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Pernilla Björnsdotter 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger upplever det estetiska skapandet som pågår på 
fritidshemmet för att få en bättre förståelse för fenomenet estetiskt skapande ur pedagogernas 
perspektiv. Två frågeställningar har undersökts, dels vilka upplevelser av fenomenet estetiskt 
skapande som fritidshemspedagoger har i sitt dagliga arbete med barn och dels hur de upplever att det 
estetiska skapandet påverkar barnen. För att ta reda på detta så har en kvalitativ metodansats använts. 
Materialet har analyserats genom en interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Åtta pedagoger som 
arbetar på fyra olika fritidshem i Stockholms län har intervjuats.  

Resultatet visar att pedagogerna upplever att det estetiska skapandet antingen sker genom styrda 
aktiviteter där skapandet ofta förknippas med årstider, högtider och traditioner. Eller att skapandet sker 
genom spontana skapandetillfällen där pedagogernas roll är att anpassa sig till barnens intressen och 
möta deras önskemål. Resultatet visar även hur pedagogerna upplever att det estetiska skapandet 
påverkar barnens välbefinnande, kreativitet och kommunikation. 

De slutsatser som framkom var att pedagogerna visade sig ha en positiv inställning till det estetiska 
skapandet. En annan slutsats var att pedagogerna uttryckte att fritidshemmet borde erbjuda fler 
möjligheter till friheter i det estetiska skapandet.  
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Förord 
Författaren har studerat på Stockholms Universitet till Grundlärare med inriktning mot fritidshem, 
ingång bild. Det utbildningen har gett är en bred kompetens och kunskap som förberedelse till att 
arbeta på och utveckla Sveriges fritidshem, utbildningen har även gett kunskaper till att undervisa i 
ämnet bild i årskurs F-6. Den här uppsatsen kom till på grund av ett stort intresse för bildämnet samt 
intresse för det mångfacetterade estetiska skapande som pågår i fritidshemmet. Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen som har ingått i utbildningen så har författaren varit på tre olika 
skolor. Detta har varit väldigt givande eftersom det har gett en stor inblick i skolans verksamhet och 
kring hur dessa fritidshem har tagit sig an målet att erbjuda estetisk verksamhet på fritidshemmet. 
Nyfikenhet har väckts genom mötet med dessa olika skolor och dess personal, samt genom 
observationer kring hur man arbetar med det estetiska skapandet i fritidshemmet.  

Jag vill tacka de människor jag har mött genom min verksamhetsförlagda utbildning, ni har gett mig 
inspiration och väckt upp frågor och nyfikenhet kring ämnet för den här uppsatsen. Jag vill tacka 
lärarna på barn och ungdomsvetenskapliga institutionen för all kunskap som de delat med sig av. Ett 
stort tack till de åtta pedagoger som med sin tid, kunskap och med sitt engagemang ställt upp och 
blivit intervjuade. Med era erfarenheter har ni bidragit med mycket information kring ämnet och varit 
till gagn för studien. Utan er insats hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Tack till min 
handledare Constanze Ackermann-Bostöm för värdefulla kommentarer och för handledning. Även 
tack till nära och kära för ert stöd i skrivandet och processen.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

/Pernilla Björnsdotter 
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Inledning 
Valet av ämne grundar sig på författarens personliga intresse för bildämnet och estetiskt skapande. 
Författaren har studerat på Stockholms Universitet till grundlärare med inriktning mot fritidshem, 
ingång bild. Under den verksamhetsförlagda utbildningen så observerades hur det estetiska skapandet 
på många sätt var en stor del av fritidshemmets verksamhet, detta skapade en nyfikenhet kring vad det 
estetiska skapandet har för betydelse. I den här uppsatsen så undersöks betydelsen av det estetiska 
skapandet ur pedagogernas synvinkel. Denna studie grundar sig i intervjuer med åtta pedagoger som 
arbetar på olika fritidshem i Stockholmsområdet. Eftersom stora förändringar har skett inom 
fritidshemmets uppdrag och kring yrket som lärare i fritidshem så är detta ett ämne där forskningen 
hela tiden behöver uppdateras. Just pedagogernas synvinkel är intressant eftersom det är aktuellt för 
professionen. 

Under senaste åren har det pågått en debatt i media kring kulturens och det estetiska skapandets 
betydelse inom skolvärlden. Inom utbildningspolitiken så har värdet av konst och kultur diskuterats 
livligt. Alice Bah Kuhnke som var vår kulturminister från 2014-2019 och Gustav Fridolin som var 
utbildningsminister under samma ämbetes-period har uttalat sig i media vid flera tillfällen om att de 
går emot de borgerliga partierna som vill ha en mer resultatstyrd skola. Eleverna har för höga krav på 
sig menar de. De anser att kulturens roll inom skolan ofta ignoreras eller förbises. Bah Kuhnke och 
Fridolin argumenterar för mer kultur och skapande i skolan och menar att barnets naturliga lust att lära 
växer genom estetiska lärprocesser. Lusten är ett lim som får kunskapen att fastna beskriver de, och de 
tror att skapande verksamhet och kultur kommer att väcka mer lust hos eleverna (Bah Kuhnke & 
Fridolin, 2015, 26 januari., 2018, 3 september). Carlgren (2018, 9 april) skriver i Göteborgs Posten om 
vårdnadshavarnas kritik kring skolans läroplan. Hon beskriver att kunskapssynen i Sveriges skolor 
ifrågasätts. Skapande ses som ”flummigt” och något man gör som är överflödigt. Hon berättar att det 
som skolan har lyft fram som viktiga förmågor att utveckla genom till exempel skapande, så som 
förmågan att kunna analysera och resonera, inte tas emot positivt från vårdnadshavare som vill ha mer 
faktakunskaper i skolan. De med utbildning inom det didaktiska fältet håller inte alls med dessa 
vårdnadshavare. I lärarnas egna pedagogiska forum lyfts det fram åsikter som vittnar om att skapandet 
är till nytta för elevernas kunskapsbildning och utveckling samt hur det estetiska skapandet på fritids 
är en viktig del av skolans helhet. Josefine Andersson (2013, 7 februari) skriver i Tidningen 
Grundskolan om det fria skapandets betydelse. Hon refererar till två aktuella svenska forskare inom 
didaktiken, Tomas Saar och Anna Klerfelt. Hon skriver att Anna Klerfelt, som är utbildad 
fritidspedagog och filosofie doktor i pedagogik, säger att det finns en kulturdebatt kring något som 
kallas fin och fulkultur. Hon lyfter att Klerfelt ställer frågan ifall pyssel bör anses som skapande eller 
ej. Om 25 barn gör likadana kycklingar av flirtkulor eller något annat bestämt material så finns inte så 
stora förutsättningar till det eftersträvansvärda kreativa. Det som skiljer det statiska pysslet från det 
dynamiska skapandet är att pysslet kommer från en vuxens idé, medan barn kan ha större 
förutsättningar att vara kreativa och ta egna initiativ i det fria skapandet. Andersson beskriver att 
Klerfelt menar att pedagogerna måste vara medvetna om skillnaderna där emellan och vara medvetna 
om sin undervisning. Fritidshemmets förmåga att ta till vara på det fria skapandet kan bli bättre. Det 
finns olika meningar om vem som bär ansvaret för att fritidshemmet ska få möjligheter att vara en 
kreativ miljö med plats för fritt skapande och längre processer.  
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Bakgrund 

2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll, kapitel fyra 
(Skolverket, 2016). I den nya delen av läroplanen så beskrivs fritidshemmets syfte som att komplettera 
utbildningen i grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull 
fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Detta är de centrala 
riktlinjer som alla fritidshem bör sträva efter att uppnå. Som en del av kapitlet om fritidshemmet så 
står skapande och estetiska uttrycksformer som en egen underrubrik, det innebär alltså att estetiskt 
skapande är en viktig del av fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2017). Den här studien 
undersöker hur skapande och estetiska uttrycksformer kan användas för att möta målen, och hur de 
som arbetar på fritidshemmet ser på saken. Detta kapitel beskriver det centrala begreppet estetiskt 
skapande och varför det anses vara en viktig del av skolans verksamhet. 

Varför ägnar man sig åt estetiskt skapande på fritidshemmet?  

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer för det svenska skolväsendet så nämns estetiskt skapande 
som en viktig del av skolans verksamhet. Eleverna ska genom skolan få ta del samt kunna använda sig 
av flera olika uttrycksformer, så som bild, drama, musik och dans (Skolverket, 2014 allmänna råd med 
kommentarer). Även fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras av skollagen. 
Verksamheten i fritidshemmet förväntas komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Skolverket publicerade år 2014 en text med allmänna 
råd och kommentarer till läroplanens fjärde del som berör fritidshemmet, i denna text lyfts det 
estetiska skapandets betydelse och roll fram vid flera tillfällen (Skolverket, 2014). Det beskrivs att 
kunskaper som inhämtas genom skapande och estetiska uttrycksformer anses vara en väsentlig del av 
lärandet. Detta kan ske genom att man på fritidshemmet främjar elevernas fantasi och möjliggör ett 
utforskande och praktiskt arbetssätt. Elevernas fantasi, kreativitet och leklust främjas genom arbetet 
med estetiska uttrycksmedel, vilket i sin tur kan ge utveckling och lärande genom att eleverna 
använder sina sinnen. När fantasin hos eleverna får näring så kan detta leda till att de själva utforskar 
sin omgivning i högre grad. Det utforskande arbetssättet som eleverna möter i skapande stärker deras 
självkänsla genom att de får ta egna initiativ och följa upp sådant som de själva är intresserade av. 
Samtidigt deltar eleverna i en kreativ process genom det estetiska skapandet, där de kan utveckla sina 
idéer, pröva sig fram och våga ta risker. Skapandet på fritidshemmet för barnen är inte bara en 
individuell upplevelse, utan kan även ge dem möjligheter att lära av och tillsammans med andra 
(Skolverket, 2014). Enligt Lindström (2012) anses den kreativa förmågan vara en central egenskap för 
framtidens framgångsrika och kompetenta medborgare. Lindström menar att förmågan till att tänka 
utanför ramarna, lösa problem och komma med nya idéer är nycklar till ett kreativt sinne. Genom att 
träna barn och unga i att tänka och agera kreativt så formas framtidens entreprenörer som kan hjälpa 
samhället framåt (Lindström, 2012). Enligt Lindström så är egenskaper så som innovation, fantasi och 
nyfikenhet viktiga att utveckla hos barnen. Lindström förklarar att fantasi är en mycket viktig 
egenskap för att kunna utveckla nya idéer och lösningar, eftersom dessa egenskaper är nödvändiga för 
att framtidens samhälle skall kunna fungera. Kreativitet, menar Lindström, kan utvecklas genom att 
eleverna får arbeta praktiskt med skapande, experimentera, lösa problem och lära sig av sina misstag. 
Även motivationen spelar roll och att eleverna har en positiv självbild och självförtroende, samt att de 
kan ta initiativ och att de är nyfikna (Lindström, 2012). 
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Tidigare forskning 
Aktuell forskning kring pedagogers upplevelser av estetiskt skapande på fritidshemmet är begränsad. 
Därför presenteras studier kring ämnet estetiskt skapande från olika pedagogers samt skolforskares 
perspektiv. Den samtida forskningen visar att det estetiska skapandet utgör en viktig och betydande 
roll för barns utveckling och lärande. Forskningen visar även att pedagogers upplevelser kring 
effekterna av arbetet med det estetiska skapandet inom didaktiken generellt ses som mycket positiva.  

Att möta samhället och hantera sin omvärld 

Ferm Almqvist och Christophersen (2017) har funnit att lärare upplever att skapandeaktiviteter med 
konstnärliga uttrycksformer kan vara ett sätt att få elever att vara en del av ett kollektivt och socialt 
sammanhang. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer samt observationer av både lärare 
och elever på två grundskolor i Sverige och Norge. Det empiriska materialet analyserades utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv. Enligt Ferm Almqvist och Christophersen (2017) upplevde pedagogerna 
att konsten är till hjälp för eleverna att förstå sin omvärld. Pedagogerna berättade att de konstnärliga 
aktiviteterna gav eleverna utmaningar som i sin tur utvecklade det sociala. Enligt Ferm Almqvist och 
Christophersen (2017) så berättade pedagogerna att konsten utmanade eleverna till att processa sina 
upplevelser, bearbeta information, samt att det gav eleverna möjligheter att hantera sig själva och möta 
sin omvärld. Pedagogerna tog upp media och bilder på nätet som exempel på hur barnen utsätts för 
bilder i sin omvärld, där ansågs konsten och bildämnet särskilt viktigt för att förbereda barnen att 
kunna förstå och möta omgivningen på ett bra sätt. Pedagogerna i studien tyckte att bild och form var 
ett lika viktigt inslag i skolan som de andra ämnena och det framgick att de ville samverka mer mellan 
olika ämnen och bildämnet (Ferm Almqvist & Christophersen, 2017). För att kunna arbeta bra med 
skapande så upplevde pedagogerna, enligt Ferm Almqvist och Christophersen (2017), att de ville ha 
bättre och mer funktionella miljöer och tillgång till rätt verktyg. Även tekniska hjälpmedel ansågs som 
viktigt i förhållande till att kunna arbeta med bild och form på ett bra sätt. Studien har visat att 
pedagoger tycker att det är viktigt att elever ska få möjligheter till att känna att konst och skapande är 
meningsfullt, genom att få möjligheter att uppleva, uttrycka sig och skapa. Vi är alla medlemmar av ett 
demokratiskt samhälle, alla barn har rätt att få utveckla förmågor som formar en god 
samhällsmedborgare, alla människor har även rätt till att uttrycka sig och sina åsikter (Ferm Almqvist 
och Christophersen, 2017). Att inkludera konsten i undervisningen beskrivs som att hjälpa eleverna till 
att bli en del av den konstnärliga världen, vilket pedagogerna som Ferm Almqvist och Christophersen 
har undersökt ansåg främja individens möjligheter att konkretisera och komma i kontakt med den 
omgivande världen. Konsten ansågs även kunna ge olika verktyg till att uttrycka sig på och 
kommunicera med enligt Ferm Almqvist och Christophersen (2017). Pedagogerna argumenterade för 
att alla individer måste få möjligheter att uttrycka sig genom olika konstnärliga medier i vår sociala 
värld. Undersökningen visade att det ansågs viktigt att tillåta möjligheter för olika sätt att uttrycka sig 
och kommunicera på och att se människan genom ett holistiskt perspektiv. Att kunna uttrycka sig 
ansågs vara fundamentalt för människans utveckling. Enligt Ferm Almqvist och Christophersen (2017) 
visade det sig att det väcks diskussioner och skapas samtal genom skapande. Det var inte bara verktyg 
för samtal och kommunikation som konsten ansågs tillföra, utan skapande ansågs även ge individuella 
möjligheter till att uttrycka sin identitet och att bygga på sin självbild (Ferm Almqvist & 
Christophersen, 2017). 
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Brown (2013) har skrivit en vetenskaplig artikel som analyserar flera forskningsstudier där man har 
undersökt ett speciellt konst-integrerat program i en förskola, så kallat ”Settlement Music School’s 
Kaleidoscope Preschool Arts Enrichment Program” i USA. De studier som Brown har undersökt visar 
lärares inställningar till arbetet med programmet samt vilka resultat som det gav. Brown (2013) menar 
att det finns flera anledningar till att man på olika sätt bör använda sig av skapande inom skolan, både 
som ett inslag i undervisningen på skoltid och under fritidstiden. När barn och unga får möjligheter att 
uttrycka sig genom konstnärliga medel eller möta andra människors konst så får de inte bara en 
upplevelse, utan de kan genom konstens medium också tolka och förstå sin omvärld på ett mer 
nyanserat sätt menar Brown (2013). John Dewey var en inflytelserik didaktiker under 1900-talet. 
Goldblatt (2006) förklarar Deweys betydande roll för didaktiken, hon belyser att Dewey hade en stark 
tro på att varje människa har kapaciteten att vara en konstnär. Enligt Goldblatt (2006) så 
argumenterade Dewey för att konsten gör livet mer värdefullt och att konst och erfarenhet går hand i 
hand. Han menade även att konstens upplevelser skapar dialog mellan människor så att 
inlevelseförmågan expanderas, därigenom öppnas förståelsen för andras perspektiv och människan kan 
uppmuntras till att se andra valmöjligheter (Goldblatt, 2006). Goldblatt skriver att Dewey hoppades att 
det estetiska skapandet och konsten skulle ge eleverna inspiration att vilja agera för alla människors 
bästa. Enligt Goldblatt förutsåg Dewey att konsten inom didaktiken på så sätt skulle bidra till att fostra 
eleverna till mer demokratiska medborgare. Brown (2013) refererar till Dewey som menade att konst 
är det mest effektiva sättet att kommunicera på. Brown skriver att konst integrerat i pedagogiken kan 
hjälpa eleverna till att utveckla och använda sig av sin vokabulär och även reglera de emotionella 
funktionerna. Hon lyfter att konst-integrerad pedagogik är bra för hela barnet och att det kan även vara 
till hjälp för barn med olika typer av svårigheter, samt barn med olika etnisk bakgrund och olika 
sociala och emotionella svårigheter. Skollagen (SkolL 3 kap. 10 §) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 
att lära. Brown (2013) har funnit att olika former av konstnärliga arbetssätt, så som musik, dans och 
visuell konst, kan användas till att låta barnet utveckla kunskaper i språk, läsförståelse, naturkunskap 
och matematik. Brown berättar att de har funnit att aktiviteter som innehåller konstnärliga uttryck 
hjälper barnet att reglera känslor och kan även ge en grund till god kontakt till skolämnena. Lärarna på 
skolan, enligt Brown (2013), uppfyller detta genom att de använder sig av en strategi som de beskriver 
som experimentering samt genom multimodala sätt där inlärningen sker i mötet av konst och olika 
ämnen. Brown påpekar att detta möte mellan konst och skolämnen så som till exempel matematik och 
läskunnighet går att förankra i Deweys läror då han föreslog integration mellan läsning, skrivande, 
naturkunskap och visuell konst för att ge barnen ett naturligt och motiverat sätt att lära. Brown (2013) 
skriver att Dewey menade att om man ger eleverna någonting att göra istället för någonting att lära, så 
kommer lärandet naturligt, eftersom det krävs eftertänksamhet i självaste görandet. På så sätt menar 
både Dewey och Brown att skapande är lärande i praktiken (Brown, 2013). 

Ett verktyg för lärande 

Dahlbäck (2016) har genomfört en studie som fokuserar på lärares uppfattningar kring estetiska 
uttrycksformer i svenskämnet. Sex stycken lärare som undervisade i lågstadiet intervjuades och 
resultatet analyserades genom en kritisk diskursanalys. Lärarna i Dahlbäcks studie menade att bild och 
musik var viktiga inslag i lärmiljön och de är eniga om att de estetiska ämnena har en betydande 
funktion för barnens lärande och kommunikation. Enligt Dahlbäck (2016) så uttryckte lärarna också 
att de estetiska ämnena har en betydelse för barnens trivsel och gemenskap. En diskurs som framträder 
i studien är något som Dahlbäck kallar för den multimodala diskursen, som innebär att de estetiska 
uttrycksformerna ses som didaktiska verktyg för lärande. Bildaktiviteterna upplevs vara ett stöd som 
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kan ge vägar in i skriftspråket och kompensera för elevernas olikheter (Dahlbäck, 2016). Dock 
betraktas inte det estetiska skapandet som något jämbördigt med skrivkunnighet. Enligt Dahlbäcks 
analys så anses inte användandet av estetiska uttrycksformer som ett verktyg för kommunikation 
tillräckliga för att de ska få ta större utrymme i klassrummet. De möjligheter till ny kunskap som 
estetiska uttrycksformer ger upplevs som något underordnat de så kallade ”nyttiga kunskaperna” vilket 
i detta fall betyder de kunskaper som går att mäta och bedöma (Dahlbäck, 2016). 

Experimentell inlärning och ett utforskande  

I en studie av Novaković (2014) kan man se att pedagogers upplevelser av hur det estetiska skapandet 
påverkar barn verkar vara något som pedagoger har en positiv attityd till. Denna studie undersöker 207 
förskollärares inställningar till didaktiska implementeringar av konstnärliga aktiviteter på 17 olika 
kroatiska förskolor. Enligt Novacović visar studien att förskollärare anser att barns individuella 
utforskande genom ett lekfullt, experimenterande och problemlösande sätt kan utveckla många 
förmågor. Novaković (2014) förklarar att vissa förskollärare i studien dock underskattar elevers 
förmågor att skapa konst, dessa förskollärare uttryckte själva att de hade svårigheter med att visa 
förståelse för att barn lär sig genom utforskande metoder. Novaković (2014) menar att när elever får 
möjlighet att använda olika typer av material och pröva flera tekniker inom det konstnärliga skapandet 
så utvecklar de också den spatiala intelligensen, den visuella känsligheten och den estetiska 
perceptionen. Hon förklarar att elevernas attityder formas genom experimentell inlärning som de 
möter genom de konstnärliga aktiviteterna och genom leken. Novaković (2014) menar att en viktig 
funktion som konsten har är att den utvecklar den kognitiva förmågan. Barnen utforskar och förklarar 
sina inre världar och sin omgivning, enligt Novaković (2014), genom att använda sig av konstnärliga 
uttryck. Hon menar att när barnen skapar eller ritar teckningar så speglar motiven hur de tänker kring 
sin omvärld. I det estetiska skapandet får eleverna inte bara utveckla sin kreativitet och 
problemlösningsförmåga utan även uttrycka sina önskningar och personliga intressen vilket ger dem 
en nyfikenhet och ökad motivation till att lära (Novaković, 2014). 

Estetiskt skapande och konst i det pedagogiska arbetet 

Saar et al. (2012) har använt sig av en diskursanalytisk studie. De har undersökt pedagogers perspektiv 
genom intervjuer och fältstudier på två svenska fritidshem. Saar et al. skriver att de flesta pedagoger 
som arbetar på fritidshemmen anser sina kunskaper kring skapande och konstnärliga områden som 
goda. Trots detta så visar studien att det behövs bättre kunskaper hos många pedagoger kring vad det 
innebär att arbeta utifrån konstnärliga processer. Saar et al. (2012) beskriver att det finns ett 
traditionsbundet sätt att arbeta med estetiskt skapande. Pedagogerna på fritidshemmen som Saar et al. 
undersökte har tidigare uttryckt att en målstyrd verksamhet i sig kan vara så viktigt att innehållet blir 
sekundärt. Saar et al. (2012) menar att det estetiska skapandet ofta begränsas till vad pedagogerna 
beskriver som pyssel och innefattar aktiviteter där pedagoger väljer ut samt plockar fram material och 
sedan instruerar barnen. 

Genom en amerikansk forskningsstudie genomförd av Oreck (2004), som undersökte lärares attityder 
kring att använda estetiska uttrycksformer i sin undervisning, så har man funnit att lärare lyfter fram 
flera fördelar med skapande i skolan. Informationen som analyserades hämtades genom enkäter som 
skickades till lärare som arbetade på 423 grundskolor i USA. Resultatet som framkom enligt Oreck 
(2004) var att lärarna hade uppfattningen om att skapande gav flera positiva följder. Dels ansåg de att 
konstnärliga aktiviteter ger eleverna ett utvecklat språk, ger en viss terapeutisk innebörd, verkar 
motivationshöjande, är nöjsamt, ger eleverna möjligheter att arbeta med problemlösning, tränar 



 
 

7 

elevernas minne, inger disciplin och ger möjligheter för eleverna att uttrycka sina känslor (Oreck, 
2004). Orecks undersökning pekade på att lärare som har åsikten av att ägna sig åt olika typer av 
konstnärligt skapande är spännande och roande i sig, kan ändå visa brister i sin kunskap kring de 
positiva effekter som skapande ger. Det har visat sig att de flesta lärare har ett behov av att få mer 
insyn i att konstnärliga processer ger positiva effekter för att de lättare ska kunna tro på det och 
applicera det i sitt arbete (Oreck, 2004). De flesta lärare som medverkade i studien värderade konst, 
men upplevde att de ville ha mer kreativitet och konstnärliga upplevelser i sina egna liv (Oreck, 2004). 
Pedagogernas självkänsla och motivation i förhållande till skapande verksamhet behöver få ett lyft 
enligt Oreck (2004). Oreck menar att det finns ett behov att lärarna ska kunna känna sig självsäkra i 
sin egen kunskap så har det visat sig att de behöver mer träning inom de konstnärliga områdena. När 
professionens utveckling tar fart så kan kreativiteten och lärarnas självkänsla få näring, skolans 
ledning bör ansvara för att skapande aktiviteter får mer utrymme och högre prioritet samt ge de olika 
lärarna det utrymme som behövs för att själva utvecklas kreativt och förstå innebörden av de 
konstnärliga processerna skriver Oreck (2004). Han menar även att lärarna behöver även förstå 
betydelsen av att använda konst i sitt pedagogiska arbete. Det lärarna själva nämner i undersökningen 
som hinder från att använda mer konst inom skolan är dels begränsade utrymmen och dels brist på 
egen träning i området (Oreck, 2004). Oreck beskriver att det som begränsar lärarnas möjligheter från 
att kunna ta sig an ett mer utvecklat sätt att arbeta med konst och skapande anges som för lite material, 
tidspress, kollegor, administration, utrymme och ekonomi. Trots dessa begränsningar så är lärarnas 
mål att skapa en öppen och kreativ atmosfär på skolan där elevernas samt deras egna beteenden och 
attityder till konst och skapande kan blomstra (Oreck, 2004).  

Syfte och frågeställningar  
Denna studie har som syfte att undersöka hur pedagoger upplever estetiskt skapande på fritidshemmet. 
Begreppet pedagog används i studien som en beteckning på de personer som arbetar på fritidshem. Det 
innefattar åtta personer med olika bakgrund och utbildning, så som fritidspedagoger, barnskötare, 
grundlärare i fritidshem, förskollärare, specialpedagoger, kamratstödjare och de som saknar utbildning 
men som har lång erfarenhet av att arbeta inom skolan. I studien så undersöktes vilka typer av 
skapande som pedagoger lyfter fram samt deras upplevelse och tankar kring detta. Detta undersöktes 
genom öppna frågor om hur pedagogerna upplevde det estetiska skapandet på fritidshemmet, hur de 
upplevde att det estetiska skapandet gick till på sina respektive skolor där de arbetade, och vilka typer 
av skapande som de upplevde var värdefulla för barnen.  

Frågeställningar 
Två frågeställningar har undersökts i studien: 

1. Vilka upplevelser av fenomenet estetiskt skapande har pedagoger som arbetar som lärare på 
fritidshem i sitt dagliga arbete med barn? 

2. Hur upplever pedagogerna att det estetiska skapandet på fritidshemmet påverkar barnen? 
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Teoretiskt perspektiv 
Jag har valt att inta ett fenomenologiskt perspektiv då mitt syfte var att undersöka hur pedagoger som 
arbetar på fritidshem upplever arbetet med barnen i och med de estetiskt skapande aktiviteterna som 
äger rum på fritidshemmet. Det fenomenologiska perspektivet passade bra eftersom jag ville fokusera 
på pedagogernas egna upplevelser. Jag kom huvudsakligen att använda mig av tre centrala begrepp 
som var relevanta för min studie, livsvärld, intentionalitet och essens. Nedan kommer jag att beskriva 
det fenomenologiska perspektivet i sin helhet och sedan mer ingående beskriva de centrala begreppen.  

Anledningen till att jag valde den fenomenologiska teorin som utgångspunkt var att syftet med 
uppsatsen var att komma åt pedagogers tankar och upplevelser. Jag ville få en möjlighet att utforska 
pedagogernas upplevelser och se vad deras perspektiv var på hur de arbetar med estetiskt skapande på 
fritidshemmet. Förhoppningsvis skulle detta per 

spektiv ge mig en inblick i hur man kan arbeta med skapande som lärare i fritidshem, samt vad 
verksamma pedagoger kan ha för upplevelser, uppfattningar och perspektiv på att arbeta med estetiskt 
skapande tillsammans med barn.  

Fenomenologi 
 
Fenomenologin är grundad av den tyska filosofen Edmund Husserl omkring 1900. Begreppet 
fenomenologi uppkom först inom filosofin och handlade om människans upplevelser i mötet med 
omvärlden och om människans medvetande. Husserl och en annan filosof vid namn Martin Heidegger 
utvidgade betydelsen av begreppet, efter detta så kom det också att handla om något som de 
omnämnde som människans livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2010). För att förstå verkligheten så 
måste man förstå hur människor upplever den, så argumenterar de forskare som antar det 
fenomenologiska perspektivet. Verklighet är det som vi erfar, och som vi erfar det. Verklighet är det 
fenomen som uppstår när man riktar sitt medvetande mot ett objekt. Husserl (2004) förklarar 
verkligheten som ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt. Fenomenologisk forskning 
strävar efter att finna och beskriva mänskliga erfarenheters väsen och essens, detta gör man genom 
väsenskådning. Szklarski (2015) förklarar att grundtanken inom fenomenologin är att lyfta fram det 
som kallas för essensen i det som beforskas. Syftet är att försöka visa upp en bild av verkligheten så 
som vi människor upplever den.  

En viktig aspekt inom fenomenologisk forskning är att den som forskar förhåller sig så neutralt som 
möjligt till den insamlade forskningsdatan. Som forskare bör du försöka reducera bort dina egna 
referensramar och förhålla dig förutsättningslöst till materialet som du samlar in. Att förhålla sig till 
materialet som undersöks utan tidigare antaganden kallas för horisontalisering, vilket innebär att inga 
tidigare antaganden görs. Syftet är att man strävar efter att fånga in det som är oföränderligt och den 
gemensamma nämnaren i de intervjuade personernas upplevelser (Szklarski, 2015). Ett annat sätt att 
förklara förhållningsättet är att kalla det för fri föreställningsvariation. Som forskare bör man enligt 
fenomenologin vända sig till ”sakerna själva” och därför strävar man efter förutsättningslöshet 
(Husserl, 2004). För att kunna koppla bort sin egen förförståelse så krävs det att man tar sig an detta 
tankesätt när man analyserar empirin, man ska då avlägsna sig från alla tankegångar som man har haft 
tills dess inom ämnet som studeras (Husserl, 2004). Detta sätt att ta sig an sin frågeställning kan kräva 
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en hel del av forskaren. Bland annat behöver man få en bred bild av informantens upplevelser och 
ställa så öppna frågor som möjligt. Att möta personen som intervjuas med en så kallad medveten 
naivitet innebär att man som forskare stävar efter ett så öppet sinne som möjligt för de fenomen som 
dyker upp i intervjun. Detta innebär alltså att frågorna i intervjun inte är konstruerade med färdiga 
analyskategorier från början utan att man låter informanten ge beskrivningar så som passar den 
personens syn på fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det anses alltså viktigt att vara trogen 
informaternas upplevelser och låta bli att skjuta in sina egna förutfattade meningar och åsikter som 
man i vanliga fall har lätt att ta förgivet som sanna. Fri föreställningsvariation ses som det instrument 
som man i huvudsak använder för att få hjälp till att lättare kunna se essensen genom väsenskådningen 
(Szklarski, 2013). Den fenomenologiska verklighetsbilden uppstår alltså i det meningsskapande 
samspelet mellan objekt och subjekt. Genom den fenomenologiska synvinkeln så måste man därför 
fokusera på det som anses meningsfullt i människors vardagliga upplevelser (Szklarski, 2015). 

Livsvärld 

Det som man studerar genom en fenomenologisk intervju är det som man kallar för människans 
livsvärld, och deras relation till sin livsvärld. Man fokuserar på att ställa frågor som rör informantens 
personliga uppfattningar och erfarenheter av det som händer i dennes vardag. En filosof vid namn 
Merleau-Ponty beskrev begreppet livsvärld som det som gav individer sina uppfattningar om mening 
genom den personliga synen på omvärlden. Han menade att varje individs tolkning ger en vinklad bild 
av fenomenet som studeras eftersom att all vår kunskap och våra personliga erfarenheter blir till 
genom det som upplevs (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Intentionalitet 

Det riktade och meningsskapande medvetandet hos en individ kallas för intentionalt medvetande. 
Intentionalitet innebär att ett fenomen eller objekt betraktas som något medvetet. I den här studien så 
blir objektet eller fenomenet som undersöks ”det estetiska skapandet på fritidshemmet”. Genom att 
betraktarens medvetande och det betraktade fenomenet samspelar så framträder verklighetsbilden, 
alltså verkligheten så som den upplevs. Eftersom fenomenologin hävdar att verklighetsbilden 
framträder när medvetandet och objekten samspelar så betyder det att varken de objektiva eller 
subjektiva aspekterna kan prioriteras. Intentionalitet betyder alltså att det mänskliga medvetandet alltid 
är riktat mot ett fenomen. Den giltiga kunskapens källa anses vara fenomen som är produkter av ett 
intentionalt medvetande (Szklarski, 2015) 

Essens 

Det som man inom fenomenologin kallar för essensen kan definieras som fenomenets sanna väsen, 
fenomenets kärna eller det oföränderliga hos fenomenet. Man strävar efter att hitta den mänskliga 
upplevelsens essens för att förstå fenomenet. Det som gör saker till det de är och ger dem dess 
innebörd, det är essensen. Utan essensen så menar fenomenologin att fenomenet inte alls kan upplevas 
eller existera (Szklarski, 2015). Ifall fenomenet mister sina egenskaper som essensen utgör, då upphör 
fenomenet att existera eftersom essensen är det oföränderliga som gör saken till det den är (Szklarski, 
2013). 
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Metod 
Denna studie utgår från en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer. Studien har en fenomenologisk 
grund och syftar till att undersöka pedagogers upplevelser kring fenomenet estetiskt skapande på 
fritidshem. Att genomföra kvalitativa intervjuer av pedagoger som arbetar på fritidshem var en lämplig 
metod att använda eftersom pedagogernas upplevelser skulle undersökas. Åtta stycken pedagoger som 
arbetar på fyra olika fritidshem i Stockholms län har intervjuats, intervjupersonerna har alla olika 
utbildningar, erfarenheter, åldrar och kön. 

Val av metod 
Fenomenologin är både en filosofisk teori och metod. Den här studien är genomförd med 
fenomenologin både som utgångspunkt och metod. Fenomenologi passade bra som metod eftersom 
det som skulle studeras var pedagogernas upplevelser, erfarenheter och berättelser angående det 
skapande arbetet med barnen på fritidshemmet. Istället för att utgå ifrån en specifik teori, så skulle 
pedagogernas livsvärldar av fenomenet studeras och undersökas. Att använda sig av fenomenologin i 
denna kvalitativa forskningsintervju ger en djupare förståelse av det sociala fenomenet som upplevs 
utifrån pedagogernas egna perspektiv genom deras berättelser. Det visar även hur de upplever det 
estetiska skapandet på fritidshemmet med barnen och ifall det finns något gemensamt hos de olika 
pedagogernas upplevelser. Det viktiga är att det är pedagogernas egna perspektiv som lyfts fram. Den 
här teorin passade bra eftersom jag var intresserad av att få en insyn i hur det estetiska skapandet 
används som verktyg i det aktuella fritidshemmets skolvärld och upplevelserna kring detta ut ett 
lärarperspektiv. Inom den fenomenologiska semi-strukturerade intervjun så ska forskaren försöka 
ställa så öppna frågor som möjligt, för att intervjupersonen ska få möjlighet att lägga fram sin egen 
åsikt inom forskningsområdet utan påverkan från den som genomför intervjun. Forskaren skapar 
teman men låter intervjupersonen öppet berätta sina uppfattningar kring temat. De teman som jag 
utgick från vid intervjuerna var att ta reda på pedagogernas upplevelser kring: 1. kunskap, 2. praktik, 
3. attityd och 4. miljö. Det förekommer även följdfrågor beroende på hur intervjupersonens berättelser 
är utformade, allt för att få en så djup förståelse som möjligt. Då intervjupersonen delger sina 
personliga uppfattningar, så gäller det att som forskare försöka få fram hur intervjupersonen känner 
och upplever temat och forskningsområdet. Inom fenomenologin är viktigt att visa på mångfalden 
snarare än en fast kategorisering (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Innan intervjun genomfördes så valde jag att konstruera en intervjuguide (se bilaga 2). Jag utgick från 
den guide som Kvale och Brinkmann (2010) nämner, där de beskriver hur planerandet inför en 
kvalitativ intervju kan gå till. Jag modifierade intervjuguiden som Kvale och Brinkmann beskrev och 
skrev frågorna i rutor liknande en tankekarta istället för en tabell, dokumentet skapades i Word. Högst 
upp skapade jag en ruta med texten ”estetiskt skapande” vilket beskriver fenomenet som ska studeras. 
Under denna ruta finner man fyra rutor som visar de olika områdena som frågorna kommer att handla 
om, dessa var: kunskap, praktik, attityd och miljö. Under dessa rutor finns ytterligare två rutor under 
respektive område som beskriver frågorna närmare. Det visuella sättet att skapa intervjuguiden på var 
till hjälp när frågorna konstruerades. Intervjufrågorna (se bilaga 3) skapades i ett dokument före 
intervjuerna genomfördes, även eventuella följdfrågor skrevs ned i denna intervjumall. 
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Urval och avgränsningar 
Studien genomfördes på tre kommunala skolor samt en waldorfskola. Studiens urval av åtta stycken 
intervjupersoner baserades på tidsbegränsning samt på mängd material som var rimligt att bearbeta. 
Då studien genomfördes utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och pedagogernas syn på det estetiska 
skapandet skulle undersökas på ett djupgående sätt så skulle materialet bli alltför stort att bearbeta med 
ett större urval respondenter, därför valdes just åtta pedagoger till att intervjuas. De pedagoger som 
medverkade i studien blev slumpmässigt utvalda genom att jag gick igenom en lista på skolor i 
Stockholms samt Göteborgs län och ringde till respektive skolchef. Skolchefen fick därefter ett 
informationsmejl som beskrev mitt syfte med studien och hur den skulle gå till, sedan 
vidarebefordrades informationen till personalen som arbetade på skolornas fritidshem. Det var åtta 
pedagoger som svarade med sitt intresse att medverka i studien. Det var inga skolor från Göteborg 
som var intresserade. Intervjuerna var ungefär en timma långa och frågorna som ställdes tillät 
intervjupersonen att beskriva sin upplevelse djupgående under en längre tid för varje fråga, därför blev 
materialet som samlades in mycket stort och omfattande samt av varierad relevans för 
frågeställningen. På grund av de mycket omfattande intervjuerna så har jag valt att i första hand lyssna 
igenom materialet flera gånger och därefter noterat tiden för de sekvenser av intervjuerna som var 
relevanta för studiens forskningsfråga, därefter har jag transkriberat de delar som valdes ut.  

Det strävades efter att utföra intervjuerna på minst fyra skolor, detta för att få en bredd och variation i 
materialet. Utöver kommunala skolor så kontaktades även waldorfskolor, som har en alternativ 
pedagogik där det fokuseras mycket på konst och hantverk (Paschen, 2013), vilket passade bra till 
studiens syfte. Flera skolor kontaktades genom att söka på skolor i Stockholmsområdet via internet. 
Det var inte bestämt i vilken ordning skolorna skulle kontaktas utan detta gjordes genom att följa den 
lista som sökverktyget ”google search” presenterade. Genom skolornas hemsidor så framgick 
skolornas rektorer och nummer samt mejladresser till dem. Rektorn på respektive skola kontaktades 
genom telefon, om denne inte gick att nå så kontaktades biträdande rektor på samma sätt. När 
telefonsamtalet var framgångsrikt så fick rektorn information om vad studiens syfte var, vad som 
skulle undersökas och hur, vilket universitet den skrevs ifrån och vem som var författare. Genom en 
muntlig överenskommelse så skickades ett skriftligt informationsbrev ut till de rektorer som visade 
intresse, via e-post. Det var dessa skolchefer som därefter förmedlade informationen till sin personal 
som arbetade på fritidshemmen och även vidarebefordrade en förfrågan om intresse att medverka i 
studien. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Åtta lärare från fyra olika stora skolor i Stockholmsområdet, som alla arbetar som lärare på 
fritidshemmet, har intervjuats. Dessa lärare hade olika åldrar, kön, erfarenhet och utbildningar. Jag har 
valt att inte nämna ålder och kön eftersom jag anser att det inte har någon relevans för studiens syfte 
och för att skydda de intervjuade. Det material som har studerats består av åtta intervjuer, intervjuerna 
har spelats in med ljudupptagning genom en iPhone. 

Genomförande 
Första steget i genomförandet var att ett syfte med studien bestämdes, vilket var att undersöka hur 
pedagoger som arbetar på Sveriges fritidshem upplever det estetiska skapandet som pågår där. Studien 
undersöker pedagogernas upplevelser, åsikter, berättelser och perspektiv på fenomenet som vi kallar 
för ”estetiskt skapande”. Frågorna som ställs är hur de tolkar begreppet och vad har de för berättelser 
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kring arbetet med skapande på skolorna där de jobbar samt vad det enligt deras perspektiv kan ha för 
betydelse för barnen. Därefter bestämdes metoden fenomenologi som passande eftersom syftet var att 
efterforska pedagogernas upplevelser, vilket inom fenomenologin kan förstås som pedagogernas 
livsvärldar (se metodkapitlet för mer information om fenomenologi). För att få fram ett material att 
analysera så krävdes ett möte, metoden som valdes var därför den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun, vilket är en vanlig metod inom fenomenologi och syftar till att få fram vad 
människor upplever genom att ställa öppna frågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2010) så definieras 
den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som en intervju där målet är att erhålla beskrivningar av 
intervjupersonernas upplevelser, i denna studie med syfte att tolka innebörden av det beskrivna 
fenomenet estetiskt skapande på fritidshemmet. Frågorna skulle vara grundade i att ta reda på hur de 
upplever estetiskt skapande. Genom att ställa öppna frågor under intervjuerna så kan 
intervjupersonerna bestämma själva vad de ville lägga fram och vilka ord de ville använda, på så sätt 
kommer det fram ett förtroligt resultat som är så nära den verkliga upplevelsen av fenomenet som 
möjligt, vilket styrker valet av att genomföra den här typen av kvalitativa intervjuer ytterligare. Svaren 
som erhålls blir narrativa i sin karaktär och innehåller detaljerad information kring intervjuernas 
upplevelser av fenomenet. Kvale och Brinkmann (2010) rekommenderar tio till femton 
intervjupersoner i en vanlig kvalitativ intervju, men eftersom valet var att genomföra fenomenologiska 
livsvärldsintervjuer med ett resultat av långa svar och detaljerad information så minskades antal 
intervjupersoner till åtta stycken. Målet var att intervjua minst 30 minuter per intervjuperson så att 
pedagogerna verkligen skulle få chansen att öppna sig och berätta sina egna upplevelser. Rollen som 
intervjuare begrundades noggrant innan intervjuerna genomfördes, det bestämdes att jag som 
intervjuare skulle utgöra så lite påverkan som möjligt på intervjupersonerna. Detta skulle uppnås 
genom att vara så opartisk och neutral som möjligt så att inte de personliga åsikterna eller den egna 
förförståelsen skulle färga intervjuerna. Kvale & Brinkmann nämner hur detta är av yttersta vikt för att 
få fram ett sanningsenligt resultat, detta kallas för en fenomenologisk reduktion vilket innebär att man 
som forskare undviker att sätta den vanliga innebörden av och den vetenskapliga förkunskapen om 
fenomenet inom parentes för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av dess väsen. 
Därför valdes det att låta bli att fälla något omdöme om existensen eller icke-existensen av en 
upplevelses innehåll. När åtta pedagoger visade ett intresse att medverka i studien så bokades en tid för 
intervju. Intervjuerna varade från 33 till 52 minuter, de hölls på respektive skola i ett privat rum och 
intervjuerna spelades in genom ljudupptagning med hjälp av en iPhone. Det fanns även utrymme för 
intervjupersonen att ställa frågor innan intervjun startades. Frågorna ställdes i ordning efter 
intervjumallen. Alla frågor hann inte ställas vid alla intervjuer. Innehållet i intervjuerna är varierande, 
vissa intervjupersoner svarade kort och då fick jag ställa följdfrågor eller be personen att utveckla och 
berätta mer. Några av intervjupersonerna svarade väldigt omfattande på frågorna medan några hade 
svårt att hålla sig till tråden och då fick jag leda tillbaka till frågorna och ämnet igen. Kvale och 
Brinkmann (2010) kallar det för fokusering när intervjuaren leder in samtalet till vissa teman. Strävan 
under intervjun var att rikta fokus på utvalda teman genom öppna frågor. Jag lät intervjupersonerna 
prata till punkt utan att avbryta. Kvale och Brinkmann beskriver tolv aspekter som är viktiga inom 
fenomenologin, en av dessa är något som kallas för det deskriptiva. Det innebär att forskaren vill få 
fram varför en person upplever och handlar på ett visst sätt, detta genom att ställa frågor som 
uppmuntrar intervjupersonen att så exakt som möjligt beskriva vad hen upplever, känner och agerar. 
Med detta i åtanke fick intervjupersonerna prata till punkt och själva bedöma när de var klara med att 
ge sitt svar, innan nästa fråga ställdes, på så sätt fanns det ett utrymme för att deras beskrivningar 
kunde bli så detaljrika som möjligt. I mötet med pedagogerna som intervjuades så var attityden 
medvetet positiv och medhållande. Kvale och Brinkmann nämner vikten av att ge intervjupersonerna 
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en positiv upplevelse. Forskaren ska då intressera sig för intervjupersonen, visa lyhördhet och på så 
sätt försöka förstå upplevelsen på djupet. Detta eftersträvades genom att ha ett positivt och glatt 
framträdande under intervjuerna. Det vill säga att det medvetet valdes att nicka och svara kort jakande 
när intervjupersonerna sökte bekräftelse och ögonkontakt. Inga egna åsikter från intervjuaren framgick 
utan det fanns en strävan efter opartiskhet och en medveten naivitet. Med medveten naivitet menas att 
intervjuaren bör vara kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun, samt visar 
öppenhet för nya och oväntade fenomen. Därför valdes att försöka vara så förutsättningslös som 
möjligt i mötet med pedagogerna som intervjuades. 

Databearbetning och analysmetod 
Den metod som har använts till genomförandet av analysen kallas för interpretativ fenomenologisk 
analys, metoden är känd som ”IPA” efter engelskans Interpretative Phenomenological Analysis. Back 
och Berterö (2015) beskriver denna typ av fenomenologiska analysmetod som en kvalitativ 
metodansats vars uttryck analyseras och kartläggs i sitt sammanhang genom forskarens 
tolkningsarbete. Metoden bygger på hermeneutiken så som den vidareutvecklats av Martin Heidegger. 
Forskaren vill utforska intervjupersonernas syn på världen genom att anta ett perspektiv som utgår från 
de intervjuade. De uttryck som kartläggs analyseras kontextuellt, vilket är mindre möjligt genom en 
kvantitativ studie. Metoden passade att använda i studien eftersom det som undersöktes var 
pedagogernas individuella upplevelser, och eftersom syftet var att nå en fördjupad kunskap om 
pedagogernas erfarenheter, tankar och känslor i mötet med fenomenet estetiskt skapande på 
fritidshemmet. IPA metoden tillåter pedagogernas delade uppfattningar att samexistera och belysa 
fenomenet ur olika vinklar, på så sätt kan vi få en vidare förståelse för det fenomen som studeras. Back 
och Berterö fortsätter att förklara IPA som analysmetod genom att beskriva hur den hermeneutiska 
cirkeln kan vara till hjälp för forskaren i tolkningsprocessen. Den hermeneutiska cirkeln kan förstås 
som en spiral, genom tolkningsprocessen av forskningsmaterialet så växer ny förståelse och nya 
tolkningar fram i en cirkulär rörelse när forskaren om och om igen återgår till att läsa eller lyssna på 
materialet. IPA metoden består av upprepade moment, vilket betyder att den är interativ i sin process. 
Detta är även en induktiv metod eftersom det skapas nya teorier i analysen av det empiriska materialet. 
IPA metoden består av en process som utgörs av fyra steg enligt hur Back och Berterö tolkar den, 
analysen har utförts efter dessa anvisningar.  

Steg 1: Forskarens första mötet med texten  

Det första som gjordes var att noggrant lyssna igenom intervjuerna för att få en överblick över 
materialet. Intervjuerna blev avlyssnade flera gånger för att försöka finna varje svar och antydning 
relaterat till frågeställningarna. Under tiden som intervjuerna avlyssnades så antecknades 
pedagogernas olika upplevelser, tankar och reflektioner kring frågeställningarna ned, det som 
antecknades var beskrivningar, språkliga kommentarer, känslouttryck och begreppsliga uttryck. Även 
tidpunkt för när i intervjuerna som pedagogerna svarade på frågeställningarna antecknades, samt en 
kortfattad skriftlig kommentar som sammanfattade pedagogernas egna ord lades till.  

Back och Berterö (2015) nämner att intervjumaterialet kan transkriberas innan det empiriska 
materialet läses igenom flera gånger, detta är den vanligaste metoden. På grund av att transkribering av 
de åtta intervjuerna skulle blivit ett oerhört tidskrävande och omfattande arbete i sig så valdes 
transkriberingen bort och ljudupptagningen blev direkt bearbetad genom avlyssning. Kvale och 
Brinkmann (2010) understryker att det inte är nödvändigt att transkribera hela intervjuer, utan att 
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direkt kodning av ljudet självt kan vara görligt och att forskaren bara kan skriva ut de citat som 
används.  

Steg 2: Identifikation av teman 

Nästa steg i analysprocessen är identifikation av teman. Enligt Back och Bertrö (2015) så namnger 
forskaren teman efter sammanhanget och innehållet, identifikationen av teman sker genom att 
forskaren försöker fånga något väsentligt i intervjupersonernas svar. Materialet avlyssnades igen, en 
intervju i taget, och med hjälp av anteckningarna från steg ett så identifierades 25 teman.  

Steg 3: Kluster och överordnade teman  

I detta steg så delades de teman som hade identifierats in i överordnade teman. För att kunna para ihop 
de teman som hade identifierats så analyserades de likheter som fanns och fick mer övergripande 
betydelser. Detta var en process och de teman som analyserades fick olika namn och blev 
omstrukturerade ett flertal gånger innan de fick sina nuvarande namn och innebörder. De teman som 
framkom i denna process fick namnen årstider/högtider/traditioner, förutsättningar, pedagogen 
bestämmer, önskemål, utmana, rekreation, bearbetning, utforskande, miljön, ett språk och lek. Därefter 
så skapades det som kallas för kluster som är de stora områden som dessa överordnade teman 
hamnade under. De kluster som framkom fick namnen styrda aktiviteter, barnens intressen, 
välbefinnande, kreativitet och kommunikation. 

Steg 4: Genomförande av översiktstabell  

Det sista steget var att skapa en översiktstabell över de utvalda citat som blev utvalda att representera 
de fem kluster som hade framkommit. Detta gjordes för att skapa en översikt för forskaren samt 
underlätta presentationen av resultatet som framkom genom analysen. De citat som har blivit 
presenterade i den här studien är ett urval av dessa.  

Forskningsetiska överväganden  
Innan intervjun genomfördes så presenterades studiens syfte och genomförande, hanteringen av data, 
information kring publicering, samt information kring anonymitet och rättigheter upp muntligt för 
intervjupersonen samt att hen kunde när som helst avbryta intervjun och dra sig ur studien utan 
anledning. Därefter fick intervjupersonen även läsa igenom informationen skriftligt och skriva under 
en samtyckesblankett om att de frivilligt ville medverka i studien. Att använda sig av en sådan här 
skriftlig överenskommelse tjänar som skydd för både deltagaren och forskaren (Kvale & Brinkmann, 
2010). Inom den kvalitativa forskningsintervjun så existerar en viss maktsymmetri. Maktsymmetrin 
beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) som en osymmetrisk maktrelation mellan intervjupersonen 
och intervjuaren, där intervjuaren har övertaget. Intervjuaren har vetenskaplig kompetens, bestämmer 
intervjuämnet, ställer frågor, avgör vilka frågor som ska följas upp samt definierar intervjusituationen. 
Intervjun är även en enkelriktad dialog där intervjupersonen är i fokus för frågorna. Med hänsyn till 
detta så har strävan varit att utföra intervjuerna med försiktighet och känslighet samt respekt för de 
intervjuade, dels genom att ge detaljerad information kring studiens syfte innan intervjuerna 
genomfördes och dels genom att följa vetenskapsrådets (2017) anvisningar kring information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav. Dessa fyra huvudkrav enligt vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer presenteras närmare här nedan. De forskningsetiska principerna har som 
syfte att ge normer för förhållandet mellan forskaren och medverkande intervjupersoner så att en god 
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avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet samt för att skydda individers 
integritet vid eventuella konfliktsituationer. 

Informationskrav 

Deltagarna fick först höra informationen kring studien muntligt, sedan läsa igenom informationen 
skriftligt. Detta skedde innan intervjuerna genomfördes och följde vetenskapsrådets anvisningar kring 
den forskningsetiska principen som behandlar god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 
Informationskravet innebär att forskaren tydligt ska informera och upplysa undersökningsdeltagarna 
om vilka villkor som gäller för deras deltagande samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 
när som helst avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla inslag i undersökningen som 
kunde tänkas påverka villigheten att delta i studien. Även en beskrivning kring hur undersökningen i 
stora drag genomförs samt forskningens syfte och frågeställningar ska anges med tydlighet. 
Intervjupersonerna fick information om hur och var forskningsresultaten kommer att publiceras och 
offentliggöras samt att materialet inte ska användas till något annat än i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrevet har utgått från de råd som Kvale och Brinkmann (2010) 
ger angående vikten av ett informerat samtycke och information om konfidentialitet (för 
informationsbrev, se bilaga 1). 

Samtyckeskrav 

Undersökningspersonerna har informerats om undersökningens allmänna syfte genom en 
samtyckesblankett (se bilaga 1). Enligt Vetenskapsrådet (2002) så ska forskaren alltid inhämta 
samtycke från undersökningsdeltagarna innan studien genomförs. Detta gjordes genom att 
intervjupersonerna skrev under med sin namnteckning på den samtyckesblankett som skickades ut 
tillsammans med informationsbrevet på förhand till de deltagande. De som deltar i studien har rätt till 
att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. Det fanns inga 
beroendeförhållanden eller tidigare kontakter mellan forskaren och deltagarna i studien, vilket 
samråder med regel nummer fyra i kravet om samtycke som innebär att undersökningsdeltagana inte 
får utsättas för någon sorts påtryckning eller påverkan från forskaren. Samtliga medverkande 
intervjupersoner hade fått information om sin frihet att när som helst avbryta sitt deltagande utan 
förklaring eller konsekvenser. 

Konfidentialitet 

Innan samtyckesblanketten fylldes i genomfördes fick intervjupersonerna reda på att materialet som 
spelades in genom ljudupptagning på en iPhone, skulle förstöras efter uppsatsens färdigställande. 
Intervjupersonerna fick även reda på att forskaren hade tystnadsplikt, att de var anonyma och att 
skolorna som var deras arbetsplatser var anonyma samt att uppsatsen kommer att publiceras genom 
Stockholms universitets sökdatabas Diva. Privata data som skulle kunna identifiera deltagaren på 
något sätt har inte avslöjats. Enligt vetenskapsrådet (2002) så bör etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer skyddas genom tystnadsplikt samt underhållande av fakta som på 
något sätt kan avslöja de medverkandes identitet. 

Nyttjandekrav 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas i forskningssyfte. Vid 
planering av studien så har riskerna för att avslöja privat information som skulle kunna göra 
intervjupersonerna obekväma eller på något sätt användas i andra sammanhang övervägts. Dels genom 
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att ljudupptagningen spelades in på en privat iPhone som hela tiden hölls under uppsikt så att inte 
obehöriga kom i kontakt med informationen och dels genom att förstöra materialet så fort som 
analysen hade genomförts och resultaten av studien hade framkommit. Forskaren har tagit hänsyn till 
vetenskapsrådets (2002) regel kring nyttjandekravet och de uppgifter som har samlats in kommer inte 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna som 
samlades in påverkar inte intervjupersonerna privat i någon bemärkelse. 

Studiens kvalitet 
Datainsamlingen tog tre veckor, intervjuerna genomfördes i februari 2018. Det var svårt att finna 
intresserade pedagoger med en utbildning inom fritidshemspedagogik, detta berodde på att få skolor 
hade utbildad personal inom området. På grund av detta har de åtta pedagoger som medverkar i 
studien varierade utbildningar och erfarenheter. Detta ger dock en verklighetstrogen bild eftersom 
dessa representerar den variation av människor som arbetar på fritidshem i dagsläget. Om bara 
utbildad fritidshemspersonal hade intervjuats så hade resultatet med största sannolikhet sett 
annorlunda ut. De pedagoger som medverkade kom alla från ett begränsat område i Stockholms län, 
ifall de skolor som kontaktades i Göteborg och ifall fler skolor på mer spridda platser hade visat 
intresse för att medverka i studien, som egentligen forskaren strävade efter, så hade studien gett en 
vidare inblick i forskningsfrågorna. På grund av tidsbrist så analyserades intervjuerna genom att direkt 
lyssna av materialet, det som transkriberades var endast utvalda citat från ljudmaterialet. Om allt 
material hade transkriberats skulle fler detaljer i pedagogernas uttalanden kunnat identifieras. Metoden 
och materialet som transkriberades räcker dock gott och väl för att kunna utläsa samband och 
identifiera vilka teman som talades mest om, därför var egentligen inte transkribering av all data 
nödvändig. För att undvika snedvridna och selektiva tolkningar så har intervjupersonernas 
känslouttryck och pauser tagits med i transkriberingen för att kunna tolka intervjupersonernas citat så 
detaljerat som möjligt. Fejes och Thornberg (2015) nämner att IPA forskningen alltid innebär en 
tolkning. Författaren har varit väl medveten att den egna livsvärlden och förförståelsen har påverkat 
resultatet, detta är en del av den fenomenologiska forskningens svagheter. Fejes och Thornberg 
beskriver det som att de betydelser som människor tillskriver händelser är resultatet av samspelet 
mellan människor, här spelar även samspelet mellan forskare och intervjuperson en roll huruvida 
resultatet presenteras. Den fenomenologiska forskningen visar enskilda människors upplevelser, det är 
inte relevant om informantens berättelse är falsk eller sann, det viktiga är individens upplevelse.  

Resultat  
I denna del av arbetet presenteras de resultat av de åtta intervjuerna av pedagoger som arbetar på 
fritidshem, samt en analys av dessa resultat kopplat till tidigare forskning. Genom bearbetning av 
insamlade forskningsdata så har fem kluster kunnat identifieras. Resultaten presenteras genom att dela 
upp dessa fem kluster under de två forskningsfrågor som studien syftar att finna svar på. Två kluster 
har identifierats som svar på den första forskningsfrågan: ”Vilka upplevelser av fenomenet estetiskt 
skapande har pedagoger som arbetar som lärare på fritidshem i sitt dagliga arbete med barn?” Dessa 
två kluster har fått namnen: ”styrda aktiviteter” och ”barnens intressen”. Tre kluster svarar på den 



 
 

17 

andra forskningsfrågan: ”Hur upplever pedagogerna att det estetiska skapandet på fritidshemmet 
påverkar barnen?” Dessa tre kluster benämns som; ”välmående”, ”kreativitet” och ”kommunikation”. 

Resultatet har framkommit genom kodning och med inspiration från metoden interpretativ 
fenomenologisk analys (IPA), som nämndes tidigare i arbetet. Metoden som har använts tillåter viss 
tolkning av materialet, detta bör nämnas eftersom forskarens egna livsvärld till viss del kommer att 
påverka resultatet av studien. Vad som är tolkningar av resultatet kommer därför att tydliggöras. De 
åtta intervjupersonerna har identitetkodats till IP1 - IP8. De 23 intervjufrågorna (se bilaga 3) har 
förkortats till IF1 - IF23. 

1. Styrda aktiviteter 
Detta är det största klustret och nämns flest gånger i intervjuerna. Pedagogerna pratar om att de 
upplever att det estetiska skapandet på fritidshemmet ofta sker genom planerade aktiviteter som de 
själva styr över och kontrollerar.  

1.1 Årstider/Högtider/Traditioner 

Ett av de teman som pedagogerna nämnde flest gånger i intervjuerna var att de beskrev hur det 
estetiska skapandet var kopplat till årstider, högtider och traditioner. Jul, påsk och alla hjärtans dag 
pratade de mycket om och de beskrev så kallade pyssel som man kan koppla till dessa högtider. På 
grund av detta så kan man tolka det som att pedagogerna upplever fenomenet estetiskt skapande 
utifrån styrda aktiviteter som har med detta tema att göra.  

Detta citat är ett exempel på hur pedagoger som intervjuades pratade om pyssel och högtider när de 
beskrev det estetiska skapandet som pågick på fritidshemmet.  

”Vi har gjort att till exempel till jul här, och vi kommer göra till påsk och sånt där. Då har vi, då kommer 
vi att ha pyssel, som dom kan välja att gå till, i ateljén.” (IP1, IF5) 

Intervjufrågan till citatet nedan handlade om vilket material som fritidshemmet erbjuder som går att 
använda till att skapa med. Pedagogen berättar om årstidsmaterial, men sedan uttrycker hen att det inte 
är kreativt. Man kan tolka det som en inre konflikt hos pedagogen där det finns motsättningar kring de 
upplevelser av estetiskt skapande som beskrivs i det dagliga arbetet och sina personliga åsikter kring 
det. Kreativitet verkar vara något som pedagogen vill eftersträva i sitt arbete men upplevelsen av det 
estetiska skapandet når inte upp till det som eftersträvas. 

”Även där blir det mycket årstidsmaterial. Så då blir det till exempel… Gud vad tråkigt det här låter 
(hehehe) Nej, gud vad hemsk! Det är ju inte alls kreativt när jag tänker efter.” (IP4, IF11) 

 
Pedagogen fortsätter att berätta om att de använder återvunnet material, lim, löv och sockerbitar. 
Sedan beskriver hen vad man kan tillverka av dessa material och uttrycker även sin åsikt om vad som 
är fint. Här får fenomenet estetiskt skapande en bestämd form och man finner instruktioner kring hur 
man skall gå till väga för att skapa olika föremål. Det som skall skapas utifrån vad pedagogen 
beskriver skall i detta fall bli någonting som redan är förutbestämt med kopplingar till höst och vinter. 

”Och sedan har vi massa återvunnet material också, toarullar, konservburkar, glasburkar som man målar 
till julen liksom och höstlyktor som man kan göra med lim och sätta fast ett litet löv på brukar bli jättefint 
med tråd och så. Sockerbitar, vi har byggt sådana här snöiglos med sockerbitar, det är jättehäftigt.” (IP4, 
IF11) 

Den här pedagogen berättar om hur de använder ull till att skapa tomtar. Även här finner vi 
instruktioner till hur man ska gå till väga. Pedagogen berättar om hur det som skapas ska se ut, den ska 



 
 

18 

ha en kropp, en luva och skägg. Tolkningen blir att pedagogens upplevelse av det estetiska skapandet i 
sitt dagliga arbete ofta sker i en styrd form där läraren instruerar, lär ut hantverksmässiga tekniker (i 
detta faller tovning), samt att eleverna på fritidshemmet som deltar i den här skapandeaktiviteten även 
bör följa en mall över hur det som skapas ska se ut. Man förstår att dessa typer av skapande har en 
tydlig koppling till julen som högtid. 

”Vi jobbar även i ull, i perioder. Både våt-tovar och torr-tovar. Som till exempel före jul gjorde vi en hel 
del, sådana här små (jag kan visa dig sen här om du hinner stanna en stund). Vi gjorde små tum-tomtar 
som man tovar på sin tumme. En kropp och sen en luva, så har man lite skägg sådär och så pickar man 
ihop det med en torr-tovnings nål.” (IP6, IF2) 

Här beskriver pedagogen hur en förberedd uppgift med temat alla hjärtans dag kan vara en del av det 
skapande som sker på fritidshemmet. Däremot verkar det finnas en osäkerhet hos pedagogen hur 
bestämd uppgiften bör vara. Det skall inte vara så styrt uttrycker pedagogen, men samtidigt nämner 
hen att det är bestämt att det ska vara ett hjärta och att barnen ska klippa och limma. Barnen ska få 
skriva sin egen text och välja sin egen färg berättar pedagogen, detta tyder på en tidigare upplevelse av 
en liknande uppgift då de har skapat alla hjärtans dag kort och där texten och färgen har varit 
förutbestämd kan ha erfarits. Pedagogen verkar ha en upplevelse av mycket tydliga regler kring det 
som eleverna skapar på fritidshemmet. 

”Jag tycker att det ska vara… Inte så mycket styrt. Men man gör ett kort, då tycker jag att… Ja är det ett 
tema som idag, alla hjärtans dag, visst ska det vara ett hjärta och så. Barnen får klippa, men sen hur de ska 
limma och vad de ska skriva och vilken färg på pappret de ska välja, där verkligen tycker jag att det får 
barnen bestämma.” (IP7, IF16) 

1.2 Förutsättningar 

Ett annat tema som ingår under klustret styrda aktiviteter är ”förutsättningar”. Pedagogerna pratar om 
hur det estetiska skapandet på fritidshemmet är påverkat av olika förutsättningar. De beskriver så 
kallade pyssel som eleverna gör på fritids samt planerade aktiviteter som innehåller skapande och hur 
personaltäthet, stora barngrupper samt personligt intresse påverkar vad för något som de presenterar 
för barnen. 

Pedagogen berättar om hur de planerar styrda aktiviteter som innehåller skapande, men att det 
påverkas av hur mycket personal de har. Pedagogen beskriver även att de kan påverka mycket vad som 
ska ske för skapande aktiviteter på fritids beroende på vad de känner för att göra. Man kan tolka det 
som att pedagogens upplevelse är att innehållet i dessa styrda aktiviteter är beroende av både 
personaltäthet och vilken typ av känsla eller intresse denna personal har. 

” Då planerar vi utifrån hur det ser ut, hur många personal vi har… Egentligen, lite granna vad vi känner 
för.” (IP2, IF4) 
 

Den här pedagogen berättar hur det egna intresset för att göra smycken har påverkat vad de har gjort 
på fritids. Upplevelsen av estetiskt skapande innebär i det här fallet att tillverka smycken, pedagogen 
benämner det som pyssel. 

”Jag älskar att sitta och pyssla och jag älskar att göra smycken, så smycken har man gjort rätt mycket kan 
jag säga.” (IP4, IF13) 

 
Pedagogen fortsätter att berätta om sina egna erfarenheter kring estetiskt skapande på fritids och pratar 
om sina egna intressen. Upplevelsen av estetiskt skapande för den här pedagogen innebär även att 
tillverka egna kort. Pedagogens egna intresse verkar påverka utbudet av material samt vilka typer av 
skapande hen planerar att presentera på fritidshemmet.  
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”Då fick de skapa sina egna kort, och det är någonting som jag tycker är väldigt väldigt roligt så jag går ju 
igång på det där och tycker att det är jättekul.”  (IP4, IF13) 

 
En annan förutsättning som nämns är barngruppernas storlek. Stora barngrupper upplevs här som ett 
hinder och något som hämmar kreativiteten. Att bemöta barn verkar vara något som den här 
pedagogen upplever som nödvändigt för att kreativiteten hos barnen skall kunna utvecklas. 
Organisation, ramar och tydlighet är någonting som den här pedagogen ser som nödvändigt på grund 
av detta hinder. 

”Ibland måste vi ge ramar, det kan inte bara vara ett fritt kreativt skapande hela tiden. För det blir ju inte 
alltid heller jättekreativt, tyvärr inte i dessa stora barngrupperna. Och det är ju ett hinder i det hela tror 
jag, att vi skulle behöva organisera och ha mycket tydligare liksom avgränsade tydligare sammanhang, då 
skulle vi ha chans att bemöta dem också tror jag, på ett sätt som inte hämmar kreativiteten.” (IP3, IF11) 

1.3 Pedagogen bestämmer 

Detta tema belyser pedagogerna upplevelse av att det estetiska skapandet är något som de själva 
bestämmer över och kontrollerar. De berättar om lärarledda skapandeaktiviteter på fritids och om hur 
de tänker kring utformande, planering och genomförande av dessa.  

Pedagogen berättar hur hen ansvarar för att förbereda styrda aktiviteter som ska innehålla estetiskt 
skapande. Hen bestämmer vilket material som får användas till uppgiften.  

”Eftersom jag förbereder det här, då brukar jag lägga fram allting som jag tycker behövs för att utföra 
uppgiften.” (IP7, IF7) 

Samma pedagog berättar senare i intervjun att hen har arbetat i 30 år inom skolan och har observerat 
att det alltid sitter vad personen upplever som likadana teckningar på väggarna. Pedagogen reflekterar 
om konsekvenserna kring lärarledda skapandeaktiviteter och pratar om uppgifter som att måla. 
Pedagogen har varit på en föreläsning om kreativitet och upplever att det är positivt att låta barn skapa 
självständigt och på sitt eget sätt. Tolkningen är att pedagogen ändå upplever att det är lätt att hamna i 
en roll där pedagogen planerar och leder aktiviteter och resultatet av det som skapas ser likadant ut och 
följer en viss mall. 

”Jag har upplevt under de här, nästan 30 åren i skolan, att i varje klassrum när jag kom så var det alla 
likadana bilder. Så var jag på en föreläsning där man just pratade om kreativiteten, att vi bestämmer så 
mycket hur de här uppgifterna se ut när man skapar målar eller gör någonting. Och att man borde faktiskt 
som pedagog låta barnen skapa själva så mycket som möjligt, och att alla skulle använda sig av alla sinnen 
för att göra det på sitt eget sätt. Och då tänker jag ofta på det här. Men ibland så glömmer man och så gör 
man i alla fall någonting som ser likadant ut.” (IP7, IF17) 
 

I detta fall upplever pedagogen att det estetiska skapandet innebär sömnad. Pedagogen verkar uppleva 
att det är viktigt att den vuxne bestämmer och vägleder eleverna, upplevelsen av att eleverna använder 
tyg till att skapa någonting som inte är planerat verkar ses som någonting negativt. Att det skall vara 
planerat, ha en bestämd form, vara genomtänkt och användas till någonting är viktigt för pedagogen.  

”Sömnad har vi nästan löpande hela tiden och då är det ganska valfritt, men det kan inte vara att ´Jag 
vill sy!´ och så ska man sy precis vad som helst utan vad ska du sy, vad ska det vara till, hur ska den se 
ut? Då börjar vi med att rita ett mönster om det är så. Så att man inte börjar att ta tyg och sy någonting 
som man inte har planerat utan det ska bli någonting, det ska användas till någonting.” (IP6, IF2) 
 

Tolkningen är att den här pedagogen upplever att eleverna är intresserade av att skapa med garn på 
grund av att de har fått inspiration till detta av pedagogen själv. Pedagogen upplever att hen själv 
påverkar mycket vad som sker på fritidshemmet och vilka material som barnen skapar med. 
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Pedagogen beskriver även att det finns en bakomliggande strävan att försöka påverka barnen att 
intressera sig för samma saker som hen själv tycker om. 

”Just nu är det mycket garn som de tycker om. Och det är väl också det som vi försöker få dem att nappa 
lite på. Oftast är det väl liksom om vi som pedagoger brinner för något så har man ju en lust att vilja 
smitta av sig med det. Och jag tycker att det är jätteroligt att hålla på speciellt med garn, så jag skulle väl 
säga att intresset ligger där just nu.” (IP5, IF11) 
 

Här kan man förstå det som att pedagogen anser att elevernas olika resultat är negativt. Pedagogen 
pratar om estetiskt skapande som att rita teckningar, att teckningarna blir likadana är något som 
eftersträvas. Pedagogen upplever att den egna tydligheten i sina instruktioner inte har någon påverkan 
på hur lika teckningarna blir till slut, ändå verkar pedagogen vilja bestämma hur slutresultatet ska bli 
enligt sin egen mall. 

”Om inte jag är tydlig med uppgiften så betyder det att jag får 26 olika teckningar liksom. Sedan finns det 
ju i och för sig klasser där man har varit övertydlig, så man kräks nästan, men det blir 26 olika 
teckningar ändå. (IP2, IF6) 

2. Barnens intressen 
Det andra klustret som svarar på den första forskningsfrågan har fått namnet ”barnens intressen” på 
grund av att pedagogerna ofta refererar sitt arbete med det estetiska skapandet till barnens intressen.  

2.1 Önskemål 

Temat ”önskemål” handlar om de icke-styrda skapandetillfällena, pedagogerna berättar vid ett flertal 
tillfällen om att de upplever att det estetiska skapandet i det dagliga arbetet ofta handlar om att möta 
barnens önskemål att skapa. 

Här beskriver pedagogen att det finns tillfällen då eleverna vill skapa som denne upplever som 
spontana från barnens sida. Pedagogen påpekar att det inte ligger så mycket material framme på 
fritidshemmet där hen arbetar och upplever att detta är synd. Man kan tolka det som att pedagogen 
upplever en brist på material som går att använda till estetiskt skapande och som är tillgängligt för 
barnen utan pedagogens eller kollegornas assistans. 

”Det sker också sådana spontana skapandetillfällen, att barnen vill göra saker och så. Det är synd att det 
inte ligger så mycket material framme, med de får alltid fråga om de behöver någonting som man kan ta 
fram från vårat förråd.” (IP7, IF7) 

 
Även denne pedagog förklarar att hen upplever att arbetet med det estetiska skapandet på 
fritidshemmet till viss del handlar om att möta barnens önskemål om material. Den här pedagogen 
berättar också att hen upplever att det är viktigt att intressera sig för vad barnen har för intressen och 
vad de gör. Pedagogen berättar om det estetiska skapandet och pratar om att se vad som rör sig i 
barnens huvuden och vad de håller på att lära sig, det kan tolkas som att denne pedagog upplever att 
eleverna på något sätt visar sina intressen och tankar genom det estetiska skapandet. 
 

”På den fria fritidstiden, när det inte är styrda aktiviteter, så handlar det ju mer om att plocka fram 
material som de önskar, intressera sig lite för vad det är de gör och se lite… Spana in lite vad det är de 
håller på att bearbeta eller lära sig. Och se också vad de har… Vad som rör sig i huvudet på dem eller vad 
de har för gemensamma intressen.” (IP8, IF3) 
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2.2 Utmana 

Pedagogerna pratade om att utmana eleverna till att testa på nya material och sätt att skapa. Temat 
belyser pedagogernas upplevelse av det estetiska skapandet som ett verktyg till att utmana eleverna att 
utvecklas vidare och lära sig nya saker. 

Detta citat kan man tolka som att pedagogen vill locka barnen till att skapa instrument genom att knyta 
an till deras intresse av melodifestivalen.  

” Då har vi liksom byggt det på temat melodifestivalen, därför att det är så många barn som tittar på det, 
vi måste ju få dem intresserade. Och där då så kommer vi bland annat göra några enklare instrument. Bara 
väldigt enkla som maracas och sådant.” (IP1, IF2) 

 
I detta exempel så kan man förstå det som att pedagogen upplever att det estetiska skapandet innebär 
att rita och att pärla pärlplattor. Pedagogen verkar uppleva att eleverna fastnar i en sorts process när 
det utövar dessa former av skapande och betonar vikten av att expandera barnens intresse så att de 
utmanas vidare. 

”Man försöker ju fånga upp barnen och se vart intresset ligger, vad de tycker om liksom sådär. Oftast så är 
de ju ganska, de vill göra samma saker hela tiden, de kan lätt fastna i en process. Till exempel bara rita, då 
vill de göra bara det. Just nu har de en period då de älskar att pärla pärlplattor, och då gäller det ju att 
liksom fånga dem där och se hur man kan bygga vidare på det.” (IP5, IF3) 

 
Tolkningen av detta citat är att den här pedagogen upplever att det är varje lärares/pedagogs uppgift att 
ställa frågor till eleverna för att stötta den egna tankeverksamheten hos barnen och utmana dem vidare 
i sitt skapande. 

”När man känner att någon kommer med en tanke eller idé så är det ju bara jätteroligt att uppmuntra. 
Och sen så är det väl liksom att utmana också varje individ, ja men hur tänkte du då? Hur ska du börja 
med det här? Att liksom få igång lite egen tankeverksamhet, och så är man väl där liksom mer som en 
support och stöttar.” (IP5, IF6) 

3. Välmående 
Detta kluster svarar på den andra forskningsfrågan, hur pedagogerna upplever att det estetiska 
skapandet påverkar barnen. Klustret som har fått namnet välmående handlar om hur pedagogerna 
upplever att fenomenet estetiskt skapande ger barnen ett sorts välbefinnande, påverkar barnens psyke 
positivt samt att de upplever att det estetiska skapandet är ett sätt för barnen att få rekreation på 
fritidshemmet. Alla åtta pedagoger nämner detta ämne och det är ett av de två största klustren. 

3.1 Rekreation 

Temat ”rekreation” handlar om pedagogernas upplevelse av att det estetiska skapandet ger barnen 
välbefinnande på olika sätt samt att de ser skapandet som ett sätt för barnen att hantera stress och finna 
lugn och ro. 

Pedagogen nedan beskriver det estetiska skapandet som ett sätt att finna lugn. Det finns jämförelser av 
lek och skapande, pedagogen upplever att både lek och skapande ger liknande resultat vilket i detta fall 
beskrivs som att tiden stannar eller flyter på och resulterar i barnets välmående. 

”Är man duktig på att leka eller skapa så kan man hitta situationer där tiden nästan stannar eller bara 
flyter på, då tror jag att man mår väldigt bra av det.” (IP8, IF14) 
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Pedagogen uttrycker att de flesta barn verkar finna inre lugn och avslappning genom att vara 
stillasittande och pärla, rita eller sortera. I detta fall handlade intervjufrågan om vad pedagogen 
upplever att estetiskt skapande har för värde och betydelse för barnen.  

”Alla barn gillar inte det. Men de flesta kan nog tycka att det är lite sådär terapi att sitta och kanske pärla 
någonting eller om man sitter och ritar en stund eller lägga en pärlplatta eller sortera eller någonting sånt. 
Så lite sådär avslappning och inre lugn.” (IP4, IF15) 
 

Den här pedagogen svarade liknande på samma intervjufråga, pedagogen upplever att estetiskt 
skapande ger barnen återhämtning i den annars stressiga vardagen. 

”I dagens samhälle, det är så mycket stress och så mycket krav, och man ser att detta blir lite som en oas 
för dem att liksom återhämta sin energi och kraft, när man får jobba med kreativa processer.” (IP3, IF15) 

 
Här antyder pedagogen att det är positivt för barnen att hålla på med lera. När pedagogen säger att det 
är läkande så kan man tolka det som att pedagogen upplever att man lättare hanterar stress eller blir 
lugnare genom att skapa med lera. 

”Oj det är jättebra, det är ju helande. Alltså de är ju, oj det där, det är jättebra. Alltså, framförallt är det 
läkande, att få hålla på med lera till exempel är fantastiskt läkande för stress…” (IP2, IF14) 
 

Även här pratar en av pedagogerna om välmående, dock kopplar pedagogen ihop välmående med en 
psykisk aspekt som handlar om prestation och självkänsla hos barnen. Pedagogen uttrycker att barnen 
mår bra av att få uppgifter som är icke-föreställande utan har mer att göra med färg och form i 
abstrakta sammanhang.  

”Det kan ju låsa sig väldigt mycket för många barn, när man blir lite äldre och när man blir lite 
självkritisk. Jag skulle rita en häst och den såg inte ut som en häst, och Stina ritar en häst jättefint och då 
vill inte jag fortsätta försöka… Och de barnen mår ju bra utav att få uppgifter som inte, när någonting inte 
behöver vara likt utan att man bara får använda färg. Eller bara använda händerna till lera…” (IP8, IF16) 

3.2 Bearbetning 

Temat ”bearbetning” handlar om att pedagogerna verkar uppleva att barnen bearbetar sin omgivning 
och sina känslor genom estetiskt skapande.  

Genom detta citat så kan man tolka att pedagogen upplever att barnen bearbetar sina intryck, lärdomar, 
känslor och upplevelser genom estetiska uttrycksformer. Den här pedagogen förklarar även att 
fritidshemmet är en arena där det finns stora möjligheter för att skapa estetiska uttryck och vara 
estetisk kreativ. Hen ger också uttryck för att fritidshemmet är till största delen fritt.  

”Jag tror också att man kan bearbeta saker genom att vara estetiskt kreativ. Alltså jag tror att man kan 
bearbeta både det man han lärt sig i skolan under en period, och saker man upplever som man inte kanske 
pratar om alltid. Men både genom lek och genom estetiskt uttryck. Och på fritids finns det en möjlighet att 
utöva det eftersom det är till större del fritt.” (IP6, IF14) 

 
Här beskriver pedagogen vad de brukar göra för estetiskt skapande på fritidshemmet. Barnen brukar 
skapa Pokémon eftersom det är inne säger pedagogen. Tolkningen är att pedagogen verkar uppleva att 
barnen skapar sådant som reflekterar deras samtid och omvärld. Även pengar, plånböcker och 
mataffärer finns i barnens omvärld. Pedagogen ger därför uttryck för att hen upplever att barnen 
bearbetar sina intryck av omvärlden genom estetiska uttrycksformer. 

”Det brukar vara olika, är det Pokémon som är inne så kan man göra Pokémon. Annars så kan det vara… 
Att göra pengar! Pengar gjorde de ju ett tag, och plånböcker och mataffärer och sådana saker” (IP8, IF3) 
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Intervjufrågan löd: Om du tänker på aktiviteter som innehåller estetiskt skapande, vad betyder det för 
barnen och vad tänker du att det har för värde? Pedagogen svarade att estetiskt skapande är ett sätt att 
hantera omgivningen genom att uttrycka sig. Här kan man förstå det som att pedagogens upplevelse av 
hur estetiskt skapande påverkar barnen handlar om att barnen får redskap att hantera sin omgivning. 

”Det är ett sätt att hantera omgivningen, att omvandla det till att uttrycka sig.” (IP8, IF15) 

4. Kreativitet  
Klustret ”kreativitet” belyser hur pedagogerna uttrycker sin upplevelse av hur barnen påverkas och får 
möjligheter att utveckla sin kreativa förmåga genom estetiska uttrycksformer. Pedagogerna använde 
just ordet kreativitet vid upprepade tillfällen under intervjuerna och begreppet upplevs ha en positiv 
laddning. En av intervjufrågorna nämnde kreativitet och bad pedagogerna att beskriva sina tankar av 
vad kreativitet innebär, men pedagogerna tog själv upp begreppet redan innan de hade fått 
intervjufrågan. 

4.1 Utforskande 

Temat ”utforskande” handlar om lärarnas upplevelse av kreativitet som ett sätt att vidga sina 
kunskaper genom en utforskande kontext. Begreppet upplevs ge en positiv inverkan på barnen och kan 
uppnås genom olika former av estetiskt skapande. 

Den här pedagogen upplever att barn ofta är kreativa av naturen och även att det uppfyller ett behov 
hos vissa barn att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer. Att kunna tänka utanför de angivna 
ramarna anses som någonting positivt samt någonting man kan lära sig. 

”Många är ju kreativa utav naturen, det är någonting som de behöver för att de mår bra utav det. Men 
också att kunna tänka kanske utanför boxen, kan man lära sig utav skapande.” (IP1, IF15) 
 

Citatet nedan visar på en upplevelse som kan tolkas till att barn är mer kreativa än vuxna, och 
pedagogen nämner även att kreativitet handlar om att inte begränsa sig. 

”Barn är ju så mycket mer kreativa än vi vuxna är för de har ju inte de där spärrarna hela tiden.” (IP3, 
IF3) 

Detta citat kan tolkas till att pedagogens upplevelse är att när eleverna gör någonting mer än det som 
pedagogen har instruerat, samt genom att eleven har egna tankar eller gör på sitt eget sätt, så anses det 
som någonting kreativt. 

 ”Att man gör mer än vad fröken säger, någonting mer. Att man utför uppgiften så att man lägger lite det 
som… Så att man har tankar kring uppgiften och att man vill göra det på sitt eget sätt.” (IP7, IF10) 
 

Att vara kreativ med det material de har, att skapa estetiska uttryck genom att undersöka och forma de 
material som är tillgängliga, verkar vara något som pedagogen upplever att barnen är duktiga på. 
Pedagogen verkar anse att det krävs tydlighet och en organisation av materialet som finns tillgängligt i 
hyllorna för att eleverna skall kunna använda det på sätt som upplevs vara ett bra sätt. Pedagogen 
nämner att eleverna inte är beroende av ett större utbud material, det kan man tolka som att elevernas 
kreativitet anses vara någonting som ligger hos individen och är en färdighet.  

”Vårt material är ju lite begränsat för fritidsverksamhet. Man skulle kunna plocka fram mer grejer, men 
samtidigt så upplever jag att de är väldigt kreativa med det de har. Och har man begränsat och tydligt, 
och bara de vet vad som finns i hyllan så… Så är de ganska duktiga att använda det på ett bra sätt. Så jag 
tänker nog inte att de skulle bli ännu mer kreativa ifall vi plockade fram ännu fler saker.” (IP8, IF19) 
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Man kan tolka det som att den här pedagogen upplever att kreativitet även ger barnen självförtroende. 

”Jag tycker att de har nytta jättemycket. Då blir de kreativa, de får självförtroende och de vågar göra 
saker.” (IP7, IF17) 

4.2 Miljön 

Temat beskriver pedagogernas upplevelse av hur miljön har en betydande roll när det kommer till hur 
barnens förmåga till estetiskt skapande påverkas, vilket i sin tur upplevs påverka kreativiteten som 
estetiskt skapande anses bidra till. 

Här uttrycker pedagogen att det blir ett mer lustfyllt skapande i vissa miljöer. 
”I F-1:an, där har vi som ett stort torg, och på det torget så brukar de skapa och ha kreativa processer. Och 
där kan jag nog känna att det blir mer lustfyllt skapande tack vare den miljön.” (IP3, IF10) 

 
Här beskriver pedagogen det som att just fritidshemmet är en arena där förutsättningarna för att barnen 
skall kunna få utveckla en kreativ förmåga är stor. I detta fall handlade intervjufrågan om hur de 
konstnärliga aktiviteterna brukar påbörjas vilket belyser att pedagogen själv tolkar konstnärliga 
aktiviteter som kreativa. 

”Om det är någon stans där det finns utrymme för kreativitet så är det ju fritids.” (IP7, IF7) 
 
Pedagogen nedan verkar uppleva att det material som fritidshemmet erbjuder barnen att skapa med, 
vilket i detta fall är kartonger och toalettrullar, påverkar barnens förmåga till kreativt skapande. Man 
kan tolka det som att pedagogen menar att barnen kan skapa intressanta föremål och vara kreativa 
genom att använda sig av material som för pedagogen upplevs som obetydliga eller menlösa från 
början. 

”Vi brukar alltid ha lådor med kartonger och toarullar och sådant och de är ju helt galna i att pyssla med 
sådant. Det är faktiskt ur ingenting kommer otroligt mycket kreativitet.” (IP2, IF7) 

 
Intervjufrågan till citatet nedan var hur ett idealiskt fritidshem skulle se ut ifall pedagogen själv fick 
bestämma. Pedagogen valde då att lyfta fram sin åsikt om att materialet var viktigt för att inspirera 
eleverna med. När pedagogen också berättar att hen önskar att man slapp plocka bort sakerna så kan 
man tolka det som att pedagogen upplever att det även är viktigt att låta det som eleverna skapar få stå 
kvar. Här kan man förstå det som att miljön påverkar och inspirerar genom sitt innehåll samt att det 
ska finnas utrymme för pågående projekt. 

”Att barnen fick inspireras av materialet… Att man skulle slippa plocka bort grejerna…” (IP, 8, IF10) 
 

På samma intervjufråga svarade även en annan pedagog att hen önskade att saker skall få stå framme. 
Pågående processer genom estetiskt skapande samt möjligheter att fortsätta där man slutade verkar 
vara något som pedagogerna upplever som viktigt för att påverka barnens utveckling av kreativ 
förmåga. Denne pedagog nämner även att rum för olika ändamål som har med estetiskt skapande att 
göra är önskvärt. 

”Om man kunde ha olika rum för olika aktiviteter så att saker kan stå framme på ett ordnat sett. Att man 
har en verkstad till exempel. Det har de ju på en del (nu har ju jag inte så mycket erfarenhet från 
förskolan men) en del utav dem har ju ateljé, rum för speciella ändamål.” (IP8, IF19) 
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5. Kommunikation 
Det sista klustret som svarar på den andra forskningsfrågan har fått namnet ”kommunikation” och 
handlar om hur pedagogerna upplever att det estetiska skapandet är ett sätt för barnen att kommunicera 
på. 

5.1 Ett språk 

Temat berättar hur pedagogerna upplever att barnen kan tala om vad de tycker, tänker och känner 
genom det estetiska skapandet. Pedagogerna pratar om det estetiska skapandet som ett sätt för dem att 
förstå barnen. Temat belyser pedagogernas upplevelse av det estetiska skapandet som ett sorts språk 
där barn kan kommunicera och uttrycka sig när orden inte räcker till. 

Intervjufrågan som ställdes till pedagogen som har uttalat sig nedan handlade om hur man kan förstå 
ett barns intressen. Pedagogen svarade bland annat att det kan man se i vad de ritar och vad de pärlar, 
vilket kan förstås som olika medel att uttrycka sig genom estetiskt skapande. Pedagogen verkar 
uppleva att man kan förstå ett barns intressen genom estetiskt skapande. 

”Det ser man ju ganska tydligt i vad de gör, vad de ritar, vad de pärlar, vad de pratar om. Till exempel just 
nu är melodifestivalen ett stort ämne i barngruppen.” (IP5, IF8) 

 
Den här pedagogen antyder att barn kan använda det estetiska skapandet som ett sätt att uttrycka sig 
ifall de har svårigheter med att uttrycka sig genom det talade språket. Intervjufrågan som ställdes 
uppmanade pedagogen att berätta sina tankar kring varför vissa människor uttrycker sig genom 
konstnärliga medel. 

”Alla har ju inte lika lätt att uttrycka sig i ord.” (IP4, IF18) 
 
Pedagogen fortsätter att berätta hur hen upplever att vissa människor har lättare att uttrycka sig genom 
att använda färg och form istället för det talade eller skrivna språket. Man kan tolka det som att 
pedagogen menar att färg och form är ett sorts språk som är likställt med det skrivna eller talade 
språket. 

”En del tycker om att uttrycka sig i färg och form, en del tycker om att uttrycka sig i skrift, en del tycker om 
att prata. Det är väl lite vad man är lärd, och vad man tycker är enklast att uttrycka sig.” (IP4, IF18) 

 
Detta citat visar att pedagogen anser att skapande handlar om att uttrycka sig och berättar att hen 
upplever att rörelse, färg och form samt skrift är ett sätt att uttrycka sig. Som en tolkning till 
pedagogens uttalande kan man förklara det som att uttryck genom rörelse, färg och form samt genom 
skrift är former av estetiskt skapande. 

”Att skapa handlar ju om att uttrycka sig, och alla kan uttrycka sig på något sätt. Genom liksom rörelse 
eller form eller färg, eller genom att skriva…” (IP8, IF23) 

5.2 Lek 

Många pedagoger pratade om både lek och skapande när de förklarade olika sammanhang som hade 
med det estetiska skapandet att göra. Det verkar som att leken och det estetiska skapandet har ett 
samband. Detta tema visar hur leken bidrar till eller är sammanlänkat med det estetiska skapandet och 
hur pedagogerna upplever att dessa sammanhang ger barnen möjligheter till kommunikation.  

Flera gånger så pratar pedagogen till citatet som visas nedan om rollekar och drama som en form av 
estetiskt skapande. Under den här delen av intervjun så berättar pedagogen om ett tillfälle då barnen 
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och pedagogerna tillsammans lekte att de hade ett café och hur hen upplever att den formen av rollekar 
ger utrymme för barnen att våga uttrycka sig.  

”Jag är en sådan där som älskar att vara med i leken och vara med i fantasin, och det allra roligaste är 
sådana tillfällen då man verkligen kan ta sig den tiden, det är ju på loven. Och som tradition så har vi 
alltid haft rollekar på loven med barnen, och då hade vi till exempel en… Vi gjorde ett café en gång. Det 
var helt underbart, då lär man verkligen känna barnen på ett helt annat sätt. De fick skapa olika familjer, 
olika familjekonstellationer, och gå till det här cafét. Och några fick vara ansvariga för det här cafét och 
baka och vara servitörer och servitriser och hänga upp jackor och ta betalt och sådär… Och i de här 
rollekarna tycker jag att man lär känna barnen på ett annat sätt, för många barn vågar uttrycka sig på ett 
annat sätt då.” (IP3, IF9) 

 
Citatet nedan visar ett exempel på en pedagog som pratar om hur barnen leker medan de tecknar och 
hur de pratar med varandra om sina teckningar. Detta kan man tolka som att pedagogen upplever att 
lek och att teckna ibland hänger ihop och tillsammans kan vara ett sätt för barnen att kommunicera och 
samspela med varandra. 

”Ibland sitter de och pratar om det de tecknar och de leker medan de tecknar och sådär…” (IP6, IF3) 

Analys av resultat 
Pedagogernas upplevelser av estetiskt skapande på fritidshemmet 

Det som framkom i resultatet var att alla åtta pedagoger nämnde pyssel med koppling till årstider, 
högtider eller traditioner på ett eller annat sätt kopplat till estetiskt skapande. Årstider, högtider och 
traditioner verkar ha en stor roll i det estetiska skapande som pågår på fritidshemmet. Pedagogerna 
verkar ha liknande tolkningar av fenomenet i det dagliga arbetet på fritidshemmet, trots de olika 
intervjupersonernas utbildningsbakgrunder och erfarenheter. Szklarski (2015) förklarar att fenomenets 
sanna väsen kan beskrivas som essensen och är de oföränderliga egenskaper som man finner hos 
fenomenet. Om man skulle försöka komma nära svaret på forskningsfrågan som undrar hur 
pedagogerna upplever det estetiska skapandet i sitt dagliga arbete så kan man tolka det som att just 
årstider, högtider och traditioner är en del av vad denna essens kan tänkas bestå av eftersom det är ett 
stort återkommande tema i intervjuerna. Med andra ord, många pedagoger upplever detta som en stor 
del av det estetiska skapandet på fritidshemmen. Pedagogerna berättar hur de planerar, organiserar och 
genomför styrda skapandeaktiviteter på fritidshemmen. För att kunna genomföra de planerade 
aktiviteterna så nämner pedagogerna olika förutsättningar som påverkar hur genomförandet blir. De 
exempel som presenteras tar upp tre olika områden som pedagogerna upplever påverkar 
förutsättningarna att erbjuda lyckade aktiviteter på fritidshemmen.  

De tre områden som utgör pedagogernas upplevelser av fenomenet är det egna intresset, barngruppens 
storlek och organisationen. Ett intentionalt medvetande så som Szklarski (2015) beskriver det innebär i 
detta fall att pedagogerna besvarade intervjufrågorna genom att vara medvetna om att det som 
undersöktes var fenomenet estetiskt skapande, dock framgår det att varje pedagog lägger egna 
värderingar i vad fenomenet innebär. Ett exempel på detta är hur en av pedagogerna förklarar att de 
har arrangerat så att barnen får skapa smycken på fritidshemmet, pedagogen nämner även att de har 
tillverkat kort. I detta exempel så innebär estetiskt skapande att skapa smycken och kort, det vill säga 
att i pedagogens livsvärld så upplevs fenomenet bland annat som dessa två aktiviteter. Det finns 
likheter i hur pedagogernas livsvärldar ser ut när det kommer till att de talar om hur det egna intresset 
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påverkar vilka skapandeaktiviteter som erbjuds. Med förutsättningar i detta fall menas 
förutsättningarna för barnen, vilka former av estetiska uttryck som uppmuntras, vad för material som 
finns tillgängligt samt vad som skapas på fritidshemmen. En pedagog upplevde att barngruppernas 
storlek hindrade pedagogen att bemöta barnen så som hen önskade. En annan pedagog uttryckte att 
innehållet i aktiviteterna påverkades av personaltätheten. I dessa båda fall handlar förutsättningarna 
mer om hur de styr pedagogernas möjligheter att utföra sitt yrke. Om vi tittar på hur pedagogerna erfar 
verkligheten enligt Husserls (2004) perspektiv och betraktar pedagogerna så förutsättningslöst som 
möjligt så ser man att pedagogerna ger uttryck för hur de på olika sätt upplever att de har makt över 
fritidshemmets innehåll, man kan dock inte helt bestämma vilken sorts makt pedagogerna har utan 
bara se det utifrån dessa pedagogers olika perspektiv. När vi tittar på fenomenet ur dessa pedagogers 
vinklade upplevelser så finns ett sammanhang som har med fenomenet att göra, nämligen att 
pedagogerna på olika sätt förklarar hur de bestämmer och kontrollerar det estetiska skapandet. Husserl 
(2004) menade att verkligheten är den så som vi erfar den. Om man ställer detta i förhållande till hur 
Kvale & Brinkmann (2010) refererar till Merleau-Ponty, vars antagande var att varje individs tolkning 
ger en vinklad bild av fenomenets sanna väsen, så kan man få en bättre helhetsbild genom att förstå 
dessa pedagogers olika berättelser. En del av denna helhetsbild är att resultatet visar att pedagogerna 
hade motsatta åsikter i förhållande till varandra när det kom till upplevelsen av de styrda upplevelserna 
som något positivt eller negativt. En pedagog uttryckte att det var viktigt att vägleda och bestämma, 
hen ville att barnen skulle skapa sådant som gick att användas till något. Samma pedagog ansåg att 
barnens fria skapande i tyg utan färdiga idéer var negativt. En annan pedagog uttryckte det som att 26 
olika teckningar var dåligt, denne pedagog verkade eftersträva att barnens teckningar skulle bli 
likadana och följa en viss mall. I motsats till detta menade en pedagog att likadana teckningar var 
någonting negativt och förespråkade det fria skapandet och uttryckte detta som kreativt och positivt för 
barnen.  

I de exempel som har valts ut i förhållande till klustret som handlar om barnens intressen uttrycker 
pedagogerna att det dagliga arbetet med fenomenet estetiskt skapande till viss del också handlar om 
icke-styrda skapandetillfällen där man syftar till att möta barnens önskemål kring material samt 
möjliggöra deras önskan om att skapa på vissa sätt. Detta upplevs som spontana skapandetillfällen. En 
pedagog uttrycker att barnen även visar sina intressen genom det som skapas vid dessa tillfällen. Alla 
åtta pedagoger pratar om att intressera sig för och engagera sig för barnens intressen, detta kan ses som 
det oföränderliga som Szklarski (2015) beskriver. En stor del av hur fenomenet estetiskt skapande på 
fritidshem upplevs, i enlighet med alla de åtta pedagoger som intervjuades i den här studien, är att 
arbetet med det estetiska skapandet går ut på att anpassa miljön och innehållet av fritidstiden till 
barnens intressen. Resultatet visar även att pedagogerna upplever en brist på tillgängligt material så att 
barnen självständigt kan få sina intressen och önskemål mötta. Klustret som har namnet ”barnens 
intressen” handlar även om att pedagogerna vill utmana eleverna så att de på något sätt utvecklar en 
nyfikenhet att lära sig nya saker. Dels genom att prova på nya tekniker, dels genom att utforska nya 
material men också genom att erbjuda skapandeaktiviteter som kan bli till nya intressen för eleverna. 
En pedagog berättar hur hen ställer frågor till eleverna vid ett tillfälle när de skapar något, tolkningen 
av detta resultat var att pedagogen önskade uppmuntra barnen till att självständigt komma på lösningar 
och idéer. Detta är ett exempel på en vilja att utmana barnen till lärande och utveckling som kan ske 
genom estetiskt skapande. Kvale och Brinkmann (2010) menar att livsvärldar utgörs av erfarenheter i 
vardagen, resultatet tyder på att pedagogernas erfarenheter av fenomenet i sin vardagliga 
yrkesutövning på fritidshemmen upplevs vara att möta barnens önskemål samt att utmana dem att 
finna nya intressen.  
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Hur barnen påverkas av estetiskt skapande på fritidshemmet 

Tre kluster svarar på den andra forskningsfrågan, dessa kluster handlar om välmående, kreativitet och 
kommunikation. För att analysera detta så kan vi först se till det första och mest omfattande klustret 
som handlar om hur pedagogerna upplever att barnen påverkas positivt av fenomenet genom att de 
erbjuds rekreation och bearbetning av inre och yttre faktorer. Så som pedagogerna erfar fenomenet i 
förhållande till hur barnen påverkas av det så anses skapandet i sig vara någonting som gör att barnen 
mår bra. Detta kan man förstå utifrån Husserls (2004) teori, att verkligheten är det som pedagogerna 
erfar, så som de erfar den. De nämner att aktiviteter som innehåller olika former av estetiskt skapande 
får barnen att koppla av och motverkar stress. En pedagog uttryckte detta som att barnen återhämtade 
sig i en annars stressig vardag. Enligt den här pedagogens syn, om man förstår livsvärlden som Kvale 
och Brinkann (2010) förklarar som de personliga erfarenheterna i vardagen, så är vardagen stressig. 
Detta belyser fenomenet utifrån den vinklade upplevelsen som pedagogen beskriver. Man kan fråga 
sig ifall barnen upplever det så, men pedagogerna verkar vara eniga om att det estetiska skapandet är 
rofyllt och ger någon form av avslappning samt att det återspeglas i hur barnen beter sig. Detta utgör 
en annan del av essensen enligt Husserls (2004) teori. En annan aspekt som pedagogerna belyste när 
det kom till hur fenomenet påverkar barnens välmående var att de upplevde att det estetiska skapandet 
på fritidshemmet gav barnen en djupare, mer psykisk betydelse. Resultatet visar att det finns en 
upplevelse av att barnen bearbetar yttre stimuli av sin omgivning genom olika estetiska 
uttrycksformer. En pedagog förklarar den psykiska aspekten som att barnens självkänsla kan tränas till 
exempel genom att få uttrycka sig abstrakt genom färg och form. Kreativitet anses även vara viktigt 
för barnens utveckling. De pratar om kreativitet som något som barnen ska få med sig genom 
fritidsverksamheten och att barnen kan träna sina kreativa förmågor genom skapande. Pedagogerna 
antyder också att miljön påverkar fenomenet, dels genom vilka material som erbjuds och dels genom 
hur fritidshemmets lokaler är utformade. De olika pedagogernas berättelser visar på att kreativitet 
rymmer olika färdigheter. Om man för samman pedagogernas berättelser kring dessa förmågor så kan 
man finna att pedagogerna anser att kreativitet kan hjälpa barnen att tänka utanför ramarna, lösa 
problem, utveckla självständighet i tankar och beslut samt stärka barnens självförtroende. Vilket 
styrker Szklarskis (2015) påstående att fenomenets sanna väsen är de egenskaper som man finner 
enligt olika människors upplevelse av fenomenet. Kommunikation ansågs också som en viktig del av 
vad barnen får med sig genom det estetiska skapandet. Pedagogerna förklarar på olika sätt hur de 
upplever att barnen kommunicerar när de skapar och genom skapandet. En pedagog uttryckte det 
genom att förklara att vissa människor tycker att det är enklare att uttrycka sig genom färg och form 
istället för det talade eller skrivna språket. Resultatet visar även att lek och estetiskt skapande upplevs 
ha en koppling. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis, för att beskriva första forskningsfrågan, så framträder olika bilder kring hur det 
estetiska skapandet upplevs och pedagogernas personliga åsikter kring hur aktiviteterna bör utformas. 
Det visade det sig att pedagogerna gav hänvisningar till styrda aktiviteter. Trots motsättningar kring 
huruvida det är positivt eller ej så blir essensen, som Husserl (2004) beskriver, att pedagogerna ser på 
fenomenet genom styrda aktiviteter vilka ofta är instruerande av pedagogerna och har ett bestämt 
tillvägagångssätt med förutbestämda former och material. De citat som har utvalts och tolkats visar 
exempel på detta. Intervjuerna visade även att de upplever att det estetiska skapandet på fritidshemmet 
ofta går hand i hand med att sträva till att möta barnens intressen. Detta kan man koppla samman med 
svaret på den andra forskningsfrågan som syftade att ta reda på hur pedagogerna upplever att 
fenomenet påverkar barnen. Pedagogerna förklarade att de upplever att barnen kommunicerar sina 
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intressen genom just skapande. Kommunikation var ett annat av de ämnen som pedagogerna ofta 
nämnde, och som även upplevdes vara ett sätt att lära känna barnens intressen. Till största delen så 
uttryckte pedagogerna att det som kallades för det fria skapandet var det som gav mest positiv 
inverkan på barnen.  

Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka dels vilka upplevelser pedagoger som arbetar på fritidshem har 
av fenomenet estetiskt skapande i sitt dagliga arbete med barn, och dels hur pedagoger upplever att det 
estetiska skapandet på fritidshemmet påverkar barnen. För att få tillgång till pedagogernas upplevelser 
så genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger. Den teoretiska utgångspunkten har varit 
fenomenologisk och resultatet har analyserats med hjälp av en interpretativ fenomenologisk 
analysmetod (IPA). Resultatet visade att pedagogernas berättelser har likheter kring hur det estetiska 
skapandet på fritidshemmen upplevs som antingen styrda aktiviteter eller som ett fritt skapande där 
pedagogernas roll är att se till barnens intressen. Studien visade även att pedagogernas upplevelser 
hade gemensamheter kring hur de ser fenomenet som ett sätt att uppnå välmående, utveckla kreativitet 
och kommunicera.  

Diskussion kring metodval 

Metoden som valdes var semistrukturerade kvalitativa intervjuer, eftersom det som skulle undersökas 
var pedagogernas upplevelser. Fenomenologin, som är både en teori och metod, har fungerat bra 
eftersom pedagogernas syn på det estetiska skapandet som pågår på fritidshemmet skulle undersökas. 
En annan metod än intervjuer hade inte fått fram samma djup och därigenom inte kommit lika nära 
pedagogernas syn på estetiskt skapande. Intervjufrågorna som ställdes var öppna, då kunde 
intervjupersonerna berätta mer och ge långa och detaljrika svar utifrån sina egna upplevelser. Den 
analys som kom fram genom dessa berättelser skulle inte ha kunnat nås genom till exempel en 
enkätundersökning. Något som hade kunnat göras annorlunda är att pedagoger från fler områden i 
Sverige än endast Stockholms län hade kunnat intervjuats så att en bredare bild av upplevelser från 
pedagoger ifrån Sveriges fritidshem kunde ha presenterats.  

Under hela arbetets gång så har jag försökt hantera intervjupersonernas svar så förutsättningslöst som 
möjligt, både under och efter intervjuerna då materialet har analyserats. Inom den fenomenologiska 
metoden och genom IPA-forskningen måste man ändå till en viss grad tolka materialet för att förstå 
pedagogernas unika livsvärldar. Tolkningsprocessen utgör både en svaghet och en styrka. Svagheten 
är den att man som forskare kanske inte ser hela bilden eller misstolkar det intervjupersonerna vill få 
fram, därför har det varit en lång och mycket försiktig samt kritisk process att få fram de resultat som 
presenteras i studien. Styrkan ligger i att genom tolkning så kan man förstå och utläsa samband samt 
djupare innebörder som med andra metoder hade varit omöjliga att komma åt. 

Diskussion av resultatet 

I enlighet med den första forskningsfrågan så visar det analyserade resultatet att pedagogernas svar 
överensstämmer kring att det estetiska skapandet till stor del upplevs som årstidsbundet, 
traditionsbundet och kopplat till högtider. Jämför man detta resultat med Saar et al. (2012) som 
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intervjuade pedagoger som arbetade på två svenska fritidshem, även detta resultat visade att 
pedagogerna upplevde ett traditionsbundet sätt att arbeta. Det pekar på att pedagogerna i denna studie 
har likheter i sina upplevelser kring hur aktiviteter som innehåller skapande i olika former arrangeras 
genom att avsätta tid till planerade så kallade pyssel med teman som jul, alla hjärtans dag och påsk. 
Både pedagogerna som Saar et al. har intervjuat och de åtta pedagoger som medverkade i den här 
studien benämner ofta det estetiska skapandet på fritidshemmet som pyssel. De pedagoger som har 
intervjuats i den här studien berättar hur de planerar, organiserar och genomför styrda 
skapandeaktiviteter på fritidshemmen. Trots de olika intervjupersonernas utbildningsbakgrunder och 
erfarenheter så berättar alla åtta intervjupersoner om aktiviteter där de själva styr över innehåll, 
material och konstnärligt uttryck. Som det framgår i analysen så förklarar pedagogerna hur de utövar 
makt över barnen genom att styra verksamheten. Det finns liknande fynd i studien av Saar et al. som 
beskriver att pedagogernas strävan efter att arbeta med en målstyrd verksamhet blir av största vikt och 
att innehållet blir sekundärt. Saar et al. förklarar att även dessa pedagogers berättelser visar att lärarna 
är de som instruerar och väljer ut material. Resultatet talar om hur pedagogerna upplevde att det egna 
intresset påverkar vilka skapandeaktiviteter som sker på fritidshemmen. Utöver pedagogernas egna 
intressen så talade resultatet för att det finns andra faktorer som skapar olika förutsättningar på 
fritidshemmen, dessa benämndes av pedagogerna som barngruppernas storlek, materialåtgång och 
personaltäthet. Även Oreck (2004) visar i sitt resultat att det som begränsar lärares möjligheter att 
arbeta med konst på ett mer utvecklat sätt anges som för lite material, tidspress och kollegor. En viss 
skillnad mot denna studie är att lärarna även nämner administration, utrymme och ekonomi som 
anledningar. I dessa båda fall uttrycker ändå pedagogerna att förutsättningarna påverkar möjligheterna 
till att erbjuda barnen ett mer utvecklat sätt att få arbeta med estetiska uttrycksformer. Oreck beskriver 
också att lärarna i hans studie värderade skapande och konst högt, men uttryckte samtidigt att de 
saknade kunskap kring hur man kan arbeta med estetiska uttrycksformer och konst. Även i denna 
studie visade pedagogerna som intervjuades en vilja att uppmuntra till mer kreativitet. I resultatet kan 
beskrivs även det som kallas för spontana skapandetillfällen. Vid dessa tillfällen, så som det förklaras i 
analysen, så visar pedagogerna en vilja att möta barnens önskemål att skapa samt önskemål om 
specifika material. Eftersom pedagogernas berättelser visar att det estetiska skapandet går ut på att 
anpassa miljön och innehållet av fritidstiden till barnens intressen så kan man även uttolka att 
pedagogerna har en vilja att försöka förstå barnens intressen. Man kan ställa detta emot det som 
Novaković (2014) belyser, nämligen att barn förklarar sina inre världar genom skapande och att 
motiven som barnen till exempelvis ritar speglar hur barnen tänker. Om man ser till det som 
Novaković beskriver så ger det estetiska skapandet möjligheter för lärare att lära känna barnens 
intressen, vilket även pedagogerna som intervjuades talar om. Även Goldblatt (2006) skriver om hur 
de estetiska uttrycksformerna kan vara till hjälp för att förstå andras perspektiv när hon refererar till 
Dewey som menade att konsten skapar förståelse för andra individer. Novaković (2014) har även 
funnit att förskollärare upplever att det estetiska skapandet kan påverka barnens nyfikenhet och 
motivation att lära. Förskollärarna i hennes studie upplevde att det gav en positiv inverkan på barnen 
att prova nya tekniker samt att utforska och använda många typer av material. Man kan koppla ihop 
detta med att resultatet visade att pedagogerna på fritidshemmen upplevde det som viktigt att utmana 
barnen. Pedagogerna ville uppmuntra barnen att prova sådant dem tidigare inte hade erfarenhet av. Det 
visade sig också att pedagogerna ansåg att ett utforskande arbetssätt och tillgång till många olika 
sorters material att skapa med var att eftersträva. Man ser en likhet kring förskollärarna i Novakovićs 
studie och pedagogerna som har intervjuats kring upplevelsen av det estetiska skapandet i 
fritidshemmet. Novaković skriver att förskollärarna som har intervjuats i hennes studie upplever att 
utforskandet av nya tekniker och material utvecklar bland annat den visuella känsligheten och den 
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visuella perceptionen. Det resultatet visar har likheter med detta. Pedagogerna uttryckte att de gärna 
ville möta barnens intressen när det kom till utformandet av skapandeaktiviteter. De ville även kunna 
möta barnens önskemål och utmana eleverna så att de utvecklar nyfikenhet att lära sig nya saker.  

Resultatet som har presenterats som svarar på den andra forskningsfrågan visar att pedagogerna 
upplever att det estetiska skapandet är någonting som gör att barnen mår bra och finner ro. 
Pedagogerna som intervjuades upplevde att barnen påverkas positivt av skapande. De pratade både om 
att det estetiska skapandet gav rekreation, att det var ett sätt för barnen att bearbeta sin omvärld och att 
det motverkar stress. Det finns likheter i studien gjord av Oreck (2004) som visar att lärare upplevde 
att konsten har en terapeutisk innebörd. Även Brown (2013) och Ferm Almqvist och Christophersen 
(2017) menar att barn tolkar och förstår sin omvärld genom estetiskt skapande. Lärare från olika 
länder och skolformer som arbetar med barn uttrycker att det estetiska skapandet ger barn möjligheter 
att bygga sin självbild och uttrycka sin identitet. De konstnärliga ämnena anses hjälpa eleverna att 
förstå sin omvärld. Ferm Almqvist och Christophersens studie visar att lärare upplever att det estetiska 
skapandet kan hjälpa elever att bearbeta information, processa sina upplevelser och hantera sig själva. 
I resultatet analyseras pedagogernas berättelser kring denna psykiska aspekt av barnens välmående, en 
pedagog uttrycker att barnens självkänsla kan utvecklas genom estetiskt skapande. Kreativitet var en 
annan del av det resultatet visade som svar på hur pedagogerna upplever att det estetiska skapandet 
påverkar barnen. I analysen beskrivs det att kreativitet anses vara en förmåga som barnen kan träna 
och utveckla genom skapandet. Pedagogerna antyder också att miljön påverkar barnens möjligheter till 
att träna sin kreativitet, dels genom vilka material som erbjuds och dels genom hur fritidshemmets 
lokaler är utformade. Lärarna som medverkade i studien som Ferm Almqvist och Christophersen 
(2017) har genomfört uttryckte att de önskade mer funktionella miljöer samt tillgång till rätt verktyg. 
Här kan man se ett samband. Resultatet uppfattades som att pedagogerna även upplevde att lek och 
estetiskt skapande har en koppling. Det kan man styrka genom Novacovic (2014) som skriver att 
förskollärare också upplever att ett utforskande och experimenterande arbetssätt utvecklar barnens 
kreativa förmågor. Novacovic förklarar det som att lekfullhet och problemlösande i skapandet anses ge 
en positiv inverkan på barnen så att de kan utveckla sina förmågor. Hon nämner att experimentell 
inlärning och lek är viktigt för att utveckla barns kreativitet. Oreck (2004) har funnit att konstnärligt 
skapande var något som lärarna upplevde kunde hjälpa barnen att utveckla sin 
problemlösningsförmåga. Vilket även pedagogerna som intervjuades i denna studie upplevde, 
resultatet förklarar att de upplever att kreativitet kan hjälpa barnen att tänka utanför ramarna, lösa 
problem, utveckla självständighet samt stärka barnens självförtroende. Pedagogerna förklarar på olika 
sätt hur de upplever att barnen kommunicerar när de skapar och genom skapandet. De lärare som 
medverkar i Ferm Almqvist och Christophersens (2017) studie upplevde även dem att konsten kan ge 
möjligheter till kommunikation och argumenterade för att alla individer bör få möjligheter att uttrycka 
sig genom konstnärliga medier. Resultatet som analyserades tolkar det som att det estetiska skapandet 
ses som ett språk, vilket verkar ha samma status som det talade språket. Om man jämför det med det 
som Dahlbäck (2026) skriver om estetiska uttrycksformer som ett sorts språk så finns likheter. 
Skillnaderna är att pedagogerna i Dahlbäcks studie upplever att de estetiska uttrycksformerna är 
underordnat det talade eller skrivna ordet medan resultatet i den här studien visar att pedagogerna ser 
de estetiska uttrycksformerna som ett likvärdigt språk. Bilduppgifter enligt pedagogerna i Dahlbäcks 
studie ses som ett stöd och ger vägar in i skriftspråket. Dahlbäck beskriver en multimodal diskurs som 
innebär att estetiska uttrycksformer ses som didaktiska verktyg för lärande. Man kan jämföra detta 
emot det som Brown (2013) skriver, att de estetiska uttrycksformerna kan utveckla bland annat språk 
och läsförståelse hos barn. 
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Betydelse för praktiken och professionen 
Genom att jämföra med tidigare forskning så pekar studien på att pedagogerna behöver mer kunskap 
och träning i de konstnärliga områdena och att de skapande aktiviteter som pågår på fritidshemmen 
behöver få ett lyft. Det är skolornas ledning som ansvarar för att utbilda de pedagoger som arbetar på 
fritidshemmen så att de får fler verktyg till att kunna handleda barnen i det estetiska skapandet och de 
kreativa processerna. Studien visar på att professionen behöver utvecklas när det kommer till just hur 
pedagoger ska arbeta med de estetiska uttrycksformerna på fritidshemmen. Den här studien belyser en 
del av hur pedagoger upplever det estetiska skapandet och kan vara till betydelse för hur man ska 
arbeta med det estetiska skapandet på fritidshemmen. Studien kan också ha betydelse för skolledare 
och lärare som vill ha en ökad förståelse för hur estetiska uttrycksformer påverkar barn. 

Slutsatser 
Forskningen visar att pedagoger från olika delar av världen upplever att det estetiska skapandet ger 
barn positiva effekter. Denna studie stödjer dessa uppfattningar kring pedagogers upplevelse av det 
estetiska skapandet. Skillnaderna som har funnits är att pedagogerna som medverkade i denna studie 
upplever att det estetiska skapandet är ett språk eller sätt att kommunicera på som är likställt med det 
talade och skrivna språket. Genom resultatet i denna studie så kan man se att pedagogerna uttrycker att 
fritidshemmet borde erbjuda mer möjligheter till kreativitet och frihet i skapandeaktiviteter, ändå 
upplevs en stor del av det estetiska skapande som pågår på fritidshemmet vara styrt. Resultatet visar 
även att pedagogerna upplever att det finns tydliga kopplingar till traditioner, högtider och årstider. De 
uppfattningar som resultatet av studien visar att pedagogerna har kring det estetiska skapandet i sitt 
dagliga arbete med barn kan man sammanfatta genom att nämna två områden som beskrivs som styrda 
aktiviteter och att se till barnens intressen. För att sammanfatta hur resultatet visade att pedagogerna 
upplevde att det estetiska skapandet påverkar barnen så kan man nämna tre områden som benämns 
som välbefinnande, kreativitet och kommunikation. De åtta pedagoger som har intervjuats i den här 
studien har upplevelser kring det estetiska skapandet som kan styrkas med tidigare forskning. 

Vidare forskning 
Det dök upp flera frågor under arbetets gång som kan vara intressant att forska vidare om. Det skulle 
vara intressant att göra en observationsstudie av pedagoger under utövande av estetiskt skapande, för 
att se om deras upplevelser är annorlunda än det som observeras. Något annat som vore intressant är 
att undersöka ämnet utifrån barnens perspektiv, upplever de att det estetiska skapandet ger välmående 
och rekreation? För att länka samman resultatet från den här studien så behövs mer forskning kring hur 
stor kunskap har pedagogerna har kring estetiska uttrycksformer. Genom arbetets gång så uppfattades 
det som att forskning kring pedagogers upplevelser av det estetiska skapandet på just svenska 
fritidshem är begränsad. Det behövs mer forskning som behandlar ämnet efter att den nya delen i 
läroplanen som avser fritidshemmet kom. Den här studien utgör en länk i forskningen kring fritidshem 
som behandlar pedagogernas perspektiv, det finns ett behov av att undersöka detta vidare genom mer 
forskning. 
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  Stockholm 2018-02-11  
 
Information till personalen.  
Hej. Jag är student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms Universitet. Under denna 
termin skriver jag ett självständigt arbete. Min studie kommer att handla om hur lärarna upplever betydelsen av 
det estetiska skapandet och de konstnärliga aktiviteterna som pågår i fritidshemmet. 
För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	jag	vilja	besöka	er	i	verksamheten	vid	fritidshemmet	någon	
gång	under	vecka	7.	Vid	detta	tillfälle	vill	jag	intervjua	en	eller	flera	lärare	som	arbetar	på	fritidshem	med	
hjälp	av	ljudupptagningar.	En	intervju	beräknas	ta	omkring	30	minuter.	
	
I	mitt	arbete	utgår	jag	från	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	regler	som	beskrivs	i	God	forskningssed	(VR,	
2011).	Det	innebär	exempelvis	att	barnens,	personalens	och	skolans	identitet	inte	får	avslöjas.	Allt	
insamlat	material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor	med	personuppgifter	kommer	att	
upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	analys	samt	
sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	
kommer	att	publiceras	digitalt.	
	
Med	detta	brev	vill	vi	be	om	ert	medgivande	till	studien.	All	medverkan	är	frivillig	och	kan	när	som	helst	
avbrytas.		För	de	lärarna	som	samtycker	till	studien	finns	en	bifogad	blankett.	Om	skolan	accepterar	att	
medverka	i	studien	kommer	ni	att	kontaktas	för	att	bestämma	en	tid	för	genomförande	av	intervjuer.		
	
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	mig	eller	min	handledare	vid	Stockholms	
universitet.	
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(Till medverkande personal, jag kommer även att ha med mig detta att skriva under till intervjutillfället) 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien kring estetiskt skapande i fritidshem. 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. Jag har 
även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i 
studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bilden nedan visar den intervjuguide som användes i studien, intervjuguiden är inspirerad av den 
tabell som Kvale och Brinkmann (2010) beskriver. Denna intervjuguide är istället för en tabell 
konstruerad som en tankekarta i form av rutor.  

Rutan överst som har namnet ”estetiskt skapande” beskriver fenomenet som ska studeras.  

Under den översta rutan finner man fyra kategorier som visar de olika områdena som frågorna 
kommer att handla om, dessa var: kunskap, praktik, attityd och miljö.  

Under dessa rutor finns ytterligare två rutor under respektive kategori som mer ingående beskriver vad 
frågorna syftar handla om i en mer detaljerad bemärkelse.  

Intervjuguiden var ett stöd när intervjufrågorna konstruerades. 

 



 

Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Semistrukturerad intervju  

Frågor: * = uppföljningsfrågor  

 

 

 

Praktik 

Intervjufråga 1: 

- Berätta om din yrkesbana, från när du började att arbeta inom skolan tills idag. 

*Hur kom det sig att du valde detta som yrke?  

Intervjufråga 2: 

- Kan du berätta om hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

Intervjufråga 3: 

- Vad brukar ni göra på fritidshemmet?  

*Berätta om vad de olika lärarna gör och vad barnen gör. 

Intervjufråga 4: 

- Berätta om hur du förbereder ditt arbete inför en fritidsvecka. 

Intervjufråga 5: 

- Upplever du att det pågår någon form av estetiskt skapande på det fritidshem där du arbetar? 

*Vill du beskriva det lite närmare… 

Intervjufråga 6: 

- Berätta hur du tänker kring om hur man bemöter ett barn som är igång att skapa något. 

Intervjufråga 7: 

- Hur upplever du att konstnärliga aktiviteter brukar påbörjas? 

*Har du något exempel på en specifik situation som du tänker på? 

Kategori 1: Praktik  

Kategori 2: Miljö 

Kategori 3: Attityd 

Kategori 4: Kunskap 



 

Intervjufråga 8: 

- På vilka sätt tänker du att man kan förstå ett barns intressen? 

Intervjufråga 9: 

 - Finns det några sätt som du tycker är bra för att bättre lära känna barnen? 

Miljö 

Intervjufråga 10: 

- Brukar barnen vara på någon särskild plats ifall de skulle pyssla eller måla? 

*Vill du beskriva den platsen? 

*Har du några tankar kring hur den platsen är? 

Intervjufråga 11: 

- Finns det något ställe på fritidshemmet där ni förvarar material som går att använda till att vara 

konstnärligt skapande med? 

*Vill du berätta om vad som finns där? 

*Finns det något som brukar användas mer än något annat? 

Intervjufråga 12: 

- Vad är dina personliga tankar kring utbudet av möjligheter till konstnärligt uttryck för barnen på den 

skola som du jobbar på? 

Intervjufråga 13: 

- Skulle du kunna berätta lite om dina egna erfarenheter av att arbeta med estetiskt skapande i skolan? 

*Kan du försöka förklara dina egna känslor kopplat till estetiskt skapande? 

Intervjufråga 14: 

- Om man skulle se till samhället i det stora hela, skulle man kunna koppla skapande till det? 

Attityd 

Intervjufråga 15: 

- Om du tänker på aktiviteter som innehåller estetiskt skapande, vad betyder det för barnen och vad 

tänker du att det har för värde? 

Intervjufråga 16: 

- Kan du ge mig några bra tips på hur man kan uppmuntra barn till att skapa? 



 

Intervjufråga 17: 

- Har du några tankar kring vad kreativitet innebär? 

Intervjufråga 18: 

- Vill du berätta om du har några tankar kring varför vissa människor uttrycker sig genom konstnärliga 

medel? 

Intervjufråga 19: 

- Det idealiska fritidshemmet, hur skulle det se ut om du fick bestämma? 

Intervjufråga 20: 

- Hur går dina tankar kring vad fritidshemmets uppgift är? 

Kunskap 

Intervjufråga 21: 

- Om du tänker på din egen erfarenhet av att skapa med barnen på fritids, hur skulle du beskriva den? 

*Har du några känslor kopplat till skapande? 

Intervjufråga 22: 

- Om man skulle kunna tänka sig en situation där barnen sitter och skapar och stöter på problem, hur 

skulle du som lärare göra för att lösa det tänker du? 

*Har det någon gång hänt en sådan situation och vill du berätta om den och hur ni löste det? 

Intervjufråga 23: 

- Tror du att alla människor har förmågan att uttrycka sig konstnärligt genom till exempel att måla 

bilder?
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