
 

 

 

Examensarbete 

Estetiska lärprocesser  
Och övergångar mellan förskola, förskoleklass och 

grundskola 
 

Författare: Jonas Ericsson, Erik 

Landin 

Handledare: Nina Modell 

Examinator: Eva Fasth 

Termin: Ht13 

Ämne: Estetiska Lärprocesser 

Nivå: 15 Hp 

Kurskod: GO2963 
 



  
 

Abstrakt 
Arbetets syfte är att jämföra och synliggöra om något sker i övergångarna mellan förskola, 

förskoleklass och grundskola som påverkar estetiska lärprocesser. Det innebär att arbetet går 

in på hur och vilken sorts information de olika stadierna lämnar vidare samt om detta främjar 

ett estetiskt lärande. Arbetets syfte är också att ta reda på hur pedagogerna i de olika stadierna 

förhåller sig till estetiska lärprocesser. För att få den empiriska informationen har två metoder 

använts. Den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden vilket i detta fall innebär 

intervjuer och en webbenkät. I den kvalitativa metoden har vi besvarat frågeställningarna 

genom att undersöka hur sex pedagogerna ser/förhåller sig till estetiska lärprocesser samt hur 

övergångarna ser ut mellan stadierna. I den kvantitativa metoden har vi fått in svar från 226 

deltagande utav 1208 förskolepedagoger och grundskolepedagoger inom Växjö kommun. I 

analysen tolkas det empiriska resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv där vi försöker förstå 

hur skolan och pedagogerna tänker angående våra frågeställningar. I Intervjuerna kan vi 

kortfattat förklara hur pedagogerna förhåller sig till estetiska lärprocesser samt hur 

pedagogerna arbetar med övergångar. I enkäten får vi reda på resultatet hur pedagoger 

förhåller sig till estetiska lärprocesser. Med detta visar vår forskning på att det finns vissa 

skillnader på hur pedagoger förhåller sig till estetiska lärprocesser och att brist på information 

om barnen vid stadieövergångar kan påverka lärandet.    

 

Nyckelord 
Estetik, Estetiska lärprocesser, Transitioner, Sociokulturell teori   

 

Tack 
Vi vill säga tack till våra intervjupersoner och alla som ville svara på vår enkät för att hjälpa 

oss med vår forskning i Växjö kommun. Vi vill även tacka våra familjer för det stöd och hopp 

om att göra färdigt detta arbete.  
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1 Inledning 
 
Vi är två killar som går sista terminen i vår lärarutbildning. Vi har båda gått inriktningen 
musik bild och drama som verktyg i skola och förskola, där vi till stor del fokuserade på 
estetiska lärprocesser. En av oss har studerat med inriktning mot förskolan och en med 
inriktning mot skolan. Vi har under våra VFU-perioder sett vissa skillnader mellan förskolan 
och skolan då det gäller de estetiska lärprocesserna. Sker det något i övergångarna mellan 
stadierna som påverkar estetiska lärprocesser. Vad är det som sker mellan förskolan och 
skolan när det handlar om estetiska lärprocesser. I både förskolans och skolans läroplaner står 
det tydligt att man ska använda sig av estetiska lärprocesser som en del i lärandet. I Lgr 11 
under rubriken ”skolans uppdrag” står det att: 
 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska 

vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 

bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör 

till det som eleverna ska tillägna sig. God miljö för utveckling och 

lärande. Lgr 2011:10 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet är att jämföra och synliggöra hur pedagogerna i skolan, förskoleklass och förskolan 

förhåller sig till estetiska lärprocesser. Sker det något i övergången mellan förskolan, 

förskoleklass och skolan som påverkar hur de använder sig av estetiska lärprocesser. 

 

1.1.1 Frågeställning 
 
- Vad sker i övergången mellan förskola, förskoleklass och skola som kan påverka hur 

man använder estetiska lärprocesser? 

 

- Hur förhåller sig pedagoger till estetiska lärprocesser i förskola, förskoleklass och 

skola?    
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1.2 Bakgrund 
 

Arbetet handlar om ta reda på vad som sker i övergången mellan förskola, förskoleklass och 

grundskola och hur pedagogerna förhåller sig till estetiska lärprocesser. För att göra detta bör 

man ta reda på vad estetik och estetiska lärprocesser är. Det står tydligt i lärplanerna Lgr 2011 

och Lpfö rev 2010 att övergångar och samverkan skall ske med god kommunikation som 

arbetet ta upp i stycket nedanför. Under våra praktiker ute på skolor och förskolor har vi 

märkt att skolan inte är så intresserad av information om elevers tidigare lärande. Detta är 

något som vi blivit intresserade av och ville forska mer om. Varför är inte arbetet från 

förskolan intressant för skolan? Vi har sett att det står tydligt i läroplanerna hur 

kommunikationen mellan stadierna ska se ut. Vi har också sett att det råder en brist i 

kunskapen om estetiska lärprocesser under vår praktik. Med tanke på vår estetiska inriktning i 

utbildningen har vi blivit nyfikna på hur det förhåller sig i en större population samt vad det 

kan bero på. I arbetet har vi tänkt att utgå från en sociokulturell teori för att analysera våra 

resultat. Den sociokulturella teorin utgår från psykologen Lev Vygotskijs tankar och handlar 

främst om hur människor lär sig i samspel med andra. Vygotskij talar om fysiska och 

intellektuella redskap eller verktyg som människan använder för att underlätta hennes 

tillkortakommande biologiskt. Ett redskap eller verktyg som skulle vara till hjälp i skolan 

skulle kunna vara just estetik. Vygotskij menar också att kunskap uppstår främst när 

kommunikationen mellan varandra är i centrum (Vygotskij, 1995). I lärplanerna kan vi se hur 

Vygotskijs teorier har präglat skolan enligt våra egna tolkningar. I läroplanen för grundskolan 

under rubriken ”skolans uppdrag” ser vi att: 

 
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 

kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för 

ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 

helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i 

förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och 

lärande. (Lgr 2011:13) I Lgr11 under rubriken ”kunskaper” står det även 

att eleven skall efter genomgången grundskola använda sig utav estetiska 

kunskapsområden för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. Lgr 

2011:13.  
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Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom 

bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp 

av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 

att främja barns utveckling och lärande Lpfö rev 2010:7. 

 

Vår tolkning är att dagens läroplan uppmanar pedagoger att tänka och arbeta i Vygotskijs 

teori. I arbetets frågeställning handlar det om övergångarna mellan förskolan, förskoleklassen 

och grundskolan. Men för att klargöra förskolans och skolans uppgift bör ni veta vad 

läroplanerna säger i delarna ”2.5 Övergångar och samverkan”.  

 
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå 

från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 

verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig 

har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och 

avsluta förskoleperioden. Vid övergångentill nya verksamheter ska 

särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Lpfö 98 

reviderad 2010:13.  

 

I Lgr 2011 i Övergångar och samverkan” ska skolan arbeta för att stödja 

elevernas utveckling och lärande.  

 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas 

för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja 

elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan 

också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet 

ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive 

verksamhet.”(Lgr 2011:16).  

 

1.3 Estetik och estetiska lärprocesser 
 

Estetik och estetiska lärprocesser är svårförklarade begrepp och kan ses ur många perspektiv. 

I detta avsnitt ska vi förklara begreppen estetik och estetiska lärprocesser.  
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1.3.1   Estetik 
 
Estetik (bildning till grekiska aisthētiko´s, i sin tur bildat till ta aisthēta´ 'det sinnliga', 'det förnimbara'), en term 
som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc. De vanligaste betydelserna 
är: 

1) förnimmelsekunskap, 

2) läran om det sköna och dess modifikationer, dvs. det sublima, det komiska, det tragiska osv., 
3) filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal 

om konst och konstupplevelser, varvid "konst" används i vid mening och 

inkluderar bildkonst, litteratur, musik, film, teater jämte estetiska objekt 

av skilda slag. (Nationalencyklopedin) 

 

Immanuel Kant menar att när vi lyssnar eller tittar på något för vårt eget nöjes skull tar vi in 

erfarenheten. Den erfarenheten är estetisk menar Kant, vare sig objektet vi beundrar är ett 

tillverkat objekt eller en naturupplevelse. Kant menar vidare att det vi bedömer som vackert är 

varken helt subjektivt eller helt objektivt utan en sorts universell subjektivitet där vi 

godkänner sättet vi talar om konstverk eller naturens skönhet. En slags förutsättande 

objektivitet som vi inte hittar vid andra typer av värdeomdömen. Han menar också att vår 

smak kan variera och att förespråka, kritisera försvara vår ståndpunkt utvecklar vårt sätt att se 

på konsten. Men även om det utvecklas en objektiv standard inom konst kan den inte godtas 

av alla då det finns förespråkare som har andra preferenser (Blocker, 2005).  

Enligt Morris Weitz är frågan man ska ställa sig inte vad konst är utan hur konst tillämpas och 

används (Weitz, 2003, Lindstrand & Selander, 2009). Om vi ska förstå vad konst är verkar det 

som att vi måste se hur estetiska praktiker utövas, utanför och innanför konsten ramar (Kester, 

2004, Lindstrand & Selander, 2009). 

  

Madelene Hjort (2011) menar att den estetiska kunskapen visst består av kropp och känsla. 

Men hon menar vidare att den estetiska kunskapen också i allra högsta grad är idéburen den 

vilar på teorier samt att den ställer problematiska frågeställningar. Den estetiska kunskapen är 

formad av vetande, tankar och analys som bygger på kopplingar i vår samtid och i vår 

historia. Hon ställer sig alltså kritisk till den hållning som hon påstår råder inom skolan idag 

där estetik reducerats till enbart handling och form (Hjort, 2011) 

 

 

1.3.2  Estetiska lärprocesser 
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Vår förmåga att skapa och ge form och uttryck till det som finns och det som inte finns är 

centralt för att förstå människan som en föregripande varelse som tolkar och skapar symboler. 

Formen är också av central betydelse då vi aldrig fullt ut kan förstå en tanke eller en känsla. 

Det vi däremot kan göra är att ge den ett uttryck.  Den skapade formen är inte bara en avbild 

av något som finns, utan ett uttryck för hur man har förstått något (Lindstrand & Selander, 

2009) 

 

 Estetiska lärprocesser är en term som används allt oftare och i olika sammanhang. Men 

vilken betydelse har termen egentligen. Att förklara vad termen estetiska lärprocesser betyder 

är inte helt enkelt då det skiljer sig endel beroende på i vilken kontext man betraktar 

begreppet. De naturvetenskapliga, konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska 

praktikerna ser alltså på estetiska lärprocesser lite olika. Men det finns också gemensamma 

estetiska dimensioner i utforskandet vad estetiska lärprocesser är i de olika praktikerna. 

Skillnader mellan de olika praktikerna märks ofta i hur man utvecklar sina undersökande 

metoder och hur man preciserar sina frågor angående det kunskapsobjekt man undersöker. 

Det skiljer sig också på hur man presenterar sina rön. Då den konstnärliga praktikens arena 

gör sina presentationer genom bild, film, installation, musik teater och dans. Så kännetecknas 

den vetenskapliga arenan av internationella publikationer av vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar, rapporter och föredrag. Alltså även om det finns likheter i utforskandet av 

estetiska lärprocesser så ser sammanhangen väldigt olika ut beroende på i vilka sociala sfärer 

produkten diskuteras och bedöms. Fredrik Lindstrand och Staffan Selander (2009) har i sin 

antologi försökt att fånga olika infallsvinklar om vad estetiska lärprocesser är inom olika 

praktiker. Deras syfte är inte att fastslå normer eller definitiva förhållningssätt utan snarare ett 

försök att öppna upp för samtal och reflektion (Lindstrand & Selander, 2009). 

 

Estetiska lärprocesser betraktade utifrån ett konstperspektiv tenderar att mer vilja fokusera på 

den konstnärliga processen som leder fram till konstverket än att utgå från en påtvingad 

estetisk norm. Feiwel Kupferberg menar att för att för att uppnå en mer autentiskt estetisk 

pedagogik krävs det att elever erbjuds att leka med olika sorters medier och material för att 

hitta vad som passar varje individ. Detta kräver också menar han att lärare inom de estetiska 

ämnena antingen utbildar sig tvärestetiskt inom flera områden eller att det bildas lärarteam 

som representerar de olika estetiska ämnena. Han menar vidare för att lära oss av konsten 

handlar det inte bara om att förstå hur konst tolkas utan också att förstå hur den skapas och 
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blir till. Det är viktigt att förstå hur människor skapar mening och struktur i sin tillvaro genom 

konsten påstår Kupferberg (Lindstrand & Selander, 2009). 

 

Lisa Öhman-Gullberg hävdar att för att göra elever delaktiga i det offentliga samtalet krävs 

det att vi utvecklar praktiker där elevernas har sina erfarenheter. Det gäller att hitta dessa 

estetiska uttrycksmedel i vår allt mer multimodala värld där eleverna ges möjlighet att gestalta 

vår samtid. Hon menar vidare att ge barn möjlighet att arbeta med fiktiva händelser och 

situationer ger dem ett sätt att förstå reella händelser men också ett sätt att utveckla sin 

identitet. Den visuella kulturen fungerar alltså som ett instrument för att skapa kunskap och 

förståelse men också ett sätt att orientera sig i världen samt att utveckla sin identitet. Öhman-

Gullberg menar att det är viktigt att förstå sig själv i förhållande till uppsatta kunskapsmål, 

kamrater, lärare och skola. Öhman-Gullberg ställer sig också frågan hur skolan ska förhålla 

sig till medias överflöd av symboliska uttryck. Hon menar vidare att ungdomar alltid har 

skapat språkliga och symboliska koder i samspel med sin omvärld. Populär kulturen bör 

därför vara en del i mötet mellan eleven och skolans meningsskapande system. Öhman-

Gullberg hävdar också att undersökandet av elevers estetiska och kommunikativa resurser ger 

oss en ökad kunskap om hur barn och ungdomars lärande konstrueras (Lindstrand & Selander, 

2009). 

 

Per-Olof Wickman och Britt Jakobson menar att det är klart att estetik stöder lärandet i 

naturvetenskap. De förklarar vidare att i den enklaste definitionen av estetik är det uppenbart 

att människor behöver någon sorts känslomässigt engagemang för att förstå naturen. Sådana 

känslomässiga upplevelser kommer inte alltid av sig själv utan behöver arbetas fram. För att 

förstå vilken effekt handlingar kan ha på naturen krävs det en sinnlig förmåga. Att lära sig 

delta i handling är också en del av en estetisk lärprocess. En fungerande estetisk lärprocess 

bör inte vara rent subjektiv utan något som kopplat till den kognitiva och normativa 

lärandeprocessen. Estetik ska vara något som ska infinna sig när elever lär sig. Det ska prägla 

deras sätt att bli delaktiga i en verksamhet och hur deras förväntningar stämmer överens med 

de konsekvenser som deras handlingar har. Vidare menar de att en ärlighet och en 

uppriktighet behövs i det estetiska samtalet och att negativa estetiska upplevelser också är en 

del i lärandet. Vi behöver ta del av negativa estetiska upplevelser för att veta vad det är vi ska 

sortera bort. En helt positiv estetisk undervisning tenderar att undvika viktiga nyanser som i 

det långa loppet leder till en större kunskap. Om det estetiska lärandet inte är nyanserat kan 

det leda till uttråkning och att ett lärande inte sker. Per-Olof Wickman och Britt Jakobson 
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menar att om människor bara ges en chans finns möjligheten för dem att lära sig ny estetik 

och detta gäller inte enbart inom det naturvetenskapliga området (Lindstrand & Selander, 

2009). 

 

Monica Lindgren ställer en rad kritiska frågeställningar kring skolans estetiska verksamhet. 

Hon menar att skolans estetiska verksamhet främst kretsar kring barnens sociala, 

psykologiska och emotionella behov. Är skolan verkligen den institution som är bäst lämpad 

att bedöma barns psykologiska och sociala hälsa och på vilka premisser väljer pedagoger ut 

de barn som är i särskilt behov av dessa terapeutiska och profylaktiska metoder av lärande. 

Hon menar vidare att den estetiska skolpraktiken också har ett dilemma, eleverna skal fostras 

till lydiga och anpassningsbara samhällsmedborgare samtidigt som det ska fostras till kreativa 

och modiga människor. Lindgren menar att skolan använder estetiska medel för att fostra 

barnen till frigörelse. För att möjliggöra denna frigörelse i skolan krävs det att barnen är ofria 

från början. Det blir då lärarens uppgift att kategorisera barnen, vilka som är i behov och vilka 

som inte är i behov av det estetiska lärandet. Läran framställer sig här då som en frigörare för 

barnen med problem. Lindgren ställer sig också kritisk till att estetiska aktiviteter bara ska 

vara roliga. Hon frågar sig vem avgör vad som är roligt för eleverna och när vet läraren att 

alla eleverna har roligt. Är det så att alla har roligt åt samma sak. Hon menar vidare om 

estetisk verksamhet enbart ska vara roligt går viktiga estetiska lärdomar förlorade (Lindstrand 

& Selander, 2009). 

 

Inom konsten handlar de estetiska lärprocesserna dels om konstnärens eget subjektiva lärande 

och utveckling. Men och andra sidan blir betraktarens tolkning och analys också en del av den 

estetiska lärprocessen. Här blandar betraktaren sina egna erfarenheter och upplevelser med 

analys av genre och stil. Varje tolkningsprocess utgör en transformation av konstverkets i 

fråga om betydelse och gestaltning. Här får alltså subjektet ett nytt uttryck som kanske inte 

var menat i själva skapande ögonblicket. På så sätt kan man säga att estetiska lärprocesser är 

beroende av vår erfarenhetsvärld och att de estetiska lärprocesserna också är socialt 

förankrade i våra kommunikativa praktiker (Lindstrand & Selander, 2009). 

 

I detta stycke kommer vi att gå igenom ett axplock av tidigare forskning vad det gäller 

estetiska lärprocesser. Visserligen är några av referenserna inte helt nya i detta stycket men vi 

bedömer dem ändå som relativt relevanta.  
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Rene Decarte myntade ett uttryck som vetenskapen och skolan har tagit till sig. Han menade 

att i medvetandet och språket skapades det betydelse och mening, medan den beprövade 

erfarenheten och kroppens verksamhet ansågs vara på en lägre nivå och inte så betydelsefull. 

Denna motsättning mellan själen, tänkandet och kroppen och dess aktiviteter är något som har 

blivit som en tradition inom skolan menar Maner & Örtegren (2003). Maner och Örtegren 

ställer sig kritisk till vissa sociokulturella teoretiker som använder bild och konst som medel 

endast för att uppnå resultat inom skriftspråksinlärningen. Författarna menar att det finns 

nyanser i konst och bildspråk som skriftspråk aldrig kommer åt. Maner & Örtegren (2003) 

menar vidare att det är inte bara skolan som institution vilande på det ramverk som fördelar 

skriftspråket som är boven i detta drama. Utan det är också vissa människor som är 

bevandrade inom estetiken. Dessa menar att konstskapande är en manifestation av en persons 

inre värld som inte passar sig för bedömning enligt de bedömningskriterier som finns i skolan 

(Maner & Örtegren, 2003). I dagens neurovetenskap vet man att hjärnan och kroppen hör ihop 

genom ett integrerat kognitivt system. Forskare menar att tankar uppkommer långt under vår 

medvetna kontroll. Våra tankar processeras i en ständig ström av sensoriska intryck. Kroppen 

och våra känslor är alltså viktiga komponenter för våra tankar och vår inlärning. T.ex. 

använder vi oss av fysiska erfarenheter och känslor när vi ska förklara det abstrakta (Damsio, 

2003, Lakoff & Johnson,1999 se Rabkin & Redmond, 2006).  

 

En allt större grupp forskare menar att musik och konst ökar den kognitiva inlärningen. De 

menar att konst, musik, drama, matematik och språk är kommunikativa system som 

människan använder sig av för att skapa mening. Vi använder oss av olika kommunikativa 

instrument för att de på olika sätt är effektiva att förmedla de känslor eller det uttryck vi vill 

förmedla. Musik kan t.ex. skapa känslor som inte är lätta att uttrycka med ord och språk 

lämpar sig bättre för humor än vad t.ex. matematik gör ( Berghoff, 2007). I en undersökning 

gjord i USA (Harvards´s Project Zero) kom forskarna fram till att högpresterande och 

framgångsrika vuxna i matematik, vetenskap, musik, litteratur och konst använde multipla 

kommunikativa uttryck simultant i sitt tänkande (Csikszentmihalyi,1999, Berghoff, 2007). 

Den brittiska författaren Margaret Drabbel förklarar att när hon skriver romaner är det inte 

bara frågan om att få ned ord på ett papper, utan det är snarare en process där hon lyssnar till 

sin inre röst och försöker fånga de visuell föreställningarna i sin fantasi. 

 

Inom språkforskningen har forskare insett att barn rör sig mellan olika kommunikativa 

system. En studie gjordes på förskolebarn i USA om deras litteracitet där forskarna bad 
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barnen skriva för olika syften. Här såg de att barnen rörde sig frekvent mellan att måla och 

skriva för att föra fram sina budskap. Forskarna menar att barn rör sig ständigt mellan en väv 

av kommunikativa system för att kunna förstå och greppa sin omvärld (Harste, Woodward & 

Burke, 1984, Berghoff, 2007).  

 

I en undersökning där två lärare hade bestämt sig för att lära ut ur ett estetiskt perspektiv såg 

lärarna vilka effekter detta hade på klassen.  Studien gjordes under ett år i en första klass i ett 

område med låginkomstagare. Effekten av lärarnas nya teoretiska utgångspunkt märktes 

främst på en av eleverna. Peter hade väldigt svårt för att lära sig läsa. Peters teorier om 

litteracitet i skolan var att göra som läraren säger. Denna ståndpunkt innebar att Peter försökte 

läsa för att göra lärarna nöjda. Tyvärr förstod han aldrig något av det han läste. Han kom 

längre och längre ifrån de andra i klassen. Lärarna ville då att Peter skulle få en annan 

utgångspunkt för sitt läsande, en estetisk sådan. Under den första tiden av läsåret hade Peter 

visat prov på kreativa kunskaper, han var duktig i drama och han konstruerade avancerade 

modeller i 3d. Lärarna såg här att Peter använde sig av andra kommunikativa system än det 

skrivna ordet. Lärarna förstod här att de måste få Peter att förstå nyttan med det skrivna 

språket genom att använda sig av de färdigheter som Peter hade inom andra kommunikativa 

system. Peter behövde förstå att läsandet kan vara något annat än en mängd abstrakta 

symboler som ska bilda ett ord som någon annan vill att du ska uttala. De ville få Peter att 

förstå att han kan söka mening i språket för att bättre förstå sin omvärld. Detta gjordes genom 

att de använde sig av Peters egna intressen. De läste till en början för honom om det han ville 

veta och om det han var intresserad av. Detta innebar att Peters nyfikenhet för språket 

utvecklades successivt under läsårets gång. Peter började nu förstå att skriftspråket kunde vara 

något annat än en samling abstrakta symboler som skulle avkodas. Han förstod nyttan av att 

kunna läsa och att läsning faktiskt kunde ge honom upplevelser som betydde något för 

honom. Under läsåret använde de sig av en rad estetiska lärinstrument som drama, musik, 

konst och fritt skapande för att förbättra litteraciteten i klassen. I den här studien utgick 

lärarna från tre antaganden om litteracitet (Berghoff, 2007). 

 

1. Litteracitet utvecklas via flera kommunikativa system 
2. Litteracitet stöder nyfikenhets processen 
3. Litteracitet formas av elevens teorier om lärande och litteracitet 
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Forskarnas slutsats var att det är omöjligt att veta hur Peter hade utvecklats i en av de vanliga 

klasserna på skolan. Dock pekar de på att genom användandet av estetiska lärprocesser så 

kunde Peter behålla en hög social status i klassen trots hans brister i skriftspråket (Berghoff, 

2007). 

 

1.4  Tidigare forskning övergångar 
 

Vad det gäller stadieövergångar med fokus på estetiska lärprocesser mellan förskolan till 

förskoleklass eller förskoleklass till skolan finner vi ingen forskning alls. Det finns en hel del 

forskning vad det gäller stadieövergången, grundskolan till gymnasiet i övrigt ser det faktiskt 

ganska tunt ut på den svenska forsknings fronten vad det gäller stadieövergångar. Här är ett 

axplock av forskning på stadieövergångar men ej då med fokus på estetiska lärprocesser.  

 

 

I Arnold van Genneps forskning om ceremonier menar han att det är viktigt för människan 

med transitiella ceremonier för att på något sätt bekräfta att man har lämnat ett stadie och är 

beredd i gå in i ett nytt. Sådana ceremonier förekommer inom alla kulturer och har alltid varit 

viktiga för människan. Han menade att människor inom alla kulturer använder sig av riter för 

att markera förändringsstadier i människors liv samt för att behålla en social ordning i 

samhällen (Hockey, 2002). Även om det finns mycket likheter med transitioner i skolan och 

andra ceremoniella riter så kan de inte jämföras exakt utan bör snarare ses som en liknelse 

(Bigger, 2010). I sverige har dock ceremoniella riter så som t.ex. förlovning, bröllop, 

konfirmation och dop fått allt mindre betydelse på senare år. I den svenska skolan har 

transitionerna också blivit mindre tydliga på senare år. Anders Garpelin menar att ungdomar i 

den svenska skolan har sett på stadieövergångar som en slags passageriter, detta gäller särskilt 

för övergången till högstadiet. Garpelin menar också att ungdomar ser positivt på dessa 

transitioner och att det är något som de inte vill vara utan trots att det kan vara en tuff och 

ångestladdad process att gå igenom (Ekström, Garpelin & Kallberg 2008). I Ann-Marie 

Markströms etnografiska studie visar hon hur föräldrar och pedagoger ser på hur förskolan 

förbereder barnen för förskoleklass och skola. Både föräldrar och pedagoger menar att det är 

viktigt att förbereda barnen med kunskaper som de kan ha nytta av senare i livet. Pedagogerna 

menar också att det är deras ansvar att förbereda barnen så att de klarar av de prövningar 

barnet ställs inför när det ska börja i förskoleklass (Markström, 2005). 
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Det framkommer också en del kritik emot att förberedelser inför skolstart startar allt tidigare. 

En pedagog menar att kunskapskravet har höjts för de små barnen och hon menar att 

förskolan går mot att bli mer lik skolan. Hon menar att förskolan börja följa de krav som är i 

skolan istället för att vara en institution för omsorg. Även barnen i förskolan är medvetna var 

det är som förväntas av dem. Ett barn nämner att han behöver öva sig på att klara toalettbesök 

under sommaren då han vet att det är något som de bör kunna när de börjar i förskoleklass 

(Markström, 2005).  

 

I en internationell forskning på transitioner menar forskarna att det är viktigt att det finns ett 

samarbete mellan förskolan och skolan så att barnen känner sig bekanta i det nya systemet. 

Generellt finns det skillnader i hur de betraktar kunskap i de olika stadierna. Man går från att 

betrakta kunskap som något som leks fram och kommer inifrån barnet till en mer 

målfokuserad hållning där kunskapen inte behöver komma inifrån. I en engelsk studie menade 

de att lärarna ofta var oroliga att deras sätt att lära ut var olika och att detta skulle kunna bli ett 

problem för barnen. Barnens oro rörde främst den nya miljön och hur de skulle kunna passa in 

(Skouteris, m.fl, 2012).  

 

Christine Stephen som har forskat på transitioner vid skotska skolor menar att skolan som 

institution kan vara skrämmande för barn. Särskilt de med speciella behov som inte passar 

med skolans krav. Hon menar vidare att skolan som institution är svår att ändra på, när man 

söker lösningar på problem söker man oftast problemet i individen. Detta innebär att många 

barn blir marginaliserade redan när de börjar skolan (Stephen & Cope,2003). 

 

Tidigare forskning på transitioner har ofta haft ett verksamhets perspektiv. I dag har det dock 

blivit vanligare att barn och föräldrars perspektiv lyfts fram tillsammans med lärarnas 

erfarenheter (Ekström, Garpelin & Kallberg 2008). 

 

1.5 Teoretiska utgångspunker  
 

Vi har valt att bedriva vår forskning ur ett sociokulturellt perspektiv.  Vi kommer senare i 

arbetets teoretiska analys applicera våra teoretiska utgångspunkter tillsammans med vårt 

resultat för att belysa våra resultat ur ett sociokulturellt perspektiv.  
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1.5.1 Historia 
 
Den sociokulturella teorins främste företrädare är den ryske psykologen Lev S Vygotskij som 

formulerade sina teorier om mänsklig utveckling under 1920- och 1930-talet. Vygotskij levde 

under en omvälvande tid i Sovjetunionen då ett materialistiskt och marxistiskt synsätt var 

dominerande. Utan att överdriva kan vi idag påstå att detta var en besvärlig tid för forskare 

som fokuserade på hur människor lär och utvecklas. Det innebar att man som forskare fick 

framföra sina teorier och värderingar på ett mycket subtilt och försiktigt sätt. Vygotskij blev 

knappt 38 år gammal ändå har hans idéer haft stor genomslagskraft och påverkat den svenska 

skolan på senare tid (Säljö, 2000). 

 

1.5.2 Teorins utgångspunkter 
 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs arbeten om språk lärande 

och utveckling. Han intresserade sig för människans utveckling biologiskt och sociokulturellt. 

Han ville förstå hur biologi och det sociokulturella samverkade (Säljö, 2005)  

 

Om man ska studera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv behöver man uppmärksamma tre 

olika samverkande företeelser menar Säljö (2000).  

 

1. Användning och utveckling av intellektuella redskap 

2. Användning och utveckling av fysiska redskap 

3. De olika sätt där människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter 

samt kommunikation 

 

 

Människan är en biologisk varelse med ett antal fysiska och mentala resurser som mer eller 

mindre är vår art given. Våra fysiska förutsättningar är på många sätt också underlägsen andra 

biologiska varelser. Inte heller intellektuellt är vi särskilt imponerade i många avseenden. Vi 

har en begränsad förmåga att hålla information i minnet och vi har svårt att göra flera saker 

samtidigt. Om vi t.ex. rabblar upp tio olika företeelser som inte har något direkt samband är 

det stor sannolikhet att vi inte kommer ihåg alla. Om vi ställer detta i relation till hur vår 

omvärld ser ut idag och med all information vi har tillgång till, så kan vi våga påstå att 

människan är en begränsad varelse. Under de senaste årtusendena har vi trots allt inte 

utvecklats särskilt mycket som en biologisk varelse. Det finns egentligen inget i vår hjärna 
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som skiljer sig från stenåldersmänniskan. Vår talapparat har också varit oförändrad de senaste 

75000 åren. Dock är det uppenbart att det har skett oerhört stora förändringar vad det gäller 

våra intellektuella och fysiska färdigheter och i våra kunskaper. De här förändringarna blir 

tydliga om vi ser på de verktyg och redskap som vi tolkar och betraktar världen med 

tillsammans med den kollektiva kunskapen vi har byggt upp. Företeelser som fabriker, 

sjukvård, skolor, och andra liknande miljöer där vi lärt oss organisera mänskliga aktiviteter 

som man kan benämna som verksamheter eller institutioner. Detta är komplicerade former av 

samverkan i sociala system som människan har utvecklat. Produktionen av kunskap och 

kulturella resurser tillåter människan komma förbi de begränsningar som vi har som biologisk 

varelse. Den kulturella evolutionen är skapad av människa och är långt mycket snabbare än 

den biologiska varianten (Säljö, 2000). 

 

Alltså utvecklingen och användningen av fysiska redskap är pågrund av och tack vare våra 

biologiska tillkortakommanden. Som exempel om vi ska förflytta en sten som är alldeles för 

tung för oss då använder vi oss av en hävstång för att underlätta vårt arbete eller i dag kanske 

man istället använder sig av någon av nutidens uppfinningar som t.ex. grävmaskinen. 

Utveckling och användning av intellektuella redskap kan vara att använda matematiska 

formler för att t.ex. bygga ett hus med räta vinklar.   

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det frågan om hur vi tillägnar oss de resurser för 

att tänka och utföra praktiska saker i vår kultur och i vår omgivning.  

Även om det är vår hjärna som gör vårt avancerade tänkande möjligt, så är det meningen och 

innebörden som gör det möjligt att använda t.ex. poesi eller matematiska formler. Innebörd 

och mening är kommunikativa företeelser som inte har att göra med vår hjärnas biologiska 

kompetens. Dessa kunskaper och färdigheter kommer ifrån handlingsmönster och insikter 

som byggts upp historiskt i en kultur som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra 

människor. Enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikation och interaktion mellan 

människor avgörande för mänskligt lärande (Säljö, 2000). 

 

1.5.3 Barns lärande 
 
Vygotskij forskade om utveckling och lärande i barns tidigare år.  Vygotskij menar att 

kunskap uppstår i kommunikation mellan människor och att omgivningen är avgörande för en 

individs prestationer. Han menar även att barnets utveckling hör ihop med barnets 
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individuella historia och den kulturella och sociala arena där barnet hör hemma. Han menar 

att det borde vara barnets intresse som är utgångspunkten för undervisningen. Vidare menar 

han att skolan skall vara en ”handlingens skola” och för att var en god pedagog bör han/hon 

skaffa sig en god psykologisk kunskap om den sociala miljön för att kunna handleda eleverna 

(Lindqvist, 1999). 

  

Enligt Vygotskij är ritande i de tidiga barnåren och i förskoleålderns en form av skapande. 

Ofta ritar barnet villigt utan någon sorts stimuli från de vuxna. Iakttagelser har visat att alla 

barn ritar under förskoleåren, det är en tid då ritandet är favoritsysselsättningen. Denna period 

försvagas dock när det är tid för barnet att börja i skolan menar Vygotskij. Enligt Vygotskij 

försvinner i viss mån de flesta barnens förtjusning och intresse för att rita. Vygotskij menar att 

det finns ett samband med barns utvecklingsnivå och intresset för att rita.  Han menar vidare 

att ritandet erbjuder barnet det enklaste möjligheten att uttrycka sig i de tidiga åren. När 

barnet blir äldre övergår det i en ny utvecklingsfas där karaktären på vad det skapar ändrar 

sig. Barnet lämnar ritandet mer och mer bakom sig och dess plats upptas alltmer av språket 

och det litterära menar Vygotskij (1995).  

 

Enligt Vygotskij är det viktigt att pedagogen utgår i från intressen i barnets värld när det är 

dags att utveckla det litterära språket. Att försöka inympa ett vuxet språk i barnet när barnet 

inte är moget för det gör bara att barnets språk blir torftigt och saknar kreativitet och känsla. 

Vygotskij menar att det är viktigt att ta tillvara barnets intresse och att man styr utvecklingen 

åt ett bestämt håll (Vygotskij, 1995).  

 

Vygotskij hävdar att fantasins skapande aktivitet är beroende av rikedom och mångfald i 

människans tidigare erfarenheter. Ju rikare en människa är på erfarenheter desto mer material 

till fantasikonstruktioner har hon (Vygotskij, 1995). Estetik och konst kan väcka liv i glömda 

och primitiva skikt inom oss. Barns möte med konst och estetik kan få deras tankestruktur att 

skakas om. Det får deras inre språk att utvecklas och i samband eller som en följd av det att 

sker också en utveckling av deras yttre språk. Bråten ger ett exempel där han förklarar när en 

elev läser poesi utvecklas elevens inre språk till att bli mer sensitivt detta i sin tur förbättrar 

förmågan till en mer kreativ yttre teckenproduktion. Alltså ur ett sociokulturellt perspektiv 

utvecklar estetiska och konstnärliga upplevelser kreativiteten i ditt yttre och inre språk (Bråten 

1998). 
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2 Metod 
 

I denna del förklarar vi vilka forskningsmetoder arbetet har och varför vi valt att arbeta med 

dessa skolor samt vårt tillvägagångssätt. Syftet är att jämföra och synliggöra hur pedagogerna 

i skolan, förskoleklass och förskolan förhåller sig till estetiska lärprocesser. Sker det något i 

övergången mellan förskolan, förskoleklass och skolan som påverkar hur de använder sig av 

estetiska lärprocesser. Metoden är grundad på kvalitativ forskning och kvantitativ forskning 

vilket innebär att arbetet har använt sig av intervjuer och webbenkäter. Det viktiga är att veta 

vad som ska undersökas och att man bestämt sig för vad man vill ta reda på.  

  

Metod är ett redskap som forskare använder sig av. Det vill säga att för att lösa problem eller 

komma fram till ny information och därmed får mer kunskap om något. Om en metod ska 

kunna användas inom forskning måste personen som forskar följa en viss mall. Det måste 

finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. Det måste finnas ett urval av 

personer som ger den information inom området som undersöks. Informationen måste således 

nyttjas på ett så bra sätt som möjligt på grund av att resultatet sedan ska presenteras där andra 

kan granska/kontrollera hållbarheten. Forskningsresultaten ska ge ny kunskap och leda till ett 

fortsatt forsknings och utvecklingsarbete (Holme, & Solvang, 1997).  

 

2.1  Kvantitativ forskning 
 

I denna del förklaras hur en kvantitativ forskning bör vara och ser ut samt hur viktigt det är att 

få personer att delta i en undersökning. I denna del förklarar vi även hur många som har svarat 

på enkäten.    

 

 Kvantitativ forskning går ut på standardiserade frågor och att samla ihop så många svar som 

möjligt. Kraven på enkät är att det ska finnas ett system och en struktur, särskilt när det 

kommer till uppbyggnaden av frågor och svarsalternativ. Frågorna ska vara relevanta, korta 

och precisa och svarsalternativen enkla och tydliga. Genom att utforma hypoteser blir det 

lättare att precisera och specificera problemområdet. I arbetet har vi använt oss av 

”Nollhypotes” och ”Riktingshypotes”. Nollhypotesen visar på att det inte finns några 

skillnader inom de områden man jämför. I vårt fall innebär det att vi jämför man och kvinna 
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samt förskola och skola. Riktingshypotesen gör det rakt motsatta och visar skillnader mellan 

grupperna. För att få deltagarna motiverade att svara är det viktigt att meddela innan att det är 

anonymitet och konfidentialitet som gäller i undersökningen samt att deras deltagande är 

viktigt för undersökningen (Befring, E 1994). 

 

I vår uppsats har vi använt oss av enkätundersökning (Kvantitativ forskning) för att se 

tendenser i en större population vad det gäller förhållandet till estetiska lärprocesser. Ett mail 

skickades ut till alla kommunala förskolechefer och rektorer i Växjö kommun där vi bad dem 

att vidarebefordra en fil där vi gjort en presentation om vår forskning samt en webbenkät. Av 

en population på 1208 personer har vi fått in svar från 226 respondenter vilket är en 

svarsfrekvens på 19% från pedagoger inom grundskola och förskola i Växjö kommun. I vår 

webbenkät utgår vi från några olika variabler för att se skillnader i hur pedagoger förhåller sig 

till estetiska lärprocesser. Variablerna är kön, antal yrkesverksamma år samt om de arbetade i 

skola eller förskola. Dessa variabler tillsammans med vår fråga ”hur förhåller du dig till 

estetiska lärprocesser?” skall vi analysera. Vi kommer också försöka koppla ihop våra 

intervjuer med enkätsvaren, detta kommer vi dock att göra i vår diskussionsdel.  

 

2.1.1 Tillvägagångssätt 
 
 

Vid skapandet av webbenkäten hittade vi ett program på internet som skulle göra det enkelt 

att bifoga och skicka ut enkäten till alla Växjös kommunala förskolechefer och rektorer. 

Enkäten består av fyra olika frågor med olika svarsalternativ. Enkäten tar reda på om man är 

man eller kvinna, hur länge man varit i yrket och om man jobbar i förskola eller grundskola 

samt hur man ser på estetiska lärprocesser. Detta program räknar ut procenten av vad 

deltagarna svarar samt lägger resultaten i ett cirkel diagram.   

 

För att få så lite bortfall som möjligt har vi gjort frågorna i enkäten systematiska och med 

struktur när det kommer till uppbyggandet av frågor och svarsalternativ. Ordet bortfall har två 

betydelser enligt Körner och Wahlgren (2002), nämligen internt och externt bortfall. Externt 

bortfall är personer som inte vill delta eller inte har tid, internt bortfall är de som svarar på en 

del av frågorna och men inte alla (Körner, & Wahlgren, 2002). Arbetets externa bortfall blev 

982 utav 1208 och arbetets interna bortfall är 5 utav 1208.  

 

20 
 



  
 

Enkäten innefattar tydlig struktur och tydliga instruktioner. Frågorna är inte för långa utan 

korta och precisa samt svarsalternativen klara och tydliga.  Enligt Befring (1994) är det viktigt 

att frågorna är relevanta och inte för många. I enkätundersökningen är motivationsarbetet 

viktigt. Detta innebär att vi har förklarat vilka vi är, syftet med vår forskning och hur deras 

deltagande spelar stor roll för denna forskning samt att konfidentialitet och anonymitet ingår. 

Edward Befring (1994) förklarar ett sätt där klasslärare tog ansvar genom att ge information 

och instruktioner för att eleverna skulle svara på en enkät. Eleverna tog enkäten mer på allvar 

tack vare sitt förtroende för sin lärare. Detta kan kopplas till vår forskning då vi skickade ut 

webbenkäten genom mail till förskolechefer och rektorer och på så sätt gav dem förtroendet 

och ansvaret att skicka vidare enkäten till sina pedagoger. Detta kan också vara så att deras 

anställda tog enkäten lite mer på allvar och faktiskt svarade på den. Med tanke på att det var 

vid slutet av terminen och att pedagogerna vid denna tid hade väldigt mycket att göra, trodde 

vi inte att så många skulle svara.     

 

2.1.2 Analysmetod 
 
I forskningsresultaten bör resultaten vara så generella som möjligt. Det innebär att det resultat 

vi får in ska kunna generaliseras till andra personer i det område vi undersöker, vilket i detta 

arbete är kommunala förskolor och grundskolor i Växjö kommun. Undersökning gav enbart 

en svarsfrekvens på 19 % därför kan vi inte generalisera till hela populationen. Detta är en 

alldeles för liten del av populationen för att kunna generaliseras (Patel, & Davidson, 2003).  

 

Att använda sig av webbenkät gör arbetet lite enklare då den räknar ut i procent hur många 

som har svarat i vad och kan därmed räkna ut och jämföras med våra intervjuer. ”Med hjälp 

av statistiska tekniker och sannolikhetsurval kan vi säga något bestämt om populationen 

utifrån information som kommer från ett stickprov av populationen” (Holme, & Solvang, 

1997:195).  

 

2.1.3 Urval  
 
I denna del förklarar arbetet vad det är för personer som representera vår undersökning och att 

våra frågeställningar är helt beroende på urvalet personer. Det innebär att arbetet har inriktat 

sig på personer inom förskola och skola med en pedagogisk utbildning.  
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Enkäten är inriktad till pedagoger med utbildning och har skickats ut till samtliga kommunala 

förskolor och grundskolor i Växjö kommun där pedagoger i de ovan nämnda skolformerna 

jobbar. Undersökningens omfång är alltså inte en liten del av den berörda lärarkåren i det 

geografiska området utan samtliga har blivit tillfrågade om de vill medverka i 

undersökningen. Detta är alltså en såkallad totalundersökning, vilket innebär att vi försöker nå 

hela populationen inom området.   

 
För att ge svar på frågan ”Hur förhåller sig pedagoger till estetiska lärprocesser i förskola och 

skola? måste informationen vara meningsfull och då handlar det om vilken information som 

är viktig och vilka man ska fråga.  

 

2.1.4 Etiskt hänsynstagnade  
 

I den kvantitativa forskningen skickades det ut i mail till förskolechefer och rektorer där 

information om arbetet kommer fram. Här säger vi våra namn samt vårt syfte med vår 

undersökning och att det är valfritt att delta. Vi nämner också att anonymitet och konfidalitet 

gäller i enkätundersökningen. Vi träffade inte förskolechefer/rektorer personligen, inte heller 

lärarna i denna undersökning och det gjorde att deras anonymitet blev desto säkrare. 
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2.2  Kvalitativ forskning  
 

Arbetet förklarar i denna del hur kvalitativ forskning bör ser ut för att ge svar eller synliggöra 

ett problem. Denna del förklarar även hurdan hållning vi hade när vi utförde denna metod.  

 

Kvalitativa studier kan både bestå av låga och höga standardiserade frågor, det innebär att 

intervjupersonen har olika utrymme att svara när du använder dig av låga och höga 

standardiserade frågor. Om frågorna ställs i en bra strukturerad form blir svaret mer 

preciserat, detta är då höga standardiserade frågor. Låga standardiserade frågor innebär att du 

lämnar svar utrymmet mer öppet för diskussion.  

 

Syftet med kvalitativ forskning är att ge svar eller kunna synliggöra ett problem. I intervjun 

var samtalet viktigt.  I samtalet mellan oss och den intervjuade är där vi fått svar på våra 

frågeställningar. För en lyckad intervju bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen med att få 

ihop ett så meningsfullt resonemang i undersökningen. Genom ett lugnt och trevligt samtal 

kände intervjupersonen sig trygg och därför minskade risken att få intervjupersonen att ställa 

sig i försvarsställning. Här höll vi en hermeneutiskt hållning, det innebär att man har en 

medkänsla för att nå förståelse. Att ha medkänsla gav oss en fördel då vi kunde reflektera över 

vår plats som intervjuare och kan därmed välja att vara passiv eller aktiv i intervjun (Patel, & 

Davidson, 2003). Hermeneutiskt är något som arbetet tar upp mer i ”analysmetoden 2.2.1.2”.  

 

2.2.1 Tillvägagångssätt 
 
I denna del går arbetet igenom hur vi går till väga från att bygga upp intervjun till att själva 

mötet sker.   

  

När du gör en kvalitativ intervju kan du använda dig av öppna frågor vilket vi har gjort i detta 

arbete. Intervjuer är en teknik för att samla in fakta som bygger på frågor vi framställt för just 

det problemet vi vill undersöka. Intervjuer är personliga, i detta fall innebär det att den som 

intervjuar träffar personen i ett möte för att ställa frågor om intervjupersonens professionella 

område. Det är viktigt att tänka på hur man formulerar frågor i intervjuer då anonymitet och 

konfidentialitet är viktiga för att intervjupersonerna ska vilja delta (Patel, & Davidson, 2003).  
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Intervjuer består av frågor i ett personligt möte, då har intervjuaren en skyldighet att tänka på 

individerna som medverkar i intervjun. För att göra en undersökning om estetisk lärprocess i 

skolan har vi förklarat syftet med vårt arbete för intervjupersonerna. Vi har förklarat att deras 

bidrag är viktigt och har stor betydelse för resultatet i vår undersökning. I denna kvalitativa 

forskning har vi valt ut personer med lärarutbildning som ger ett relevant innehåll för vårt 

arbete.  

 

Att ge information om intervjun bör ske i flera steg till den som ska bli intervjuad, först brev 

eller mail eller ringa där man förklara syftet med arbetet. I vårt fall så ringde vi och skickade 

mail till intervjupersonerna, här bokar vi även in en tid för själva intervjun. När mötet äger 

rum ska du kunna legitimera dig och igen förklara syftet med arbetet. För att intervjun ska bli 

bra måste man visa intresse och förståelse för den intervjuade. Om den intervjuade känner 

dömd eller kritiserad finns det en stor chans att den intervjuade går in i försvarsställning och 

dina svar blir otillräckliga. Det räcker att du höjer ditt ögonbryn som kan tolkas fel av den 

intervjuade och kanske ställer sig i försvarsställning. För vår del behövde vi inte legitimera 

oss vid mötet men att vi hade respekt och förståelse för den intervjuade och förklarade 

återigen vårt syfte med arbetet (Patel, & Davidson, 2003).  

 

Vi använder oss av en såkallad semistrukturerad intervju, vilket innebär att frågorna är 

strukturerade. Vid alla intervjuer ställs samma frågor. Dock blir svaren inte strukturerade då 

intervjupersonerna har möjligheten att breda ut sitt resonemang. (Patel, & Davidson, 2003).  

 

I arbetets intervjuer börjar inledning med neutrala frågor, exempel på detta är lite bakgrunds 

frågor om själva personen eller om skolan. Likaså är det neutrala frågor i slutet av intervjun 

för att avsluta det på ett tryggt och snyggt sätt för den intervjuade. Dessa frågor finns inte med 

i vår intervjuguide utan detta är vårt förhållningsätt vid mötet. Det är alltså mellan inledning 

och avslut på intervjun där vår forskning sker. Det vi har tänkt på är hur man ställer frågorna, 

passar de in och vilken ordning ska frågorna vara i. Detta kallas för ”tratt-teknik”, detta 

innebär att våra intervjuer börjar med öppna frågor för att senare specificera frågorna mer. 

Detta är en teknik som oftast är bättre för intervjupersonen som då blir mera hemmastad i 

området och får mer tid att tänka och därmed ger bättre svar (Patel, & Davidson, 2003).  

 

2.2.2 Analysmetod 
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I denna del berättar arbetet hur vi analyserar, detta sker genom ett hermeneutiskt 

förhållningsätt i intervjuerna för att besvara våra frågeställningarna.  

 

I arbetet har vi utgått från en hermeneutisk ståndpunkt i analysmetoden. Det innebär att 

genom sin förförståelse, tankar, intryck, känslor och kunskap om ämnet tolka och förstå själva 

undersökningen. Det som vi gör är att ställa helheten i relation till delarna och tänker mellan 

dessa för att få en så fullständig förståelse som möjligt för forskningen (Patel, & Davidson, 

2003).   

 

Från att ha använt både ljudinspelare och anteckningsblock för att kunna komma ihåg vad 

som har sagts. För att sedan granska arbetets intervjuer och därefter transkriberat allt i en text 

för att ta ut citat och viktiga punkter som rör arbetets frågeställning (Holme, & Solvang, 

1997). När intervjuerna är sammanställda ställs detta in i ett resultat som senare presenteras i 

analys och diskussionsdelen.  

 

2.2.3 Urval   
 
I denna del förklarar arbetet vad det är för personer som representera vår undersökning och att 

våra frågeställningar är helt beroende på vilka som svarar. 

 

 Oavsett vilken sorts metod man tänkt göra ska informationen registreras. Detta innefattar att 

upplysningar och kunskaper om företeelser, personer och organisationer. All den information 

som samlas in är helt beroende av arbetets frågeställning. Det är frågeställningen som 

bestämmer vilka enheter som ska vara med och vilka egenskaper man vill få upplysningar om 

(Holme, & Solvang, 1997). Ett exempel på vad en enhet är skulle kunna vara skolan. I detta 

arbete är det pedagoger i skolan som ska undersökas, närmare bestämt de lärare som är 

verksamma i de tidiga skolåren/förskoleklass och förskolan. I intervjuerna är det alltså 

personer med pedagogisk utbildning. Det vi får reda på är kunskaper hos personer i en 

organisation.    

 
För att bäst svara på frågeställningarna har sex personer intervjuats. Två pedagoger på 

förskolan, två pedagoger i förskoleklass och två pedagoger i grundskolan. Skolorna är 

kommunalstyrda och befinner sig i Växjös område. Dessa skolor är inte sammankopplade 

med varandra med undantaget för en skola där vi fick två intervjuer med en 

förskoleklasslärare och en skollärare. Här kommer arbetet in på hur annorlunda skolorna 
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arbetar med just estetiska lärprocesser samt deras överföringar av information till nästa skola 

och hur de ta emot informationen. Detta gör vår undersökningen lite mer intressant och ger 

svar på arbetets frågeställningar. Forskningen lägger ingen vikt på vilken inriktning 

pedagogen har i sin utbildning, utan hur man som pedagog förhåller sig till estetiska 

läroprocesser i sin undervisning och hur man tar emot och för vidare information om barnen 

till nästa stadie.  

 

2.2.4 Etiskt hänsynstagande 
 
I den kvalitativa forskningen bör man har fyra olika etiska riktlinjer. Dessa är samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. I boken ”den kvalitativa 

forskningsintervjun” beskriver de alla fyra riktlinjer. I vår forskning följde vi denna del 

noggrant. Samtycke i en kvalitativ forskning innebär att vi har informerat vårt syfte för 

intervjupersonen samt att deltagandet är frivilligt och att personen har rätt att dra sig ur när de 

vill. Vi har informerat att konfidentialitet är inräknad och vilka som kommer ta del av deras 

utsaga (Kvale, & Brinkman, 2009).  

 

Konfidentialitet i arbetet är viktigt då det är privat information från den intervjuade. Här får 

inte informationen läcka ut eller bli igenkännande för andra. Intervjupersonerna har rätt till ett 

privatliv och ska inte bli utlämnad. I intervjuerna har vi förklarat väl för deltagarna att det 

bara är vi två som tar del av det som sägs och all inspelning och dokumentation raderas efter 

avslutad forskning. Det gäller att skydda intervjupersonens privata integritet för att inte skapa 

rättsliga problem för oss (Kvale, & Brinkman, 2009). 

 

Konsekvenserna med kvalitativ forskning är något som vi tänkte på hela tiden under arbetets 

gång, både innan och efter intervjupersonernas deltagande. Det innebär att genom vår 

forskning tänkte vi på de konsekvenser som kunde uppstå, inte bara för deltagarna utan för 

alla representanter inom det område vi forskade inom. Vi fick tänka på att inte ta med något 

som deltagaren skulle ångra senare, i detta fall såg vi till att inte skriva ner eller ta med för 

personliga eller intima svar utan hur det mer såg ut och fungerade på deras arbetsplats (Kvale, 

& Brinkman, 2009).  

 

Forskarens roll i slutändan är att ha kunskap, erfarenhet i området och att forskningen består 

av hederlighet och rättrådighet. I arbetet har vi haft stor respekt och förståelse för personerna i 
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intervjun, detta medförde ett trevligt samtal med goda resultat. Genom att har varit ärlig och 

förklarat allt innan i både i skrift och samtal har intervjupersonerna varit positiva, trevliga och 

velat vara med i undersökningen (Kvale, S & Brinkman, s 2009).  

 

 

2.3  Kvantitativ och kvalitativ forskning kombineras för fullständig bild 
 

Alan Bryman (1997) skriver i sin bok att kvantitativ och kvalitativ forskning förenas och 

fyller de i eventuella luckor som kan finnas då man enbart använder sig av den ena av de båda 

undersökningsstrategierna. Han menar att den kvantitativa informationen (enkäten) kan 

kombineras med den kvalitativa informationen (intervjuer) för att skapa en helhet. Kvantitativ 

forskning ger en statisk bild och kvalitativ forskning ger en mer processinriktad bild. Bryman 

(1997) forsätter med att den kvantitativa delen är inriktad på forskarnas perspektiv och den 

kvalitativa delen på aktörernas synsätt. Kombineras de två forskningssätten får man bägge 

synsätten och kan då göra en mer träffsäker analys. (Bryman, 1997).    

 

2.4 Arbetsfördelning  
 

I arbetsfördelning i den kvalitativa forskningen har vi varit delaktiga vid i alla tillfällen. Båda 

har tagit del av all litteratur samt att båda har tagit sitt ansvar att ta kontakt med 

intervjupersonerna. Varje gång ett intervjumöte ägde rum tog en på sig rollen att ta hand om 

inspelningen och ställa frågor medans den andra antecknade och ställde följdfrågor om det var 

någon. Vid transkriberingen valde forskarna att dela upp intervjuerna bland varandra, tre 

intervjuer vardera då vi hade totalt sex stycken. I slutändan har båda tagit stort ansvar och 

bidragit med idéer.       

 

I den kvantitativa forskningen gjorde vi allt tillsammans från att forma frågor och 

svarsalternativ till att skriva mail till förskolechefer och rektorer. Till hjälp för att göra frågor 

och svarsalternativ hade forskarna läst på i hur man skapar enkäter i boken 

”Forskningsmetodikens grunder” av Runa patel och Bo Davidson (2003).   
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3 Resultat 
 

I detta avsnitt ska arbetet beskriva det empiriska reslutat av den kvalitativa och den 

kvantitativa undersökningen. Genom denna forskning ska resultatet besvara arbetets 

frågeställningar. - Vad sker i övergången mellan förskola, förskoleklass och skola som kan 

påverka hur man använder estetiska lärprocesser? - Hur förhåller sig pedagoger till estetiska 

lärprocesser i förskola, förskoleklass och skola?  

 

Den kvalitativa forskningen består av sex intervjupersoner varav två pedagoger i förskolan, 

två i förskoleklass och två i grundskolan. I den kvantitativa forskningen har vi skickat ut en 

webbenkät till alla rektorer och förskolechefer i Växjö kommun.  

 
3.1 Kvalitativa forskningsresultat 
 
Arbetet citerar pedagogerna från vad de har sagt i intervjuerna för att vi ska kunna analysera 

detta senare i analysdelen.  

 
I våra intervjuer ansåg alla pedagoger att estetiska lärprocesser är något viktigt och 

betydelsefullt. En av pedagogerna i en grundskola beskrev hur hon såg på estetiska 

lärprocesser följande.  
 

Jätteviktigt tycker jag det är för att det ska vara roligt att gå i skolan, 

skolan är en förvaring, vi förvara våra barn där och de ska fostras där 

och då tycker jag det är viktigt att få in det estetiska, det roliga det 

livfulla och eftersom att lär sig på olika sätt tycker jag det är jättebra att 

använda den estetiska lärprocessen för att tillgodose alla elevers behov.  

Skolpedagog 1 

 

 Det finns en viss skillnad mellan de olika stadierna. I förskolan är de estetiska lärprocesserna 

mer fokuserade på skapandet medans de estetiska lärprocesserna i skolan används som ett 

komplement eller ett hjälpmedel för andra ämnen. På frågan om hur pedagogerna ser på 

estetiska lärprocesser svarade intervjupersonerna följande i kommande citat. En pedagog i 

förskolan berättar hur hon ser på estetiska lärprocesser. 

 
Då jag tycker att det är väldigt viktigt med drama och berättande, jag 

tycker det är viktigt med språket för barnen, och jag bruka dramatisera 
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och berätta sagor och låta barnen göra egna sagor och skriva själva, rita 

själva och dramatisera, men det är ju för att lyfta barnen själv att får dem 

att våga, det är ju de, att få dem att växa helt enkelt. Och sen när man få 

in ”strulpellar” som det finns från början men får man med sig dom i 

detta och på något sätt fokusera på något annat än de dåliga så 

försvinner det av sig självt. Så man behöver inte jobba med det så mycket 

för på något sätt får de inte uppmärksamhet för det. Förskolepedagog 4 

 

En pedagog i förskoleklass ser lite annorlunda på estetiska lärprocesser då detta istället 

används som ett verktyg för att integrera alla ämnena med varandra. ”Det är musik, skapande 

bild, det är de ingredienserna. Att man kan integrera alla ämnen i detta” 

förskoleklasspedagog 5. I förskoleklassen har man strävansmål, det innebär mål som inte 

behöver nås. 

 

En pedagog i en skolklass svarar likt pedagogen från förskoleklassen där estetiska 

lärprocesser används som ett verktyg men i skolklassen är det mer fokus på att nå målen. I 

grundskolan är det början för eleven att hon/han ska uppnå mål för fortsatt skolgång. ”Jag 

känner att det är något viktigt och betydelsefullt och användbart och mycket krävs för att veta 

att man ska använda det estetiska som ett verktyg för att nå andra mål”. Skolpedagog 1 

 

Resultatet visar vissa skillnader mellan de tre stadierna i sättet att se på estetiska lärprocesser. 

I förskolan vill pedagogerna får barnen att växa och utveckla sin personlighet. I förskolan är 

lek och lärande ett faktum för att barnen ska utveckla sig själva och därmed ska kunna klara 

av att vara i förskoleklassen. I förskoleklassen kommer skolämnena in, då musik och bild 

används för att kunna integrera alla ämnen med varandra. Detta är för att förbereda barnen när 

de kommer upp i skolan. I skolan används estetiska lärprocesser som ett verktyg för att nå 

målen som beskrivs i den nya läroplanen. Ett exempel för att visa varför skolan ska använda 

sig utav estetiska läsprocesser står i Lgr 11. ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden.” Lgr 2011:222.  

 

Resultats delen kan exemplifiera genom att presentera hur de i de olika stadierna integrerade 

estetiska lärprocesser i sitt arbetssätt. På vår fråga om hur de iscensätter estetiska lärprocesser 

svarade en av skolklasspedagogerna följande.  
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Ett exempel som vi jobbar med nu är design då man väver in andra 

ämnen också, där får man mäta i matte, tänka, hur mycket material 

behöver man, efterforska, söka på internet, det är bra grundarbete i 

svenska där planering kommer in, man ska ha en grundtanke med det 

hela, att lära sig tänka innan, innan man dyker in i arbetet. Skolpedagog 

1 

 

Här förklarar en pedagog i förskoleklassen ett sätt hur de arbetar med estetiska lärprocesser. I 

det övre blockcitatet kan vi se hur en skola arbetar och nedan kan vi se hur en förskoleklass 

arbetar. Här kan man se en viss skillnad i arbetssätt och tänk. I skolan är det mer fokuserat på 

ämnena.   

 
Nu till våren ska vi jobba med insekter, då har vi fått med skapande skola, 

nu får vi vara med i skolan för första gången i skapande skola. Och då 

har vi haft kontakt med en på kulturskolan som jobbar med insekter och 

då ska vi försöka få dem att göra något med barnen som handlar om 

insekter och gärna fjärilar då, och även kanske åt danshållet. Sen ska vi 

ha en som kommer och berättar om just insekter på ett annat sätt, sen ska 

vi beställa en fjärilslarv som växer och blir en puppa som visar alla olika 

stadier hos just fjärilen. Sen släpper man ut dem när de blir fjärilar. Då 

får barnet följa processen från larv till fjäril. Här målar och skriver vi 

rätt mycket om processen. Sen ska vi måla och titta hur de olika stadierna 

ser ut hos larven. Då är detta temat fjärilar. Förskoleklasspedagog 6 

 

Förskolan arbetar på ett sätt som är annorlunda i jämförelse med de andra skolorna. Här nedan 

ser vi ett arbetssätt, hur en förskolepedagog arbetar med estetiska lärprocesser. Förskolan 

arbetar mycket med natur och tar tillvara på det som finns dem nära. Pedagogerna arbetade 

med att fråga barnen om naturmaterialet. Exempelvis, hur såg stenarna ut? Vad kan man 

använda stenarna till? Osv. Förskolan använde naturmaterialet för att skapa dockor och för att 

sedan dramatisera deras saga med dockan som barnen själva gjort.      

 
Exempelvis, i drama har barnen varit ute och plockat stenar och gjort en 

saga och då gjorde barnen det i naturmaterial där de gjorde dockor. Men 

att just i dramat fick barnen använda sina dockor och dramatisera. Det 

som vi hade sist också var frågor till barnen, exempel, hur ser stenarena 

ut, vad kan man använda dem till. Sen gjorde vi dockteater där de fick 

göra egna dockor av papper, och där skrev barnen sin saga själv och 
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sedan spelade upp vi upp det för föräldrar och andra anhöriga som ville 

komma. Förskolepedagog 3    

 

Pedagogerna i förskolan ser mer till barnets personliga utveckling medan man i förskoleklass 

och skola använder de estetiska lärprocesserna som ett verktyg för att nå mål inom andra 

områden. Detta tror vi beror på att de utgår från olika läroplaner. Förskolans läroplan är inte 

lika målstyrd utan baserar sig på strävansmål.  Att förskoleklassen och skolan jobbar mer med 

de estetiska lärprocesserna som komplement utesluter inte att de jobbar med barns personliga 

utveckling också. Men tyngdpunkten ligger vid att de jobbar med estetiska lärprocesser som 

ett verktyg för att nå andra mål.  
 

3.2 Övergångar 
 

I denna del kommer vi ge svar på vår andra fråga i vår frågeställning. ”Vad sker i övergången 

mellan förskola, förskoleklass och skola som kan påverka hur man använder estetiska 

lärprocesser?” Här kan vi se vad pedagogerna tar till vara på och väljer att inte ta vara på i 

information och i arbetssätt. För att tydliggöra detta har vi citerat pedagogerna för vad de har 

svarat på våra intervjufrågor. När vi kommer till övergångarna i de olika stadierna så svarade 

intervjupersonerna relativt lika när vi frågade om hur de tog tillvara på den information de 

fick och vilken information de förde vidare. Förskolorna fick frågan om hur de 

vidarebefordrade sin information om eleverna till förskoleklassen. Förskoleklassen fick i sin 

tur frågan om hur de tar emot denna information och om de använder sig av deras arbetssätt 

och hur de för vidare sin information till grundskolan och sist hur grundskolan tar emot 

förskoleklassens information.  

 

3.2.1 Övergångar Förskolan 
 
I förskolan svarade samtliga intervjupersoner på frågan ”vilken typ av dokumentation för ni 

vidare till förskoleklassen?”. Pedagogerna svarade att varje barn har en egen portfolio som 

pedagogerna i förskoleklassen får ta del av. I denna portfolio finns barnens egna arbeten och 

pedagogen kan därmed se vad barnet kan och har gjort. Förskolorna fick oftast besök av 

pedagoger från förskoleklassen där de fick lära känna barnen. Någon typ av skriftlig 

dokumentation gavs inget rum, förutom när privatsamtal mellan pedagogen och föräldrarna 

ägde rum där samtalet handlade om hur dagsläget ser ut för barnet. Information om barnen är 
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sekretess lagd och denna information måste förskolan fråga föräldrarna om lov innan man får 

föra den vidare till förskoleklassen.  

 

En av förskolorna stack ut från de andra skolorna, skolan använde sig utav trepartssamtal 

vilket innebär att följande personer ingår, förskolepedagog, barnet, föräldrar och 

förskoleklasspedagog där alla går igenom vad barnet gjort, vad barnet kan, hur utvecklingen 

ser ut och vad som ska göras i framtiden för vidareutveckling. Detta var den enda skolan som 

jobbade på detta vis. Förskolorna var dock skeptiska till om skolan tog vara på deras 

arbetssätt. ”Portfolie om varje barn som ni gärna får bläddra i, vad de gör med den i skolan 

sen tror jag inte de gör så mycket med, men vi förmedlar ju dit” Förskolepedagog 3.  ”Dom 

vill inte ha så mycket i skolan. För dom vill börja om från början. Det är om det är speciella 

behov eller speciella saker man behöver veta”. Förskolepedagog 4  

 

3.2.2 Övergångar Förskoleklass 
 
I förskoleklassen frågade vi vad de tar vara på från förskoleklassen och deras svar är relativt 

lika. De träffas minst en gång på våren och en gång på vintern. I deras träffar pratar de om 

barnen, om vad barnen har gjort och hur de fungerar i grupp. Skriftlig dokumentation är det 

inte mycket av utan det är muntligt som gäller. Det kan hända att pedagogerna skriver ner 

något men detta gäller bara om det är speciella behov hos ett barn. Pedagogerna berättar även 

att de hälsar på hos förskolan och tittar i barnens portfolios där barnens intresse är 

dokumenterat och vad barnen har gjort. Pedagogerna berättade med olika ord men hur de tog 

vara på informationen om eleverna från förskolan. Men deras sätt att ta emot informationen 

var relativt lika. Här nedan förklarar pedagogerna i förskoleklassen hur de tar tillvara på 

informationen om barnen från förskolan. 

  
Vi har en träff på hösten där de berättar lite vad de jobbar med, sen på 

våren har vi överlämning när vi vet vilka som kommer till oss. De 

berättar om varje barn för oss, och vad de har gjort och lite hur barnen 

fungerar i grupp. Förskoleklasspedagog 5 

 

Ja, men vi har ju överlämningssamtal med lärarna på förskolan, men inte 

direkt hur man har arbetat utan det är mer vad förskolelärarna tycker 

man ska veta om. Barnen kommer också och hälsa på hos oss emellanåt 

för att träffa oss för att känna sig lite mer trygga. Förskoleklasspedagog 6 
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När det kom till vilken sorts information det gällde så var det mer den sociala biten och om 

det var någon som stack ut eller hade problem som pedagogen behövde veta. Här säger båda 

förskoleklasspedagogerna att: ”Det är mest sociala bitar och i stort vad de har arbetat med.” 

Förskoleklasspedagog 5 ”Vi får ju alltid överlämningspapper, vi lägger inte märke till något 

speciellt så det är mer om någon sticker ut eller ha problem.” Förskoleklasspedagog 6  

 
När det kom till att vidarebefordra informationen från förskoleklassen till skolan såg vi en 

skillnad. En förskoleklass befann sig i samma byggnad som skolan, så när de skulle föra 

vidare information om barnen var det lättare. Här berättar pedagogen att: ”Läraren kommer in 

en gång i veckan och hälsar på och på så sätt vet läraren mycket om barnen. Även barnens 

portfolio hänger med hela tiden och på så sätt ser lärarna barnens utveckling och intressen” 

Förskoleklasspedagog 6  

 

I den andra förskoleklassen har de inte denna fördel att vara i samma byggnad utan här 

förklarar pedagogen att ” Vi visa ju dem elevernas pärmar där det står vad de gjort och vad 

dem kan, men det är inte alltid att lärarna är så intresserade heller, jag vet inte hur mycket 

tid de lägger på detta.” Förskoleklasspedagog 5. Pedagogen fortsätter med att ”De lärare 

som jag vet som ska ta del av det barnen har gjort, är inte så mycket, för man se de lärarna 

som inte är hemma i området och att de lätt struntar i det då.” Förskoleklasspedagogen 5. 

Denna pedagog har dock mer information att ge till skolans pedagoger. Då förskoleklassen 

förklarar syftet med deras arbetssätt genom att hänvisa till Lgr 11 (Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011). Detta Beskriver förskoleklasspedagogen 5 

med följande citat.  

 
Det är julshowen och vårshowen bland annat och där filmar vi, sen har vi 

dokumenterat under arbetets gång. Sen kör vi den filmen i slutet där alla 

får se, bland annat lärare, och beskriver vad det är vi uppnår med vårt 

arbete utifrån Lgr 11. Så pedagogerna för senare år inte tror att vi bara 

leker utan att vi har följt läroplanen. Förskoleklasspedagog 5 

 

3.2.3 Övergångar Grundskolan 
 
Här är skolorna helt olika, de får olika tid med barnen då en av skolorna sitter i samma 

byggnad. Här beskrivs vilken sorts information de får ta del av och vad pedagogerna tar 

tillvara på från förskoleklassen.   
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En av skolorna hör ihop med en av förskoleklasserna som vi har intervjuat. Här förklarar 

denna pedagog att med klasskonferenser på våren och hösten har de en öppen dialog om vilka 

elever som behöver extra hjälp och annat allmänt som pedagogen bör veta om. ”De elever 

som har behov förs ju det vidare, jag är ju med på det vi kalla för en klasskonferens och då 

för jag egna anteckningar om jag vill och då går man igenom varje barn till viss del.” 

Klasspedagog 2. Pedagogen närvarar även på föräldramöten där annan information skulle 

kunna komma upp som kan vara relevant. Pedagogen är även hos barnen en gång i veckan för 

att prata. I sitt lärarlag jobbar pedagogen med en fritidspedagog som följer barnen hela vägen 

från förskoleklass till skolan. På detta sätt får pedagogen reda på barnens sociala förmåga och 

vad barnen har jobbat med. ”Det är inte så att jag får all den dokumentation, jag vet var den 

finns och det är mer att jag behöver information om vissa barn för att vara förbered, och det 

vet jag innan iomed att jag träffat barnen innan också.” Klasspedagog 2. Här kommer inte all 

information fram men pedagogen vet var informationen finns och kan kolla om det skulle 

vara något. I detta fall är det hos sin medarbetare fritidspedagogen.  

 

Den andra klasspedagogen beskriver att den information som kommer fram inte är hur barnen 

lär sig utan mer vad barnen inte har lärt sig. Förskoleklassens arbetssätt kommer inte heller 

fram i informationen från förskoleklassen mer än när skolpedagogen är och hälsar på i 

förskoleklassen. ”Det är inte så mycket hur de lär sig utan vi får veta mer vad de inte har lärt 

sig eller vad de har svårt för men inte mer hur man kan använda det estetiska för att de ska 

lära sig mer.” Klasspedagog 1. Pedagogen fortsätter med att deras möte med förskoleklassens 

pedagoger samtalar de inte om alla barnen utan det är bara de barn som är i behov av särskilt 

stöd.  

 

Vi har möten med förskoleklassens pedagoger två gånger, en 

gång på hösten och en gång på våren där vi prata om vilka 

elever som är i behov av hjälp. I samband med detta samtal 

skriver vi ner egna noteringar över vilka som behöver hjälp 

och hur barnen är i grupp. Skolpedagog 1 

 
 

3.3 Kvantitativ resultat 
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I den kvantitativa delen av forskningen är det forskningsfrågan hur förhåller sig pedagoger till 
estetiska lärprocesser som ska besvaras. I detta stycke kommer vi att presentera en 
sammanfattning av resultaten i enkätundersökningen. Här presenteras de delar som är 
relevanta för vår undersökning. Övrig information finns bifogade i bilagor.   
 
3.3.1 Alla respondenter  
 
 
1.Kön  

Antal deltagare: 226 

193 (85,4 %): Kvinna 

33 (14,6 %): Man 

 
 
 
 
2. Jag arbetar som pedagog i 

Antal deltagare: 225 

80 (35,6 %): Förskola 

145 (64,4%): Grundskola 

 
3.Jag har varit yrkesverksam som pedagog i  

Kvinna 

Man 

Förskola 

Grundskola 
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Antal deltagare: 224 

39 (17,4 %): 0-5 år 

35 (15,6 %): 5-10 år 

59 (26,3 %): 10-20 år 

50 (22,3 %): 20-30 år 

41 (18,3 %): 30-40 år 

 
 

 
 
 
  

0-5 år 

5-10 år 

10-20 år 

20-30 år 

30-40 år 
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4. 

Hur förhåller du dig till estetiska lärprocesser? 

Antal deltagare: 221 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Jag vet inte riktigt vad estetiska 
lärprocesser är 

Jag vet estetiska lärprocesser är 
men jag känner mig osäker på att 
använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men jag tycker det inte finns 
tid för att använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men tycker inte att vi har 
någon nytta av dem. 

Jag känner mig säker på vad 
estetiska lärprocesser är och 
använder dem i min undervisning 
och kan se nyttan med dem. 

Ja, vi använder oss av estetiska 
lärprocesser men främst som ett 
komplement till annat lärande. 

2 (0,9 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men tycker inte att 

vi har någon nytta av dem. 

80 (36,2 %): Jag känner mig säker 

på vad estetiska lärprocesser är 

och använder dem i min 

undervisning och kan se nyttan 

med dem.  

42 (19,0 %): Ja, vi använder oss 

av estetiska lärprocesser men 

främst som ett komplement till 

annat lärande. 

 

65 (29,4 %): Jag vet inte riktigt 

vad estetiska lärprocesser är. 

25 (11,3 %): Jag vet estetiska 

lärprocesser är men jag känner 

mig osäker på att använda dem. 

7 (3,2 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men jag tycker det 

inte finns tid för att använda dem. 
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Av en population på 1208 personer har vi fått svar från 226 respondenter vilket gör att det 

externa bortfallet är 982 respondenter. Av de 226 som har svarat på vår enkät är det interna 

bortfallet 5 respondenter. Av 226 respondenter var 85,4 % kvinnor och 14,6 % män. Av 225 

respondenter arbetade 35,6% i förskolan och 64,4 % i grundskolan. På frågan hur länge de 

hade varit yrkesverksamma som pedagoger var fördelningen mellan de fem alternativen 

ganska jämn. Av de 224 svaren vi fick in var svarsfrekvensen från 26,3 % till 15,6 % för det 

alternativet med flest svar till det alternativet med minst antal svar i kategorin 

yrkesverksamma år. På vår fjärde och sista fråga om hur de förhåller sig till estetiska 

lärprocesser hade 221 stycken svarat. Det mest slående med detta resultat är att de två 

alternativen som skiljer sig mest åt var de som hade högst svarsfrekvens. 29,4 % hade valt 

svarsalternativet ”jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser” är och 36,2 % hade valt 

alternativet ”jag känner mig säker på vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min 

undervisning och kan se nyttan med dem”. Det alternativ som fick tredje mest i svarsfrekvens 

var ”ja, vi använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett komplement till annat 

lärande” som fick 19,0 % av svaren. Endast 0,9 % tyckte att det inte var någon nytta med 

estetiska lärprocesser och endast 3,2 % ansåg att det inte fanns tid att använda sig av estetiska 

lärprocesser. 

 

3.4 Sammanfattning 
 

I vår analys av enkäten har vi använt oss av ett hypotestest (se bilaga 2 och 3) för att kunna 

avgöra om det finns någon skillnad i svaren mellan man och kvinna och grundskola och 

förskola.  

 

Vid analysen av enkäten märker vi att kvinnor har mer kunskap om vad estetiska lärprocesser 

är än männen då frågorna ”jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är” och ”jag känner 

mig säker på vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min undervisning och kan se 

nyttan med dem” överstiger gränsvärdet (se bilaga 8 och 9). Vi kan också se att pedagogerna i 

förskolan tenderar att välja svarsalternativet ”jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är” 

mer än pedagogerna i grundskolan. Dock är tendensen den omvända på svarsalternativet ”ja 

jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag känner mig osäker på att använda dem” här är det 

istället pedagogerna i grundskolan som har högst svarsfrekvens. I övrigt märker vi inga 

signifikanta skillnader mellan svaren (se bilaga 6 och 7).  
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Om vi delar upp de olika svarsalternativen i tre kategorier, kategori 1 är 

osäkerhetsalternativen som innefattar ”jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är” och 

”ja jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag känner mig osäker på att använda dem”. 

Kategori 2 de negativt alternativen som innefattar ”jag vet vad estetiska lärprocesser är men 

jag tycker inte det finns tid för att använda dem” och ” jag vet vad estetiska lärprocesser är 

men tycker inte vi har någon nytta av dem”. Kategori 3 är de säkra alternativen ”jag känner 

mig säker på vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min undervisning och kan se 

nyttan med dem” och ”ja vi använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett 

komplement till annat lärande”. Då får kategori 1. 40,7 % av svaren kategori 2 får endast 4,1 

% av svaren och kategori 3 får hela 55,2 % av svaren (se ovan under rubriken alla 

respondenter).   

 

Här drar vi slutsatsen att antingen vet man vad estetiska lärprocesser är och låter dem vara en 

integrerad del i sitt arbete eller så vet man inte riktigt vad det är eller är åtminstone så osäker 

att man väljer att inte arbeta med dem. Av de som valde något av kategori 2 svaren var det en 

så liten del att vi kommer lämna dem utanför diskussionen. Visserligen skulle det kunna vara 

så att några av dem som inte valde att svara på hela enkäten skulle ha valt kategori 2 men det 

är bara spekulationer som vi får lämna därhän. Vi skulle också kunna spekulera att de som 

inte riktigt visste vad estetiska lärprocesser är skulle kunna hamna i något av kategori 2 svaren 

i fall de skulle blivit mer utbildade i ämnet. Detta är dock också något som bara blir rena 

spekulationer så vi lämnar dem också därhän. I de olika ålders kategorier ser vi heller inga 

större skillnader mellan de olika kategorierna. Vi ser heller ingen större skillnad mellan de 

olika ålders kategorierna och övriga resultat i webbenkäten.  

 

Slutligen om vi ska besvara vår forskningsfråga, hur förhåller sig pedagoger till estetiska 

lärprocesser lite kort så råder det en osäkerhet bland 40,7 % av respondenterna om vad 

estetiska lärprocesser är och hur de används. Vidare kan man se en viss skillnad mellan män 

och kvinnor samt att det skiljer lite mellan förskola och skola. Det positiva är att 55,2 % har 

goda kunskaper om vad estetiska lärprocesser är. 

 

4 Analys 
 
Under vår utbildning har vi blivit presenterade för en rad olika teorier om lärande. Den teori 

som helt klart har fått mest tid samt setts på mest positivt är den sociokulturella teorin. Vår 
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tolkning av skolans och förskolans läroplaner är att de idag till stor del genomsyras av 

sociokulturella teorier och idéer. Vi har därför valt att bedriva vår forskning med de 

sociokulturella glasögonen på. Vi ska här nedan försöka ge svar på hur pedagoger i de olika 

stadierna förhåller sig till estetiska lärprocesser och hur transitioner kan påverka estetiska 

lärprocesser. 

  

Vygotskij hävdar att det allra viktigaste för pedagoger är att de förbereder barnen för dess 

framtid. Han menar vidare att pedagogerna lägger grunden för den framtida kreativiteten för 

människan genom att låta barnen gestalta skapande och fantasi i nuet. Enligt Vygotskij är vår 

uppgift som pedagoger alltså att styra barnens beteende genom skapande och fantasi så att de 

är förberedda på den framtid som möter dem (Vygotskij, 1995).   

 

4.1 Hur förhåller sig pedagoger till estetiska lärprocesser i förskola, 
förskoleklass och skola?   

 

I vår forskning har vi kunnat se att de pedagoger som har haft goda kunskaper om estetiska 

lärprocesser kan delas upp i två kategorier. De som använder estetiska lärprocesser som ett 

verktyg för att nå kunskap inom andra områden och de som använder de estetiska 

lärprocesserna som en integrerad del av sin undervisning. I våra intervjuer kunde vi se att de 

som använde estetiska lärprocesser mer som ett verktyg var de pedagoger som hade de äldre 

barnen. Detta stämmer överens med Vygotskijs tankar om hur barnet övergår från en period 

där skapande som t.ex. att rita dominerar till att mer ägna sig åt språket och det litterära 

(Vygotskij, 1995). I vår enkätundersökning kunde vi dock inte se på några signifikanta 

skillnader mellan förskolan och skolan vad det gäller de två alternativen där man arbetade 

med estetiska lärprocesser.  

 

När Vygotskij talar om verktyg eller redskap menar han intellektuella och fysiska resurser 

som människan använder sig utav. De här redskapen är inte antingen intellektuella eller 

praktiska till sin natur utan vanligtvis både och (Säljö, 2000). T.ex. skulle detta kunna vara 

sinnliga upplevelser genom estetiken som leder till en ökad förståelse för språk eller 

mattematik. Enligt Vygotskij har estetiken och konsten en dimension i lärandet. Det förhåller 

sig så att estetiska upplevelser främjar ditt inre språk. Estetiken talar till dina känslor och ger 

dig upplevelser och erfarenheter som du sedan har nytta av när du tolkar det yttre språket i 

form av tal eller skrift. Men det stärker också ditt eget yttre språk i tal och skrift (Bråten 
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1998).  Ett exempel på detta skulle kunna vara Peter som ingick i det projekt som två 

amerikanska forskarna utförde. Med hjälp av estetiska lärprocesser kunde Peter förstå att 

skriftspråk är något mer än bara några abstrakta symboler på ett papper. Han förstod att 

skriftspråket faktiskt kunde vara något som han hade nytta av och att det kunde ge honom 

upplevelser som betydde något för honom (Se 1.4 tidigare forskning ). Men att tolka och 

förstå estetik kräver kreativitet i perceptionen från elevens sida och för att frammana denna 

kreativitet behövs ett aktivt arbete från pedagogen (Bråten 1998). Vilket betyder att det är 

viktigt att pedagoger har kunskap om estetiska lärprocesser. Vår tolkning av intervjuerna är 

att alla pedagogerna följer Vygotskijs tankar om barns mognad och att de också använder 

estetiken som en dimension i sin pedagogik. I vår enkätundersökning var det 55,2% som 

använde sig av estetiska lärprocesser som en del av sin pedagogik. De här 55,2% hamnar i 

samma kategori som våra sex intervjupersoner.  I enkätundersökningen visade det sig också 

att mer än 40 % kände en osäkerhet inför estetiska lärprocesser. Att 40% av pedagogerna i vår 

enkätundersökning känner en osäkerhet inför estetiska lärprocesser borde ses som att behovet 

av fortbildning är stort sett ur ett sociokulturellt perspektivet.  

 

4.2 Vad sker i övergången mellan förskola, förskoleklass och skola som 
kan påverka hur man använder estetiska lärprocesser? 

 

Som vi nämnt i stycket ovan menar Vygotskij att barn övergår från ett stadie där de gillar att 

t.ex. rita till att sedan mer intressera sig för språk och litteratur. Av resultatet i vår kvalitativa 

undersökning tolkar vi det som att förskoleklassen inte är så intresserade av barnets lärande i 

förskolan utan snarare ser det som ett nytt kapitel i barnets liv där de mer eller mindre börjar 

om på nytt. För att återgå till vad vi sa i föregående stycke där barnets mognad ses som en 

faktor för hur deras lärande betraktas, så kan också mognadsfaktorn vara något som skolor ser 

som en anledning till att information om barnets tidigare lärande inte är så viktig. Men 

Vygotskij menar också att undervisningen bör byggas upp utav barnets intresse. Han förklarar 

vidare, innan du uppmanar ett barn till någon aktivitet se till att barnet är intresserat, se också 

till att barnet är moget för denna aktivitet. Om du kan fånga barnets intresse betyder det att 

barnet självt kommer att bli aktivt och behöver endast då pedagogen som en slags handledare 

(Lindqvist, 1999).  

 

Ur ett sociokulturellt synsätt borde det då betyda att det är viktigt att ta emot information om 

barnets intresse vid transitioner, då intresset är en ytterst viktig komponent för att ta till sig ny 
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kunskap. Vidare menar Vygotskij att det inte räcker med att skapa ett intresse, han pekar även 

på vikten av att intresset är riktat åt rätt håll. Varken straff eller belöning fungerar för att få ett 

barn intresserat. Men inte heller ett missriktat intresse är gynnsamt, tvärtom kan det vara 

pedagogiskt skadligt hävdar Vygotskij (Lindqvist, 1999). Ett missriktat intresse skulle kunna 

vara ”att ha roligt i skolan” som en av våra pedagoger nämnde i sin intervju. Om ”att ha 

roligt” blir i form av ett felriktat intresse kan detta hämma det som ska läras ut. Vygotskij 

visar ett exempel då en lärare ska lära ut i geografi för en ny klass. Hon tar ut dem i 

omgivningen av fält och kullar då hon ville börja med något som barnen har i sin absoluta 

närhet i hopp om att de skulle kunna koppla och förstå bättre. Men barnen gillade inte alls det 

grepp den nya lärarinnan hade tagit. Barnen förklarade att vår förra lärarinna var mycket 

roligare hon gjorde en massa roliga experiment med oss. Det där med kullar och fälten vet vi 

redan, snälla visa oss lite fyrverkerier istället. Den tidigare lärarinnan hade med tricks och 

experiment förklarat om vulkaner och gejsrar för barnen. Barnen hade blivit väldigt 

intresserade men inte av det som rörde geografi utan själva tricken. Alltså det är viktigt att 

intresset väcks för det som är relevant för undervisningen menar Vygotskij (Lindqvist, 1999). 

Detta betyder att alla de som använder estetiska lärprocesser som ett verktyg faktiskt också 

arbetar efter Vygotskijs teorier, genom att de ledsagar barnen i deras lärande och genom att de 

skapar intresse för det ämne som är relevant. Det vill säga om de lyckas skapa ett intresse som 

inte är missriktat. Det är inte heller frågan om att barnen inte ska ha roligt utan snarare att 

barnens intresse ska vara riktat mot det som är relevant, alltså det ämne man undervisar i.  

 

Enligt Vygotskijs pedagogiska idéer handlar det om att pedagogen ska gynna elevens 

verksamhet. Med detta menar han att en god pedagog måste ha kunskaper om individerna och 

den sociala miljön i vilken de verkar samt att de har en aktiv läromiljö (Vygotskij, 1995).  En 

god läromiljö borde innefatta estetiska lärprocesser då de utgör en dimension i lärandet. Det 

borde också betyda att det är viktigt att få information om alla barns sociala och kulturella 

miljö och inte bara de med problem.  
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5 Diskussion 
 
Här förklarar vi vilka metoder vi använt oss av och hur vi har gjort. Vi har även tagit upp hur 

vi skulle göra vår forskning bättre om tiden fanns. I diskussionen tar vi upp resultaten vi fått 

från vår forskning där vi tolkar och diskuterar samt ger tips om vidare forskning inom 

området.  

 
5.1 Metoddiskussion 
 

I arbetet har vi använt oss av både kvalitativ metod och kvantitativ metod. Vi tycker vi haft 

ont om tid när vi har gjort våra två metoder. Vi skulle kunnat få ut mycket mer av den 

empiriska informationen om vi haft mer tid. I den kvalitativa metoden har vi intervjuat sex 

stycken personer med pedagogisk utbildning. Bland de sex intervjuade fanns det två 

förskolepedagoger, två förskoleklasspedagoger och två grundskolepedagoger. I den 

kvantitativa metoden gjorde vi en webbenkät som vi skickade via mail till rektorer och 

förskolechefer som de senare vidarebefordrade till sina anställda pedagoger. I enkäten var det 

226 personer som svarade utav 1208 personer som utgör populationen i vår 

enkätundersökning. Något annat som vi skulle vilja använda oss av är ”Triangulering” det 

innebär att man kan använda flera olika metoder. Exempel på detta är datainsamling, 

intervjuer, observationer, dagböcker och dokument. I triangulering behövs inte alla men minst 

tre datainsamlingsmetoder. Informationen från dessa sätts sedan samman i analys delen för att 

ge en klarare bild på hur verkligheten ser ut (Patel, R & Davidson, B 2003). Om vi använt oss 

av observation med intervjuerna hade vi kunnat se om intervjupersonerna verkligen använde 

sig av estetiska lärprocesser. En annan positiv aspekt om vi haft observation i vår forskning är 

att vi hade sett hur övergångarna sett ut i de olika stadierna. Detta kräver dock lång tid och 

mycket planering.  

  

5.1.1  Kvalitativ diskussion 
 
I den kvalitativa metoden fick vi ut bra svar på våra frågeställningar då vi hade ett mer öppet 

samtal med intervjupersonerna. Genom att förklara vilka vi var samt syftet med vår 

undersökning var deltagarna intresserade av vår undersökning. Det blev lättare för 

intervjupersonerna att samtala om estetiska lärprocesser när de fick se frågorna som vi skulle 

ställa i förväg. Estetiska lärprocesser är ett stort område och kan ses ur många olika perspektiv 
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så därför skickade vi ut frågorna först för att underlätta samtalet med intervjupersonerna. 

Nackdelarna med intervjuerna var att vi hade så öppna samtal att pedagogerna gärna försvann 

ut på villovägar och det tog en stund att komma tillbaka in på området. I diskussionen kan vi 

ta upp fördelen och nackdelen med att ge intervjupersonerna frågorna innan själva mötet. 

Fördelen med att ge frågorna till intervjupersonen är att de gavs chansen att ta reda på vad 

estetiska lärprocesser är och känna sig mer trygga i samtalet, men vi tog samtidigt bort 

chansen att veta om intervjupersonerna verkligen visste var estetiska lärprocesser innebär. Det 

kunde varit så att personerna vi intervjuade kunde vara en del av den procent som svarade 

”nej, jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är” i enkäten.  

 

Det positiva med kvalitativ metod är att man vet vem som har svarat och att det minskar 

bortfallet av enskilda frågor och att vi kan klarlägga intervjupersonens utsagor. Även att 

bortfallet minskar från personer som har svårt för att svara eller skriva. Det negativa är att det 

både kostar pengar och tid för planerandet av intervjuerna och att vi som intervjuare kan ha 

påverkat intervjupersonen negativt i samtalen då intervjupersonen har sagt det vi vill höra 

utan att själv gå efter sin utsaga.  

 

5.1.2  Kvantitativ diskussion  
 

I den kvantitativa metoden är det intressant då vi först enbart ville ha denna metod i arbetet. 

Det var svårt att veta om alla skulle svara på enkäten och om det skulle bli mer jobb än vad vi 

ville ha från början. Detta gjorde att vi ändrade oss till enbart använda oss av kvalitativ metod 

men att vi ändå skickade iväg webbenkäten av ren nyfikenhet. Efter avslutad tid med 

webbenkäten gick vi in och kollade på hur många som hade svarat. Över 220 personer hade 

svarat på enkäten utav 1208 personer. Detta gav lite mer 1/6 del av hela populationen som vi 

gjorde undersökningen på. Detta resultat gav oss känslan att vi rent etiskt borde ta vara på 

enkäten för att så pass många hade svarat och lagt ner tid på att ge oss en bra bild på hur det 

ser ut i Växjö kommun.  

 

Vi tror att vi fick så pass många svar på enkäten för att vi skickade enkäterna genom 

rektorerna och förskolecheferna. Vi skrev två mail till rektorerna och förskolecheferna varav 

ena mailet skulle vidarebefordras till deras anställda där länken till webbenkäten låg. Vi tror 

att pedagogerna tog det mer på allvar när det kom ett mail från deras chefer än om det hade 

kommit från oss. I själva skapandet av enkäten har vi läst på hur man bäst får folk till att 
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svara. Detta innebar att vi gjorde väldigt enkla, tydliga och strukturerade frågor samt lätta 

självrelaterande svarsalternativ. Att vi tog med enkäten i arbetet gjorde vår forskning 

intressant och relevant till en av våra frågeställningar, nämligen ” Hur förhåller sig pedagoger 

till estetiska lärprocesser i förskola, förskoleklass och skola?”. Det negativa med enkäten är 

att den bara svarar på en av frågeställningarna. Men den ger ett ganska bra statistiskt resultat 

och en anledning till fortsatt forskning inom estetiska lärprocesser tack vare att så många 

pedagoger svarat.  

 

Något annat positivt med vår kvantitativa metod är att vi fick mycket data från många 

respondenter under en bestämd period, det är också billigt och respondenten kan svara när 

hon/han vill under den bestämda tiden. Personen som deltar är mer anonym och kan därmed 

svara ärligare i jämfört med en intervju.  

 

5.2 Vidare forskning 
 

Som vi nämnt i metoddiskussionen skulle triangulering gett oss mer heltäckande bild och 

gjort vår undersökning bättre. Hade vi haft mer tid hade vi gjort en så kallad ”triangulering”. 

Triangulering innebär att vi kan använda flera olika metoder. I vårt arbete hade vi använt oss 

av observation med intervjuerna och enkäten om tiden räckt till. Vi hade då kunnat se genom 

observationen om de verkligen följde det som de hade sagt i själva intervjun om hur de förhöll 

sig till övergångarna  och estetiska lärprocesser. Det hade givit oss en bättre undersökning och 

mer empiriskt material att arbeta med och därmed gett bättre svar inom de frågeställningar 

arbetet har. Detta tillsammans med ett utökat material av respondenter både vad det gäller 

intervjuerna och enkätundersökningen skulle ge forskningen mer validitet. För övrigt skulle 

även forskningen om övergångar behöva utökas, här skulle fler inblandade i skolans 

verksamhet behöva undersökas t.ex. barn, föräldrar, skolledning och skolpolitiker för att på ett 

bättre sätt kunna klargöra varför det ser ut som det gör. Det skulle också vara intressant att ta 

reda på orsaken till att så många faktiskt var osäkra på vad estetiska lärprocesser är och hur 

man använde dem. Här skulle det vara intressant att intervjua personer som är osäkra inför 

estetiska lärprocesser samt att ta en närmare titt på hur det står till med utbildningen i det 

estetiska området vid lärarutbildningarna i Sverige. 

 

5.3 Resultat diskussion 
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I vårt arbete har vi försökt klargöra hur pedagoger i grundskolan, förskoleklass och förskolan 

förhåller sig till estetiska lärprocesser och om något i transitionerna påverkar hur de förhåller 

sig till estetiska lärprocesser. Vi kommer här nedan göra ett försök att koppla ihop 

intervjuerna och enkätsvaren för att få en klarare bild av hur det förhåller sig med estetiska 

lärprocesser i de olika stadierna. Vi ska sedan försöka tolka tillsammans med det vi kom fram 

till i vår analysdel. 

 
5.3.1 Kopplingar intervjuer och enkät 
 
Av de personer vi valde att intervjua visste alla vad estetiska lärprocesser är och om det 

berodde på att de hade fått se intervjufrågorna i förväg eller inte låter vi vara osagt. Vi 

förutsätter att alla visste vad estetiska lärprocesser är och att de använde dem i sin 

undervisning. Det betyder att alla sex respondenter i intervjuerna hamnade i kategori 3 de 

säkra alternativen (se 3.4 Sammanfattning). Om vi sedan skulle försöka dela upp 

intervjupersonerna utifrån hur de besvarade frågan ”hur ser du på estetiska lärprocesser” 

tolkar vi att förskollärarna hamnar i svarsalternativet ”jag känner mig säker på vad estetiska 

lärprocesser är och använder dem i min undervisning och kan se nyttan med dem” och att 

grundskollärarna hamnar i svarsalternativet ”ja vi använder oss av estetiska lärprocesser men 

främst som ett komplement till annat lärande”. Förskoleklasspedagogerna hamnar någonstans 

mitt emellan dessa alternativ men om deras svar ska få representera något alternativ lutar det 

mest åt alternativet ”ja vi använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett 

komplement till annat lärande”.   

 

Desto yngre barn man jobbar med desto mer tenderar man att luta åt alternativet ”jag känner 

mig säker på vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min undervisning och kan se 

nyttan med dem” kan skönjas i intervjuerna men inte i enkäten. I enkäten ser dock 

fördelningen mellan dessa två alternativ ut att vara tämligen likvärdig mellan förskolan och 

grundskolan. I och med att förskolan och grundskolans svar var så lika kan man inte peka på 

något som skulle kunna göra någon skillnad vid transitionerna. Att man kunde skönja en viss 

skillnad i intervjuerna tycker vi heller inte borde ha någon betydelse för transitionerna. I vår 

enkätundersökning såg vi att kvinnor hade bättre kunskaper om vad estetiska lärprocesser är 

än männen. Detta är inget vi kan koppla till våra intervjuer mer än att de vi intervjuade var 

kvinnor och de vet vad estetiska lärprocesser är. I kategori 1, de osäkra alternativen skilde det 

lite mellan grundskola och förskola. Det var fler i förskolan som inte riktigt visste vad 

estetiska lärprocesser är och andra sidan var det fler i grundskolan som valde det andra 
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osäkerhets alternativet där man visste vad estetiska lärprocesser är men inte riktigt vet hur de 

använder dem. Här blir det svårt att göra några kopplingar till intervjuerna då alla 

respondenter var säkra på vad estetiska lärprocesser är. 

 

 

5.3.2 Analys diskussion 
 
I vår analysdel kan vi se tendensen att estetiska lärprocesser mer används som ett verktyg för 

att nå mål inom andra ämnen är beroende av barnets ålder. Detta ser vi inte som något 

negativt utan kanske bara som en naturlig progression som följer barnens mognad. Vi kan 

också förstå hur skolorna skulle kunna tänka i fråga om informationen som förs vidare mellan 

stadierna och att mognad kan vara en parameter de tar hänsyn till när de bedömer att 

information i från tidigare stadie som inte är så viktigt.  Dock borde de också ta i beaktning 

vikten av att de nya pedagogerna har koll på barnets intresse då det är en viktig komponent för 

deras vidare lärande. Då de estetiska lärprocesserna var en av de komponenter som alla våra 

respondenter i vår kvalitativa undersökning använde sig av i sin pedagogik, betyder det att 

kunskapen om barnets intresse för estetiska lärprocesser kan gå förlorad vid transitionen om 

informationen mellan stadierna är bristfällig. Detta är inte så bra anser vi. I läroplanen för 

grundskolan står också följande som pekar på att det är viktigt med ett samarbete mellan 

stadierna. ”Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 

fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.” Lgr 2011:13 

 

En av anledningarna som kom upp angående bristande överföring av information vid 

transitioner var att det var olika krav på sekretess mellan förskolan och förskoleklass. Detta 

anser vi kunna vara en komponent som försvårar överlämnandet av information mellan 

förskolan och förskoleklassen och därmed också försämrar möjligheten till lärande 

överhuvudtaget. I övrigt krävs det vidare forskning vad det gäller transitioner för att få en 

klarare bild över varför skolor inte är så intresserade av informationen från förskolorna. Här 

behövs alla led undersökas från barn och föräldrar till rektorer och skolpolitiker. 

 

5.4 Slutsatser  
 
Att över 40% i vår undersökning visade på en osäkerhet inför estetiska lärprocesser ser vi 

också som ett misslyckande för lärarutbildningen. I Lgr 2011 och i Lpfö reviderad 2010 står 

det tydligt att estetiska lärprocesser ska vara en del av lärandet.  
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I Lgr11 under rubriken ”kunskaper” står det att eleven skall efter genomgången grundskola 

använda sig utav ”estetiska kunskapsområden för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv” 

Lgr 2011:13.  

 

I förskolans läroplan står det ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer 

såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande” Lpfö rev 2010:7.   

 

Skolutvecklare Ulla Wiklund nämner i en artikel i Lärarnas nyheter att det estetiska 

perspektivet går som en rödtråd genom de nya läroplanerna. Hon menar vidare att det nu är 

hög tid att pedagoger blir mer allsidiga och får kompetensutveckling. Hon hävdar att behovet 

av kompetensutveckling och fortbildning är stort (Claesdotter, 2011). Något som vi också kan 

konstatera med vår undersökning där en stor del av pedagogerna visade på en stor osäkerhet 

inför estetiska lärprocesser. Wiklund menar vidare om skolan ska kunna utföra sitt 

kulturuppdrag behövs en estetisk beredskap. För att få behörighet att sätta betyg för 

grundlärare borde det krävas 30 hp i estetiska ämnen menar Wiklund. Även lärare i estetiska 

ämnen behöver uppdatera sin kunskap och bli mer allsidiga enligt Wiklund (Claesdotter, 

2011).  

 
Vår undersökning pekar på att det finns en brist vad det gäller kunskapen om estetiska 
lärprocesser i Växjö kommun. Vi tycker också att vår undersökning visar att överlämnande 
och mottagande av information om eleverna vid transitioner ibland är bristfällig och detta sett 
ur ett sociokulturellt perspektiv kan hämma barns lärande. Dock är detta trots allt en relativt 
liten undersökning och vi vill inte påstå att det vi kommit fram till är några absoluta 
sanningar. För att få ytterligare klarhet i om det verkligen förhåller sig så som resultatet i vår 
undersökning pekar på krävs ytterligare forskning med ett utökat material. 
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7 Bilagor 
 
7.1 Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjuguide – Estetiska läroprocesser 

Hur ser ni på estetiska lärprocesser?  

Hur iscensätter/arbetar ni med estetiska lärprocesser? 

Följdfråga: Hur kopplar ni dessa till elevens kultur/vardag? Tema? Barn intresse?)  

Vilken typ av dokumentation för ni vidare till skolan om elevernas lärande?  

Hur tar ni vara på förskolans/förskoleklassens arbetssätt och information för och om varje 

elev?   
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7.2 Bilaga 2-3 Hypotes i kvantitativ forskning 
 
Bilaga 1 Hypotestest 1 
 
H0: Ingen skillnad mellan könen 
H1: Det finns skillnad mellan könen 

𝑍 =
𝑃1 − 𝑃2

�𝑃(1 − 𝑃) � 1
𝑛1 + 1

𝑛2�
 

 

𝑃 =
𝑃1 + 𝑃2
𝑛1 + 𝑛2

 
Kristiskt Z-värde vid 95% nivån är 1,64 
Fråga 1 = Jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är 
Fråga 2 = Jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag känner mig osäker på att använda dem 
Fråga 3 =  Jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag tycker inte det finns tid för att 
använda dem 
Fråga 4 = Jag vet vad estetiska lärprocesser är men tycker inte att vi har någon nytta av dem 
Fråga 5 = Jag känner mig säker på vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min 
undervisning och kan se nyttan med dem 
Fråga 6 = Ja, vi använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett komplement till 
annat lärande 
 

  Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 P n 
Man 0,364 0,121 0,061 0 0,273 0,182 33 302 

Kvinna 0,283 0,112 0,027 0,011 0,38 0,187 187 906 
Z 3,159 0,351 1,326 0,429 4,172 0,195     

 
Nollhypotesen förkastas för fråga 1 och fråga 5 men accepteras för de övriga frågorna. 
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Bilaga 2 Hypotestest 2 
 
H0: Ingen skillnad mellan könen 
H1: Det finns skillnad mellan könen 

𝑍 =
𝑃1 − 𝑃2

�𝑃(1 − 𝑃) � 1
𝑛1 + 1

𝑛2�
 

 

𝑃 =
𝑃1 + 𝑃2
𝑛1 + 𝑛2

 
Kristiskt Z-värde vid 95% nivån är 1,64 
Fråga 1 = Jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är 
Fråga 2 = Jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag känner mig osäker på att använda dem 
Fråga 3 =  Jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag tycker inte det finns tid för att 
använda dem 
Fråga 4 = Jag vet vad estetiska lärprocesser är men tycker inte att vi har någon nytta av dem 
Fråga 5 = Jag känner mig säker på vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min 
undervisning och kan se nyttan med dem 
Fråga 6 = Ja, vi använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett komplement till 
annat lärande 

  Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 P n 
Förskola 0,351 0,078 0,013 0,013 0,351 0,195 77 500 

Grundskola 0,271 0,132 0,042 0,007 0,368 0,181 144 708 
Z 3,542 2,391 1,284 0,266 0,753 0,620     

 
Nollhypotesen förkastas för fråga 1 och fråga 2 men accepteras för de övriga frågorna. 
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7.3 Bilaga 4 Enkät 
Enkätundersökning för examensarbete 
 
 
 
Sida 1 
 
Kön * 
 

      Kvinna Man 
 
 
Jag arbetar som pedagog i * 
 

       Förskola Grundskola 
 
 
Jag har varit yrkesverksam som pedagog i * 
 

       0-5 år 5-10 år 10-20 år 20-30 år 30-
40 år 
 
 
Hur förhåller du dig till estetiska lärprocesser * 
 

 
       
 
 Jag vet  inte      
riktigt vad 
estetiska 
lärprocesser 
är 

 
 
 
Jag vet vad 
estetiska 
lärprocesser 
är men jag 
känner mig 
osäker på att 
använda dem 

 
 
 
Jag vet vad 
estetiska 
lärprocesser är 
men jag tycker 
inte det finns 
tid för att 
använda dem 

 
 
 
Jag vet vad 
estetiska 
lärprocesser 
är men tycker 
inte att vi har 
någon nytta 
av dem 

 
 
 
Jag känner mig 
säker på vad 
estetiska 
lärprocesser är och 
använder dem i 
min undervisning 
och kan se nyttan 
med dem 

 
 
 
Ja, vi använder 
oss av estetiska 
lärprocesser 
men främst som 
ett komplement  
till annat lärande 
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7.4 Bilaga 5 Enkät kort sammanställning 
Förskolan 

Könsfördelningen bland förskollärarna var 97,5% kvinnor och 2,5% män (bilaga..).  

Denna fördelning är också relevant vad det gäller könsfördelningen bland förskollärare i hela 

landet som ligger på 97 % kvinnor och 3 % män (Statistiska centralbyrån, 2009). Bland 

förskollärarna var det också jämt fördelat mellan de olika alternativen på hur länge de varit 

yrkesverksamma.  

 

Grundskolan  

Könsfördelningen bland grundskollärarna i vår enkätundersökning var 78,6% kvinnor och 

21,4% män som också överensstämmer ganska väl med hur fördelningen ser ut i hela landet 

där det är 75% kvinnor och 25% män (Statistiska centralbyrån, 2008). 

Även här är var fördelningen jämn vad det gäller antal yrkesverksamma år.  

På vår fråga om hur de förhöll sig till estetiska lärprocesser var det återigen samma ordning i 

svarsfrekvensen 37,1%, 26,6% och 18,2%. När vi tittar på hur kvinnorna har svarat på frågan 

hur de förhöll sig till estetiska lärprocesser var det samma ordning i svarsfrekvensen som i de 

tidigare exemplen vi har presenterat. Männen skilde sig dock lite då alternativet ”jag vet inte 

riktigt vad estetiska lärprocesser är” var det alternativet som hade högst svarsfrekvens. 

 

Yrkesverksamma år 0-5 

Av de som varit yrkesverksamma i 0-5 år såg ordningsföljden i svarsfrekvensen ut som hos 

männen i grundskolan det vill säga att ”jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är” fick 

högst svarsfrekvens 35,9% följt av ”jag känner mig säker på vad estetiska lärprocesser är och 

använder dem i min undervisning och kan se nyttan med dem” med 33,3%. Här blev det dock 

delad tredjeplats mellan ”ja vi använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett 

komplement till annat lärande” och ”ja jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag känner 

mig osäker på att använda dem”(bilaga). 

 

 

Yrkesverksamma år 5-10 

Bland de pedagoger som varit yrkesverksamma i 5-10 år såg svarsfrekvensen ut så här: ”jag 

känner mig säker på vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min undervisning och 

kan se nyttan med dem” 44,1% ”ja jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag känner mig 

osäker på att använda dem” och ”jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är” som fick 

57 
 



  
 

20,6% vardera följt av ”ja vi använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett 

komplement till annat lärande” som fick 11,8%. 

 

Yrkesverksamma år 10-20 

Ordningen på de svarsalternativen som var mest frekventa i detta spannet är följande: ”jag vet 

inte riktigt vad estetiska lärprocesser är” 28,8% följt av ”ja vi använder oss av estetiska 

lärprocesser men främst som ett komplement till annat lärande” och ”jag känner mig säker på 

vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min undervisning och kan se nyttan med 

dem” som vardera fick 24,4% sedan kom ”ja jag vet vad estetiska lärprocesser är men jag 

känner mig osäker på att använda dem” som fick 13,6%. Här fick också alternativet ”jag vet 

vad estetiska lärprocesser är men jag tycker inte det finns tid för att använda dem” 6,8% som 

var det högsta i de olika kategorierna av yrkesverksamma år. 

 

Yrkesverksamma år 20-30 

De mest frekventa svaren i spannet 20-30 yrkesverksamma år var: ”jag känner mig säker på 

vad estetiska lärprocesser är och använder dem i min undervisning och kan se nyttan med 

dem” 44,0% följt av ”jag vet inte riktigt vad estetiska lärprocesser är” som fick 30,0% och där 

”ja vi använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett komplement till annat 

lärande” kom som det tredje mest besvarade alternativet på 18%. 

 

Yrkesverksamma år 30-40 

I bland de pedagoger som varit yrkesverksamma i 30-40 år såg svarsordningen bland de mest 

frekventa svaren ut så här: ”jag känner mig säker på vad estetiska lärprocesser är och 

använder dem i min undervisning och kan se nyttan med dem” 38,5% följt av ”jag vet inte 

riktigt vad estetiska lärprocesser är” 30,8% och det tredje mest frekventa svaret var ”ja vi 

använder oss av estetiska lärprocesser men främst som ett komplement till annat lärande” som 

fick 23,1%av svaren. 
 
  

58 
 



  
 

7.5 Bilaga 6 enkät förskola 
1.Kön  

Antal deltagare: 80 

78 (97,5%): Kvinna 

2 (2,5%): Man 

 
 
 
 
2. Jag arbetar som pedagog i 

Antal deltagare: 80 

80 (100 %): Förskola 

(0,00 %): Grundskola 

 

 
 

 

 

  

Kvinna 

Man 

Förskola 
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3.Jag har varit yrkesverksam som pedagog i  

Antal deltagare: 78 

20 (25,6 %): 0-5 år 

10 (12,8 %): 5-10 år 

17 (21,8 %): 10-20 år 

20 (25,6 %): 20-30 år 

11 (14,1 %): 30-40 år 

 
 

  

0-5 år 

5-10 år 

10-20 år 

20-30 år 

30-40 år 
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4.Hur förhåller du dig till estetiska lärprocesser? 

Antal deltagare: 77 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

Jag vet inte riktigt vad estetiska 
lärprocesser är 

Jag vet estetiska lärprocesser är 
men jag känner mig osäker på att 
använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men jag tycker det inte finns 
tid för att använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men tycker inte att vi har 
någon nytta av dem. 

Jag känner mig säker på vad 
estetiska lärprocesser är och 
använder dem i min undervisning 
och kan se nyttan med dem. 

Ja, vi använder oss av estetiska 
lärprocesser men främst som ett 
komplement till annat lärande. 

27 (35,1 %): Jag vet inte riktigt 

vad estetiska lärprocesser är. 

6 (7,8 %): Jag vet estetiska 

lärprocesser är men jag känner 

mig osäker på att använda dem. 

1 (1,3 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men jag tycker det 

inte finns tid för att använda dem. 

 

1 (1,3 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men tycker inte att 

vi har någon nytta av dem. 

27 (35,1 %): Jag känner mig säker 

på vad estetiska lärprocesser är 

och använder dem i min 

undervisning och kan se nyttan 

med dem.  

15 (19,5 %): Ja, vi använder oss 

av estetiska lärprocesser men 

främst som ett komplement till 

annat lärande. 
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7.6 Bilaga 7 Enkät grundskola 
1.Kön  

Antal deltagare: 145 

114 (78,6 %): Kvinna 

31 (21,4 %): Man 

 
 
 
 
2. Jag arbetar som pedagog i 

Antal deltagare: 145 

0 (0,00 %): Förskola 

145 (100%): Grundskola 

 

 
 

 

 

 

 

Kvinna 

Man 

Förskola 

Grundskola 
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3.Jag har varit yrkesverksam som pedagog i  

Antal deltagare: 145 

19 (13,1 %): 0-5 år 

25 (17,2 %): 5-10 år 

42 (29,0 %): 10-20 år 

29 (20,0 %): 20-30 år 

30 (20,7 %): 30-40 år 

 
 

  

0-5 år 

5-10 år 

10-20 år 

20-30 år 

30-40 år 
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4.Hur förhåller du dig till estetiska lärprocesser? 

Antal deltagare: 143 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

Jag vet inte riktigt vad estetiska 
lärprocesser är 

Jag vet estetiska lärprocesser är 
men jag känner mig osäker på att 
använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men jag tycker det inte finns 
tid för att använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men tycker inte att vi har 
någon nytta av dem. 

Jag känner mig säker på vad 
estetiska lärprocesser är och 
använder dem i min undervisning 
och kan se nyttan med dem. 

Ja, vi använder oss av estetiska 
lärprocesser men främst som ett 
komplement till annat lärande. 

38 (26,6 %): Jag vet inte riktigt 

vad estetiska lärprocesser är. 

19 (13,3 %): Jag vet estetiska 

lärprocesser är men jag känner 

mig osäker på att använda dem. 

6 (4,2 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men jag tycker det 

inte finns tid för att använda dem. 

 

1 (0,7 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men tycker inte att 

vi har någon nytta av dem. 

53 (37,1 %): Jag känner mig säker 

på vad estetiska lärprocesser är 

och använder dem i min 

undervisning och kan se nyttan 

med dem.  

26 (18,2 %): Ja, vi använder oss 

av estetiska lärprocesser men 

främst som ett komplement till 

annat lärande. 
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7.7 Bilaga 8 Enkät kvinna 
1.Kön  

Antal deltagare: 193 

193 (100 %): Kvinna 

 (0,00 %): Man 

 
 
 
 
2. Jag arbetar som pedagog i 

Antal deltagare: 192 

78 (40,6 %): Förskola 

114 (59,4%): Grundskola 

 
 

 

 

 

 

 

Kvinna 

Man 

Förskola 

Grundskola 
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3.Jag har varit yrkesverksam som pedagog i  

Antal deltagare: 191 

33 (17,3 %): 0-5 år 

28 (14,7 %): 5-10 år 

49 (25,7 %): 10-20 år 

45 (23,6 %): 20-30 år 

36 (18,8 %): 30-40 år 

 
 

  

0-5 år 

5-10 år 

10-20 år 

20-30 år 

30-40 år 
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4.Hur förhåller du dig till estetiska lärprocesser? 

Antal deltagare: 188 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

Jag vet inte riktigt vad estetiska 
lärprocesser är 

Jag vet estetiska lärprocesser är 
men jag känner mig osäker på att 
använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men jag tycker det inte finns 
tid för att använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men tycker inte att vi har 
någon nytta av dem. 

Jag känner mig säker på vad 
estetiska lärprocesser är och 
använder dem i min undervisning 
och kan se nyttan med dem. 

Ja, vi använder oss av estetiska 
lärprocesser men främst som ett 
komplement till annat lärande. 

53 (28,2 %): Jag vet inte riktigt 

vad estetiska lärprocesser är. 

21 (11,2 %): Jag vet estetiska 

lärprocesser är men jag känner 

mig osäker på att använda dem. 

5 (2,7 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men jag tycker det 

inte finns tid för att använda dem. 

 

2 (1,1 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men tycker inte att 

vi har någon nytta av dem. 

71 (37,8 %): Jag känner mig säker 

på vad estetiska lärprocesser är 

och använder dem i min 

undervisning och kan se nyttan 

med dem.  

36 (19,1 %): Ja, vi använder oss 

av estetiska lärprocesser men 

främst som ett komplement till 

annat lärande. 
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7.8 Bilaga 9 mannen 
1.Kön  

Antal deltagare: 33 

0 (0,00 %): Kvinna 

33 (100 %): Man 

 
 
 
 
2. Jag arbetar som pedagog i 

Antal deltagare: 33 

2 (6,1 %): Förskola 

32 (93,9%): Grundskola 

 
 

 

 

 

 

3.Jag har varit yrkesverksam som pedagog i  

Kvinna 

Man 

Förskola 

Grundskola 
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Antal deltagare: 33 

6 (18,2 %): 0-5 år 

7 (21,2 %): 5-10 år 

10 (30,3 %): 10-20 år 

5 (15,2 %): 20-30 år 

5 (15,2 %): 30-40 år 

 
 

  

0-5 år 

5-10 år 

10-20 år 

20-30 år 

30-40 år 
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4.Hur förhåller du dig till estetiska lärprocesser? 

Antal deltagare: 33 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Jag vet inte riktigt vad estetiska 
lärprocesser är 

Jag vet estetiska lärprocesser är 
men jag känner mig osäker på att 
använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men jag tycker det inte finns 
tid för att använda dem. 

Jag vet vad estetiska lärprocesser 
är men tycker inte att vi har 
någon nytta av dem. 

Jag känner mig säker på vad 
estetiska lärprocesser är och 
använder dem i min undervisning 
och kan se nyttan med dem. 

Ja, vi använder oss av estetiska 
lärprocesser men främst som ett 
komplement till annat lärande. 

12 (36,4 %): Jag vet inte riktigt 

vad estetiska lärprocesser är. 

4 (12,1 %): Jag vet estetiska 

lärprocesser är men jag känner 

mig osäker på att använda dem. 

2 (6,1 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men jag tycker det 

inte finns tid för att använda dem. 

 

0 (0,00 %): Jag vet vad estetiska 

lärprocesser är men tycker inte att 

vi har någon nytta av dem. 

9 (27,3 %): Jag känner mig säker 

på vad estetiska lärprocesser är 

och använder dem i min 

undervisning och kan se nyttan 

med dem.  

6 (18,2 %): Ja, vi använder oss av 

estetiska lärprocesser men främst 

som ett komplement till annat 

lärande. 
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