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En kvalitativ intervjustudie om nio fritidshemslärares syn på- och arbete 

med estetiska lärprocesser. 

Niklas Blom & Johanna Ruohtula-Lundin 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur nio fritidshemslärares ser på- och arbeta med estetiska 

lärprocesser. Studien utgick ifrån tre frågeställningar: Vad kan estetiska lärprocesser innebära för 

fritidshemslärare? Vad kan estetiska lärprocesser bidra med i fritidshemsverksamheten? Hur 

påverkar estetiska lärprocesser lärandet via interaktioner och göranden? För att erhålla oss 

kunskapen om detta ämne gjordes kvalitativa strukturerade intervjuer med nio fritidshemslärare. 

Intervjuerna transkriberades och bearbetades med tematisk analysmetod, med sociokulturellt 

perspektiv som vald teori. Den tematiska analysen genererade i tre teman: Lärandet av det där ”lilla 

extra”, meningsskapande och laborativt lärande. Resultatet av studien visar bland annat på 

fritidshemmets möjligheter att ge näring till barnets inre drivkraft, att upptäcka och utnyttja olika typer 

av kunskaper både på kort- och lång sikt. En del av fritidshemmets verksamhet är det estetiska 

görandet och skapandet, där drivkraften frodas via interaktioner genom lek. 
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Förord 

Vi som genomfört denna studie heter Niklas Blom och Johanna Ruohtula-Lundin och går 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Stockholms universitet. Genom hela 

utbildningen har fritidshemspedagogiken och då just estetiska lärprocesser varit ett stort intresse för 

oss båda. Det är ett arbetssätt som vi upplever som otroligt utvecklande, mångfacetterat i ett lärande 

men framför allt roligt, för alla inblandade. 

Vi vill passa på att tacka alla inblandade i studien, utan er hade vi inte blivit så pass mycket visare. 

Vi vill även tacka vår handledare Mari Kronlund för stöttning och guidning i processen. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Eftersom vi var två som utförde denna studie så har vi försökt att fördela arbete rättvist mellan oss. 

Redan från start hade vi en tydlig dialog kring planeringen. Vi planerade veckovis vad som gällde för 

kommande vecka samt att vi efter varje dag gick igenom dagens och morgondagens agenda. Under 

större delen av studiens gång har vi arbetat och skrivit sida vid sida, och det fåtal gånger som vi arbetat 

på varsitt håll har vi haft tydliga instruktioner samt återkopplat vid dagens slut. Allt skrivet material 

har kontinuerligt skickats mellan oss. All litteratur har lästs, diskuterats och arbetats med tillsammans. 

De använda forskningsartiklarna har vi hittat genom gemensam sökning. Hela processen kring 

förberedelserna och inhämtningen av empirin skedde tillsammans. Transkribering genomfördes på så 

vis, att vi gjorde den första transkriberingen tillsammans för att finna ett gemensamt tillvägagångssätt. 

Sedan fördelandes de återstående åtta intervjuerna mellan oss.   
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Inledning 

Niklas 7 år berättar ett minne från fritidshemmet…”På det stora berget (bestående av potatismos) står 

det magiska trädet (gjort av broccoli). Två köttbullar har tävling upp för potatismosberget men innan 

den ena köttbullen når toppen till det förtrollade broccoliträdet lyckas den stora jätten (Niklas) med sin 

gigantiska gaffel fånga upp den ena köttbullen för att sedan sätta de sylvassa tänderna i honom. Jätten 

Niklas vart mätt och den andra köttbullen lyckades ta sig till det magiska broccoliträdet och fick därför 

önska sig endast en sak, vad som helst. Köttbullen önskade sig att endast få vara tillsammans med sin 

köttbulle kompis, mums vad gott tänkte jätten Niklas. ” 

Johanna 8 år berättar ett minne från fritidshemmet…”Det var julgransplundring på hela skolan, till 

lunch serverade matbespisningen grillkorv med grönt potatismos. Hela lunchrasten gick åt till att klura 

på hur i all sinn dar, de kunde få potatismoset sådär lysande grönt.”   

Vid första anblicken av ovanstående förklarande minnen, kan de tolkas som att det inte är så mycket 

som pågår. Tittar man djupare så kan det anas att det sker någonting mer. Någon typ av utforskande, 

ett eventuellt lärande. Det var det lärandet i periferin som fångade vårt intresse till denna studie. 

Genom det intresset frågade vi oss själva vad någonting ”mer” än det självklara synliga lärandet kunde 

innebära eller betyda för våra minnen och erfarenheter. I vårt fall genom händelser i 

skolverksamhetens vardag.  

I vårt program har vi läst fem kurser fritidshemspedagogik, vilket är utgångspunkten för en 

grundlärare med inriktning mot fritidshem och dess profession. Där ibland lärande i och med estetiska 

uttryckssätt. Tack vare dessa kurser i vårt program har vi utökat vårt intresse och förståelse för hur 

viktigt görandet är i lärandet, samt hur det resulterar i ett mångsidigt uttrycksätt genom hela livet. Det 

har bidragit till en tydligare bild och vetskap kring vad estetiska lärprocesser kan medföra. Det 

tolkningsutrymmet har gett oss ytterligare intresse till att utföra denna studie. Genom den revideringen 

som skedde 2016 av läroplanen så skapades ett kapitel för fritidshemmet där mål för elever ska 

uppnås. Ett av lärandemålen i kapitlet är att eleverna på fritids ska få pröva olika estetiska uttryck samt 

ges möjlighet att diskutera och tolka inom området för estetiska uttryck och möjligheter (Skolverket, 

2017). Ytterligare en del i fritidshemmets uppdrag är att ge barnen många olika möjligheter till 

kommunikation i olika former och tillfällen. För att på så vis ge förutsättningar till att utveckla olika 

egenskaper och kvaliteter som bidrar till den bästa samhällsmedborgare som individen förmår. Varje 

individ ska få utvecklas i sin egen takt efter sina förutsättningar genom olika medel och uttrycksätt, 

enskilt så som i grupp. Då med avsikt att ge användbara verktyg till barnen att finna och att utforska 

sig själva och då skapa möjligheter till utveckling (ibid). 

Här används estetiska lärprocesser. En definition kan vara att lära genom konsten. En djupare 

definition är, ett lärande genom ett aktivt görande där reflektion över olika delar av livet, görs på ett 

konstnärligt och pedagogiskt vis. Detta lärande innefattar både teoretiska och estetiska dimensioner, 

där både sinnliga och intellektuella upplevelser samverkar (von Schantz, 2013). 

Själva ordet estetik har genom tid fått en mångtydig förklaring och innebörd. De vanligaste 

tolkningarna brukar vara förnimmelsekunskap, det vill säga, läran om det sköna med olika 

uppfattningar och förhållningssätt (NE, 2017).  

Innebörden och variationen av ordet estetik har kommit att ha en betydelse för skolans arbete kring 

dessa processer då frågeställningen, -”vad kunskap kan vara”, har getts ett större tolkningsutrymme för 

barnen och en bredare variation i arbetet. Helt enkelt, fler utrymmen för många och mer varierande 
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lärprocesser (von Schantz, 2013). Genom att skapa olika situationer där barnen får träna på varierad 

lek, träna fantasin om och om igen, pröva på och erövra nya erfarenheter, ska skolan bidra till att 

utveckla barnens hela plattform för meningsskapande (Skolverket, 2017). 

 

Bakgrund 

I detta stycke kommer en kort kronologisk bakgrund att förklara fritidshemmets tillkomst där görande 

genom hantverk kommer göra sig synligt. Vilket slutligen leder till, varför det valda ämnet och 

frågeställningarna är relevanta och intressanta att undersöka. 

I människans historia har skolan endast existerat i cirka fem tusen år. Dock var människans förmåga 

att arbeta kreativt och problemlösande, bevisligen egenskaper människan långt tidigare besatt. Dessa 

erfarenheter människan ådrog sig har igenom historien uttryckt sig i en mängd olika lösningar till 

exempel hällristningar och eld. Men det var inte fören på början av 1800-talet då majoriteten av 

befolkningen kom i kontakt med det vi i dag benämner som skolan (Säljö, 2013).  

Tillkomsten av dagens fritidshem tillkom på 1800-talet, och kallades då för arbetsstugor. Anledningen 

till bildandet av arbetsstugor, var på grund av den stora fattigdom som rådde i Sverige på grund av 

industriernas expansion. Det ledde till att många barn skickades ut i arbete eller tiggeri och snatteri för 

att få ihop pengar till familjen, det vill säga, barnen gick inte i skolan i den uträckning de skulle. Syftet 

med arbetsstugorna var att förebygga fattigdom och lösdriveri genom att fostra barnen till arbetare, 

men också för att få dem att gå i skolan. Sysselsättningen i arbetsstugorna efter skoldagens slut var 

bland annat att lära sig olika hantverk som till exempel att laga kläder och skor, eller tillverka föremål 

av bast. Även läxläsning kom att bli en syssla och en naturlig förbindelse till skolverksamheten 

(Munkhammar, 2001; Rohlin, 2001; Hippinen, 2011). 

När barnavårdsnämnden år 1930 fick ansvaret över arbetsstugorna, utvecklades de vidare till något 

som kom att kallas eftermiddagshem. Fokuseringen kring verksamheten förflyttades mer till barnens 

behov av rekreation och meningsfulla sysselsättningar, i kombination med god social utveckling med 

hederligt tänkande och förhållningsätt till demokratiska medborgare (Munkhammar, 2001). 

Under samma tidsera, 1930-talet, hämtades inspiration från den amerikanska pedagogen och filosofen 

John Dewey (1859-1952). Dewey hade i början av 1930-talet lanserat sina idéer om bland annat 

aktivitetspedagogik där hans teorier betonade vikten för individens sociala framsteg. Barnets behov 

skulle ställas i centrum, och skolan skulle ge socialt meningsfulla sysselsättningar som ständigt 

kopplades till individens intresse i det praktiska livet. I skolan likväl som utanför. Det stående 

uttrycksättet ”Learning by doing” förespråkades genom att lära sig problemlösning, kritiskt tänkande 

samt ett aktivt görande. Med inspiration från Dewey och Sveriges införande av en nioårig grundskola 

år 1950, infattade nyckelbegreppen individualisering och aktivitetspedagogik. Vilket kom att innebära 

tillfällen och möjligheter för olika typer av lärande. Både på individuellt och kollektivt plan, genom 

bland annat socialisering och göranden. Detta kom att resultera i ett inflyttande till en utökad 

barnomsorg i skolan (Edengren, 2015), inklusive fritidshemmet. 

Tiden gick och det var inte först fören på 1960-talet fritidshem kom att bli ett begrepp som användes 

och riktade sig till skolbarn mellan 7–10 år. Målet med fritidshemsverksamheten var delvis att 

utveckla och bibehålla en positiv inställning till skolarbetet samt att förhindra skolk. Vidare var 

fritidshemmet en avbildning av de traditionella hemmen som skulle ge en trygg plats för vilsam 

avkoppling, läxläsning, ge utlopp för lusten till fritt skapande samt att utöva sporter eller besöka 
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skogen (Hippinen, 2011). Redan då skymtas de estetiska uttrycksätten, vilket i skolkommissionen 

(SOU 1946:27) från 1946 benämns som en gynnsam nödvändighet för barnens utveckling. Både som 

omedelbar aktivitetsglädje och som ämne för långsiktig personlighetsutveckling. Skolkommissionen 

(SOU 1946:27) nämner även att barnens görande samverkar mellan skolämnena och de estetiska 

uttryckssätten skapar erfarenheter som är gynnsamma hela livet. Ämnen i sig ska inte låta sig 

begränsas till ämnesspecifika, utan förbli mångsidiga och utforskande. Skolkommissionens (SOU 

1946:27) synsätt på skolämnena och estetikens möjligheter kan även skapa goda förutsättningar för 

barnens utveckling i ett tidigt stadie. Genom att tillgå dessa förutsättningar kan lusten komma inifrån, 

att utvecklas till egna individer med personliga egenskaper (SOU 1946:27).  

Säljö (2013) poängterar att undervisning och lärande inte behöver vara synonymer till varandra och 

man behöver inte se undervisningen som orsak till ett lärande. Lärandet är lika naturligt för människan 

som att äta och andas. Det kan ses som en konsekvens av ett mänskligt handlande. Vilket då bör 

förstås som en del av sociala praktiker.  

Enligt ovanstående bakgrund så kan man se att hantverk och de estetiska uttrycken har haft en 

påverkan och plats i de ovannämnda verksamheterna under det senaste tvåhundra åren. Det är dock 

först nu i den reviderade läroplanen som kom 2016 (Skolverket, 2017) som fritidshemmet har fått ett 

eget kapitel med kunskapsmål där barnen ska utveckla förmågor och kunskaper kopplat till estetiska 

uttryck, till exempel: 

• Skapa och uttrycka sig igenom olika uttrycksformer. 

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 

• Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften. 

 

Därav är denna studie både intressant och relevant då lärandet genom ”görandet” har existerat inom 

historien under en väldigt lång tid, då inte endast i skolan. Men det är först nu som barnen på 

fritidshemmen har kunskapsmål som ska nås genom estetiska uttryck enligt gällande läroplan 

(Skolverket, 2017).  

 

Begreppsförklaring 

I denna studie är ”comefortzone” ett återkommande begrepp. Denna benämning är något som vi både 

upplevt och tolkat ur empirin. Tolkningen har framkommit ur det valda teoretiska perspektivet, 

sociokulturellt perspektiv, som då är kopplad till delar av Vygostijs (1995; 1999) och Säljös (2014) 

teorier om kommunikation samt utbytandet av erfarenheter. 

Fritidshemslärarna använde sig av ”comfortzon” som utgångspunkt och en inre trygghet. Denna 

”comfortzone” fungerade som något de kunde falla tillbaka till när de upplevde att de inte räckte till, 

eller inte hade vetskap kring vissa områden. Därför var det lätt för fritidshemslärarna att återgå till det 

dem hade vetskap om. Antingen för att få inspiration kring de områden det själva kände osäkerhet 

inför eller av den anledningen att begränsa sig, för att säkerhetsställa sina egna och framför allt 

barnens möjligheter och förutsättningar till att lära. Alltså är denna ”comefortzone” både för lärarna 

och för barnen, något gynnsamt och begränsade, beroende på omständigheterna. Dock är det något vi 

tolkat att alla innehar, på ett eller annat sätt. Vilket sker i en ständig inre dialog och i en ständig 

process där ens erfarenheter utbytts. 
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Tidigare forskning 

Fritidspedagogik 

I det här stycket kommer vi lyfta forskning som belyser delar av fritidshemmets funktioner för barnen 

samt barnens görande i verksamheten, som tillsammans bildar delar av fritidshemspedagogiken genom 

lärande, lek och estetiska lärprocesser.  

Nationalencyklopedin (2017) förklarar fritidshemmet som en verksamhet inom barnomsorg. Samma 

uppslagsverk förklarar pedagogik som vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, i undervisning 

och i utbildning. 

Rohlin (2013) inramar båda begreppen, fritidshemmet samt pedagogiken och betonar dem som en 

speciell fysisk plats med pedagogiska intentioner genom ett görande. Där verksamheten idag är 

läroplansbunden och även inskriven i skollagen, som en valbar arena för tillbringandet av barnens 

fritid.  

Ljusberg och Johansson (2004) lyfter att, i fritidshemmet sker inte undervisning av traditionell 

karaktär, utan fritidshemmet är en gynnsam lärandemiljö för barn där sociala relationer och 

gemenskap i vardagen utgör ett stort bidragande till lärande, både individuellt och socialt. 

Fritidshemmets varierande möjligheter till lärande ger barnen förmåga att relatera till sig själva och 

andra genom ökat kunnande och ny kunskap. Barns förmåga att relatera till det ”nya” görs inte förrän 

det sätts i olika vardagssituationer. Det är här fritidspedagogiken gör sig synlig. Genom att arrangera 

relevanta livssituationer med hjälp av meningsfulla aktiviteter som till exempel lek och spel. Barnens 

engagemang är positivt för ny kunskap då det är drivkraften i aktiviteterna som då skapar meningsfull 

innebörd. Denna drivkraft är grunden till meningsfullt lärande för varje individ (Ljusberg & 

Johansson, 2004). Vidare menar författarna att barn lär sig samtidigt som kunskap tillämpas. 

Kunskaperna tillämpas även praktiskt, detta växelspel mellan reflektion och kunskapsproduktion 

motiverar och engagerar barn. Barnens direkta återkoppling ger synligt värde av de kunskaper och 

innehåll som just skapats. Detta mångsidiga lärande är enligt Ljusberg och Johansson (2004) en 

färskvara och speciell egenskap för just fritidshemmet (Ljusberg & Johansson, 2004; Ihrskog, 2006). 

Hansson Stenhammar (2015) menar i resultatet av sin studie att lärandet behöver en fantasiprocess. 

Där kunskapen utvecklas i förhållande till fantasins användande samt återanvändande i samband med 

ett fysiskt görande och talande i ständig växelverkan. Fokus ligger i processen och är nödvändigtvis 

inte ämnesspecifikt. Reflekterande, experimenterande och problematiserande behöver inte endast ske 

inom estetiskt lärande utan kan även gynna teoretiska ämnen. Processernas kvalité ligger dock inte 

endast i det estetiska, utan i förhållningsättet till processen av ett lärande. Med inflytande av element 

från de teoretiska ämnena. Författaren menar att en del i undervisningens mål, är att se sig själv som 

en lärande individ med verktyg att styra sina egna lärprocesser oavsett situation.  

Andersson (2014) belyser precis som Hansson Stenhammar (2015) att kombinationen mellan de 

teoretiska ämnena och de estetiska uttrycksätten är fruktsam och gynnar allt lärande. Andersson (2014) 

lyfter även att processerna har en positiv inverkan på barns självförtroende och självkänsla, när 

processernas syfte är tydliga. Tillvägagångsättet kan vara valbara och flexibla.  

Kilvington (2010) lyfter vikten av processens innebörd och vad processen kan innebära. Det handlar 

inte alla gånger om vad barnet gör fysiskt, utan vad som kan upplevevas psykologiskt och att det kan 

ske i flödesform. Genom att identifiera barnets behov så framkommer inte endast barnens engagemang 
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för själva leken, utan även lekens innebörd och syfte. När lekens triggerpunkter kan identifieras kan 

även leken förses med naturliga element för utveckling. Där barnens fantasi kan få expandera och 

utvecklas. Om barnen blir avbrutna har de verktyg att ta vid där de slutade, och återgå till fantasins 

flöde och fortlöpande.  

Kilvington (2010) men även Ihrskog (2006) betonar den nödvändiga och varierande leken som barn 

gör för att hantera sin vardag och för att göra den mer förståelig. Om leken som helhet uteblir så kan 

konsekvenserna bli att, de känslor och upplevelser barnet upplever, utvecklas negativt. Författarna 

menar att, uteblir leken så uteblir emotionell utveckling som då kan ge utlopp på fel sätt, till exempel 

genom dålig självkänsla eller felriktade aggressioner. En långsiktig konsekvens kan vara att det 

påverkar våra barn som för kulturen vidare (Ihrskog, 2006; Kilvington, 2010). 

Kane med flera (Kane & Petrie, 2013; Ljusberg & Larsson, 2014; Kane, 2015a; Kane, 2015b) lyfter 

vikten i planering och dess förhållning kring lek, där aktiviteterna skapar kulturen som barnen kan 

förhålla och ådra sig. Här räknas även materiella objekt in. Aktiviteternas innehåll och planering 

kommer alltid att ha en ständig inverkan på vilka barn som formas. Till och med leken kommer att 

behöva struktur och vara varsamt genomtänkt. Att bejaka barnens lekfullhet genom att skapa många 

förutsättningar för varierad lek, kommer barnen leka mer varierat i en ständig utvecklingsprocess som 

gynnar den kortsiktiga och långsiktiga förståelsen för och i deras vardag.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka fritidshemslärares syn på- och arbete med estetiska lärprocesser i 

fritidsverksamheten. Det frågeställningar vi försöker besvara är: 

• Vad kan estetiska lärprocesser innebära för fritidshemslärare? 

• Vad kan estetiska lärprocesser bidra med i fritidshemsverksamheten? 

• Hur påverkar estetiska lärprocesser lärandet via interaktioner och göranden? 
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Teoretiskt perspektiv 

Under följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, sociokulturellt perspektiv. Det för 

att öka förståelsen kring tolkningarna. I studiens intagna perspektiv fokuseras det på hur människan 

interagerar, samarbetar och organiserar sig i sin omvärld. Människor utvecklas och lär tillsammans 

med sin omgivning samt via interaktioner, där talet är den avgörande faktorn (Vygotskij, 1999; Säljö, 

2014). 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung och baseras på Lev Vygotskijs teori om lärande 

genom socialt samspel bland annat via leken och via talet. Redan från barnets födsel försöker barnet 

att kommunicera med omvärlden genom samspel och interaktion (Vygotskij, 1999). Roger Säljö, den 

svenske förespråkaren av Vygotskijs teorier och professor vid Göteborgs universitet inom pedagogik, 

har bidragit med förståelse inom det sociokulturella perspektivet. Hans viktiga tolkningar återspeglas 

tydligt i denna studie. Han diskuterar bland annat hur människor kan ses som kulturella varelser, som 

samspelar, agerar och tänker tillsammans. Människans särdrag som samspelande, görande och 

kommunikativa individer är något som sker både individuellt plan och i ett samhällskollektiv. Här har 

de materiella resurserna och miljön även stor inverkan. Utgångspunkten i denna studie är att 

undersöka fritidshemslärarnas syn på lärandet, i vårt fall på fritidshemmen, som sker i sociala och 

estetiska sammanhang med just görande och talet i fokus (Vygotskij, 1999; Säljö, 2014). 

Mediering 

Människor är biologiska varelser som tänker och samspelar med varandra i vardagliga aktiviteter. 

Människor är också kulturella varelser som lever i en sociokulturell verklighet som har tillgång till 

hjälpmedel och verktyg av olika slag, till exempel penna och papper till att skriva eller tändstickor för 

att göra eld. Dessa hjälpmedel och verktyg kan ta oss förbi de gränser vi aldrig skulle kunnat bryta, 

med hjälp av människans egna biologiska förutsättningar. Utgångspunkterna för ett sociokulturellt 

perspektiv är lärande, mänskligt tänkande och handlande samt hur individen och gruppen förhåller sig 

till och utnyttjar fysiska samt kognitiva resurser. Fokuset är på människans många olika samspel och 

kommunikationen där emellan (Säljö, 2014). 

Det finns också materiella resurser som vi kan ha användning av när vi ska tänka. Människan till 

skillnad från andra arter kan utmärkas av att kunna utveckla samt använda fysiska och språkliga 

redskap. Hjälpen och samspelet mellan dessa redskap är centralt i ett sociokulturellt perspektiv. 

Redskapen utgör sig vara en viktig del, tillsammans med de kulturella resurser vi använder oss av i 

vårt vardagliga liv. Telefoner, bilar, tv-apparater är bara ett fåtal väldigt viktiga artefakter i olika 

former av fysiska redskap mänskligheten skapat, för att upprätthålla olika aktiviteter eller lösa olika 

problem. Försöker vi förstå tänkande, begreppsanvändning och lärande som delar av mänskliga 

verksamheter, istället för att det är något mänskligheten har i sig, kan agerandet och olika former av 

redskap i flesta fall interagera. Tänkandet ligger inte i artefakterna, men inte heller enbart i huvudet på 

mänskligheten. Ska det kunna förstås hur människan använder kognitiva resurser kan vi inte bortse 

ifrån att människan fungerar i ett samspel med artefakter. Genom utnyttjande av fysiska och 

intellektuella redskap kan vi hantera situationer som annars skulle varit omöjligt att hitta en lösning på, 

vilket är ett av de mest utmärkta dragen i den sociokulturella utvecklingen. Människan har lätt för att 

inhämta kunskap och har förmågan att värna om erfarenheter och använda dessa i sammanhang i 
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framtiden. Lärandet är en flerdimensionell företeelse och en process som både kan förekomma 

individuellt och kollektivt, det vill säga att individer lär, men det sker även i det mänskliga kollektivet, 

till exempel som i skolans värld (Säljö, 2014). 

Lärande genom kommunikation  

Människans sätt att kommunicera är något som inte delas med något annat djur, enligt Lindqvist 

(1999). Vi kommunicerar med varandra genom tal, kroppsspråk, blickar, konst et cetera. Vi kan tala 

utåt med varandra och vi kan tala i tystnad med oss själva inombords. Vi använder oss även av 

kommunikation som ett sätt att förstå och förhålla oss till oss själva, varandra, och till omvärlden, på 

så vis kan vi dela kunskaper och erfarenheter med varandra (Säljö, 2014). Omvärlden är inget 

definitivt som befinner sig direkt utanför människans kropp, enligt Lindqvist (1999). Det är omöjligt 

att avgöra vart inflytandet av omvärldens miljö slutar och kroppens eget inflytande börjar. På så vis är 

människans kropp och sinnen en del i en ständig kommunikation med andra människor och miljöer 

och vice versa. Det är en aktiv tvådelad process som sker i en växelverkan. Kommunikationens många 

sätt är avgörande i ett sociokulturellt perspektiv, den hjälper oss bland annat att och förstå och 

utvecklas tillsammans samtidigt som den hjälper oss att lära och reflektera enskilt (Lindqvist, 1999).       

 

Lek + Kreativitet + Meningsskapande = Estetiska 

lärprocesser  

Smidt (2010) menar att leken spelar stor roll för barn i alla åldrar. Lekens innebörd definieras olika 

beroende på ålder men ofta innebär det någon typ av inlärningsmekanism. Även om lek kan ske både i 

sociala sammanhang eller enskilt så är leken i grund och botten aldrig helt ensam då fantasin tillåter 

gemenskaper, upplevelser och känslor bortom den fysiska verkligheten. När barnen själva kan ta 

kontrollen över leken och kan skapa fantasisituationer innebär det att barnen kan börja skilja på det 

visuella tänkandet mot det förnuftsmässiga eller meningsfulla tänkandet. Barnen börjar då kunna tänka 

och förnimma saker som inte finns närvarande, ett verbalt tänkande skapas. Detta ger uttryck för 

lekens roll i den kognitiva utvecklingen, här spelar fantasin en stor roll. När barn kan låta ett föremål 

eller en situation bli något mer eller något annat än vad de egentligen representerar använder sig 

barnen av tecken och symboler. Det symbolsystemet vi har för kommunikation och för att lösa 

problem är tala, läsa, skriva, teckna, musicera, dansa et cetera. Förmågan att ge objekten eller 

situationerna en inbillad och påhittad innebörd är väldigt viktig just för fantasins fortskridande. Denna 

förmåga att gå förbi det konkreta till det abstrakta visar just på förmågan att tänka verbalt och att 

kunna återskapa bilder och minnen genom erfarenheter (Smidt, 2010). 

Enligt Vygotskij (1995) är människans medvetenhet dynamisk och föränderlig och speglar den kultur 

den verkar och formas i. Medvetandet är i ständig dialog med människans olika tankeformer vilket gör 

att vi bland annat kan skapa och tolka vår föreställningsvärld. Förhållandet mellan reproduktion och 

kreativitet är en ständig process som berör hela människans väsen. Reproduktionen hör ihop med 

minnet och är nödvändigt för människans tänkande medan kreativiteten som gör att människan kan 

skapa nytt är kopplat till fantasin. Fantasin är en medvetandeform som inte har en tydlig gräns mellan 

verkligheten och det metafysiska och som ständigt sker och hör ihop med reproduktionen och 

medvetandet. Denna kombinationsförmåga och växelverkan öppnar upp förståelsen för hur en rikare 



9 

 

verklighet kan berikar fantasin och även vice versa. En berikad fantasi ger möjlighet att berika 

verkligheten. Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor och medvetandet förenar tolkningen med 

en betydelse eller mening. Denna medvetandeprocess är något som sker och görs redan från att 

människan föds, där leken har en stor del i denna process. Barn dramatiserar bland annat genom leken, 

det vill säga tolkar sina upplevelser och ger dem liv på olika vis. Genom leken berättar barn en historia 

där det estetiska och kulturella blir en del av de verktyg barn använder för att uttrycka sig. Genom att 

berika och utmana barnens fantasier med olika uttrycksformer och i olika göranden till exempel 

utklädande och verklighetslekar, använder barnen sina erfarenheter för att ta sig framåt och skapar 

således nya erfarenheter. Estetiska uttrycksätt är ett främjande och mångsidigt arbetsmedel som kan 

återspegla verklighetsuppfattningen. Genom att använda sina erfarenheter i ett görande och skapande 

kan verklighetsuppfattningen återskapas (Vygotskij, 1995). Låt säga att du sett en cirkel, men för att 

symbolen ”cirkel” ska få en betydelsefull mening för dig, så behövs det många olika sammanhang som 

kan skapa erfarenheter vilket gör att du kan sortera olika betydelser för symbolen ”cirkel” och skapa 

en mening och innebörd. Till exempel cirkel; fotboll, måne, köttbullar. 

Begreppet meningsskapande inom ett sociokulturellt perspektiv förklarar hur människan på olika sätt 

fungerar, organiserar och förstår verkligheten den verkar i. Hur människan organiserar världen kan 

bland annat vara genom kategorisering, via känslor, härma andra, genom olika sociala sammanhang 

och socialisering, genom talet et cetera. Men behovet att organisera världen för att göra den förståelig 

och meningsfull ligger i människans natur. Viljan och strävan att organisera världen är något som sker 

på individuellt plan, inom oss och kollektivt. Organiserandet följer oss hela livet, även om det 

utvecklas och kan ändras (Connery, Marjanovic-Shane & John-Steiner, 2010). Eftersom 

meningsskapande verkar på alla plan i människans varande enligt Smidt (2010), så blir människan en 

återspegling av den kultur och tidsera som den lever i. Som influeras av historien, verkar i nuet och på 

så vis skapar framtiden. Vidare kan man betrakta människan som en varelse som ständigt är i 

utveckling och som lär hela tiden, dock mer eller mindre. Ju äldre man blir desto större förförståelse 

har man kring livets många sidor då erfarenheterna är fler (Smidt, 2010).        

Metod 

Under denna rubrik beskrivs vilken metod vi valt att använda oss utav, vilka urval och avgränsningar 

vi gjort. Vi kommer även presentera vårt tillvägagångsätt samt information om de medverkande. En 

utförlig förklaring av genomförandet av insamlad empiri, bearbetning och analysering av data kommer 

göras. Vi kommer även lyfta överväganden kring de forskningsetiska principerna samt diskutera kring 

studiens kvalité och de motgångar vi stött på.  

Val av metod 

I denna studie har vi valt att använda en kvalitativ metod där vi använder oss utav strukturerade 

intervjuer. Kvalitativa metoder har vuxit fram som motsatsen till kvantitativa metoder. Kvantitativa 

metoder innebär att man mäter fenomenens mängd, till exempel ålder, längd, antal et cetera enligt 

Ahrne och Svensson (2011). Författarna nämner att, användandet av kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskapen har en lång och tung tradition bakom sig, vilket dels kan vara anledningen till 
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metodernas variation och definition. Kvalitativ data gäller sådant som en händelse, ett yttrande, en 

bild, beröring eller en smak men kan även användas för att indirekt studera andra fenomen som 

känslor, tankar, upplevelser och intentioner som är svåra att förnimma direkt. Författarna betonar även 

att kvalitativ och kvantitativ analys skiljer sig åt på så sätt att kvalitativa analysen belyser vilka termer 

som används och dess betydelse medan en kvantitativ analys finner hur många gånger en term 

återkommer i materialet som via statistik (Ahrne & Svensson, 2011). 

Med en kvalitativ undersökning får vi som forskare större möjlighet att på ett beskrivande sätt förklara 

och tolka hur andra upplever och uppfattar sin verklighet i förhållande till andra människors genom att 

ställa frågor i form av till exempel en intervju. Det ger möjlighet till att förstå informanternas 

upplevelser och känslor enligt Patel och Davidson (2011). Författarna betonar även att själva syftet 

med kvalitativa intervjuer är att identifiera och upptäcka värden i de uppfattningar intervjupersonen 

har om ett visst fenomen. Patel och Davidson (2011) belyser också att det är viktigt för den som 

intervjuar att vara väl förberedd och veta vad som önskas att ta reda på samt vilken forskningsfråga 

man utgår ifrån innan påbörjad intervju. Viktigt är också att ha miljön i åtanke, vart intervjun ska 

genomföras så intervjupersonen kan känna ett lugn och bekvämlighet för att uttrycka sina upplevelser, 

erfarenheter och känslor för att minimera utformningen och påverkan av svaren (Ahrne & Svensson, 

2011). Av den anledningen valde vi därför att intervjua våra medverkanden på deras arbetsplatser där 

de själva fick välja vart intervjun skulle genomföras.  

Urval och avgränsningar 

För att ta del av fritidshemslärares erfarenheter tog vi kontakt med olika skolor runt om i 

Stockholmsområdet. Först via Stockholms stads hemsida, samtidigt som vi kontaktade skolor vi haft 

kontakt med tidigare. Ingen återkoppling skedde från Stockholms stads hemsida men vi fick bättre 

lycka genom skolor vi varit i kontakt med, totalt fyra skolor, där vi sammanlagt intervjuade nio 

fritidshemslärare. För att få en tillräcklig mängd data att arbeta med är sex till åtta personer minimum 

enligt Ahrne och Svensson (2011). Vi har anpassat intervjutillfällena efter informanternas arbetsplats 

och tid. Varför vi valde fritidshemslärare är för yrkesprofessionen ligger närmast vår egen kommande 

profession. Dock utgick vi från att alla som arbetar i fritidsverksamheten är ”lärare”, det vill säga en 

handledande vuxen person med avsikt att exempelvis hålla aktiviteter för barnen. Utifrån det görs 

ingen vidare yrkeskategorisering. Därför var intervjupersonernas kön, ålder och utbildning inte 

relevant i just denna studie. 

 

Undersökningspersoner 

Vi valde att döpa våra intervjupersoner 1–9, då vi beaktade konfidentialitetskravet som innebär att 

ingen av intervjupersonerna ska kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde även på förhand 

att maila ut både intervjuguiden och samtyckesavtalet till vederbörande för att förbereda och 

effektivisera intervjutillfället. Samtliga informanter är anställda inom fritidshemsverksamheten på 

skolorna och av den anledningen så är informanternas synpunkter och erfarenheter av största intresse, 

där av utgick vi ifrån strukturerad intervjuguide (se bilaga 1). En strukturerad intervjuguide innebär 

öppna frågor där det inte finns rätt eller fel svar, och tanken med det är att skapa förtroende. Genom att 

visa intresse och lyssna på informanternas intressen, erfarenheter och synpunkter kan man 

åstadkomma en djupare förståelse (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Genomförande 

Vi mailade förfrågan om medverkan i vår studie till några skolor via Stockholms stad hemsida, då 

ingen lycka uppstod valde vi att använda oss av ett annat tillvägagångsätt vilket var att ringa våra 

kontakter. Vi presenterade vilka vi var, samt vart vi studerade och att vi håller på med vårat 

examenarbete. Vi berättade även att vi önskade göra enskilda intervjuer som beräknades ta mellan 20–

30 minuter och intervjuns syfte. Vi gav förslag på dagar och tid då vi kunde komma till dem och efter 

hand bokade vi totalt nio intervjuer på fyra olika skolor. Då vi mailat ut intervjuguiden och 

samtyckesavtalet rekommenderade vi de medverkande att läsa igenom intervjufrågorna samt 

samtycket. För att optimera tillfället för alla parter. Väl på plats bad vi informanterna att välja en plats 

för intervjun där de kunde känna sig avslappnade och trygga. Vi började med att presentera oss och 

bad informanterna att läsa igenom och skriva under samtycket. Därefter gick vi igenom punkt för 

punkt forskningsetiska principerna och intervjuns fortlöpande samt tillvägagångsätt via inspelning, 

anteckningar och information om avslutande sammanfattning. Arbetsfördelningen oss emellan gick till 

så att den ena av oss intervjuade och den andra antecknade (Ahrne & Svensson, 2011). Den av oss 

som intervjuade, valdes efter en ärlig bedömning oss emellan. Den ärliga bedömningen gjordes utifrån 

eventuell bekantskap på förekommande skola. Vid intervjuns början introducerade vi intervjuns 

upplägg med hjälp utav sju punkter från intervjuguiden (se bilaga1). I samband med detta betonade vi 

att svaren ej värderades som rätt eller fel samt att svaren som gavs värderades neutralt av oss som 

intervjuare, då intresset låg i intervjupersonernas upplevelser och tankar. Innan inspelningens början 

frågade vi om några funderingar fanns. Sedan startade vi inspelningen och påbörjade med första frågan 

och gick sedan in nummerföljd utan följdfrågor. Valet att utelämna eventuella följdfrågor skedde för 

att optimera specificering kring svaren. I slutet av intervjun gjords en kort summering tillsammans 

med informanterna kring deras svar, vilket bekräftades eller ändrades därefter. Sedan stoppades 

inspelningen. När intervjuerna var klara tackade vi hjärtligt och lämnade sedan skolan. När alla 

intervjuerna var klara påbörjades transkriberingen. 

De motgångar vi stött på var att ingen återkoppling skedde från de skolor vi kontaktade via 

Stockholms stad och där med var vi tvungna att använda oss av de kontakter vi hade tillgodo genom 

eget förvärvat kontaktnät. Då vi besökte fritidshemmen inför intervjuerna var det svårt att förutse om 

vår avlagda tid skulle stämma överens med vår planering då det oftast sker oförutsedda saker i skolans 

värld, vilket det också gjorde och flertalet av besöken drog ut på tiden.   

Databearbetning och analysmetod 

Tematisk analys 

I denna studie har vi använt oss av tematisk analys som metod vid analysering av de insamlade datan. 

Tematisk analys innebär att data identifieras, analyseras samt att man skapar mönster och teman av 

materialet. Hur man hanterar och organiserar datamaterialet görs via sex steg (Braun & Clarke, 2006). 

Steg 1: Bekanta sig med empirin 

Eftersom vi använde oss av inspelat material gjordes en ordagrann transkribering av det inspelade 

materialet till nedskriven text. Det gav en kunskap i materialet samt att det gavs en mer överskådlig 

blick, vilket gör det lättare att sortera ut den information man behöver. Då en transkribering av 

intervjuer gav väldigt mycket sidor och material så läste vi enskilt igenom materialet flera gånger för 

att sedan övergå till att titta och läsa materialet flertalet gånger tillsammans. På så vis fördjupade vi oss 

och kunde tillsammans upptäcka och finna mönster och yttranden som vi fann intressanta (Braun & 
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Clarke, 2006). På så vis kunde vi även se vad som inte var relevant för vår studie och kunde därmed 

enklare sålla bort det icke relevanta, eftersom det är omöjligt att ta med all data i en studie (Trost, 

2010; Ahrne & Svensson, 2011). 

Steg 2: Genererar initiala koder 

Genom att organisera texten i mindre delar och grupper försöker man sedan, ur de olika mönstren som 

upptäckts att skapa koder och som förhåller sig till den forskningsfrågan man har. Vi arbetade 

systematiskt igenom datamaterialet och fokuserade på alla aspekter och mönster kopplade till våra 

frågeställningar, och skapade sedan olika teman. Det finns olika sätt att koda på. Vi gjorde kodningen 

via datorn och i dokumentet genom att färgkoda texten med olika färger som var kopplat till olika 

namngivna mönster som vi skapat en kod- och färgmall på (Patel & Davison, 2003). Sedan skrev vi ut 

alla intervjuerna i färg, för att ytterligare mer överskådligt kunna matcha olika koder (Braun & Clarke, 

2006).  

Steg 3: Sökandet efter teman 

Vi sorterade koderna och samanställde dem till möjliga övergripande teman. Kring de mönster vi 

upptäckte ur vår färgkodning så skrev vi tankar och idéer. På samma sätt som sortering av kategorier, 

fick vi då ytligare tankar och idéer till övergripande teman utifrån våra frågeställningar. Det gav oss 

klarare överblick av potentiella huvudteman samt underteman och även de koder utan relevans till vår 

studie, togs då bort (Braun & Clarke, 2006).  

Steg 4: Granskandet av teman  

Vi granskade all data till befintligt tema och kunde då notera sammanflätande mönster, en typ av 

tematisk karta, som då slogs ihop. Medan visa teman inte hade en naturlig plats och därför sållades 

bort. De teman som inte sammanflätade ett mönster och hade en nära koppling till varandra eller till 

sammanhanget, omarbetades eller sorterades om. Noggrannheten kring skillnaderna mellan 

huvudtemana var i detta skede väldigt viktigt (Braun & Clarke, 2006).  

Steg 5: Definiering och namngivning av teman  

När vi definierat huvudteman skrev vi ner varje temas innehåll kopplat till våra frågeställningar och 

därefter avgränsade vi temat. Slutligen namngav vi temana med relevanta benämningar som ”Lärandet 

av det där lilla extra”, ”Meningsskapande” och ” Laborativt lärande”. Avslutningsvis gjorde vi en 

detaljerad analys av de teman vi skapat (Braun & Clarke, 2006).  

Steg 6: Producering av rapporten  

I vår skriftliga rapport över resultatet i vår studie är syftet att väva samman allt, och presentera datan 

sammanhängande i en tydlig redogörelse där empirin sätts i relation till våra frågeställningar. Med 

datautdrag kommer vi stärka och påvisa det logiska mönstret samt validiteten i vår studie. Genom 

datautdrag och förklaring av våra teman valde vi specifika utdrag som stärkte vårt poängterande. Dock 

gjordes minimala språkkorrigeringar i valda citat för att tydliggöra innebörd och förstå sammanhang i 

empirin (Braun & Clarke, 2006).  

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet forskningsetiska riktlinjer (2017) ska individer som medverkar i forskning 

skyddas från att skadas och från att kränkas enligt individskyddskravet. Forskningen är betydelsefull 

för samhället och medborgarna genom förbättringar av vad den tidigare forskningen kan ha bidragit 

med, exempelvis via hälsa, miljö och livskvalité. Bortsett från den bidragande delen av forskningen, så 

har forskning ett egenvärde i sig, vilket kan beskrivas som en etiskt motiverad uppmaning för fortsatt 
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forskning, det vill säga forskningskravet. Detta kan ses som forskningsetiska problem eftersom det är 

avvägningar mellan dessa krav. Forskare ska utföra god kvalitativ forskning med ett viktigt syfte. 

Samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen och hur forskningen genomförs, samt ta 

hänsyn till vad forskningen syftar mot. Först efter andra världskriget sattes det fart på diskussionen 

kring forsknings etiska frågor och beroende på vilket område forskningen syftade mot så utvecklades 

forskningsetiska kodexar. Kodexarna är en samling av regler som dock inte är juridiskt bindande. 

Kodexarna fick sin centrala ställning inom forskningen genom bidragandet av den mest betydelsefulla 

kodexen, Helsingforsdeklarationen. Helsinforsdeklarationen tillkom med sin första utgåva år 1964, 

men har reviderats eftersom fram till den senaste versionen som tillkom år 2013. Dessa revideringar 

visade sig ha regler och begrepp som även gjorde sig tillämpbara inom flera forskningsområden. 

Dessa regler skulle klargöra för forskarna hur de skulle gå tillväga gentemot försökspersonerna för att 

handla etisk riktigt. Kodexarna tydliggjorde vad forskaren skulle ha i beaktning före forskningens 

genomförande, som information (informationskravet), samt samtycke (samtyckeskravet). Under 

genomförandet skulle forskarna inneha medvetenhet kring olika fallgropar, risker och frågeställningar 

(konfidentialitetskravet) samt efter genomförandet ha publicering och förvaring av material 

(nyttjandekravet) i beaktning. I och med detta så uppmärksammades en mängd etiska frågor inom 

forskningen, där kodexarna bidrog till stor del att skapa en praxis och öka medvetenheten kring 

möjliga etiska problem i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vårt största ansvar under hela studiens gång var att förhålla oss till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska riktlinjer inom humanism-samhällsvetenskaplig forskning för att skydda 

intervjupersonernas integritet före, under samt efter studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla 

de forskningsetiska riktlinjerna uppfylldes informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har använt oss av intervjupersonernas nummer som 

namn, till exempel intervjuperson 1. Vi informerade även om att deltagandet är frivilligt, anonymt och 

att allt material hanteras konfidentiellt och endast för studiens syfte och medverkan, och medverkan 

kan när som helst avbrytas under intervjuns gång. Efter godkännande av uppsatsen där denna studien 

ingår kommer allt inspelat material förstöras. Studien kommer att publiceras och kan därmed läsas 

samt nyttjas. Intervjupersonerna har dessutom möjligheten att få studien via mail (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Studiens kvalitet 

Vetenskapliga kvalitén bedöms efter begreppet tillförlitlighet och kan delas in i tre huvudsakliga och 

för oss användbara kriterier, kongruens, som syftar till att mäta likheten mellan frågorna som avser 

samma sak. Det andra kriteriet, precision, innebär intervjuarens sätt att registrera svar. Det tredje 

kriteriet, objektivitet, skilda intervjuares sätt att registrera svar (Trost, 2010). Våra frågors utformning 

samt registreringsmetod och att vi var två som intervjuade vid olika tillfällen stärker reliabiliteten i 

denna studie (ibid). 

Validiteten i vår studie grundar sig i synen och arbetssättet i estetiska lärprocesser där frågornas 

utformning är öppna och direktkopplade till fritidshemslärarnas erfarenheter kring lärande för barn i 

fritidsverksamheten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att vi ska veta att trovärdighet har uppnåtts i studien så måste vi vara säkra på om informanterna 

upplever att de har uppfattats på rätt sätt. Av den anledningen gjorde vi en sammanfattning i slutet av 

intervjun av informanternas svar samt fick bekräftelse på ifall vi uppfattat och tolkat svaren på ett 

korrekt och rättvist sätt. Vi valde att intervjua fritidshemslärare från olika 



14 

 

skolor/fritidshemsverksamheter kopplat till studiens kontext samt att strukturen kring studiens 

utförande exempelvis gjorda urval, gör att överförbarhetens förutsättningar är goda. Studiens 

pålitlighet bedöms av hur väl vi har beskrivit de olika stegen i forskningsprocessen vilket bevisligen 

visar sig under metoddelen (Trost, 2010; Patel & Davidson, 2011). 

Men att styrka och konfirmera betyder att det på ett tydligt sätt ska framkomma i studien att våra egna 

personliga värderingar i största möjliga mån inte kommer att medvetet påverka resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Val vi gjorde var att inte använda oss av följdfrågor dels för att vi som intervjuare 

inte ville påverka kvalitén på svaren men även för att intervjun skulle bli så jämbördig för alla 

medverkande. Vi betonade innan inspelningens början att det inte fanns något rätt eller fel i deras svar. 

Om inte intervjupersonerna förstod frågeställningarna eller när de sökte efter bekräftelse efter angivet 

svar, så var vår respons konkret och koncis. Det vill säga, vi förtydligade inte frågan vidare, utan 

lämnade dem tolkningsbara för informanten (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010; Ahrne & 

Svensson, 2011; Patel & Davidson, 2011).  

Resultat och analys 

Resultatet för den insamlade empirin kommer i detta kapitel presenteras under tre olika teman. 

Resultatet redovisas med en nära tolkning som utgår ifrån det tidigare nämnda perspektivet 

sociokulturellt, som ser människan som en kommunicerande och samspelande varelse. Resultatet 

utgöras av citat som är informanternas ord. I slutet av varje tema kopplas resultaten till det teoretiska 

perspektivet, för att ge en fördjupad förståelse för tolkningen av empirin.  

Lärandet av det där ”lilla extra”  

När vi frågade fritidshemslärarna, vad estetiska lärprocesser innebar för de och hur dem skulle vilja 

arbeta med estetiska lärprocesser så kopplade majoriteten estetiska lärprocesser till de estetiska 

ämnena som bild, musik och skapande. Men även till olika former av lärande. Majoriteten såg inte 

estetiska lärprocesser som något singulart utan gjorde hela tiden en återkoppling till det estetiska 

ämnet och inre trygghet kopplat till det egna görandet och vetandet, enligt oss kallad en inre 

”comfortzone”. Fritidshemslärarna såg estetiska lärprocesser som någonting fördelaktigt för olika 

läranden.  

Intervjuperson 7 - ”Det är en bra fråga. Estetiska lärprocesser för mig är att man använder sig av de 

estetiska ämnena tänker jag då. Främst bild, musik, ja skapande är väl en del av bild. Att man använder 

sina händer för att skapa något tänker jag, ja huvudet kan det ju också vara om det är musik. Man 

använder de här estetiska uttrycksätterna för att uttrycka sig på det sättet, skulle jag säga.”  

Intervjuperson 8 - ”Ja, det är väl de lärprocesserna eller sättet att lära som inte är strikta. Sitta med en 

bok och köra samma sida upp och ner, utan det här mer som man kallar de estetiska ämnena. Att få in 

det i allt lärande. Det jag tycker fritids är bäst på, det där kompletterande lärande till det traditionella, 

traditionella lektionerna, att man får in skapande som drama, den moderna tekniken. Att låta barnen få 

chansen att använda sig av det som passar dem när de lär sig.” 

Fritidshemslärarna antydde att det estetiska görandet i dessa processer bidrar till barnets utveckling 

och syftade dessutom till att de var gynnsamt för barnen även utanför skolan. Flertalet av 

informanterna önskade mer oavbruten tid, större lokaler där mer omfattande görande samt skapande 
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kunde ske. Det som ville sägas var att informanterna ville ha till exempel mer teman med fler moment, 

digitala verktyg, tydligare samverkan och flera olika arbetssätt då alla var överens om att de skulle 

generera i ett bredare lärande.    

Intervjuperson 9 - ”Jag skulle vilja jobba ännu mer tematiskt med lärarna. Jag skulle vilja jobba i större 

sjok inte titta på klockan så mycket. Det skulle vara önskvärt att ha mera temadagar kring det. Mera i 

mindre grupper och få hålla på liksom över tid där ingen stoppar och bryter. För det tror jag är 

jättejobbigt i dagens skola. Ofta att det är en stress både för oss lärare men framför allt för eleverna. Att 

det är hit och sen är det dit, sen är det blå grupp som ska dit, sen är det röd grupp som ska dit. Det är 

mycket avbrott hela tiden. Vilja komma in i nått flöde så skulle jag vilja jobba mycket mer med. Det blir 

mest kraftfullt när du jobbar över yrkesgrupperna, att det inte blir ”fritids lilla projekt” utan att det blir 

nått som vi gör hela skolan, det gillar jag när vi gör.” 

När vi sedan frågade fritidshemslärarna vad estetiska lärprocesser inte innebar hade majoriteten av 

dem lättare för att svara, att när processen uteblir så är det inte en estetisk lärprocess dock menade de 

att det skedde något estetiskt.   

Intervjuperson 3 - ”De är när de inte är över tid, när de blir klar snabbt, när det inte är en progression i 

processen. Man säger bara nu ska ni göra, man uppnår ett mål på en gång, man ritar ett ansikte, man har 

ett mål, man har ett arbetssätt, men man saknar själva processen.”   

Fritidshemslärarna och Vygotskij (1995) såg på lärandet och resultatet genom estetiken likartat, men 

fritidshemslärarna ansåg att, uteblir processen generas inget utforskat lärande. Vygotskij (1995) 

däremot menar att lärande sker hela tiden, och även om en process uteblir för stunden så kan själva 

estetiska bidra till en inre process. Vidare så menar Vygotskij (1995) att barn dramatiserar världen på 

ett lekfullt sätt samt tolkar erfarenheter, känslor och förenar dessa i en mening med betydelse, vilket 

även fritidshemslärarna betonade. Människans medvetande är i en ständig dialog med olika 

tankeformer, vilket kan göra att vi skapar och tolkar vår föreställningsvärld. Förhållandet mellan 

reproduktionen och kreativiteten är en ständig process i människan. Reproduktionen hör ihop med 

minnet, och kreativiteten är kopplat till människans förmåga till fantasi. Utbytet mellan dessa sker 

ständigt och berikar varandras innebörd. Fantasiprocessen är också en tolkningsprocess med 

mångsidig möjlighet till förvandlingar, omgrupperingar, överdrifter samt avtagande och nyanseringar. 

Grunden för barnens skapande finns redan i leken, och i leken får barnens upplevelser liv och mening. 

Barnen berättar en historia där lek och berättelse hör ihop. De estetiska och kulturella erfarenheterna 

finns med i barnens lek. Det är leken som är grunden i fantasiprocessen, fantasi är grunden i estetiska 

lärprocesser (Vygotskij, 1995). Precis som Vygotskij (1995), betonar Säljö (2014) vikten av 

människans inre dialoger och medvetenden. Hur människan kombinerar kommunikation, göranden 

med erfarenheter för att ta sig framåt och på så vis stärka sig själv och skapa en trygghet inombords. 

Som med tiden kan etableras till ett inre område eller rum, där trygghet och självförtroende är en typ 

av motivation vid olika göranden och sammanhang, som benämningen ”comfortzone”.  

Meningsskapande  

När vi frågade fritidshemslärarna vad fritidshemsverksamheten kan bidrar med i estetiska lärprocesser 

enligt dem och hur viktig de ansåg att läroplanen var för estetiska lärprocesser så lyfte de vikten i de 

många momenten och tillåtande arbetssätten men betonade ytterligare hur viktigt just dessa 

lärprocesser är.  
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Vissa hade ett problem att svara på fritidshemsverksamhetens bidragande medan majoriteten syftade 

till fritidshemsverksamhetens bidragande utvecklar människans egenskaper till att bli en social och 

kulturell varelse. 

Intervjuperson 5 - ”Oj, det är ju jätte mycket det är ett stort ämne. Vi gör dem till bra medborgare när vi 

pratar om regler, vi pratar om hur man är mot varandra, vi pratar mycket om hur man är en bra kompis, 

hur man beter sig och hur man ska vara. Vi gör det både genom att göra det i den fria leken och i den 

styrda leken. Samt att vi provar på allt material som att måla, lera, musik, allt det där ingår ju i det. Det 

är ett stort ämne, man kan ta hur mycket som helst.”              

När det kom till läroplanens innebörd så var spridningen stor bland svaren. En del ansåg att den inte 

alls hade någon större innebörd, en del poängterade att den var helt avgörande samt en del såg det som 

en guidebok som de kunde falla tillbaks på. Men alla var överens om att läroplanen hade en viktig 

betydelse för fritidshemsverksamhetens innebörd.  

Intervjuperson 6 - ”Väldigt viktig. För inom den finns det även hjälplinjer för de som till exempel inte är 

utbildade kanske känner att de inte har koll på läroverket och lgr11 och hela den historien. Då kan man 

lätt ta ut och kolla att, till exempel IKT ingår eller musik och rörelse. Då kan man ta fram något som 

stämmer in på den beskrivningen som vi måste förhålla oss till på fritids. Men jag anser att läroplanen är 

väldigt viktig, och bra att ta hjälp av om man inte kan så mycket om läroplanen. Den finns tillgänglig för 

alla, när som helst, vart som helst. Jag anser att det är ett väldigt bra verktyg som man kan använda sig 

av. Vi som är utbildade, vi kan ta hjälp av det. […] Så läroplanen tycker jag är en väldigt bra grund och 

botten och kolla på, om man är osäker på vad vi har för uppdrag här på fritids.” 

Fritidshemslärarna likväl som Smidt (2010) lyfter att människans behov, vilja och strävan att 

organisera världen meningsfullt är något som följer oss hela livet. Detta meningsskapande sker i 

människans alla skeden på olika sätt vilket gör människan till en direkt återspegling av den kultur och 

tidsera som den verkar i. Dock går det inte att frångå att påverkan av historien influerar nuet och som 

bidrar till framtiden (Smidt, 2010). Estetiska uttrycksätt är en mångsidig arbetsmetod som kan spegla 

verkligheten och på så vis skapa olika erfarenheter hos barnen. Genom att berika och utmana barnens 

fantasier i olika göranden till exempel via drama, skapande eller via den fria- och styrda leken, skapas 

nya erfarenheter och då utökas deras verklighetsuppfattning (Vygotskij, 1995). Några av skolans 

främsta uppgifter, är att ge rätt förutsättningar, med adekvat innehåll och arbetsmetoder. Vilket den 

främsta anledningen är att barnen ska utvecklas som enskilda individer samt kunna förhålla sig till det 

demokratiska samhället barnen verkar i (Skolverket, 2017).  Vilket även fritidshemslärarna antyder om 

och verkar kring, samt de tar även stöd i Smidts (2010) tankegångar om att organisera världen 

förståeligt och meningsfullt.     

Laborativt lärande 

När vi frågade informanterna vad arbetsmaterialet har för betydelse i estetiska lärprocesser antydde 

samtliga att arbetsmaterialet kan fungera både som inspiration och stöd för dem själva. Alla 

fritidshemslärare var överens om att arbetsmaterialet fungerar som ett stöd och har betydelse i 

görandet. Däremot var svaren delade när kom till arbetsmaterialets innebörd samt funktion. 

Intervjuperson 5 - ”Det har faktiskt jättestor betydelse. Jag tycker att, har man rätt redskap och köper in 

rätt material så går det mycket lättare, arbetet är lättarbetat. Har man rätt grejer, så är det ju självklart. 

Här satsar vi mycket på kvalitet, vi köper in dyra grejer, bättre köpa bra grejer. Bättre med bra grejer än 

kvantitet. Det tycker jag vi är bra på, det finns alltid någonting man kan plocka fram. Från att måla till 

musik, till hinderbana, till lek. Vi satsar på jätte mycket grejer, och vi har en bra budget och det är ju 

ganska skönt. Den räcker till i alla fall.”  
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Vad kan arbetsmaterialet ha för betydelse för individen i estetiska lärprocesser, när vi ställde den 

frågan så utgick flertalet från ett laborativt utforskande via direkt interaktion med materialet. Det 

laborativa arbetssättet och materialets betydelse kommer i mötespunkten hos individen vara avgörande 

för nästa steg. Genom att utforska materialets potential krävs att materialet är tillåtande samt 

inbjudande för just det barnet, och om inte, kan negativitet upplevas i form av till exempel 

prestationsångest uppstå.     

Intervjuperson 2 - ”Det tror jag är ganska viktigt, om man upptäcker någonting som man aldrig har 

använt, till exempel lera. Man tittar på olika former, figurer och upptäcker att de var lera, men har inte 

fattat att man kan göra det själv med sina fingrar. Så plötsligt, till exempel, det var inte bra, så gör man 

de till en boll och fortsätter och göra någonting nytt. Så de tror jag på som uttrycksform både för sig själv 

eller för sina idéer.”         

Till sist, när vi frågade vad arbetsmaterialet kunde ha för betydelse för gruppen i estetiska lärprocesser 

svarade informanterna att de sociala interaktionerna och lärandet sker mer kollektivt där materialet inte 

har lika stor betydelse som det sociala samspelet. I grupp blir materialets huvudsyfte att låta barnen 

Inspirera och samarbeta tillsammans menar fritidshemslärarna. Utifrån dessa svar tolkar vi att 

materialet kan fungera som inspiration och stöd. Men är också en aktiv komponent i ett görande, 

betydelsen av materialet för både barn och lärare har en betydelse, men i ett aktivt görande kan samma 

material få ytligare betydelse, ”en betydelse i betydelsen”.     

Intervjuperson 9 - ”Jo men det har stor betydelse eftersom det handlar mycket om gemenskap, om att 

göra saker tillsammans. Att lockas in av andras skapande eller att göra saker tillsammans. Det kan ju 

ensamvargarna komma att bli intresserade av. Jag älskar ju alla former av skapande som man gör 

tillsammans eftersom det gör att de där som alltid känner att det blir så fult, jag är så dålig, jag kan inte 

blir inlockade av andra. Så kan det ofta vara vägen in i någon ny upplevelse. Det har vikt, det är av stor 

vikt.”  

Precis som Säljö (2014) betonar fritidshemslärarna, att vi använder oss av kommunikation på olika sätt 

för att förstå och förhålla oss till oss själva, varandra och omvärlden. Det är på så vis vi kan dela 

kunskaper och erfarenheter med varandra. Genom att utnyttja både fysiska (till exempel en lerklump) 

och sinnerliga, (till exempel minnen) hjälpredskap kan det hjälpa oss att hantera situationer och 

erfarenheter, och på så vis även hjälpa oss i ett återskapande. Då tänkandet inte enbart ligger i 

hjälpredskapen. Tänkandet ligger heller inte enbart i människans huvud, måste vi se till dess samspel 

för att ytligare kunna förstå användandet av människans kognitiva resurser som resulterar i ett lärande 

(Säljö, 2014). 

Genom att ge barnen olika förutsättningar till olika uttrycksmöjligheter på lekfulla sätt, tränas deras 

fantasi, samtidigt utvecklas deras möjlighet att ge verkligheten olika typer av betydelser. Denna 

förmåga att använda fantasin mellan det konkreta och det abstrakta utvecklar förmågan att tänka 

verbalt. Vilket är förutsättningen för att återskapa bilder och minnen genom erfarenheter (Smidt, 

2010). 

  



18 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka nio fritidshemslärares syn på- och arbete med estetiska 

lärprocesser. Studien utgick från dessa frågeställningar: Vad kan estetiska lärprocesser innebära för 

fritidshemslärare? Vad kan estetiska lärprocesser bidra med i fritidshemsverksamheten? Hur 

påverkar det estetiska lärprocesser lärandet via interaktioner och göranden? I diskussionkapitlets 

underrubriker kommer betydelsen för praktiken och professionen belysas, därefter kommer slutsatser 

av undersökningen poängteras och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. Diskussionen 

som följer behandlar studiens analyserade resultat i förhållande till tidigare forskning.  

Lärandet av de där ”lilla extra”  

Enligt fritidshemslärarna kan estetiska lärprocesser innebära ett lärande i samband med de estetiska 

ämnena vilket de ansåg gynnsamt för barnens identitetsutveckling både i skola och på fritiden. Lärarna 

nämner gärna egna intressen inom det estetiska men också deras egna erfarenheter. Flertalet av lärarna 

utgick från sina egna erfarenheter som har genererat ett intresse för något estetiskt. Ur deras intresse 

menar lärarna att ett lärande uppstår som överförs till barnen. Denna skapade ”comfortzone” som 

omfattar en inspirationsbank, självförtroende och en vis bekvämlighet är något lärarna lätt förlitade sig 

på och kunde falla tillbaka till. Vilket tydligt visades i deras förhållningsätt till estetiskt görande. 

Lärarna menar att avsaknad av tiden och de rumsliga möjligheterna skapar fler avbrott under dagen. 

Det resulterar i kortare och mer alldagliga aktiviteter, vilket kan medföra ett visst monotont lärande, då 

lärarna lätt faller tillbaka till sin ”comfortzone” i aktiviteterna. Som inte alltid behöver vara 

fördelaktigt för barnen och deras lärande. Detta kan innebära både en positiv utmaning men samtidigt 

upplevas som en påfrestning i deras arbete. 

Både Kilvington (2010) och Ihrskog (2006) betonar lekens variation som medel för barn att hantera 

sin vardag. Om lekens omfattning begränsas kan barnets emotionella utveckling ta en annan riktning 

som bidrar med negativa känslor. Kane med flera (Kane & Petrie, 2013; Kane, Ljusberg & Larsson, 

2014; Kane, 2015a; Kane, 2015b) belyser vikten av aktiviteternas innebörd och nyanseringar där både 

platsen, tiden, miljön och materialet påverkar fördjupningen i lärandet. Genom att bejaka barnets 

lekfullhet och aktiviteternas potentialer skapas förutsättningar för en kort- och långsiktig process i 

vilka identiteter hos barn vi skapar. Enligt ovannämnda författare så upplevs många barn trivas på 

fritidshemmen och de anpassar sig efter dess miljö. När leken är varierad blir också barnen mer 

varierade och här är fritidshemspedagogiken en avgörande faktor som även den har 

utvecklingspotential. Säljö (2014) betonar även att leken är viktig i barns erfarenhetsutveckling, men 

syftar till att genom leken kan olika betydelser skapas. Som kan ge möjligheter att skapa egna 

individuella rum inombords för inre dialoger och utvecklande av medvetenhet kring sitt eget kunnande 

och görande.    

Meningsskapande 

Fritidshemslärarna syftar till att fritidshemsverksamheten bidrar till att utveckla barnens egenskaper 

till att bli en demokratisk, social och civiliserad individ. De menar att bidragandet gör barnen till bra 

medborgare genom att bland annat regler tas upp. På fritidshemmen pratas det även om hur man är en 

bra kompis samt hur man ska förhålla sig. Detta bidragande kommer enligt fritidshemslärarna ur den 

fria- och styrda leken samt materialet som barnen provar på genom hinderbana, målning, lera, musik et 
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cetera. Gemensamt hos alla fritidshemslärare var att, fritidshemmets kärna utgörs ifrån icke 

traditionellt lärande. 

Fritidshemslärarna poängterar precis som Ljusberg och Johansson (2004) att undervisningen i 

fritidshemmet inte är av traditionell karaktär. Vidare utgörs lärandemiljön gynnsam för barnens 

meningsskapande där nyförvärvade erfarenheter omprövas dagligen i förhållande till nya vardags- och 

livssituationer. Barnens inre drivkraft är grunden för deras eget lärande men utgör även en del i ett 

socialt samspel, en ständig kollektiv växelverkan. Då kunskapen tillämpas praktiskt bör även tid för 

reflektion finnas så innehållet i kunskapen kan engagera barnen och den inre drivkraften kan göra sig 

synlig. Värdet av den synliga nyförvärvade kunskapen gör det lättare för barnen att upptäcka sina egna 

kunskaper vilket även ger näring till deras inre drivkraft. Detta dynamiska lärande är ständigt 

återkommande i fritidshemsverksamheten (Ljusberg & Johansson, 2004; Ihrskog, 2006).  

 

Laborativt lärande   

Hansson Stenhammar (2015) betonar, för att lärande ska ske, behövs en fantasiprocess där kunskap 

kan utvecklas i samband med fysiskt görande och talande. Kunskapens utveckling sker i förhållande 

till fantasins användning och upprepning i en inre dialog. Genom att variera processernas deltagare 

och förhållningsätt till lärandeprocessen, kan barnen se sig själva som lärande individer med egna 

verksamma verktyg. Fritidshemslärarna lyfter precis som Hansson Stenhammar (2015) att 

arbetsmaterialet är jätteviktigt i det estiska görandet samt skapandet. De menar att de inte endast 

påverkar barnen utan även dem själva. Har man rätt material skapar det förutsättningarna att ge barnen 

möjligheten till meningsfullt lärande. Kilvington (2010) diskuterar om att det inte alla gånger 

nödvändigtvis handlar om barnens fysiska görande, utan det är den psykologiska upplevelsen i 

kombination med oavbrutet arbete som kan ta barnets utveckling vidare. Den poäng som Kilvington 

(2010) precis betonade lyfter även fritidshemslärarna, att när det kommer till interaktionen och 

görandet mellan barn och material, är detta experimenterande och utforskande arbetssätt gynnsamt för 

barnens egen lärandeprocess. Där de har möjlighet att utrycka sig för sig själv och för sina idéer, men 

samtidigt ges möjlighet att utrycka sig i grupp. Fritidshemslärarna betonar att i enskilt görande är 

direktkontakt med materialet, det primära, medan i grupp är de det sociala samspelet av störst vikt. 

Materialets betydelse i förhållande till gruppen är att inspirera, vilket fungerar som en inkörsport till 

laborativt lärande. Materialets helhetsfunktion är av stor betydande vikt, även om det kan ha olika 

betydelser i olika sammanhang menar fritidshemslärarna precis som Andersson (2014). Andersson 

(2014) menar att lärprocessernas möjliga positiva inverkan på barnens självförtroende och självkänsla 

ökas när lärandets syfte är tydligt men tillvägagångsätten är mångfasetterade och anpassade. 

Slutsatser 

Resultatet i vår studie påvisar precis som mycket av forskningen gör att fritidshemmet förser olika 

möjligheter för barn att utforska både sig själva, sin omgivning och tillsammans. Genom olika 

göranden upptäcks olika egenskaper som barnen sen kan omvandla till emotionella verktyg och 

erfarenheter. Fritidshemmets möjlighet gör sig synligt genom att ge näring till barnets inre drivkraft 

som barnen kan upptäcka och utnyttja både på kort- och lång sikt, det vill säga, genom alla skeden i 

livet. En del av fritidshemmets verksamhet är estetiskt görande och skapande. Här pratade 

fritidhemslärarna om den värdefulla innebörden som till exempel, att ge tillfällen till barnen att 

utveckla deras inre drivkraft till eget lärande, ge barnen möjlighet till reflekterande samt att skapa 
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grunden till att bli en bra medborgare exempelvis genom att prata om regler eller olika förhållningsätt 

till andra människor. Fritidshemslärarna utryckte en stor önskan och vilja att arbeta mer med dessa 

lärprocesser men upplevde en begränsning i tid och rum. Dock utryckte fritidshemlärarna att 

processernas existerande och oavsett innehåll är gynnsamt i ett skapande precis som forskningen också 

påvisar. Detta bekräftats även av läroplanen som utrycker att barnen ska få chans och möjlighet att 

finna sin egenart (Skolverket, 2017).  

Fritidshemslärarna förlitade sig till stor del på materialet och kopplade väldigt ofta till egna 

erfarenheter av användandet av just detta material. Vilket i sin tur verkade generera aktiviteter för 

barnen då lärarna ansåg att ett lärande faktiskt sker. Fritidshemslärarna gick tillbaka till det vi tidigare 

benämnt som ”comfortzone”. Fritidshemslärarna upplevde mer att själva materialet var processen, inte 

att processen skedde genom materialet. Fritidshemslärarna utryckte att för den enskilda individen var 

den inre dialogen vid interaktionen med materialet det mest primära, medan i grupp var materialet 

sekundärt, men där de sociala samspelens utveckling var i störst fokus. I båda situationerna var det 

viktigt att låta barnen kontinuerligt använda sig av sin fantasi och kreativitet i olika former. 

Betydelsen för praktiken och professionen 

Fritidshemmet erbjuder en lärorik miljö där barnen ges möjlighet till att utvecklande ett mångsidigt 

lärande. Vilka aktiviteter som erbjuds för barnen och vad dessa aktiviteter innehåller är oerhört viktigt 

då lärandet sker hela tiden hos barnen. Vad estetiska lärprocesser kan innebära för varje barn är 

individuellt men att det innebär något är tydligt. Vad fritidshemsläraren lägger för betydelse i dessa 

processer är det som kommer att återspeglas i barnen. Därför kan utforskandet av innebörden och 

potentialen i uttrycket estetiska lärprocesser fördjupa lärandet och bredda kunskapen, kanske inte bara 

hos barnen utan även hos fritidhemslärarna och eventuellt fritidshemsverksamheten. 

Vidare forskning 

Eftersom vår studie utgick ifrån intervjuer om synen på och arbetet med estetiska lärprocesser, skulle 

det vara av intresse att komplettera med observationer för att se hur det faktiskt arbetar med estetiska 

lärprocesserna för att få en bredare helhets bild. Då vi upptäckte att vårt valda ämne var av olika 

definitioner skulle ytligare intervjufrågor kunna fördjupas och nyanseras mycket mer. Nya 

frågeställningar som uppkommit och kan vara av intresse är:  

Varför fritidshemslärarna finner så stort intresse och stöd i arbetsmaterialet som barnen ska använda? 

Varför återgår fritidshemslärarna ständigt till sin ”comfortzone”? Och skulle det kunna bero på 

fritidshemmets vardagliga kultur och struktur med kontinuerliga avbrott eller något annat fenomen?  

Kan planeringen av aktiviteter bli för enformiga beroende på vilken ”comfortzone” läraren har? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Informera om: 

•Vilka vi är som utför studien (kort info). 

•Syftet med studien. 

•Beräknad tid för intervjun ca 20 -30 min. 

•Informera om att intervjun kommer spelas in. 

•Be att få påskrivet samtycke. 

•Samtyckets innebörd. 

•Slutligen, sammanfattning/sammanställning av intervjun (görs vid slutet) 

 

Intervjufrågor: 
Vad innebär estetiska lärprocesser för dig? 

Vad är estetiska lärprocesser inte? 

Hur arbetar ni på ert fritids med estetiska lärprocesser? 

Vad bidrar fritidshemsverksamheten med genom estetiska lärprocesser enligt dig? 

Hur viktig anser du att läroplanen är för estetiska lärprocesser? 

Vad har arbetsmaterialet för betydelse i estetiska lärprocesser? 

Vad kan arbetsmaterialet har för betydelse för individen i estetiska lärprocesser? 

Vad kan arbetsmaterialet ha för betydelse för gruppen i estetiska lärprocesser? 

Hur skulle du vilja arbeta med estetiska lärprocesser? 

Vill du tillägga något? 

 

Tusen tack för hjälpen! 

Vänligen 

Niklas & Johanna
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