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Abstrakt 
Denna studie grundar sig i förskolans arbete med de estetiska lärprocesserna. Estetisk 

lärprocess kommer i denna studie användas i syfte att se hur en individ skapar sig nya 

kunskaper om ett fenomen som de ej hade kunskap om innan. I studien tolkas de 

estetiska lärprocesserna vara musik, bild och skapande, drama samt dans och rörelse. 

Syftet med studien är att belysa pedagogers uppfattningar om de estetiska 

lärprocesserna i förskolans verksamhet och hur de integreras med varandra. Som stöd i 

undersökningen utformades tre frågeställningar vilka är följande; Vilka uppfattningar 

har pedagogerna om de olika estetiska lärprocesserna?, Finns det en skillnad i hur de 

olika estetiska lärprocesserna används i verksamheten?, samt I vilket syfte använder 

pedagogerna sig av de olika estetiska lärprocesserna?. Studien bygger på en kvalitativ 

metod i form av intervjuer som genomfördes i sex olika verksamheter med sju 

medverkande pedagoger. I resultatet redogörs pedagogernas svar och olika mönster 

synliggörs i koppling till studiens syfte. Resultatet av undersökningen visar att det inte 

uppstår någon större skillnad i hur de estetiska lärprocesserna används i 

verksamheterna, de får ungefär lika stort tidsutrymme. Det framgår även att de olika 

pedagogerna gärna arbetar med den estetiska lärprocess som de känner sig bekvämast 

med. Det är även inom den lärprocess de önskar fortbildning och kompetensutveckling. 

 

 
Nyckelord 
Estetiska lärprocesser, Musik, Drama, Bild och skapande, Dans och rörelse, 

Sociokulturellt perspektiv 
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1 Inledning 
I förskolans vardag integreras flera olika ämnen, däribland de estetiska i olika kontexter. 

Denna studie kommer att belysa hur och varför pedagoger ute i verksamheterna arbetar 

med olika estetiska lärprocesser. Intresset för den här undersökningen grundar sig i att 

belysa huruvida det uppstår skillnader i hur olika estetiska lärprocesser tillämpas i 

verksamheten och till vilken grad i så fall.  

 

Under vår tidigare skolgång, från förskola till universitetet, har det alltid funnits ett 

gemensamt intresse hos oss för musik och hur den används. I förskolan använde 

“fröknarna” olika sångpåsar på samlingarna och det bjöds in till en mängd olika 

möjligheter för skapande med olika material. Vi sjöng i olika barnkörer och intresset för 

framförallt musik och instrument växte sig större med åldern. Vi har även haft ett 

gemensamt intresse för bild och skapande genom åren. Att vara kreativa är något vi 

alltid tyckt om, vilket vi även njuter av att få göra med barnen i förskolan nu när vi är 

äldre. Dans och rörelse är ämnen där vårt intresse inte varit lika stort, men det har vuxit 

med åldern och glädjen att få använda det som pedagoger i förskolan har tagit 

överhanden och lett till glädje samt nyfikenhet. Vi har definierat drama som ett ämne 

där det genomförs teater, musikaler och olika rollspel. Som barn har vi deltagit i en rad 

olika musikaler och rollspel, vilket alltid varit lustfyllt och ofta kombinerat med vårt 

största intresse, musik. I dagens förskola har vi observerat att drama ofta används 

genom olika rollspel där vardagliga dilemman bearbetas. I förskolan kan drama även 

förknippas med en levande berättelse av en saga eller genom att göra om en saga till en 

sång. Under vår utbildning på förskollärarprogrammet har vi genomgått en kurs där 

samtliga estetiska ämnen bearbetades, denna kursen hade benämningen 1FL004 - 

Estetiska lärprocesser i Förskolan. Kursen innefattade musik, bild och skapande, dans 

och rörelse samt drama. Vi fick möjlighet att prova på olika tillvägagångssätt och 

tekniker vilket bidrog till ett vidare intresse för dessa ämnen och hur de används i 

förskolans vardag.  

 

Som vuxna och blivande pedagoger har vi upplevt en skillnad i hur de olika estetiska 

lärprocesserna tillämpas i förskolans vardag, framförallt hur det var när vi var små och 

hur det är nu. Detta är dock inget som vår studie lägger fokus på, men det är viktigt att 

det finns med då detta bidrog till vårt intresse av att ta reda på hur pedagoger ställer sig 

till de olika estetiska lärprocesserna och om de finns skillnader i användandet.  I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs det huruvida barn med hjälp av 

olika estetiska lärprocesser, till exempel musik, bild och rörelse ska få möjlighet till 

utveckling och lärande. De estetiska lärprocesserna ska bilda innehåll och metod i 

förskolans användande av likväl material som olika tekniker (a.a.). 

 

1.2 Textens disposition 
I studiens inledning, kapitel 1, ger vi en inblick i hur vårt intresse för de olika estetiska 

lärprocesserna infunnit sig. Vi ger även en preliminär inblick i studiens syfte. I kapitel 2 

redogörs vårt syfte och de frågeställningar som formulerats. I kapitel 3, fördjupar vi oss 

i aktuell forskning om de estetiska lärprocesserna. Kapitel 4 består av vår 

metodologiska utgångspunkt där vi redogör hur vi gått tillväga i studiens undersökning 

samt där vi grundligt redogör för studiens etiska överväganden. I kapitel 5 redovisas 

studiens resultat med hjälp av empirin som redskap för att besvara studiens syfte samt 

frågeställningar. Kapitel 6 består av en vidare diskussion om det resultat som 

uppkommit i föregående kapitel, med stöd av den tidigare forskningen. Vidare följer 

kapitel 7, referenslista, och avslutas med bilagor.  
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2 Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att belysa de estetiska lärprocesserna i förskolans 

verksamhet. För att undersöka detta har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

1. Vilka uppfattningar har pedagoger om de olika estetiska lärprocesserna? 

2. Finns det en skillnad i hur de olika estetiska lärprocesserna används i 

förskoleverksamheter? 

3. I vilket syfte använder pedagoger sig av de olika estetiska lärprocesserna? 

 

Med stöd i frågeställningarna har vi som ambition att vinna kunskap om hur de olika 

estetiska lärprocesserna används i förskolans verksamhet. Det finns även ett intresse av 

att belysa huruvida specifika skillnader kan uppstå i hur lärprocesserna används i 

verksamhetens vardag och vad dessa i så fall kan grundas på. Frågeställningarna 

kommer att besvaras med hjälp av intervju som metod där urvalet består av sju 

pedagoger från olika förskolor. 
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3 Tidigare forskning 
Undersökningen och dess resultat grundas i den tidigare forskning som studerats, vilken 

kommer att redogöras för i följande avsnitt av texten. 

 

3.1 Estetiska lärprocesser 
Molander (2009) menar att estetik förknippas med sinnliga upplevelser och konst. Detta 

skriver också Carlsen och Samuelsen (1991), att “[...] estetiken är vetenskapen om den 

sinnliga kunskapen” (Carlsen & Samuelsen 1991, s. 12). Vidare förklarar författarna att 

estetik kan förklaras som att uppleva med sina sinnen och känslor (a.a.). Paulsen (1996) 

menar att det handlar om att lära genom att se, höra, känna, lukta och smaka. Vidare 

skriver författaren att estetiska ämnen och aktiviteter är individuella områden som 

integreras i förskolans verksamhet. Dessa ämnen förknippas ofta med bland annat konst, 

skapande och musik. Ämnena får ett gemensamt namn, vilket är praktiskt-estetiska. Att 

begreppet praktiskt ingår i benämningen beror på att dessa ämnen måste utföras 

praktiskt, att fysiskt arbeta med dem för att lära sig genom dem och skapa nya 

kunskaper (a.a.). I denna uppsats kommer estetiska lärprocesser som begrepp att 

användas i syfte att se hur en individ skapar sig nya kunskaper om ett fenomen som de 

ej hade kunskap om innan. Detta med hjälp av de estetiska lärprocesserna, vilka i denna 

studien menas vara musik, bild och skapande, drama samt dans och rörelse.  

 

Johnson (2007) menar att det krävs ett engagemang från både barn och pedagoger när 

det rör sig om att arbeta med exempelvis skapande, bild och musik. Detta engagemang 

är av stor vikt för att en vilja i lärandet med de estetiska lärprocesserna ska infinna sig 

(a.a.). Lindstrand och Selander (2009) benämner och förtydligar begreppen estetiskt 

uttryck och estetisk lärprocess. De menar att ett estetiskt uttryck betyder att något som 

inte funnits i världen tidigare läggs till. Vidare menar de att ett estetiskt uttryck har en 

likhet med begreppet estetisk lärprocess. En estetisk lärprocess handlar om att en 

individ skapar sig nya kunskaper om ett fenomen, som personen i fråga inte hade någon 

kunskap om tidigare (a.a.). Detta skriver även Paulsen (1996) och betonar att det genom 

de estetiska lärprocesserna går att uppleva något nytt som i sin tur bidrar till nya 

kunskaper. I arbetet med de estetiska lärprocesserna betonar Uddén (2004) vikten av att 

barn tillsammans med pedagoger och estetiska material får göra, bygga och konstruera i 

förskolans verksamhet. Genom att skapa med estetiskt material, inom exempelvis 

ämnena musik och bild, stöttas barnen i deras uttryck och förståelse för ämnena. Detta 

kräver också att pedagogen i fråga är förtroendeingivande, villig att kommunicera och 

möter barnen med ett tillåtande förhållningssätt (a.a.). Johnson (2007) skriver i likhet 

med föregående författare att kommunikationen borde vara avsiktlig, medveten och 

uttrycksfull när det handlar om estetiska upplevelser. Det krävs även ett aktivt 

engagemang i skapandet och utbytet av erfarenheter, vilket är kärnan för barns 

kommunikativa utveckling i koppling till de estetiska upplevelserna (a.a.).   

 
3.1.1 Musik 

Carlsen och Samuelsen (1991) skriver att musiken, som ett språk, vänder sig till vårt 

sinne hörseln. De ljud vi människor hör genom örat kan också aktivera vår motorik och 

vårt rörelsesinne. Musik hjälper till med sinnesträning såsom att kunna uppmärksamma 

ljud och att kunna skilja olika ljud åt (a.a.). Uddén (2004) menar att barns 

kommunikationsförmåga och minne påverkas av alla de sinnesintryck och 

kroppsuttryck barnet möter i sin vardag. Dessa intryck grundas i och består av olika 

rytmer, ljud och rörelser. Vidare betonar författaren att barns spontana sång och musiska 

aktivitet har en central roll både på det emotionella, sociala och kognitiva stadiet av 
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barns utveckling (a.a.). Men redan innan barnet är fött och möter dessa sinnesintryck 

fysiskt, menar Bjørkvold (1991) att barnet redan som foster i moderns mage är musiskt. 

Författaren menar att barnet som foster i mammans mage reagerar på olika ljud, rytmer 

och rörelser, som när barnet sedan föds bidrar till en musisk förståelse (a.a.). Även 

Riddersporre förtydligar att “Många barn kommer faktiskt till världen med stor 

erfarenhet av musik” (Riddersporre 2012, s.22). Förklaringen är att barnet i moderns 

mage har skapat sig erfarenheter med hjälp av röster (ljud) utifrån och rytmer i form av 

rörelser och moderns hjärtslag (a.a.).  

 

Eriksson (2013) menar att en pedagog i förskolans verksamhet spenderar en stor del av 

sin tid åt att planera olika aktiviteter. Oavsett vad det är för aktivitet som planeras, krävs 

det att pedagogen är engagerad och aktiv. Det krävs planerade musikstunder i 

förskolans vardag för att musiken lättare ska kunna bli en naturlig del av den. Dock 

behöver inte alltid fokus ligga på musikens kvaliteter och användande. Holmberg 

(2012) menar att det i förskolans verksamhet läggs ett större fokus på utommusikaliska 

mål i arbetet med musik, det vill säga glädje och gemenskap, än att fokus ständigt ligger 

på musiken som ett lärandeobjekt. Detta förklarar även Jederlund (2011), när han 

skriver att en människas musikupplevelser bidrar till glädje och gemenskap i samspel 

med andra. 

 
3.1.2 Bild och Skapande  

Carlsen och Samuelsen (1991) förklarar bildskapandet som något där barnen använder 

sig utav material för att kunna uttrycka känslor och tankar. Granberg (2001) styrker 

detta genom att uttrycka hur bild och formskapande kan bana väg för barnen att arbeta 

med och uttrycka sina känslor, erfarenheter och intryck. Författaren nämner vidare att 

barnens bildskapande kan beskriva deras livsvärld, vilken innefattar deras personlighet, 

erfarenheter och kan även skildra deras intressen (a.a.). Carlsen och Samuelsen (1991) 

skriver även att bild och formskapandet kan utveckla både synsinnet och det taktila 

sinnet. Detta genom att barnen får träna på att uppleva skillnader och likheter mellan 

föremålen de skapar med, samt uppleva och erfara föremålets egenskaper (a.a.). 

Granberg (2001) förklarar vidare att barnet vid bild- och formskapande på ett lekfullt 

sätt får träna sin motorik, iakttagelseförmåga, koordination samt förmåga att 

koncentrera sig. Motoriken och koordinationen utvecklas med hjälp av bild- och 

formskapande genom att barnen tränar på sin öga-handkoordination, vad de ser och vad 

de gör samtidigt. Detta kan exempelvis ske genom att barnen får måla med pensel, 

vilket tränar deras finmotorik (a.a.). Carlsen och Samuelsen (1991) förklarar likt 

Granberg att motorik och rörelse är två viktiga delar av barns bild och formskapande. 

När de exempelvis ska ge form åt trä eller lera utvecklas både deras fin- och 

grovmotorik, samtidigt som deras sinnen och fantasi ges uttryck (Carlsen och 

Samuelsen 1991). Granberg (2001) betonar även att arbetet med  bilder kan stärka 

barnens självbild genom att de bemöts positivt i sitt skapande. Barn som tillåts att skapa 

tillsammans kan även utveckla sin förmåga till empati, samt sin förmåga att 

kommunicera. Vidare poängterar författaren även vikten av att lägga fokus på processen 

vid bildskapandet tillsammans med barnen, snarare än vid resultatet (a.a.).   

 
3.1.3 Drama  

Carlsen och Samuelsen (1991) förklarar att drama som arbetsform handlar om ett 

agerande, att spela en annan roll än sig själv. Denna rollek tillsammans med barnen 

handlar både om att imitera och kunna ta sig an en roll men även att kunna identifiera 

egenskaper hos den som agerar. Författarna skriver att, vid ett agerande så använder vi 

oss utav alla våra sinnen och därmed är drama ett bra verktyg för sinnesträning för 
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barnen. Drama kan handla om sinneslekar, att dramatisera saker barnen kan associera 

till, högläsning och dockteater till exempel (a.a.). Rasmusson och Erberth (2008) skriver 

om hur kreativitet och barns tänkande kan påverka varandra. Det kreativa tänkandet är 

kopplat till barns känsloliv och hur vi använder våra sinnen med hjälp av pedagogisk 

drama. Vidare menar författaren att arbete med pedagogiskt drama påverkar barns 

kreativa tänkande positivt. Genom att använda sig av drama, improvisationer och att låta 

barnen vara med och “brainstorma” om olika aktiviteter ökar deras kreativitet och 

förmåga att uttrycka sig utan ord (a.a.). Även Mages (2006), nämner att användandet av 

drama med barn kan utveckla dem i att använda sina sinnen och kroppsliga uttryck. 

Författaren menar vidare att detta kan göras utan att barnen har tillgång till ett visuellt 

stimuli såsom exempelvis en bild. Att arbeta med drama stödjer utvecklingen i att kunna 

fantisera och improvisera. Författaren förklarar att genom användandet av pedagogiskt 

drama i verksamheten kan barn få stöd i att bearbeta olika känslor och upplevelser 

genom att fantisera och särskilja sig från upplevelsen (a.a.).  

 
3.1.4 Dans och Rörelse 

Carlsen och Samuelsen (1991) skriver att rörelse går att återfinna i nästan all inlärning 

som sker hos ett barn. Rörelse och dans sätter igång och utvecklar rörelsesinnet, det 

taktila sinnet som aktiveras av beröring, samt synsinnet för att barnen måste veta sin 

placering i rummet. Författarna förklarar att rörelse och dans påverkar hur barnen lär sig 

att interagera med sina sinnen och sin position i rummet. I rörelsen går det att observera 

hur barnen övar upp rörelsemönster när de leker eller i mer planerade aktiviteter såsom 

sånglekar tillsammans med pedagoger (a.a.). Grindberg och Jagtøien Langlo (2000) 

skriver att, ett mål med barns utveckling av sin motorik är att barnet ska kunna 

automatisera rörelser och rörelsemönster. Detta eftersom att om barnets rörelser är 

automatiserade så kan barnet ha fokus på annat än att styra sin kropp utan att dessa delar 

stör varandra. Därmed menar författarna att barnets kroppsuppfattning och kontrollen 

över sin kropp är en viktig del för att barnet ska kunna lära in begrepp och olika 

förmågor (a.a.). En annan del av dansen och rörelsen är samspelet mellan barn - barn 

samt vuxna - barn, vilket Carlsen och Samuelsen (1991) skriver är en central del av att 

barnet kan utveckla en varierad motorisk utveckling. Samspelet med den vuxna handlar 

mycket om kontakt och att barnet imiterar den vuxne och prövar på nya motoriska delar 

(a.a.). Holmberg (2012) nämner hur musik och sång ofta kombineras med dans och 

rörelse i förskolans verksamhet. Genom att dessa olika områden kombineras påverkas 

även barnens motoriska utveckling. Författaren menar att musiken i dessa aktiviteter får 

en mindre betydande roll. Musiken bidrar med glädje samtidigt som barnens rörelse 

bidrar med att förstärka musikens uttryck (a.a.). 

 

3.2 Pedagogens förhållningssätt gentemot de estetiska lärprocesserna 
Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) skriver att pedagoger ofta 

känner ett krav av att de måste vara kunniga och kapabla i sitt användande av de 

estetiska ämnena. Vidare skrivs det att pedagoger som känner sig otillräckliga i sina 

kunskaper inom de estetiska lärprocesserna, blir osäkra i sitt arbete med ämnena samt i 

deras samspel och bemötande av barnen i dessa aktiviteter (a.a.). Detta nämner även 

Uddén (2004) och menar att om pedagogen känner sig otillräcklig är risken stor att 

dessa aktiviteter istället utesluts. I motsats till detta förklarar Eriksson (2013) att det är 

viktigare att som pedagog i förskolan lägga sitt fokus på att musik och estetiska 

lärprocesser används istället för att fokusera på hur musiken och de estetiska 

lärprocesserna används. Författaren betonar även att det för barn är viktigare att uppleva 

glädjen av de estetiska lärprocesserna, inklusive musiken och sången, än att det låter bra 
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i deras öron (a.a.). Uddén (2004) skriver att barns spontansång och estetiska uttryck har 

en viktig roll när det handlar om deras känslomässiga, sociala och kognitiva utveckling.  

 
De estetiska uttryckssätten ses som berikande för att barns personlighet skall utvecklas. 

Det handlar om: glädje, att våga, slappna av och gå ner i varv, att få självkänsla, kunna 

sätta ord på känslor och inte minst att ha roligt (Asplund Carlsson, Pramling & 

Pramling Samuelsson 2008, s.45).  
 

Granberg (2001) skriver att barn behöver både engagerade samt erfarna pedagoger när 

det kommer till lärandet om de estetiska lärprocesserna. Detta påpekar även Uddén 

(2004) och nämner hur det i förskolans verksamhet borde finnas tillgång till pedagoger 

med olika professionella kompetenser inom de estetiska lärprocesserna. Det är först då 

som verksamhetens estetiska områden och uttryckssätt kan utvecklas. Problematiken är 

dock att barnen enbart får erfara dessa ämnen när dessa specifika pedagogerna finns 

tillgängliga. Vidare menar författaren att de övriga pedagogerna ofta drar sig undan vid 

dessa tillfällen istället för att vara delaktiga, vilket resulterar i att de missar vad barnen 

lär sig (a.a.). Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) menar att en pedagog 

som i förskolans verksamhet ska arbeta med de estetiska lärprocesserna behöver inta ett 

öppet och tillåtande förhållningssätt, framförallt för att kommunikationen mellan barn-

barn och barn-pedagog ska öppna upp för nya uppfattningar och kunskaper. I 

kombination med ett öppet förhållningssätt behöver en pedagog också kunna bjuda på 

sig själv i olika situationer där de estetiska lärprocesserna används och inte vara orolig 

för att göra fel (a.a.). Eriksson (2013) menar att en pedagog behöver vara öppen och se 

det ur en humoristisk vinkel om något skulle bli fel. Detta förstärker även Mauritzon 

(2008), när pedagogens självkänsla förklaras. När en god självkänsla infunnit sig hos 

den enskilda pedagogen, vågar denna prova okända och nya tillvägagångssätt vilket kan 

leda till ett lustfyllt möte mellan barn och pedagog. Vidare skriver författaren om 

pedagogens självtillit, vilken handlar om tillit till sig själv och andra. Genom 

bekräftelser i form av exempelvis skratt och glädje, stärks relationen mellan pedagogen 

och barnen, “Ditt värde ligger inte i att du är perfekt utan i att du är” (Mauritzon 2008, 

s.10). 

 

3.3 Teoretisk utgångspunkt 
Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Säljö (2012) benämner 

att det sociokulturella perspektivet har sin grund i barns utveckling och lärande. Vidare 

förklarar Säljö att barn ständigt utvecklas och möts av nya utmaningar genom hela livet. 

Ett begrepp som kan kopplas samman med det sociokulturella perspektivet och dess syn 

på barns lärande är den proximala utvecklingszonen. Detta begrepp beskriver författaren 

som en process där barns utveckling och lärande utmanas på gränsen mellan det de 

redan kan och det de inte kan (a.a.). Phillips och Soltis (2010) förklarar vidare att 

begreppet grundades i ett intresse för barns inlärningspotential. Barns förmåga att med 

stöd av nära vuxna prestera och utvecklas olika långt i och efter ett möte av samma 

upplevelse (a.a.). I enlighet med studiens syfte blir en jämförelse synlig mellan 

begreppet och de estetiska lärprocesserna. Säljö (2012) menar att den proximala 

utvecklingszonen kan nyttjas som ett verktyg i arbetet med olika ämnen och processer 

inom förskolans verksamhet. Det pågår ständigt nya lärtillfällen där barnen får skapa sig 

nya färdigheter och kunskaper. Vidare förklarar Säljö barns lärande och de pågående 

processerna i förskolan; “[…] när människor väl behärskar ett begrepp eller en 

färdighet, så är de mycket nära att också behärska något nytt. Vi har så att säga nya 

erövringar av kunskaper och färdigheter inom räckhåll” (Säljö 2012, s.193). 

Jämförelsen mellan den proximala utvecklingszonen och de estetiska lärprocesserna blir 
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synlig genom att båda begreppen ses som förklaringar av barns lärande som en 

pågående process.  Säljö (2012) beskriver även begreppet Scaffolding i kombination 

med den proximala utvecklingszonen. Scaffolding innebär att barnet i sitt pågående 

lärande behöver stöd av en kunnig vuxen, som i sin tur ställer utmanande frågor för att 

föra lärandet vidare. På så sätt skapas en stödjande och lärorik stomme som barnet kan 

använda i sitt fortsatta lärande (a.a.).  

 

Säljö (2012) menar att ett ständigt lärande och utveckling tillhör människans natur och 

det är framförallt i samspel med andra som detta sker. Även Williams (2006) förstärker 

denna tanke med citatet “[...] socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns 

utveckling [...]” (Williams 2006, s. 40). Aspelin (2010) styrker detta citat i och med att 

han nämner att det inom ett socialt samspel är av stor betydelse att barn utsätts för 

möten med nya människor och för att de ska kunna konstruera nya relationer. Dessa 

relationer kan förklaras som sociala band, vilka sedan används som stöd i 

kommunikation med andra och stärks genom de utvecklingsmöjligheter man 

gemensamt möter (a.a.). 

  



  
 

12 

 

4 Metodologisk utgångspunkt 
Vi har valt att genomföra undersökningen med hjälp av intervju som metod. 

Intervjufrågorna (Se bilaga 1) utformades utefter de frågeställningar vi formulerat. 

Kihlström (2007) menar att frågeställningar utgör en grund för att lämpliga 

intervjufrågor ska kunna formuleras. Vid intervjuerna användes de formulerade frågorna 

och spontana följdfrågor i förhoppning om att kunna belysa den intervjuades kunskap 

om ämnet. 

 

4.1 Val av metod  
Genom att vi valt intervju som metod får undersökningen en kvalitativ inriktning. 

Denscombe (2016) nämner att en kvalitativ inriktning på forskningen ger empiri i form 

av talade eller skrivna ord, och där intervju ofta används som metod i undersökningarna. 

I likhet med Denscombe, menar Kvale (1997) och Kihlström (2007) att en kvalitativ 

inriktning på intervjun används för att olika personers åsikter om ett bestämt fenomen 

ska kunna träda fram. Kvale (1997) menar vidare att intervju som metod är en stark 

utgångspunkt för att kunna belysa dessa åsikter och tankar, samt att det kan leda till ett 

mångsidigt material. Även Kihlström (2007) nämner att intervju som metod främst 

används för att åskådliggöra hur de intervjuade uppfattar och resonerar om ett bestämt 

ämne. Denscombe (2016) förklarar att det finns olika upplägg för att genomföra en 

intervju. Vi har valt att använda oss utav en semistrukturerad intervju som Denscombe 

(2016) menar innebär att det finns material som ska bearbetas vid intervju, men att vi 

som för intervjun är öppna för att det kan uppstå fler frågor eller att frågorna kan 

besvaras i en annan ordningsföljd. Fokus ska ligga på att den som blir intervjuad ska 

kunna utveckla sina synpunkter (a.a.). En svaghet vi ser med att använda intervju som 

metod är att de gester och intervjuades kroppsspråk faller bort. Kihlström (2007) 

nämner att för att få ut så mycket kunskap och åsikter som möjligt vid intervjun bör det 

även finnas ett intresse för ämnet hos intervjuaren. Kihlström (2007) skriver vidare att 

forskarens roll i intervjusituationen är viktig. Som forskare och intervjuare krävs det att 

kunna inta rollen som en god lyssnare, för att den intervjuade ska känna sig väl bemött 

samt att intervjuns fokus behålls om det valda ämnet (a.a.).  

 

Den kvalitativa inriktningen valdes för att den insamlade empirin skulle kunna tolkas 

och analyseras, för att möjligtvis kunna besvara vårt valda syfte och våra 

frågeställningar. Ett medvetet val som gjordes var att spela in intervjuerna, dels för att vi 

lättare skulle kunna analysera svaren och dels för att inte missa någon viktigt 

information som uttrycktes. Kihlström (2007) menar att inspelning av intervjun kan 

vara en fördel för den som intervjuar. Genom att använda en bandspelare eller telefon 

som hjälpmedel vid inspelningen, får intervjuaren med allt som sägs under samtalet 

(a.a.). När vi genomförde intervjuerna upplevdes det som att samtalet blev mer naturligt 

då vi som forskare inte behövde avbryta samtalet för att skriva. Detta ser vi som en 

styrka med att använda inspelning som metod. Dock såg vi även en svaghet i valet av att 

spela in intervjuerna. Respondenterna upplevde en viss nervositet i början av intervjun, 

som sedan försvann då samtalet fördjupades. 

 

4.2 Urval  
I genomförandet av vår undersökning valde vi ut sex pedagoger som arbetade på sex 

olika förskolor för vår intervjustudie. Under en intervju deltog dock två pedagoger, 

vilket resulterade i sammanlagt sju intervjuade pedagoger. Undersökningen bestod 

därmed av fem enskilda intervjutillfällen och en parintervju, men de genomfördes inom 

enbart sex olika verksamheter. Att två pedagoger deltog vid ett intervjutillfälle var inte 
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en del av vår ursprungliga planering. Denscombe (2016) skriver om för- och nackdelar 

med personliga intervjuer, där endast en person blir intervjuad, och gruppintervjuer där 

fler kan medverka. Personliga intervjuer är lättare att genomföra då fokus endast 

behöver vara på en person, samt att det underlättar vid transkribering av intervjun att 

endast behöva känna igen en röst. Gruppintervjuer innebär att fler personer med sina 

åsikter kan delta och därmed får forskaren in fler åsikter i samma intervju. 

Problematiken vid gruppintervjuer och transkribering är att forskaren kommer behöva 

känna igen flera röster och skilja ur när personerna pratar samtidigt (a.a.). Kvale (1997) 

menar att det i kvalitativa studier kan infinna sig en svårighet i att veta hur många 

personer som ska intervjuas. Antalet medverkande respondenter beror på 

undersökningens syfte och vad det är tänkt att arbetet ska belysa (a.a.). Arbetet har sin 

grund i vårt intresse av de estetiska lärprocesserna. Därav har vi valt att intervjua 

pedagoger ute i verksamheten. Det är deras egna tankar och uppfattningar om de 

estetiska lärprocesserna som intresserar oss. Kihlström (2007) tar upp att som 

intervjuare är det alltid av intresse att ta reda på andras uppfattningar om ett gemensamt 

intressant ämne. Detta kan leda till en ökad förståelse och en glädje i arbetet (a.a.). Av 

etiska skäl har vi valt att inte nämna förskolornas namn i resultatet och de pedagogerna 

som medverkat har fått fiktiva benämningar, i form av bokstäver (exempel Pedagog A 

m.m.). Pedagogerna som deltagit är alla kvinnor, vilket inte borde påverka studiens 

resultat och informationen är fortfarande anonym. 

 

4.3 Genomförande  
Det första steget i undersökningen var att vi, via telefon, tog kontakt med de förskolor vi 

tänkt inkludera i studien. Detta för att vi tillsammans med dem skulle komma överens 

om en tid då vi kunde komma till förskolorna och presentera oss och vår studie. Väl där 

valdes pedagogerna ut för att delta i vår intervju och ett datum bokades för dessa. Vi 

valde att dela ut ett informationsblad (Se bilaga 2) där vi förklarade vad undersökningen 

handlar om, hur intervjun skulle genomföras och de etiska riktlinjer vi är manade att 

följa. Även våra kontaktuppgifter stod med på bladet för att de skulle kunna kontakta 

oss med frågor, funderingar och om någon oro infinner sig från deras sida. Ett annat 

medvetet val vi gjorde var att inte lämna ut våra intervjufrågor i förhand till 

pedagogerna som skulle intervjuas. Detta val gjorde vi för att inte få svar som 

pedagogen redan reflekterat över, utan för att få reda på pedagogernas uppfattningar just 

under intervjustudien. När intervjun genomfördes satt vi i ett avskilt rum på varje 

verksamhet, vilket Kihlström (2007) menar är en fördel i intervjusituationen. Risken för 

störande moment minskar och det underlättar för både intervjuaren och respondenten 

om samtalet sker på en lugn, avskild plats (a.a.). Tillsammans med den intervjuade 

pedagogen förde vi en konversation med stöd av intervjufrågorna och samtidigt gjordes 

en inspelning med hjälp utav våra telefoner. Vi började med inledande frågor för att 

sedan gå vidare till frågorna som berörde våra frågeställningar (Se bilaga 1). 

Intervjuernas längd varierade beroende på vilken pedagog som intervjuades, men 

hamnade mestadels runt 30 minuter. Den längsta intervjun var cirka 35 minuter och den 

kortaste var cirka 20 minuter. Innan vi avslutade intervjuerna informerade vi om att 

verksamheterna kommer ha möjlighet att ta del av det färdigställda arbetet och de 

resultat vi når fram till. 

 

4.4 Databearbetning  
När alla intervjuer genomförts och spelats in började nästa steg i arbetet, analysen. För 

att en analys skulle bli möjlig började vi med att bearbeta den insamlade empirin. Första 

steget var att transkribera alla de intervjuer som genomförts. Vi valde att dela upp 
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intervjuerna mellan oss vilket betyder att vi fick tre intervjuer var att transkribera, 

förutom den intervju där två pedagoger deltog. Transkriberingen genomfördes genom 

att vi lyssnade på inspelningarna och skrev ner det som diskuterats. Dovemark (2007) 

menar att en transkribering av en intervju innebär att en skriftlig konstruktion formas av 

den muntliga intervjun. I en transkribering skrivs allt som sagts i intervjuerna ner 

ordagrant, det vill säga även hostningar, harklingar och skratt. Författaren menar vidare 

att dessa exempelvis harklingar eller skratt, inte behöver finnas med i undersökningens 

resultat för att arbetet ska förbli läsbart och för att en identifiering ska vara omöjlig 

(a.a.). En problematik som Denscombe (2016) tar upp vid transkriberingar är att det kan 

vara en lång och krävande process, vilket bör tas under beaktande i planeringen av sin 

forskningsmetod. Vidare belyser Denscombe (2016) i likhet med Dovemark att det 

finns en positiv sida av att använda sig av inspelning och transkribering. När en 

transkribering genomförs blir det lättare att analysera den insamlade empirin, samt att 

detaljer och mönster träder fram tydligare i form av en text (Denscombe 2016). När 

transkriberingarna färdigställts började arbetet med att kategorisera svaren. Vi valde att 

kategorisera pedagogernas svar genom att stolpa upp studiens tre frågeställningar, vilka 

sedan kopplades till intervjufrågorna. Under frågeställningarna samt intervjufrågorna 

lades sedan samtliga pedagogers svar in för att underlätta vid sökning av svar till 

resultatet.  

 

4.5 Etikdiskussion  
Björkdahl Ordell (2007) nämner de forskningsetiska principerna, vilka ska följas när en 

undersökning genomförs. Vetenskapsrådet (2002) beskriver närmare vilka de 

forskningsetiska principerna är och hur de bör användas i en undersökning. Dessa 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (a.a.). Informationskravet innebär att de berörda respondenterna ska bli 

insatta i syftet med undersökningen, samt vilka villkor som gäller. Det är viktigt att 

respondenterna är medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att 

avbryta när som under arbetets gång (Vetenskapsrådet 2002). Vi valde att informera 

deltagarna genom ett informationsblad (Se bilaga 2) där vi förklarade arbetets syfte. 

Samtyckeskravet innebär att de tänkta respondenterna måste lämna sitt samtycke till att 

delta i undersökningen innan den påbörjas. Detta samtycke kan inhämtas på olika sätt, 

det viktiga är att respondenterna är medvetna om vad de ger sitt samtycke till (a.a.). 

Samtycke sökte vi hos deltagarna genom att vi ringde till de olika förskolorna och 

frågade ifall de ville delta i vår undersökning. De fick även vid första mötet ut 

informationsblad som beskrev deras medverkan mer ingående och att de kunde kontakta 

oss vid frågor eller om de ändrat sig.  

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket vetenskapsrådet (2002) förklarar 

berör respondenternas anonymitet. All information som anses känslig ska inte kunna gå 

att identifiera eller koppla till en person eller verksamhet (a.a.). I informationsbladet vi 

lämnade ut förklarade vi tydligt att de som deltar inte ska gå att identifiera genom vårt 

arbete. Vi nämner ingen information som kan “peka ut” respondenterna och de gavs 

fiktiva namn. Vi valde själva att inte nämna några förskolors namn eller inriktningar, då 

detta även klassas som känslig information i vårt arbete. Nyttjandekravet är den sista 

principen och berör huruvida den empiri och data som samlas in till undersökningen 

enbart får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Även denna princip 

var vi tydliga med att förklara i informationsbladet och även när vi kom för att göra 

intervjun. Vi förklarade att respondenternas svar enbart används i vår uppsats och i vårt 

mål att finna ett resultat, samt att de inspelade intervjuerna kommer att arkiveras och 

läggas undan direkt efter transkriberingen skett. Det fanns en viss oro hos pedagogerna 
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med denna metoden, men vi var tydliga med att förklara att enbart vi skulle lyssna på 

inspelningarna vilket lugnade den oron. Kvale (1997) betonar att i en undersökning där 

metodvalet är intervju kommer forskarens roll att vara betydelsefull. Forskaren har den 

viktigaste rollen när intervjuer genomförs, detta eftersom det är hen som leder intervjun 

och har kunskaper om de olika etiska riktlinjerna och värderingarna (a.a.).  
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5 Resultat 
Utifrån studiens insamlade empiri kommer det att göras en sammanställning av 

forskningsresultaten. Med stöd av citat tagna från den insamlade empirin kommer 

pedagogernas uppfattningar synliggöras. Nedan presenteras en tabell med 

informanternas benämning i resultatet, deras utbildning, hur länge de arbetat i 

förskoleverksamhet samt de olika barngruppernas åldersindelning. Pedagogernas 

utbildningar var inget vi tog i beaktning i urvalet utan blev slumpmässigt. Av etiska skäl 

är alla informanter anonyma enligt vetenskapsrådet forskningsetiska principer samt att 

informationen som innefattas av tabellen inte på något sätt kan användas för att 

identifiera personerna i fråga. Som nämnt tidigare i metodkapitlet är samtliga pedagoger 

kvinnor.  

 

 

Informant Benämning Utbildning/ 

Yrkestitel 

Erfarenhet Barngruppens 

ålder 

1 Pedagog A Barnskötare 28 År 1-5 År 

2 Pedagog B Förskollärare 30 År 1-5 År 

3 Pedagog C Tidigarelärare (Förskola-

6an) 

16 År 1-5 År 

4 Pedagog D Förskollärare 30 År 4-5 År 

5 Pedagog E Förskollärare 25 År 1-5 År 

6 Pedagog F Förskollärare/ 

Specialpedagog 

24 År 3-5 År 

7 Pedagog G Förskollärare 41 År 1-3 År 

 

 

5.1 Pedagogernas uppfattningar om de estetiska lärprocesserna 
och hur de används i verksamheten 
I bearbetningen av empirin, som berörde de deltagande pedagogernas estetiska kunskap, 

framstod det att deras kunskap varierarade. Majoriteten av pedagogerna har inte 

genomgått någon vidareutbildning inom de olika estetiska ämnena, dock nämner de hur 

denna typ av utbildning inkluderades i deras gymnasie- och eller högskoleutbildning. 

Enbart en av de sju pedagogerna nämner att hon genomgått en utbildning med fokus på 

de estetiska ämnena. 

 
Som sagt så har jag ett år inom det som hette Skapande skola på den tiden och då var 

det både drama och musik och bild och dans och rörelse då till musik. (Pedagog C) 
 

Samtliga pedagoger nämner i jämförelse till den utbildning de genomgått, att en stor del 

av deras egna intressen för de estetiska ämnena har påverkat hur de uppfattar dem och 

känner sig bekväma att arbeta med dem. De nämner att deras olika intresse för de 

estetiska lärprocesserna startade redan när de var barn och har sedan förstärkts genom 

åren och de olika utbildningarna. I resultatet framkommer det hur viktig var och ens 
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kompetens inom de olika lärprocesserna är. Pedagogerna nämner hur viktigt det är att 

inte bli hämmad i sitt arbete med barnen enbart för att kompetensen brister. Vidare 

förklarar de hur viktigt det är att kunna ta del av varandras erfarenheter av de estetiska 

ämnena och lära av varandra, vilket kommer bearbetas mer under rubriken, 5.1.2 

Kompetensutveckling. 

 
5.1.1 Erfarenheter av de estetiska lärprocesserna  

Nedan kommer resultatet att presenteras utefter följande kategorier: Musik, Bild och 

skapande, Drama samt Dans och rörelse.  

 

Musik 

Av intervjuerna att döma går det att finna ett mönster av pedagogernas svar och vad de 

tänker på när de hör begreppet musik. Deras svar och uppfattningar är likartade med 

varandra. De flesta nämner att musiken påverkar barnens olika känslor, samt att det är 

ett sätt att som grupp samlas och på så sätt skapa en gemenskapskänsla. Majoriteten av 

pedagogerna uttrycker att musik innefattar många olika sätt att arbeta på. 

 
Att det omfattar väldigt mycket. Musik är inte bara att sitta och sjunga, utan musik är 

också att hitta takt, rytm och olika ljudstyrka. (Pedagog C) 
  

Vidare i intervjuerna nämner pedagogerna användandet av musikinstrument i arbetet 

med musik tillsammans med barnen. Majoriteten av pedagogerna, vilket innebär sex av 

sju pedagoger, uttryckte att de fann en svårighet i att arbeta med musikinstrument 

tillsammans med barnen. De nämner en oro i att ta fram instrumenten då de upplever sin 

kompetens otillräcklig, samt att även ljudnivån framställs som ett stort problemområde. 

Dock går det att finna ett annat mönster i empirin då pedagogerna i fråga menar att 

barnen inte vet hur de ska hantera instrumenten. Det i jämförelse av pedagogernas 

uttryck om ljudnivån synliggör ett möjligt resultat av att det är hos pedagogerna som det 

brister och inte hos barnen. Pedagogernas kompetens och förhållningssätt gentemot 

instrumenten gör att resultatet av deras användning i verksamheterna minskar. I motsats 

till de övriga pedagogerna är det en pedagog som skiljer sig från mängden. Hon 

förklarar att de i hennes verksamhet valt att göra barnen uppmärksamma på 

instrumenten och hur de ska användas för att skapa musik. De blir synliggjorda i 

verksamhetens vardag och barnen får möjlighet att skapa sig erfarenheter samt bilda sig 

nya uppfattningar om instrumentens egenskaper och syfte. Pedagogen förklarar hur de 

går tillväga för att använda instrumenten i vardagen enligt följande citat:   

 
Vi har plockat fram xylofon, sen har jag inte tagit hela skalan men har tagit C, D, E och 

G och lite så, så man kan få lite ton. Och då får de stå där och slå med sin pinne [...]. 

Sen har vi en låda som vi tar ner, men eh vi kommer att plocka fram ett instrument i 

taget, sen så får de vila ett tag. (Pedagog G) 

 

I motsats till citatet ovan, framgick det i resultatet att flertalet av de medverkande 

pedagogernas syfte med att  arbeta med instrumenten endast handlade om att ta fram 

instrumenten i pedagogiska sammanhang. Återigen blir pedagogernas oro om 

instrumenten synlig. Pedagogernas uppfattningar är att de inte vågar låta instrumenten 

ligga framme i barnens höjd. De uttrycker att de är rädda om instrumenten och känner 

ett obehag för att låta barnen själva få prova instrumenten utanför de planerade 

pedagogiska sammanhangen. 

    
[...] vi tycker det e bättre att kunna plocka fram för att e ha en specifik aktivitet eller 

under kontrollerade former så att man… eh, att de inte blir en leksak utan att de e säkert 

instrument… så de finns. [...] Periodvis har vi ju trummorna till exempel då för 



  
 

18 

 

musiken, men eftersom det är riktiga trumskinn och så är vi lite rädda om dem så man 

tar fram såna saker. (Pedagog A) 
 

Vidare i resultatet framträdde pedagogernas uppfattningar om musik ur en annan vinkel. 

Samtliga pedagoger benämnde lärprocessen musik som ett hjälpmedel för barnen i 

förskolan. I empirin framgick det att pedagogerna har liknande uppfattningar när det 

handlar om att musiken, som lärprocess, används som ett hjälpmedel för att uppnå ett 

lustfyllt lärande. De nämner att musiken påverkar barnens känslor och sinnestillstånd. 

Musiken bidrar till glädje och upprymdhet, samtidigt som den kan användas i form av 

ett hjälpmedel för att lugna och locka barngruppen när de ska samlas, om oro uppstår 

eller om barnen är ledsna. Pedagog B förklarar dessa båda olika sinnestillstånd i citatet 

nedan: 

 
Så musik är också någonting som lockar barn, något som barn kan bli väldigt lugna av 

och de kan bli väldigt upprymda av musik.  (Pedagog B) 
 

I resultatet framstår en gemensam positiv inställning bland samtliga pedagoger när det 

handlar om musikens användning i förskolan. Ett tydligt mönster som framkommer är 

att samtliga pedagoger, trots sina utlåtande om bristande kompetens inom musiken, i 

flera olika sammanhang visat på en tydlig sammankoppling av kompetens från olika 

arbetslivserfarenheter och musiken som lärprocess. En pedagog nämner hur musiken 

har använts vid inskolning som ett verktyg för att göra barnen trygga i den nya miljön. I 

detta utlåtande framgår det hur pedagogen med sin yrkeserfarenhet har skapat sig ett 

framgångsrikt tillvägagångssätt i mötet med nya barn. Genom att sjunga och använda 

exempelvis sångpåsar uppstår ett lustfyllt möte där barnen i sin egen takt kommer in i 

verksamhetens rutiner. En annan pedagog nämner hur musiken och då främst sången 

används vid vilan efter maten i verksamheten. I resultatet framkommer det återigen att 

ett tillvägagångssätt utformats med hjälp av olika erfarenheter i kombination med 

musiken som lärprocess. Av informationen att döma synliggörs det att de deltagande 

pedagogerna egentligen har en väldigt tydlig och varierande kompetens om musiken 

och hur den används, dock kan det som enskild individ vara svårt att uppfatta den. 

 

Bild och skapande 

I empirin framkommer hur pedagogerna i studien uppfattar begreppet bild och skapande 

på olika sätt. Majoriteten lägger en större betydelse i begreppet skapande och menar att 

det är en friare form av kreativitet. Samtidigt menas då att bild är en snävare form av 

kreativitet och den får då andra kriterier. Pedagog C nämner att bild, i hennes ögon, 

förknippas mer med ateljéarbete som exempelvis kan handla om att lära sig olika 

tekniker samt att lära sig färglära. Samma pedagog menar att skapande är en friare form 

av lärprocessen och att det inte behöver vara bundet till en ateljé eller målarverkstad. 

Skapande kan även ske utomhus, vilket Pedagog C nämner i citatet nedan:  

 
[...] Men skapande använder vi oss jättemycket av! Vi är ute och skapar väldigt mycket 

med naturmaterial och det är inte så att vi skapar för att få en färdig produkt, för det är 

oväsentlig egentligen. [...] Utan där är processen det viktigaste, man är ute och det är 

roligt att skapa och det får vara kvar i naturen. (Pedagog C) 
 

Samtliga pedagoger uppfattar bild och skapande som ett hjälpmedel, en lärprocess där 

barnen får använda sina sinnen och kanske framförallt sina händer mycket i sitt lärande. 

De ser det också som ett hjälpmedel att använda när barnen själva behöver bearbeta 

något de upplevt. I resultatet framkommer det att samtliga pedagoger uttrycker att bild 

och skapande är en estetisk lärprocess där barnen kan få ge utlopp för sina känslor och 

bearbeta olika upplevelser, då med lärprocessen som ett kreativt verktyg. Pedagogerna 
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betonar hur viktigt det är att som vuxen finnas till hands för barnet i en sådan process, 

som ett stöd och som någon att föra en dialog med. Om pedagogen har andra misstankar 

om barnets välmående, kan det barnet målat/tecknat sedan användas som ett 

reflektionsmaterial för att gå vidare i en eventuell process med mål att hjälpa barnet. 

Vidare nämner en av pedagogerna även hur bild och skapande, som lärprocess och 

hjälpmedel, kan stödja barn som inte riktigt har språket ännu. Med hjälp av bilder kan 

de göra sig förstådda och som pedagog kan bilderna benämnas med rätt ord, vilket i sin 

tur utökar barnens ordförråd. Vidare förklarar samma pedagog att bilder också kan 

användas som hjälpmedel för de barn som behöver en tydlig struktur. Det kan 

exempelvis röra sig om en bild på en klocka med barnets hämtningstid eller bilder på 

den dagliga rutinen vid tvättning av händerna innan maten.   

 

En annan aspekt som synliggjordes var att majoriteten av pedagogerna nämner att det i 

deras verksamhet finns en målarverkstad eller ateljé som barnen har tillgång till vid 

varierade tillfällen. Dock betonar pedagogerna att den inte alltid är tillgänglig, vilket 

beror på barnens ålder. Det finns en oro om vissa material och huruvida barnen hanterar 

dem. Två pedagoger nämner dock i motsats till de andra att de har en något mer öppnare 

syn på barnens kompetens om materialet i ateljén. De utgår från att barnen behöver 

möta materialen och dess verktyg för att på så sätt kunna skapa sig erfarenheter av 

dessa. De menar på att det mesta materialet är på barnens nivå, förutom det material 

som är en direkt livsfara för de yngsta barnen. Det kan i så fall röra sig om exempelvis 

pärlor och eventuellt saxar. För att locka även de minsta barnen till att utforska ateljéns 

alla möjligheter, berättar en pedagog hur de går tillväga:  

 
Och ibland så kanske man kan ha det öppet, att ‘nu är jag i ateljén’ och så får de som 

vill komma in så att man bjuder in barn till det [...]. (Pedagog B) 
 

Citatet ovan visar på att det handlar om pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen 

och deras förmågor att utforska nya miljöer. Samtliga pedagoger i studien betonar att 

barn är kompetenta. Dock tar oron i vissa fall överhanden när det rör sig om områden 

pedagogerna inte är lika bekväma att arbeta med. Samtliga pedagoger nämner då en 

liknande strategi trots att de arbetar i olika verksamheter. Den går ut på att de tar hjälp 

och stöd av varandra i arbetslaget, då de delar med sig av sina erfarenheter och lär av 

varandra.  

 

Drama 

I empirin urskiljdes det en variation av användandet av drama som estetisk lärprocess i 

verksamheterna. En av de medverkande pedagogerna uttryckte att de inte aktivt arbetar 

med drama tillsammans med barnen i verksamheten, samtidigt som de andra 

pedagogerna betonat att de aktivt gör det i sina verksamheter.  Pedagog B nämner att 

hon ser drama som en positiv faktor när det kommer till barnens inlärning. Vidare 

uttrycker hon också att drama som lärprocess, kan användas som ett hjälpmedel för 

barnen om de går igenom någonting besvärligt i livet. Flertalet av pedagogerna ser 

drama som ett hjälpmedel för barnen att bearbeta kunskap, men även att våga ta sig an 

en roll och dramatisera. 

 
[...] När man har rörelse eller när man leker gubben i lådan, jamen då är man liksom 

den här gubben...även om man är blyg men man vågar ändå vara den där gubben [...]. 

(Pedagog B)    

 

I citatet ovan beskriver Pedagog B att, om barnen ges tillfälle att få leva sig in i olika 

roller, kan de få en känsla av att de klarar av att stå i centrum. Rollen som barnen får 
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leva sig in i ger dem tillfälle att känna att det inte är så utpekande att stå i centrum. 

Denna rollek uttrycker flertalet pedagoger kan ge barnen en bättre självkänsla, samt ge 

dem framtida verktyg för att kunna stå framför en klass och redovisa när de kommer till 

skolan.  

 

Det framkommer att pedagogerna i olika sammanhang uttrycker drama som lärprocess  i 

form av lekar där barnen får agera i olika roller. De talar ofta om sagor som utspelar sig 

som rollekar, där utvalda barn får en roll att spela medan resterande barngrupp sjunger 

eller dansar och sedan byts de av i rollerna. Pedagogerna beskriver hur viktigt det är att 

våga dramatisera som vuxen för att fånga barnens uppmärksamhet och intresse.  

 
Ofta kan man ju bara ändra rösten, sänka eller höja sig, eller prata med mer spänning. 

(Pedagog F)  
 

Att använda sig av rösten eller medtaget material för att fånga barnen i lärprocesser som 

innehåller drama, är något som genomgående framkom i analysen. Pedagogerna talar 

om vikten av att kunna fånga barnens intresse och detta genom att våga dramatisera 

själv och inta olika roller eller ha med sig material för att förstärka det som ska 

dramatiseras.   

 

Dans och rörelse 

I empirin framkommer en uppfattning av att pedagogerna ger de båda begreppen dans 

och rörelse olika betydelse. När samtliga pedagoger nämner begreppet dans beskriver de 

aktiviteter som exempelvis utgörs av en sång kombinerat med en dans, eller 

koreograferade rörelser till musik. Begreppet rörelse används i flera fall av pedagogerna 

som ett samlingsbegrepp för all den varierade rörelsen barnen går igenom under en dag 

på förskolan. Pedagogerna uttrycker att rörelse inte enbart handlar om att göra rörelser 

till musik, utan det kan även handla om barnens fria lek, när de går på en promenad, 

leker i skogen eller bara genom att barnen hoppar och leker på förskolans utegård.  

Pedagogerna uppfattar dans och rörelse som det estetiska ämne som används mest i 

förskolans vardag, dock inte alltid den som är synligast och lättast att reflektera över.  

 

Av informationen att döma framkommer det att pedagogerna uppfattar den här estetiska 

lärprocessen som oerhört tidsenlig och att det läggs ett stort fokus på den i dagens 

samhälle. Samtliga pedagoger beskriver att dans och rörelse är en lärprocess, vilken de 

vill försöka planera in i verksamhetens vardag och att den genomgående ska användas 

tillsammans med barnen. En av pedagogerna beskriver att anledningen till detta är för 

att barnen numera i dagens samhälle får mer skärmtid.  

 
[...] Alltså att det kanske är ännu viktigare idag, många barn har mycket skärmtid med 

olika saker och att det är viktigt att vi ser till att man, som det står i läroplanen att vi 

ska, att förskolan ska sträva efter att varje liksom, att man ska värna om sin kropp och 

hälsa, få sin kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. (Pedagog B)   

 

En annan aspekt som både Pedagog B och resterande pedagoger tar upp är att 

läroplanen poängterar vikten av att barnen ska ges redskap för att kunna utveckla både 

sin egen kroppsuppfattning och sin koordinationsförmåga. Det framkommer att 

pedagogerna talar om att barnen ska utveckla både sin fin- och grovmotorik. Pedagog A 

uttrycker att de arbetat med skrivdans, ett material som utmanar barnen i deras språk 

och skrivinlärning samtidigt som de även tränar sin motorik. Med hjälp av materialet får 

barnen använda sina händer och sin kropp i olika rörelser med syfte att fästa de olika 

rörelserna som används vid skrivning i barnens rörelseminne. Genom att använda ett 
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lustfyllt och rörelserikt material fästs handledsrörelserna lättare hos barnen och de får en 

djupare kroppsuppfattning. Majoriteten av pedagogerna talar om att de arbetar både 

aktivt och spontant i syfte att utveckla barnens grovmotorik. Det kan handla om att de 

har gympaövningar tillsammans med barnen, eller att barnen får träna sin grovmotorik 

ute på gården. Pedagogerna nämner hur de utformat förskolans utemiljö för att barnen 

ska få en rik variation av motoriska möten och utmaningar, vilka i sig är anpassade för 

både de yngre och äldre barnen.  

 
[...] vi har både balansbommar och sen har vi små kullar...å stenar att gå på...å sen har 

vi en eh, vad ska jag kalla det...Man kan gå på stockar som hänger i kedjor (Pedagog A) 
 

I relation till barns utmaningar inom lärprocessen dans och rörelse, framkommer det ett 

mönster av att samtliga pedagoger utnyttjar musiken som ett hjälpmedel inom vissa 

aktiviteter. I dessa fall används musiken för att barnen lättare ska hänga med i rörelserna 

och för att musiken bidrar till ett lustfyllt lärande. Pedagogerna talar om att de använder 

sig av “miniröris”, vilket av många pedagoger beskrivs som ett enkelt koreograferat 

gympapass med lätta rörelser i syfte att utveckla barns koordinationsförmåga. Samtidigt 

uttrycks det av pedagogerna att de i förskolans vardag använder sig av olika rörelselekar 

och “klassiska” barnlekar som exempelvis Bro Bro Breja och Katten är lat och ligger 

och sover. Samtliga pedagoger uttrycker en positiv inställning till att använda olika och 

välkända tillvägagångssätt med barnen rörande den estetiska lärprocessen. Ett flertal av 

de deltagande pedagogerna uttrycker att det vid dessa tillfällen infinner sig en glädje hos 

både barn och vuxna, vilket bidrar till ett lustfyllt lärande. 

 

5.2 De estetiska lärprocessernas tidsutrymme i verksamheterna 
De deltagande pedagogernas uppfattningar om tidsutrymmet för de estetiska 

lärprocesserna skiljer sig mellan deras verksamheter och de har olika uppfattningar om 

detta. Några pedagoger uttrycker att de estetiska lärprocesserna är något de planerar in i 

verksamheten för att de genomgående ska finnas med i barnens lärande hela dagen. 

Resterande pedagoger uttrycker att om de reflekterar över det så är de estetiska ämnena 

något som får stor plats i verksamheten, men att det är något som pedagogerna inte 

alltid uppmärksammar.  

 
Om man tänker efter så tror jag att det är ganska mycket tid, fast att man kanske inte 

tänker det från början men det är det nog. Om man verkligen sätter sig ner och tänker 

på om vi säger en vecka och hur mycket det är så är det nog ganska mycket. (Pedagog 

B) 
 

En annan aspekt är att pedagogerna uttrycker att det finns en del faktorer som möjligtvis 

kan spela roll i hur stort tidsutrymme de olika estetiska lärprocesserna får 

i  verksamheterna. Två faktorer var barnens ålder samt de olika verksamheternas teman 

som de arbetar med. Åldern hos barnen kunde enligt majoriteten av pedagogerna ses 

som en negativ faktor när det kom till de estetiska lärprocessernas tidsutrymme. Faktorn 

som innehöll verksamheternas teman kunde både ses som en negativ och en positiv 

faktor för lärprocessernas tidsutrymme. Detta beroende på vilket tema verksamheterna 

arbetade med och hur väl de passade in med de estetiska lärprocesserna i temat. 

 
5.2.1 Pedagogernas intresse och önskan om kompetensutveckling 

I resultatet framkommer det hur pedagogerna uttrycker att de ser sin egen bekvämlighet 

och sitt intresse som en stor faktor till vilken estetisk lärprocess som får störst 

tidsutrymme i de olika verksamheterna. I pedagogernas svar synliggörs ett mönster av 

att det är det estetiska ämnet som den enskilda pedagogen känner sig bekvämast med 
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som får det största utrymmet i den enskilda pedagogens planering. Flera av pedagogerna 

uttrycker att de arbetar med främst de ämnena som de är bekvämast med, men de menar 

samtidigt att de är villiga att utvecklas och lära sig mer om alla de estetiska 

lärprocesserna.  

 
[...] Sen är vi ju så vågar vi ju också utmana oss själva och tänka utanför våra komfort. 

(Pedagog F) 
 

Av den aspekt som synliggörs i citatet ovan uttrycker samtliga pedagoger att de mer än 

gärna är villiga, samt ser det som en utmaning att arbeta med de estetiska lärprocesserna 

som de inte är bekväma med. För att det ska bli möjligt menar pedagogerna att de 

behöver använda varandra som resurser, vilket bidrar till nya kunskaper och en trygghet 

att våga arbeta utanför sin trygghetszon. Det framkommer dock att det inte är något 

negativt att pedagogerna i ett arbetslag har olika kompetenser och intressen med att 

arbeta med de olika estetiska lärprocesserna. Genom ett varierat utbud av kompetenser 

inom ett arbetslag delges barnen en rik variation av de estetiska lärprocesserna och 

ständigt ställs inför nya lärtillfällen. 

 

I samband med pedagogernas vilja att utmana sig själva och arbeta utanför sin egen 

bekvämlighet framkom det ett genomgående mönster. Mönstret utgjordes av att 

samtliga pedagogerna uttryckte att de önskade mer kompetensutveckling av olika slag 

inom de estetiska ämnena. Dock gav majoriteten av pedagogerna uttryck för att den 

kompetensutveckling de önskade berörde de estetiska ämnena som de upplevde sig 

bekvämast att arbeta med. Det framgår att pedagogerna vill utveckla sin egen 

kompetens inom ett visst område, för att sedan kunna delge den nya kunskapen med de 

andra i arbetslaget. Som tidigare nämnts betonar pedagogerna återigen vikten av att 

använda varandra som resurser eller verktyg för att dela med sig av kunskaper och 

erfarenheter. Pedagogerna uttrycker att de främst vill delge den nya kunskapen till 

samtliga pedagoger i sitt eget arbetslag och de närmaste kollegorna. Dock påpekar de 

även en vilja att få dela med sig av den nya kompetensen till hela förskolans verksamhet 

och de övriga avdelningarna för att på så sätt utveckla hela verksamheten och dess 

anställda. 

 
Att man kan verkligen utnyttja varandras kompetenser så då [...]. Sen utvecklas man ju 

av varandra genom kollegor alltså så. (Pedagog B) 
 

Samtliga pedagoger nämner hur viktigt det är att ett arbetslag behöver bestå av olika 

kompetenser för att pedagogerna ska kunna komplettera varandra, vilket även gäller för 

hela verksamheten. För att förskolan ska kunna driva barns utveckling och lärande 

framåt behövs det flera olika kompetenser, vilka barnen möter i olika situationer och 

kontexter. En annan aspekt som framkom var att Pedagog C gav uttryck för att hon 

upplevde sig ha den kompetens som behövs inom de estetiska lärprocesserna. Som 

komplement önskade istället Pedagog C att få kompetensutveckling inom didaktiken i 

relation till de estetiska lärprocesserna, för att utveckla sitt reflekterande och 

tillvägagångssätt i utförandet av dessa. Flera av de övriga pedagogerna nämner att de 

genom åren fått mycket kompetensutveckling och möjligheter till fortbildning. Av 

informationen att döma står det klart att den viktigaste aspekten av pedagogernas 

önskan om kompetensutveckling mynnar ut i en vilja att tillsammans i arbetslaget 

utvecklas och delge varandra nya kunskaper för att stödja barnen. 
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5.2.2 Planerad aktivitet eller spontant intresse 

Det som framkom i resultatet är att pedagogerna utgår ifrån att det ska planeras och 

genomföras aktiviteter i de olika verksamheterna, där dessa aktiviteter i sin tur kan 

innefatta de olika estetiska lärprocesserna. Dessa planerade aktiviteter är ofta 

vuxenstyrda, där syftet planerats av pedagogerna i förväg. Pedagogerna i studien 

nämner att det i kombination med de planerade aktiviteterna, även kan förekomma 

situationer med spontana aktiviteter där de estetiska lärprocesserna får utrymme. 

 
Det är ju när vi sitter på fredagarna och gör våran veckoplanering, då sitter vi och 

försöker få fram ideer och ibland blir det spontant också.  (Pedagog G) 
 

Det framkommer ett mönster av att pedagogerna ger uttryck för att de planerade 

aktiviteterna, där pedagogerna tänkt ut ett syfte i förväg, ses som viktigare än de 

aktiviteter som kan uppstå mer spontant i verksamheten. I motsats till det pedagogerna 

själva uttrycker, blir det synligt att pedagogerna ofta nämner hur de plockar upp de 

spontana intressen som barnen påvisar. Däremot blir det synligt att de inte alltid 

reflekterar över eller uppmärksammar sitt eget tillvägagångssätt, samt att de nämner 

vissa svårigheter. En pedagog talar om svårigheten att fånga upp barnens spontana 

intresse, då hon talar om svårigheten med tekniken som exempelvis handlar om datorn 

eller lärplattan.  

 
Ah men det är nog mest planerat, eh, sen är det ju även musik om man säger som barn 

gillar, alltså ni vet de ska dansa och de ska styra och så. Så sån musik har vi också… 

Där känner ju jag att man är lite begränsad, eftersom man börjar bli lite gammal 

*skratt* alltså ni vet det är ju mycket det här, datorn, och vi har ju mycket sånna här 

tekniska grejer och eh, lärplattor och grejer där man kan få fram olika saker, men där 

gäller det ju också att vara uppdaterad och snabbt kunna ta fram om de vill lyssna på det 

och det och det, och man bara okej. (Pedagog D) 
 

En viktig aspekt som Pedagog D nämner i citatet ovan är vikten av att snabbt kunna 

uppfatta barnens intressen för de estetiska lärprocesserna och sedan våga möta dem i 

dessa. Samtliga pedagoger uttrycker vikten av att kunna möta barnen i deras spontana 

intressen och ha förmågan att kunna utmana dem i dessa processer. Pedagogerna 

uttrycker att barnen vid de spontana aktiviteterna, om de estetiska lärprocesserna, visar 

en stor glädje för ämnet. Med detta uttrycker pedagogerna vikten av att våga utmana sin 

egen kunskap och möta barnen i deras.    

 

5.3 Syftet med pedagogernas integrering av  de estetiska 
lärprocesserna 
I empirin går det att finna likheter i de olika pedagogernas svar om hur de integrerar de 

estetiska lärprocesserna med varandra och verksamheten. Samtliga pedagoger nämner 

vikten av att barnen måste göras intresserade av de estetiska ämnena, dock på sina egna 

villkor. Pedagogerna nämner hur viktigt det är att lägga en bra grund för barnen i 

förskolan och väcka en lust för att lära samt utforska tillsammans med de estetiska 

lärprocesserna.  

 
Syftet är väl att lägga någon slags grund, en lust att...det ska vara lustfyllt, det ska vara 

roligt, det ska ge någonting. (Pedagog C) 
 

Samtliga pedagoger påpekar vikten av att barnen behöver göras nyfikna gentemot 

lärprocesserna för att de ska bli lustfyllt att arbeta med och utforska dem tillsammans. 
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Pedagogerna talar även om att arbetet med de estetiska lärprocesserna ska vara frivilligt 

för barnen för att de ska känna att det inte är ett måste. 

 
5.3.1 Lärprocessernas påverkan hos barnen 

Av empirin att döma går det att finna en likhet om vilka olika faktorer som pedagogerna 

fann påverkat barnen genom att arbeta med de estetiska lärprocesserna. De nämner hur 

viktigt det är att möta barnen i sitt lärande för att på så sätt kunna stärka dem i sin 

utveckling. Pedagogerna menar att de estetiska ämnena bidrar till en känsla av 

gruppgemenskap, då barnen utför uppgifter och aktiviteter tillsammans. En av 

pedagogerna menar att om barnen i förskolans verksamhet fått prova på och skapa sig 

erfarenheter med hjälp av de estetiska lärprocesserna, har de lättare för att använda dem 

senare i skolans värld.  

 
[...] man vill lägga mycket i deras ryggsäck. De behöver de när de kommer in i skolans 

värld. (Pedagog A)  
 
“[...] jag tror att det är jätteviktigt om man ser sen längre upp de här som har vågat 

kladda och de som har vågat ge sig hän och de kan liksom slappna av [...]”. (Pedagog 

B) 
 

Pedagog B nämner även att de estetiska lärprocesserna kan användas som hjälpmedel i 

arbetet och bemötandet av barn med olika förutsättningar. Barn som är osäkra i sig 

själva eller blyga kan med hjälp av de estetiska lärprocesserna bearbeta sina rädslor och 

växa i sig själva.  

 
[...] jag tror att de här estetiska lärprocesserna och uttrycksformer, att det kan vara 

väldigt bra för blyga barn också ibland. När man har rörelse eller när man leker gubben 

i lådan, jamen då är man liksom den här gubben...även om man är blyg men man vågar 

ändå vara den där gubben. Att det kan hjälpa på så många andra sätt, så tänker jag. 

(Pedagog B) 
 

Pedagogen förklarar vidare att de estetiska lärprocesserna hjälper barnen att gå in i olika 

roller, vilket gör att exempelvis det blyga barnet inte upplever situationen som fixerad 

vid  honom/henne. Trots att de andra barnen fokuserar på huvudpersonen i leken så är 

det inte det blyga barnet de fokuserar på utan fokus ligger på “gubben i lådan” som kan 

handla om samtliga barnen i gruppen.   

 

I resultatet framkommer det att pedagogerna nämner att utveckling inom andra ämnen 

sker med hjälp av de estetiska lärprocesserna, men att den är svår att synliggöra och 

reflektera om. Det framgår hur samtliga pedagoger betonar vikten av ett lustfyllt lärande 

och att barnen aldrig ska känna sig tvingade att prestera.   

 
5.3.2 Barnens intresse 

Det framkommer i resultatet att barnens intresse för de estetiska lärprocesserna är 

viktigt. Samtliga pedagoger betonar vikten av att utgå från barnens nyfikenhet för att på 

så sätt kunna utforma aktiviteterna så de blir lustfyllda och intressanta. Ett mönster 

synliggörs i form av pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen. Samtliga 

pedagoger förstärker flera gånger sina utlåtande om att barn aldrig ska tvingas göra 

någonting mot sin vilja.    

 
Att man erbjuder men att man liksom inte ska tvinga och alla ska göra samma form...de 

nä så jobbar vi inte. Nä, utan mer att man ska få välja lite mer fritt [...]. (Pedagog B) 
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I empirin betonar Pedadog D vikten av ett intressant, lustfyllt och nyfiket lärande, vilket 

även närmar sig förskollärarens uppdrag. Vidare förklarar pedagogen att en 

förskollärare bör stödja, uppmuntra och följa barnet i sin utveckling för att de på så sätt 

ska bli självsäkra och våga ge sig hän åt nya möjligheter för lärande.  Det går att se i 

följande citat:   

 
Eh ja, alltså syftet är ju att eh, jag tror mycket handlar om att, man utgår mycket ifrån 

att barnen ska liksom tycka att det är kul och va intresserade och vilja delta liksom. [...] 

Så är det, det är nog syftet att få barnen intresserade och vilja alltså känna sig självsäkra 

och tycka att det är kul. (Pedagog D) 
 

Det framkommer att pedagogerna ofta talar om att ett av syftena med de estetiska 

lärprocesserna är att få barnen att känna sig mer självsäkra, samt ge en känsla av att 

våga pröva på nya erfarenheter. De nya erfarenheterna barnen fått med sig kan i 

pedagogernas uttryck leda till en känsla av trygghet vid framtida arbete med de estetiska 

lärprocesserna. Pedagogerna talar även om en positiv påverkan i barnens självkänsla 

som sedan kan bidra till att de känner sig säkrare inför skolövergången. Pedagogerna 

betonar även att detta ligger i barnens intresse i och med att det handlar om deras 

framtida inlärning och självkänsla. 

 
5.3.3 Läroplanen som grund och den pedagogiska miljöns utformning 

Vid intervjuerna ställdes frågan om huruvida pedagogerna arbetar aktivt med att 

integrera läroplanen i arbetet med de estetiska ämnena. Det framgår att samtliga 

pedagoger har den med sig i sitt arbete, men beroende på yrkeserfarenhet har de den inte 

alltid synlig med i planeringen.  

 
[...] det är ju inte så att vi sitter och storpluggar läroplanen men den finns hela tiden 

med i ryggmärgen. Har man jobbat i några år så sitter den där för man citerar den så 

väldigt ofta. (Pedagog C) 
 
Allting bottnar sig ju i läroplanen och utifrån den så planerar vi ju vår verksamhet. 

(Pedagog F) 
 

Som styrdokument är läroplanen det kanske mest betydelsefulla dokumentet för alla 

som arbetar inom förskolan. Samtliga pedagoger i studien betonar vikten av deras arbete 

med läroplanen och hur de går tillväga med planeringen av verksamheten och de olika 

aktiviteterna gentemot styrdokumentet. Läroplanen och den pedagogiska miljöns 

utformning är två viktiga faktorer i arbetet med de estetiska lärprocesserna. I resultatet 

blir det synligt att läroplanen i många fall, bland pedagogerna reflekteras över med hjälp 

av pedagogisk dokumentation. Samtliga pedagoger nämner hur de i vissa fall har ett 

planerat mål med i sin planering inför aktiviteten, samtidigt som de i motsats även 

förklarar att mål kan plockas in efter att aktiviten genomförts och den pedagogiska 

dokumentation färdigställts. I pedagogernas svar framkommer det att dokumentationen 

görs synlig i verksamheten på ett sådant sätt att barnen själva kan reflektera över och 

titta på vad de genomfört. På så sätt uppstår det möjligheter för samtal om aktiviteterna 

mellan barn-barn eller barn-pedagog. Detta leder till att miljön utformas som ett 

hjälpmedel för pedagogen i barnens fortsatta utveckling och lärande. Miljön bidrar till 

en potentiell feedback för pedagogerna i deras fortsatta arbete med de estetiska 

lärprocesserna.  

 
[...] vi försöker tänka mycket på hur miljön är. Och när vi har kanske tagit bilder att vi 

sätter bilderna så barnen kan se dem och att man får så man kan gå tillbaka och prata 
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om ‘kommer du ihåg när du målade den här, hur kände du då, blev du glad/ledsen?’ att 

man kan, det ger mycket feedback när man har gjort någonting då. (Pedagog B) 
 

Dock framkommer det ett negativt resultat om den pedagogiska miljöns utformning. Ett 

fåtal pedagoger menar på att barnens ålder påverkar den pedagogiska miljöns 

utformning. Om barnen är små uppstår det en större oro och en svårighet i att utforma 

miljön på ett utmanande och utvecklande sätt.    

 
Mm, det är ju lite som jag sa förut, att just nu så är det en ganska ren miljö och det är ju 

för att vi verkligen är en småbarnsavdelning just nu. (Pedagog C) 
 

Det var en bra fråga, vi har plockat fram materialet lite mer synligt så, sen är det ju en 

del som kanske har lite färg och så framme, men det är ju lite svårare nu när man har 

syskongrupp eller saxar och sånt där. (Pedagog E) 
 

Ställer man dessa två citat mot ett tredje citat från en annan pedagog blir det synligt att 

problemet möjligtvis inte behöver ligga i barngruppens ålder, utan kanske snarare i hur 

bekväm pedagogen känner sig och vilket förhållningssätt och syn som infinner sig 

gentemot barnen.  

 
Ja vi ser ju till att då att ehm...ateljén tycker vi är väldigt viktig och att det finns papper 

och pennor och klister eller limstift och saxar och så så man kan göra det där 

spontana...också att det inte liksom bara är där uppe, utan att det är på barnens nivå. 

(Pedagog B) 
 

Barngrupperna som Pedagog B, samt Pedagog E arbetar med är syskongrupper med 

åldrarna ett till fem. Det går att uppfatta i citatet angående verksamheten Pedagog E 

arbetar i, att mycket material placeras på en högre nivå. I verksamheten där Pedagog B 

arbetar, placeras istället materialet lättillgängligt för barnen och är på deras nivå. På så 

sätt kan även de mindre barnen skapa sig kunskaper och erfarenheter om de olika 

materialen och dess användning. Vidare betonar Pedagog B att de mindre barnens 

upptäckter sker under vuxens tillsyn, men att de ges möjligheten att själva ta initiativ till 

att utforska och lära sig.  

 

5.4 Övergripande resultat 
I enlighet med studiens syfte, vilket berörde de estetiska lärprocsserna i verksamheterna, 

framkommer det i resultatet ingen tydlig skillnad mellan hur de olika lärprocesserna 

används i verksamheterna. Dock framkom en rad andra övergripande resultat, vilka 

kommer att redovisas nedan: 

 

 De olika estetiska lärprocesserna får liknande tidsutrymme i verksamheterna, 

dock är det inte alltid pedagogerna uppmärksammar detta. 

 

 Pedagogernas intresse är en bidragande faktor till vilken estetisk lärprocess som 

får mer tid i verksamheterna. 

 

 Den estetiska lärprocessen musik används ofta som ett hjälpmedel inom de 

övriga estetiska lärprocesserna. 

 

 Pedagogerna uppfattar somliga estetiska lärprocesser som friare och lättare att 

involvera i verksamheterna.  
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 Barnens intresse till de olika estetiska lärprocesserna ses som en viktig del i 

pedagogernas arbete med dessa. 

 

 Pedagogerna önskar ofta mer kompetensutveckling inom det estetiska ämnet 

som de känner sig mest bekväm med. 

 

 Den pedagogiska miljön präglas av barnens ålder och pedagogernas 

förhållningssätt. 

 De estetiska lärprocesserna används som ett hjälpmedel i syfte att göra barnen 

trygga och växa i sig själva. 

  



  
 

28 

 

6 Diskussion och Analys  
Nedan kommer de mest betydelsefulla resultaten som framkommit i bearbetningen av 

empirin att analyseras och sättas i kontext med tidigare forskning, med stöd av de 

frågeställningar som formulerats i enlighet med studiens syfte. 

 

 

6.1 Likvärdigt tidsutrymme i verksamhetens vardag 
I utformningen av studien fanns en del förutfattade meningar hos oss om att de estetiska 

lärprocesserna används olika frekvent ute i verksamheterna. Vi hade en föreställning om 

att vissa estetiska lärprocesser utnyttjades mer än andra. Under bearbetningen av 

empirin framkom dock ett resultat som ställer sig i motsats till de förutfattade meningar 

vi hade. I resultatet synliggjordes att de estetiska lärprocesserna ges jämlikt utrymme i 

de deltagande pedagogernas verksamheter. I analysen av resultatet synliggörs istället två 

tydliga aspekter, vilka båda bidrar till de estetiska lärprocessernas användning och hur 

de ges utrymme. Av dessa två aspekter är det främst den första som lägger grunden för 

hur de estetiska lärprocesserna används i förskolans verksamhet. I analysen 

framkommer det att den första aspekten berör pedagogens förhållningssätt och att det är 

av yttersta vikt när planering av de olika lärprocesserna genomförs. I resultatet uttryckte 

samtliga pedagoger hur de i valet av ett estetiskt ämne främst vänder sig till det de är 

bekvämast att arbeta med. Asplund Carlsson m.fl. (2008) nämner hur kraven på 

kunskap inom de estetiska ämnen påverkar den enskilda pedagogen negativt. Kraven 

gör pedagogen osäker och ingjuter en känsla av otillräcklighet i användandet av 

ämnena, men också i det sociala samspelet med barnen. Utan en vidare analys skulle 

pedagogernas uttryck i kontext med Asplund Carlsson m.fl. kunna bidra till en tolkning 

av att ämnena involveras olika i verksamheterna. Genom att utföra en analys av 

resultatet synliggörs istället återigen aspekten av att det är pedagogens förhållningssätt 

som styr arbetet med de estetiska lärprocesserna och dess utrymme, samt att den 

enskilda pedagogen aldrig är ensam i sitt arbete med dessa. Det framkommer i resultatet 

att pedagogerna uttrycker en vilja av att, inom sitt arbetslag dela med sig av 

kompetenser av de estetiska ämnena samt att de är villiga att genomgå en 

kompetensutveckling inom något av dessa. Analysen öppnar upp för en möjlig tolkning 

av att de estetiska ämnena, trots bristande kunskap bland de enskilda pedagogerna, 

involveras lika mycket i verksamheterna. Genom att pedagogerna inom ett arbetslag 

drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, bidrar det till ett tillåtande och 

lärorikt klimat för både barn och vuxna. När pedagogerna tillsammans utvecklar sig 

själva och andra, främjar de det sociala samspelet som uppstår mellan barn-barn och 

barn-pedagog.  

 

Phillips och Soltis (2010) menar att barn med hjälp av nära vuxna får stöd i sin 

utveckling och kan utvecklas olika trots ett möte av samma upplevelse. Säljö (2012) 

förklarar vidare att denna typ av inlärningsprocess kan förklaras med hjälp av begreppet 

proximal utvecklingszon. Ett begrepp som inom det sociokulturella perspektivet 

beskriver barns utveckling på gränsen av det de kan och inte kan (a.a.). I analysen av 

empirin framkommer det en gemensam uppfattning från samtliga pedagoger att de 

själva måste våga utmana varandra, för att barnen sedan ska kunna få det stöd de 

behöver i sin utveckling och sitt lärande. Dock går det i analysen att finna ett negativt 

resultat i jämförelse till barns utveckling. Detta då pedagogerna i resultatet uttrycker hur 

barnens ålder påverkar hur den pedagogiska miljön utformas i arbetet med de estetiska 

ämnena. Detta resultat utgör då den andra aspekten som synliggjordes i analysen av 

empirin. Den berör hur barnens ålder i samband med pedagogens förhållningssätt i flera 
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fall uppfattas som problematisk, då pedagogerna i resultatet uttrycker att det finns en 

svårighet i att låta allt material vara tillgängligt för barnen hela tiden. Pedagogerna 

uttrycker i resultatet att när det gäller exempelvis lärprocesserna musik eller bild och 

skapande är tillgången till material begränsad. Visst material i ateljén anses som farligt 

och när det gäller musikinstrument är det ljudnivån och bevarandet av instrumenten som 

främst begränsar. Frågan vi ställer oss i analysen är om det faktiskt är barnens ålder som 

begränsar eller om problematiken har sin grund någon annanstans. I enlighet med den 

första analyserade aspekten, går det även här att finna ett mönster av att det är 

pedagogens kunskaper som brister. Detta går att tolka med hjälp av tidigare forskning, 

då Uddén (2004) nämner att det i förskolan bör finnas pedagoger med olika 

kompetenser av de estetiska lärprocesserna. Vidare förklarar författaren att det är genom 

varierande kompetenser som verksamhetens estetiska lärprocesser och dess uttryckssätt 

kan användas, utvecklas och föras framåt (a.a.). När dessa båda aspekter nu analyserats 

och ställts i kontext med varandra, synliggörs en tydlig slutsats vilken innebär att det är 

pedagogernas förhållningssätt gentemot de estetiska lärprocesserna som präglar deras 

användning i förskolans verksamhet. 

 

6.2 De estetiska lärprocesserna som hjälpmedel 
I analysen av det sammanfattade resultatet kan vi se ett mönster av att de estetiska 

lärprocesserna musik, bild och skapande, drama samt dans och rörelse används som 

hjälpmedel för utveckling inom andra områden och inom sig själva. I början av studien 

hade vi en förutfattad mening främst om musiken som lärprocess och ämne. Vår 

uppfattning var att musiken var den lärprocess som användes mest i förskolans vardag 

och som fick störst tidsutrymme. Dock framkom det i resultatet att samtliga estetiska 

lärprocesser används lika mycket, men att de medverkande pedagogerna uttrycker hur 

de används som hjälpmedel för att påverka barnens utveckling inom andra områden. 

Pedagogerna uttryckte, när det kom till musik att den används som ett hjälpmedel för 

barn att utveckla och bearbeta känslor, sinnestillstånd, men även hur den kan bidra till 

en gemenskapskänsla i barngruppen. Uddén (2004) betonar att barnens spontana sång 

och musiska aktiviteter har en central roll när det kommer till barnens emotionella, 

sociala och kognitiva utveckling. När pedagogerna uttryckte sig om lärprocessen bild 

och skapande rörde det sig om samma utvecklingsområde, främst att barnen genom bild 

och skapande kan bearbeta känslor och upplevelser. Carlsen och Samuelsen (1991) 

förklarar att bild och skapande är ett tillfälle då barnen får möjlighet att använda sig 

utav material som kan hjälpa dem att uttrycka sina känslor och tankar. I analysen 

framkom hur pedagogerna särskiljde på begreppen bild och skapande. Bild ansågs vara 

snävt och tydligare begränsat, medan skapande ansågs vara en friare form där barnens 

kreativitet utvecklas. Tolkningen blir då att det är med hjälp av främst skapande som 

barnen utvecklar och bearbetar sina känslor, medan bild kanske främst bidrar till nya 

kunskaper inom ämnet och dess tekniska sida. Fortsättningsvis i resultatet uttrycks, i 

liknelse med musik och bild och skapande, även drama som en lärprocess där barnen får 

möjlighet att bearbeta upplevelser och ny kunskap, samtidigt som de också får träna på 

att gå in i olika roller för att våga ta plats i barngruppen. Detta knyter an till det Mages 

(2006) förklarar om att arbetet med drama i förskolan kan ge barnen stöd i 

bearbetningen av olika känslor och upplevelser genom att få fantisera och särskilja sig 

från upplevelsen. Den lärprocess som pedagogerna särskiljer mest från de tidigare 

nämnda är dans och rörelse. Pedagogerna beskriver denna lärprocess som ett hjälpmedel 

inom barns utveckling av sin egen kroppsuppfattning, vilket flertalet av pedagogerna 

nämner sker genom grov- och finmotoriska övningar. Grindberg och Jagtøien Langlo 

(1991) skriver att kroppsuppfattning, samt kontrollen över sin egen kropp är förmågor 

barnet borde få utveckla för att kunna behålla fokus på att lära in andra och nya 
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förmågor. Genom att analysera pedagogernas uttlåtande om lärprocessen dans och 

rörelse, synliggjordes det även här att pedagogerna la olika betydelse i de båda 

begreppen. Analysen synliggjorde att dans ansågs vara snävt och begränsat till 

koreograferade rörelser till musik. Rörelse däremot ansågs, likt skapande, vara en fri 

form av uttryck med hjälp av kroppen och innefattade allt från lekar till att vara på 

utflykt i skogen.  

 

När pedagogernas uttryck angående de estetiska lärprocesserna sätts i kontext med den 

tidigare forskningen, går det i analysen att urskilja en tolkning av pedagogernas 

användning av lärprocesserna som hjälpmedel för att stödja barnen och deras 

utveckling. För att detta ska vara möjligt synliggörs en aspekt, vilken berör pedagogens 

delaktighet och närvaro tillsammans med barnen i deras utveckling i olika situationer. 

En delaktig och närvarande pedagog kan bidra med nya kunskaper och tillvägagångssätt 

för barnen i deras lärande. Fortsättningsvis i analysen går det att göra en koppling till 

begreppet scaffolding. Säljö (2012) menar att begreppet innebär att en lärare eller mer 

kunnig vuxen stödjer barnet i sitt pågående lärande genom att tillföra exempelvis 

utmanande frågor. På så sätt skapas nya lärtillfällen för barnet. I analysen synliggörs 

även en aspekt angående om begreppet scaffolding även berör de vuxna pedagogernas 

utveckling med hjälp av reflektion i arbetslaget. I och med att pedagogerna i resultatet 

uttrycker de estetiska lärprocesserna som hjälpmedel, uppstår frågor i analysen om 

pedagogerna upplever att de har bristande kompetenser när det kommer till användandet 

av de estetiska lärprocesserna. Vidare i analysen av pedagogernas uppfattningar 

uppdagas vikten av att pedagoger inom ett arbetslag behöver reflektera tillsammans 

över arbetet med de estetiska lärprocesserna, vilket då kan bidra till att de eventuella 

bristerna synliggörs och kan bearbetas. Genom reflektion och samspel, i enlighet med 

begreppet scaffolding, kan pedagogerna bearbeta sina brister och den oron och känslan 

av otillräcklighet som infunnit sig. När dessa två känslor bearbetats med hjälp av 

reflektion, kan de istället bytas ut mot en vilja och en nyfikenhet att utvecklas ytterligare 

inom lärprocesserna. Vuxna liksom barn befinner sig ständigt i ett lärande och en 

utveckling, vilket Säljö (2012) menar tillhör människans natur. Vidare förklarar 

författaren att det är genom nya upplevelser och möten med andra som detta sker (a.a.). 

Williams (2006) betonar fortsättningsvis att det främst är ett socialt samspel som driver 

människans vilja till utveckling. 

 

Avslutningsvis framkom det i analysen av resultatet en tydlig aspekt av barns 

välmående och trivsel i förskolans verksamhet. De estetiska lärprocesserna är områden 

där barnen genom ett lustfyllt tillvägagångssätt får chans att avskärma sig från 

verkligheten, för att på så sätt kunna bearbeta specifika händelser. Pedagogerna nämner 

i resultatet hur de tagit hjälp av de estetiska lärprocesserna för att nyinskolade barn ska 

bli trygga i verksamheten. Vidare uttrycker pedagogerna att lärprocesserna i liknande 

sammanhang bidragit till att en glädje infunnit sig hos barnen. I likhet till detta, 

förklarar Eriksson (2013) att det för barn är av betydelse att i förskolans verksamhet få 

tillfällen att uppleva glädjen av de estetiska lärprocesserna. I vår analys synliggörs därav 

vikten av att som pedagog inta ett öppet, nyfiket och lustfyllt förhållningssätt i arbetet 

med de estetiska lärprocesserna. 

 

6.3  Metoddiskussion 

För att genomföra denna studie valdes intervju som kvalitativ metod, med en 

semistrukturerad modell, i syfte att synliggöra pedagogernas uppfattningar av de 

estetiska lärprocessernas betydelse. Den kvalitativa metoden innebär att den empirin 

som samlas in ska gå att analysera. Genom den kvalitativa metoden kunde vi som 
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intervjuare skapa oss en uppfattning av respondenterna, likväl som de kunde göra 

detsamma om oss. Vi upplever att vårt val av intervju som metod är passande för vår 

studie då det var pedagogernas uppfattningar som var vår utgångspunkt. Den empirin vi 

samlat in känns trovärdig och har gått att analysera. Om vi istället gjort en 

enkätundersökning hade deras uppfattningar varit svårare att urskilja då inga naturliga 

följdfrågor hade varit möjliga. Som intervjuare upplever vi att intervju som metod 

öppnade upp för ett djupare samtal och spontana följdfrågor breddade empirin. Vi 

utgick ifrån de färdiga intervjufrågorna, som även var öppna för att ställa följdfrågor till 

pedagogerna. I vår analys av genomförandet kan vi konstatera att samtalet mellan oss 

och respondenterna blev mer öppet. En negativ faktor med att öppna upp för följdfrågor 

vid intervjutillfället är att följdfrågorna som vi ställde inte var genomtänkta. Detta ledde 

till att vissa spontana frågor blev slutna och riktade samtalet i den riktning vi ville att 

det skulle gå. Innan intervjuerna diskuterade vi om öppna och slutna frågor och fann en 

svårighet i att de spontana frågor, som möjligtvis skulle kunna uppstå, förmodligen 

kunde bli slutna och eventuellt leda samtalet mot det resultat vi själva ville finna. Ett 

medvetet val i anslutning till intervjuerna var att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg, 

då vi var ute efter pedagogernas uppfattningar i samtalets stund, inte de eventuella 

förberedda svar som hade kunnat förekomma om frågorna lämnats ut. Vid 

bearbetningen av empirin, med grund i detta ställningstagande, ställde vi oss frågan om 

detta kunde påverkat resultatet för studien och fört det i en annan riktning. Det svar vi 

kan komma fram till är att resultatet eventuellt hade blivit något snävare och inte 

bidragit till samma följdfrågor som fördjupat vår empiri. Vi ställde oss även frågan om 

respondenternas oro och nervosistet i samband med intervjutillfället minskat genom att 

de innan fått ta del av våra frågor. En tanke som uppstår är att respondenternas svar, i 

motsats till föregående antydan, istället blivit ännu djupare och bidragit till fler insikter 

och uppfattningar då de känt ett annat lugn genom att vara förberedda på frågorna. Detta 

är något att ta under beaktning vid vidare studier.  

 



  
 

32 

 

Vid urvalet av respondenterna valdes sex förskolor ut för att delta. Inom de olika 

verksamheterna valdes sedan sex pedagoger ut för att bli intervjuade, dock tillkom det 

en pedagog under processen vilket resulterade i sammanlagt sju deltagande 

respondenter. I vår analys av urvalet går det att konstatera hur urvalet av verksamheter 

och respondenter avgjordes av den begränsade tidsram studien skulle genomföras inom, 

däremot har tidsramen inget att göra med att det genomfördes enskilda intervjuer och 

parintervjuer då detta skedde spontant i undersökningen. En fråga vi ställer oss är om 

resultatet påverkats negativt eller positivt genom att urvalet av respondenter ändrades. 

Den negativa faktor som synliggjorts är att transkriberingen av parintervjun försvårades 

då de båda deltagande pedagogerna pratade i mun på varandra. Den positiva faktor som 

synliggjorts är att empirin utökades genom att ytterligare en pedagog deltog, vilket 

bidrog till ett bredare underlag för resultatet. Enligt de etiska riktlinjerna valde vi att 

informera de utvalda respondenterna med hjäp av ett informationsblad där studiens syfte 

förklarades samt vad deras deltagande innebar. Samtliga pedagoger hade redan innan de 

fick informationsbladet muntligt gått med på att delta, vilket underlättade för oss då 

intervjuerna bokades in. Det var även vid detta möte som informationen delades ut. En 

negativ faktor som uppstått är att informationen som lämnades ut, inte stämmer överens 

med studiens slutgiltiga syfte. I studiens uppstart berörde syftet de estetiska 

lärprocesserna i förskolan, med ett specifikt fokus på musik, men under studiens gång 

ändrades syftet. I efterhand kan det för läsaren uppstå en problematik, då studiens syfte 

och bilagan inte ger samma information.  

 

6.4 Studiens trovärdighet och överförbarhet 
För att en studie ska anses trovärdig bör den utgå ifrån två olika begrepp, reliabilitet  

och validitet. Begreppet reliabilitet menar Kihlström (2007) handlar om att resultatet 

ska vara trovärdigt, vilket vi anser kan uppfyllas då den insamlade datan kommer ifrån 

pedagogernas egna uppfattningar via intervju som metod. Dock kan en kritiskt punkt 

med detta vara intervjufrågorna som vi ställt till pedagogerna. Vi anser att dessa är 

öppna och leder till pedagogernas egna uppfattningar utan att vi ställer ledande frågor 

som kan leda till våra egna förhoppningar av resultatet. En annan del i studiens 

reliabilitet är att en vetenskapligt skolad person ifrån universitet granskat våra 

intervjufrågor och godkänt dessa innan intervjun genomfördes. Det andra begreppet 

validitet förklarar Kihlström (2007) som att forskaren ska hålla kvar sitt fokus på det 

som ska undersökas samt att kunna se till att rätt redskap används för att kunna svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Detta anser vi att vår studie uppnår eftersom vi 

utgått ifrån studiens syfte och frågeställningar när vi framställde intervjufrågorna. Fokus 

behölls även vid intervjun om frågeställningarna utan att sväva iväg på andra ämnen. Vi 

har även tillsammans ställt oss kritiska till om det funnits antaganden som kan ha lett till 

att arbetet eller analysen utformats på ett visst sätt, vilket kan återfinnas i det 

metodkritiska avsnittet i arbetet. Denna studie anses också vara generaliserbar då 

resultatet går att använda i liknande undersökningar vilket också styrker vår studies 

trovärdighet. 

 

6.5 Vidare forskning 
Vidare forskning med stöd av denna studie skulle kunna vara att utforska om det 

framstår ett liknande resultat genom att utöka upptagningsområdet och antalet 

medverkande respondenter. I vår studie har enbart sex förskolor deltagit och 

sammanlagt sju pedagoger, då tiden har varit den största avgörande faktorn. En tanke är 

att sträcka sig över flera kommuner där de medverkande verksamheterna har olika 

pedagogiska inriktningar. Då går det att utforska om det skiljer sig i de olika 
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kommunerna och  deras inställning gentemot att arbeta med de estetiska lärprocesserna. 

Vidare kan ett större utbud av deltagande pedagoger användas, med olika utbildningar 

och yrkeserfarenhet för att se om det är en avgörande faktor i användandet av de 

estetiska lärprocesserna. Vidare forskning med stöd i denna studie kan också 

genomföras med ett annat metodval. En studie som har observationer som metod kanske 

genererar ett annat resultat. Ett annat alternativ är att genomföra enskilda studier med 

fokus på enbart en av de estetiska lärprocesserna åt gången.  
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Bilagor  
Här nedan kommer de bilagor som utformats att presenteras. 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Syftet med denna undersökning är att belysa pedagogers uppfattningar om de estetiska 

lärprocesserna i förskolans verksamhet och hur de integreras med varandra. För att 

undersöka detta har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

1. Vilka uppfattningar har pedagogerna om de olika estetiska lärprocesserna? 

2. Finns det en skillnad i hur de olika estetiska lärprocesserna används i 

verksamheten? 

3. I vilket syfte använder sig pedagogerna av de olika estetiska lärprocesserna? 

 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vilken åldersgrupp arbetar du med just nu? 

4. Vad har du för estetisk kunskap? 

 

Frågeställning 1 

5. Vad tänker du på när du hör begreppet estetisk lärprocess? 

6. Vad tänker du på när du hör begreppet musik? 

7. Vad tänker du på när du hör begreppet bild och skapande? 

8. Vad tänker du på när du hör begreppet drama? 

9. vad tänker du på när du hör begreppet dans och rörelse? 

10. Vilka estetiska lärprocesser använder ni i förskolans verksamhet? 

- Hur använder ni […] i verksamheten? 

 

Frågeställning 2 

11. Använder ni er av flera estetiska lärprocesser samtidigt? 

- Hur går ni tillväga i så fall? 

12. Finns det någon estetisk lärprocess som du känner dig mer bekväm att arbeta 

med? 

- Vad beror det på? 

13. Hur mycket tid lägger ni på att arbeta med de olika estetiska lärprocesserna i 

verksamheten? 

- Varför får [...] mer tid i verksamheten? 

 

Frågeställning 3 

14. Vad har ni för syfte när ni planerar och genomför de estetiska lärprocesserna i 

verksamheten? 

15. Hur använder ni er av läroplanen för förskolan i er planering kring de estetiska 

lärprocesserna? 

16. Hur utformar ni den pedagogiska miljön i syfte för att arbeta med de estetiska 

lärprocesserna? 
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Bilaga 2 – Informationsblad 

 

Inför intervju 

 

Hej, vi heter Frida och Matilda! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som håller på med vårt 

examensarbete. Vår undersökning handlar om att ta reda på pedagogers uppfattningar 

kring de estetiska lärprocesserna, med fokus på musik, i förskolans verksamhet. 

Intresset ligger i att ta reda på hur de används och om det finns något som används mer 

eller mindre. 

 

Vårt syfte med undersökningen: 
Syftet med denna undersökning är att belysa pedagogers uppfattningar kring musik som 

estetisk lärprocess i förskolans verksamhet och hur musiken integreras med de övriga 

estetiska ämnena i arbetet. 

 

Medverkan av er: 
Vi skulle vilja intervjua en av er pedagoger som jobbar här. Medverkan i 

undersökningen är självklart frivillig, därav söker vi ert samtycke. Ni kan själva välja att 

avbryta er medverkan om ni känner er obekväma med situationen. Om ni väljer att 

delta, består vår undersökning av en enkel intervju med ett antal frågor som berör vårt 

valda ämne. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning, för att vi 

lättare ska kunna föra en god dialog med er och för att vi i vår bearbetning av materialet 

ska kunna finna olika mönster mellan de olika intervjuerna som genomförs. Dessa 

ljudupptagning kommer självklart att arkiveras och läggas undan så fort de är 

transkriberade (renskrivna) och ingen annan mer än vi två kommer kunna lyssna på 

dem. De svar vi får kommer enbart att användas i vår forsknings syfte och all 

information kommer att vara anonym. Det kommer inte kunna gå att identifiera er 

genom intervjuerna och de svar ni ger oss. I vårt arbete kommer vi att ge er fiktiva namn 

(alternativt siffror) och vi kommer inte nämna vilken verksamhet ni arbetar på. 

 

Självklart kommer ni få möjlighet att ta del av vår examensuppsats när den är 

färdigställd om ni så önskar. 

 

 

Vi hoppas ni vill medverka! 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 


