får förutsättningar att leva sin in i aktiviteter som musik, bild och drama. Även när eleven 

reproducerar någonting hänger presentationen på elevens förmåga att ge inlevelse.  
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Diskussion kring läraren betydelse 

Det vi uppmärksammade från intervjuerna var att alla inte reflekterade över personalresursen, och 

inte heller kompetenserna hos lärarna.  

Det blev vi förvånade över eftersom vi upplever att kompetenserna hos lärarna har stor betydelse, 

då verksamheten blir mer styrd åt ett håll om alla har samma kompetenser och intressen. För att 

göra verksamheten mer varierad och för att kunna möta elevernas behov är det nödvändigt med 

lärare som har olika kompetenser och intressen. Vi tror att om det finns variation på intressen och 

kompetenser bland lärarna i fritidshemmet märks det i strukturen, miljön och i aktiviteterna.  

I resultatet framkom det att det endast fanns en lärare som var musikaliskt lagd på ett utav fritids-

hemmen, men att hennes timmar var få sågs som ett hinder, då de övriga lärarna inte kunde erbjuda 

eleverna denna kompetens. Hon såg även en lösning på detta, att de kunde använda sig av hjälp-

medel som spelet Wii. Vi upplever att det är bra att lärarna hittar lösningar och använder sig av 

hjälpmedel, det kan vara exempelvis Wii, men också Ipads. Då kan eleverna ändå få varierade ak-

tiviteter och kunskaper även om ingen lärare har de kompetenserna.  

 

6.2 Avslutande resultatdiskussionen 

Sammanfattningsvis upplever vi att lärarna ser estetiska lärprocesser som en bra metod för lärande, 

lärarna uppger att det är viktigt att använda sig av olika metoder eftersom vi alla lär oss olika. Många 

lärare säger att de använder aktiviteter som är kopplade till estetiska lärprocesser genom estetiska 

ämnen, men de tänker inte på att det kan ske genom andra aktiviteter också. Vi upplever att eleverna 

skulle få mer stöd i sin utveckling om estetiska lärprocesser gavs större betydelser än de estetiska 

ämnena. Att se dem som kopplade till ämnena begränsar användningen. Därför skulle vi önska att 

estetiska lärprocesser gavs större utrymme i fortbildning och lärarutbildning. Lärarna har trots  

bristande kunskaper en positiv syn på estetiska lärprocesser och hur det påverkar eleverna. Lärarna 

i studien uppger att estetiska lärprocesser har en positiv påverkan på eleverna och genom att  

uppleva estetiska lärprocesser får eleverna bättre självkänsla och starkare självförtroende. Eleverna 

blir ofta stolta över sig själva när de lyckas.  Lärarna skapar på olika sätt möjligheter för estetiska 

lärprocesser bland annat, arbetar de med styrda aktiviteter inom drama och skapande verksamhet. 

Det skapar också möjligheter för estetiska lärprocesser genom olika platser som eleverna själva får 

välja att gå till, ateljéer, musikrum och dramarum är exempel på dessa platser där elevens kreativitet 

och fantasi får utrymme.  
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6.3 Metoddiskussion 

Här diskuteras hur vi gick tillväga, material, metod samt problem som vi stött på under arbetets 

gång.   

Diskussion kring materialinsamling 

De sökord som använts är estetiska lärprocesser, lärare, samt fritidshem. Det resulterade i många 

träffar, men däremot har det varit svårt att hitta material som både riktar sig mot estetiska  

lärprocesser och fritidshem. Det resulterade i att källor som behandlar enbart estetiska lärprocesser 

samt enbart fritidshem använts.  

Valet att rikta arbetet mot estetiska lärprocesser i fritidshem begränsade materialinsamlingen då 

sökningen gav utslag på skolan och inte fritidshem. Detta gjorde att informationssökningen blev 

svårare då vi fick ta övergripande delar av litteraturen. Eftersom vi behövde mer material som 

inriktades på ämnet, användes små relevanta delar från flera olika källor, för att få tillgång till 

material som mötte syfte och frågeställningarna. Valet att rikta informationssökningen mot lärare 

gav en svårare ingång eftersom detta kunde tolkas mer som klasslärare än en grundlärare i  

fritidshem. Vi valde ändå att använda yrkesbenämningen lärare för att vi anser att pedagogerna i 

fritidshem är lärare. 

  

Diskussion kring metodanalys 

Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer detta för att får djupare inblick i lärarens egna 

uppfattningar och erfarenheter om estetiska lärprocesser i fritidshemmet. Utifrån Bryman (2011) 

fick vi mycket hjälp hur vi skulle gå tillväga med kvalitativa intervjuer. Vi upplever att den valda 

metoden fungerade bra, då utförliga svar framkom genom intervjuerna och gjorde det möjligt för 

oss att besvara studiens syfte.  

Vi upplever att svaren lärarna gav var ingående och gav en givande diskussion. Vi kunde hitta 

likheter samt skillnader i de olika intervjuerna. Som Bryman (2011) skriver är det en fördel att ha 

en intervjuguide därför utformade vi en guide utifrån syftet. Ett problem som uppstod under  

intervjuerna var att vissa frågor var svåra att svara på spontant, ett alternativ hade varit att skicka 

ut frågorna i förväg. Att skicka ut frågorna innan intervjuerna skulle eventuellt kunna ha varit en 

fördel då de kunnat svara på alla frågor, men Patel och Davidsson (2003) varnar för detta därför 

att intervjupersonerna då kan ha läst på om området. Det var något vi inte ville eftersom vi ville få 
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lärarens egna och spontana uppfattningar och erfarenheter. Valet att båda deltog i alla intervjuer 

ser vi som gynnsamt, då båda har fått uppfattningar om mötena och tagit del av alla svar samt 

upplevt stämningen under samtalen. Om det uppstod problematik kring en fråga fanns vi med som 

stöd och kunde tillsammans hjälpas åt att förklara. Trost (2010) menar att nackdelen med två  

intervjuare är att den intervjuade kan känner sig i underläge, men detta upplevde vi inte som  

problematiskt då intervjuerna flöt på bra och intervju personerna verkade avslappnade. Ett annat 

sätt att genomföra datainsamlingen på kunde varit i fokusgrupper. Bryman (2011) förklarar att  

fokusgrupper är när flera personer intervjuas samtidigt, intervjun handlar då om ett visst tema eller 

en frågeställning. Den ursprungliga idén med fokusgrupper är att samla människor som har en viss 

erfarenhet av ett ämne och att de då intervjuas på ett ostrukturerat sätt om denna erfarenhet. 

Vi tror att undersökningen kunde fått en annan mer djupgående ingång på de olika lärarnas  

arbetssätt kring estetiska lärprocesser och vilka aktiviteter de arbetar med när lärarna fått diskutera 

med varandra. Denna intervjuform kan också göra att intervjupersonerna byter åsikt eller inte  

framför sin egen erfarenhet när de hör andra tala om begreppet.  

Urvalet av lärare gjordes bland personer som vi redan hade relationer till, då de var lättillgängliga. 

Detta val gjordes eftersom vi var tidsbegränsade samt det faktum att det redan fanns etablerade 

relationer underlättar för intervjuerna. I studien genomfördes sex stycken intervjuer, detta var de 

lärare som hade tillfälle att träffa oss under tidsbegränsningen. Det kan tyckas att antalet är i minsta 

laget men upplever att vi fick fram ett bra resultat samt att vi efter sex intervjuer hade uppnått 

mättnads, vilket innebär att antalet intervjuer som behövs för att få ett tillförlitligt resultat har  

genomförts. Att spela in intervjuerna var något som fungerade mycket bra, vi kunde under  

intervjuerna fokusera på att lyssna, hålla ögonkontakt och uppfatta intervjupersonens kroppsspråk. 

Samtalen flöt på bra och det var smidigt för oss att kunna fokusera på frågorna samt om vi ville 

ställa följdfrågor. Transkriberingen av intervjuerna fungerade bra, även analysen av resultatet gick 

smidigt och fick fram fem områden som vi upplevde relevanta med tanke på syftet och  

frågeställningen samt att det kunde bli en intressant diskussion. 

Vi har under arbetets gång haft handledningar, med kurskamrater och handledare, som gett oss 

synpunkter på innehållet i arbetet men även strukturen. Detta har påverkat arbetsprocessen då vi 

fått tips och idéer om hur arbetet kan läggas upp samt respons på texten. Detta har varit till stor 

hjälp för oss då vi har fått ett sammanhang i texterna.  
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6.4 Vidare forskning 

Nya frågor och nya områden som uppkommit är hur estetiska lärprocesser är ett medel för lugn 

och ro, samt hur massage kan kopplas till estetiska lärprocesser, detta är för oss någonting nytt då 

vi inte läst det i någon litteratur eller hört om det tidigare. Detta kan vara intressant att undersöka 

då de två lärare som talat om det uttryckte att de var ett sätt för eleverna att bli lugna i sig själva. 

En annan tanke är att det hade varit intressant att genomföra studien med fokusgrupper och se på 

vilket sett resultatet hade blivit annorlunda. Det kan också vara intressant att genomföra en studie 

som bygger på hur elever får stärkt självkänsla och självförtroende genom estetiska aktiviteter.  
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Bilaga 1 

Presentationsbrev  

 

Våra namn är Marielle Karlsson och Veronica Gustafsson, vi studerar vid högskolan för lärande 

och kommunikation i Jönköping. Vi läser sjätte terminen på Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem och kommer att skriva vårt examensarbete om estetiska lärprocesser och hur lärare i 

fritidshem skapar möjligheter för detta att ske. Syftet med intervjun är att ta del av hur du ser 

på estiska lärprocesser och hur ni skapar möjlighet för det i er verksamhet. 

 

 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. Intervju-

erna kommer att spelas in och bandinspelningen kommer att förvaras på sådant vis att den end-

ast ska vara tillgänglig för oss, handledare och examinator. Uppgifterna kommer vara konfi-

dentiella. Du erbjuds möjlighet att ta del av intervjuutskriften. Insamlad data kommer endast 

att brukas till denna studie och endast under rapportframställningen. Efter avslutad studie och 

examination kommer all insamlad data att förstöras. Vid intresse finns det möjlighet för dig att 

ta del av det slutgiltiga resultatet. 

 

 

 

Marielle Karlsson   Veronica Gustafsson   

xxxxxxxxx   xxxxxxxxx 

  



 

 

Bilaga 2  

Uppvärmningsfrågor 

1. Berätta om dina arbetsuppgifter 

Om verksamheten 

2. Berätta om vilka aktiviteter ni erbjuder på ert fritidshem? 

a. Vilka aktiviteter erbjuds som kan ge utrymme för estetiska lärprocesser?  

b. Hur använder du estetiska lärprocesser i din verksamhet?  

c. Beskriv hur du jobbar med estetiska lärprocesser enskild?  

d.  Beskriv hur du jobbar med estetiska lärprocesser i elevgrupp?  

3. Om påverkan 

a. Har du märkt att elevernas intresse växt för vidare skapande genom era aktivi-

teter? Följdfråga, kan du berätta mer? 

b. Beskriv hur eleverna påverkas av estetiska lärprocesser? 

c. Märker du skillnad på eleverna efter att ni arbetat med estetiska lärprocesser, i 

så fall vilka skillnader ser du?  

4. Hur ser du på estetiska lärprocesser som en metod för lärande?  

a. Hur skulle du beskriva estetiska lärprocesser? 

b. Hur ser du på estetiska lärprocesser, ser du några för och nackdelar? 

5. Beskriv vad du har för resurser på ditt fritidshem för att ge utrymme till estetiska lär-

processer?  

Följdfrågor, Ekonomi? Utrymme? Material? Finns de något du saknar?  

6. Har du någonting mer att tillägga?  

  

 

 

 

 

 


