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Abstract 
 

S yftet med undersökningen är att problematisera och analysera förskollärares uppfattningar 
av varför de arbetar med ull i förskolan. Forskningsprocessen resulterade i förskollärares 
uppfattningar av hur ullarbete kan utgöra en grund för lärande och spela en mycket viktigt 
roll i utvecklingen av barns tankeförmåga. Ullarbetet verkar därmed som en 
personlighetsdanande faktor, katalysator till medvetandegörande och utveckling av 
omvärldsuppfattning såväl som om det historiska, kulturella arvet och det hållbara samhället. 
Den aktuella och tidigare forskningen i ämnet har bidragit till att bygga vår teoriram samt 
ge oss en djupare förståelse för processerna som uppstår vid uteslutning. För att få ett 
underlag att bearbeta har vi inledningsvis genomfört en litteraturstudie, därefter intervjuat 
pedagoger som är verksamma på förskolor där studien genomförts. Vår teoretiska 
utgångspunkt är fenomenologi med ett sociokulturellt perspektiv. God validitet och reliabilitet 
har upprätthållits under arbetets gång. Intervjuanalysen innefattar hermeneutisk, semiotisk 
metod och tolkning utifrån mêtisbegreppet. 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to set up a problem and analyze preschool teachers’ ideas 
(understanding) of their working with wool at nursery stage. The process of research has 
resulted in the preschool teachers’ experience of how the wool work could promote the 
base for students’ learning and play a significantl y important part in the development of 
children’s thinking ability. Therefore, the wool work acts as a personality creating factor, 
as a catalyst for awareness and as development of perception of the environment as well as 
historical, cultural heritage and sustainable society. The current and recent research into the 
subject has contributed to our theoretical framework and has given us a deeper insight into 
the processes that occur in case of exclusion. In order to provide the basis for the work, we 
initially carried out the study of the literature, followed by interviewing of the teachers 
working at the school where the enquiry took place.  According to the hermeneutic 
perspective the interview transcripts were analyzed with a help of recorded qualitative 
interviews. Good validity and reliability have been maintained during the work. Our 
theoretical principle is a phenomenology approach together with a socio-cultural perspective. 
The interview analysis includes the hermeneutic, semiotic method and interpretation based on 
the combined approach concept. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de pedagoger som ställt upp på våra intervjuer. De bidrog med 
värdefulla reflektioner och tankar, vilket gjorde det möjligt för oss att genomföra vår studie. 

 
Sedan vill vi även tacka våra nära och kära, vänner som gav oss ett stort stöd under detta 
arbete och även under hela vår utbildning. 

 
Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Henning Johansson, din vägledning och 
feedback gav oss motivation när vi behövde den som mest. 

 

Tack! 



 
 

Innehåll 
 

1 Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Disposition ................................................................................................................................. 2 

1.2 Arbetsfördelning ......................................................................................................................... 2 

2 Ull som material och kulturprodukt ..................................................................................................... 3 

2.1 Historia, kultur och tradition ........................................................................................................ 3 

2.2 Ullens olika hemligheter, möjligheter och färdigheter ................................................................... 6 

2.2.1 Ullens egenskaper och användningsområden ...................................................................... 6 

2.2.2 Olika tekniker för arbete med ull ......................................................................................... 6 

2.2.3 Ull och allergier ................................................................................................................. 7 

2.2.4 Ull- ett miljövänligt material ............................................................................................... 7 

3 Lärandemiljö och kreativitet................................................................................................................ 9 

3.1 Miljöns betydelse för kreativ verksamhet ..................................................................................... 9 

3.2 Fantasi, kreativitet och skapande ............................................................................................... 10 

3.2.1 Kunskap och lärande ........................................................................................................ 10 

3.2.2 Mêtis ................................................................................................................................. 11 

3.2.3 Språk och kommunikation ................................................................................................. 12 

3.3 Styrdokument ........................................................................................................................... 13 

4 Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................................ 15 

4.1 Forskningsfrågor ....................................................................................................................... 15 

4.2 Avgränsningar .......................................................................................................................... 15 

5 Begreppsdefinitioner ........................................................................................................................ 16 

6 Teoretiskt perspektiv ........................................................................................................................ 18 

6.1 Fenomenologisk teori ................................................................................................................ 18 

6.2 Sociokulturellt perspektiv .......................................................................................................... 19 

7 Ansats och Metod ............................................................................................................................. 20 

7.1 Kvalitativ textanalys .................................................................................................................. 21 

7.1.1 Kvalitativ intervju ............................................................................................................. 21 

7.2 Hermeneutik ............................................................................................................................. 22 

7.3 Semiotik ................................................................................................................................... 23 

7.4 Urval ........................................................................................................................................ 27 

7.5 Uppläggning och genomförande ................................................................................................ 27 

7.6 Etiska överväganden ................................................................................................................. 28 



 
 

7.7 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 29 

8 Analys och Resultat........................................................................................................................... 30 

9 Diskussion ....................................................................................................................................... 33 

9.1 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 33 

9.2 Resultatdiskussion .................................................................................................................... 35 

10 Förslag till fortsatt forskning ......................................................................................................... 37 

Bilaga 1 Informationsbrev 

Bilaga 2 Forskningsfrågor & Intervjufrågor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1 Inledning 
 
Under praktikens gång i utbildningen till förskollärare hade vi en gemensam idé att prova på 
ett konstruktivt material i form av ull tillsammans med barnen. Själva idéerna handlade om att 
göra spännande och kreativa figurer. I samband med detta upptäckte vi att det inte fanns några 
möjligheter att genomföra det. Förskolans signum är att vara en arena för en öppen och 
inbjudande verksamhet där det ska beredas plats för estetiska uttrycksformer och skilda 
teknikstilar. Med detta som utgångspunkt började vi ifrågasätta om det är relevant att satsa på 
en sådan kreativ, skapande och fantasiväckande teknik som kännetecknar hantverket tovning. 
Vi ville fördjupa oss i detta område med att gå på en valbar kurs som kallas ”Kultur, estetik 
och lärande” på Luleå tekniska universitet. 

 
Under kursen provade vi på ullteknikens metoder. Tovning är en teknik som utförs med ull, 
det vill säga att filta ull till tyg. Ull är ett lätthanterligt material, även miljövänligt och 
förhållandevis tillgängligt. Ren ullfiber åstadkommer inga allergiska reaktioner eller astmaanfall. 

 
Efteråt bestämde vi oss för att forska inom området. Med utgångspunkt i att ta reda på 
förskollärares uppfattningar av varför de arbetar med ull i förskolan. 

 
Johansson (2003) påpekar att Sverige har rika hantverks- och slöjdtraditioner, som är värda att 
förmedla och utveckla hos dagens barn. Traditionerna ger oss förståelse om att ett kulturarv är 
värt att förmedla till kommande generationer. Samma författare beskriver också hur barnen 
inspireras av hjärnans uppfinningsrikedom, av handens styrka, sinnlighet och smidighet under 
slöjdarbete. 

 
Jernström (2000) visar på att lärandet är en dubbelriktad process, där olika strategier och sätt 
att handskas med material, omgivning och annat skapar möten som ger nya kunskaper. 
Författaren utvecklar sin teori där begreppet mêtis är centralt och kan ses som en form av 
intelligens.  Mêtis utvecklas i aktivt deltagande i arbetsprocesser och täcker också det som man 
tidigare ofta kallade för tyst kunskap. Det var kanske den formen av kunskap som vi kom i 
kontakt med under vår praktik. 

 
Borg (1995) påstår att det finns en mytbildning om alla estetiska ämnen och man tror mycket 
men vet egentligen inte, vi skulle behöva mycket mer forskning. Forskningen har behandlat 
slöjden ur historisk synvinkel eller varit inriktad på läroplaner och lärarutbildning. Det saknas 
enligt samma författare vetenskaplig relaterad text om slöjdämnet. Den forskning som dock 
skett i Sverige är mest på praktisk tillämpande nivå. 

 
Borg (1995) citerar Säljö (1995) vilken i sin artikel menar att slöjdämnet förenar teori, praktik 
och elevens egna erfarenheter, varnar för att tala om ämnet som praktiskt vilket kan uppfattas 
som det saknas teori i ämnet. Ekström (2007) lyfter fram viktiga begrepp såsom skapelse, 
kunskap och att skapa möjligheter, behandlar frågor om att använda sin kunskap i nya 
sammanhang och på n ytt sätt för att ta vara på människans alla resurser och medverka till 
förnyelse och förändring. Samma författare refererar till Vygotskij (1986), Nordin-Hultman 
(2004) och Lenz Taguchi (1997) vilka nämns ha gjort viktiga insatser på området. 
 

Efter hela utbildningen har vi förstått att kärnan i förskolans pedagogiska uppdrag är att den 
ska ge alla barn de förutsättningar de behöver senare i livet. När inte lärandet ges tillräckligt 
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utrymme i den dagliga verksamheten kan det få konsekvenser för barnen i deras framtida 
kolgång. I förskolans uppdrag ingår det att vi ska erbjuda kreativa och estetiska upplevelser 
och aktiviteter. För att verksamheten ska kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det 
viktigt att skapa miljöer där barnen inspireras. 

1.1 Disposition 
 
Detta arbete är uppdelat i tio kapitel. Vi har valt att i första kapitlet inleda med disposition och 
arbetsfördelning. I inledningen, kapitel ett presenterar vi för läsaren vart vår gemensamma idé 
och förslag kommer ifrån till syftet. Med detta som utgångspunkt började vi ifrågasätta om det 
är relevant att satsa på en sådan kreativ, skapande och fantasiväckande teknik som 
kännetecknar hantverket tovning. 

 

I kapitel två, presenterar avsnittet ullens historia, kultur och tradition.  Här ges definition såsom 
slöjd som kan uppfattas på många olika sätt samt kan utnyttjas inom många olika kontexter. Man 
kan ta hänsyn till gamla föremål som vidare kan inspirera till nyskapande och uråldriga tekniker 
som kan användas igen. Därefter diskuteras det om att det finns en positiv trend i samhället 
vad gäller ett ökat intresse för slöjd och hantverk. 

 
I avsnittet ullens olika hemligheter, möjligheter och färdigheter genomlyser vi olika aspekter 
kring ullen, såsom egenskaper, olika tekniker, allergi och material. 

 
I kapitel tre, lärandemiljö och kreativitet samt avsnittet miljöns betydelse för kreativ 
verksamhet, kan läsaren bekanta sig med förskolans fysiska miljö vilken påverkar hur 
tänkande utvecklas 

 
Avsnittet fantasi, kreativitet och skapande byggs på kunskap, lärande, mêtisbegreppet, språk 
och kommunikation. I slutet av bakgrundsavsnitten kopplar vi styrdokument som bearbetas ur 
Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010). 

 
Efter kapitel fyra som ger bakgrund, inledning och syfte återfinns begreppsdefinition i kapitel 
fem, som ger djupare förklaring till utvalda nyckelord. Teoretiskt perspektiv i kapitel sex 
behandlar fenomenologi och sociokulturellt perspektiv.   

 
I kapitel sju behandlas ansats och metod. Här presenteras huvudmetoden, hermeneutik och 
semiotik som används vid analysarbetet. Efter detta presenteras tillvägagångssätt vid val av 
analysmaterial. 
 

Kapitel åtta är det område där vi presenterar analys av ullarbetet samt de resultat som analyserna 
visat. I kapitel nio presenteras en slutdiskussion där studiens resultat diskuteras tillsammans 
med annat som framkommit i analysarbetet. I sista kapitlet tio ger vi läsaren vårt förslag på 
forsat forskning. Till sist redovisas referenser. 

1.2 Arbetsfördelning 
 

Vi har under studien arbetat fram all litteratur gemensamt. Sedan har vi bearbetat hälften av 
litteraturen var och vi har sedan delgett varandra detta genom samtal och gemensamt 
skrivande.  Intervjuerna med pedagogerna har vi gjort gemensamt och även utskriften från 
inspelningen. Resultatet av intervjuerna har vi bearbetat fram i samtal och därefter deltog 
båda i skrivande. All den text som finns i denna studie har vi tillsammans läst och bearbetat 
flera gånger. Vi anser att vi har tagit lika stort ansvar för alla delar i denna studie. 
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2 Ull som material och kulturprodukt 

2.1 Historia, kultur och tradition 
 
Att filta ull är troligen det äldsta sättet att framställa ett tyg. Det är nu ganska länge sedan det 
var en självklarhet att arbeta med ull i varje hushåll. Sedan kom industrialiseringen och maskiner 
fick ta över tillverkningen. Efter det fick vi ett annat livsmönster. Däremot är vi fortfarande 
människor med stort behov av att få använda vår fantasi och våra händer. Därför ser vi gärna 
tillbaka på de gamla arbetssätten och på det som tillverkades förr. Vi har ju ännu kvar husdjur 
som ger oss den värdefulla ullen. 
 

Sjöberg (1994), Ågren (1978) och Westergren (2002) hävdar att ullen historiskt sett har varit 
en viktig resurs för människan både för överlevnad och som en möjlighet till utveckling av 
civilisationer och ekonomier. Ordet tova är ett nordiskt namn för att filta ull (Sjöberg, 1994; 
Westergren, 2002; Ågren, 1978). Man kan hitta ordet i isländska och fornsvenska språket, 
med detta kan sägas att filtning och tovning motsvarar varandra. Tovning har använts till att 
framställa många olika nyttoföremål som mattor, hattar, olika kläder, sockor och hästtäcken. 
Mongoliska och andra centralasiatiska nomader använder ännu idag filtad tältduk till sina jurtor. 
Jurtor är vita sommarbostäder och görs av vit ull. 

 
Allt sedan människan för första gången använde ett verktyg eller en metod för att skaffa fram 
födan eller nöjet med sysselsättningen, började man bilda kultur. Begreppet kultur är inte alltid 
så lätt att förklara eftersom det har många betydelser. Johansson (2003) och Sjöberg 
(1994) hävdar att kultur ursprungligen betyder odling syftat på kulturlandskap, kulturväxter 
och bakteriekulturer. Begreppet kultur används också utifrån författarna (Sjöberg, 1994; 
Johansson, 2003):s förståelse för att beskriva en hel folkgrupps sätt att leva, seder, traditioner, 
lagar och regler. Därmed säger vi att vi kommer från olika kulturer, där vi kan prata om 
kulturfolk, kulturarv eller kulturfientlighet. 

 
Med författarnas hjälp förstår vi att den här kultursynen bland annat tar upp traditioner, 
aktiviteter och värderingar sett från en vanlig människas perspektiv. Johansson (2003) utrycker 
följande: ”Kultur avser exempelvis konst och estetik och vi kan då tala om ett snävt 
kulturbegrepp” (s. 30) samt ”till en ”inre värld” av estetiska upplevelser av mänskliga 
artefakter” (s.56). Kultur är ett ganska stort område, så vi begränsar oss här till vårt ämne - ull 
- då vill vi inrikta oss på tovningstradition, ull som material, textilteknik och gammal konst. 
Tovning är en textilteknik med en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Beredning 
och tovning av ull ingår i vårt svenska kulturarv. 

 
Materialet ull har också ett kulturhistoriskt värde då det bearbetats och använts av människan 
sedan tusentals år tillbaka. Ullen har historiskt sett varit en viktig resurs för människan både 
för överlevnad och som en möjlighet till utveckling av civilisationer och ekonomier. 
Människan förstod tidigt värdet av att hålla djuren levande istället för att endast ta tillvara på 
köttet. Enligt Westergren (2002) har människan sedan urminnes tider, i alla kulturer bearbetat 
material till fysiska föremål och gör så fortfarande i det nutida samhället. Vi kan lära oss ett 
gammal hantverk och nyttja det på ett modernt sätt. Ekert (1986), Westergren (2002), Sjöberg 
(1994) och Ågren (1978) berättade bland annat om ull, tovnings historia, tradition och hur det 
kom till i Sverige. Tovning är en mycket gammal konst och teknik som finns på många 
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håll i världen. Den var i mitten av förra seklet en hemslöjdsteknik som höll på att falla i 
glömska. Sjöberg (1994) menar att tekniken har överlevt tack vare att ull går att forma till 
nästan vad som helst med hjälp av mycket enkla redskap: till kläder, smycken, inredning, 
bilder och konst. Ekert (1986), Sjöberg (1994) samt Westergren (2002) talade om att det var 
västerbottningen och hemslöjdspionjären Ågren (1978) som mer än någon annan bidrog till 
att bevara minnet av tovning, sprida kunskap om tekniken på nytt och popularisera den i 
Sverige på 1970-talet. 

 

Det har berättats många historier om hur man upptäckte ullens förmåga att filta sig. Sjöberg 
(1994) tog upp historien om hur ulls förmåga att filta sig upptäcktes på Noas ark. Fåren på 
arken hade ont om mat och stod så trångt och varmt, att de började tappa ull ner på golvet. 
”De urinerade på fällarna och trampade runt i dem, och vad hände? När fåren lämnade arken, 
lämnade de också en tovad matta efter sig!” (Sjöberg, 1994, s.11). Alla förutsättningar för att 
tova fanns där: fåren (ger ullen), urinen (den alkaliska valkvätskan), fåren trampade (mekaniska 
bearbetningen). 

 
Ågren (1978) hävdar att i Sverige är tovningstraditionen: ”knuten till Norrland. Längre söderut 
än i Hälsingland har traditionen inte varit spridd” (s.12). Vanligast var den ”i Västerbotten, 
Jämtland och Ångermanland. Och det var inte en konst som alla behärskade” (s.11). Ofta fanns 
det ”en eller ett par kvinnor i en by eller en b ygd och till dem har man vänt sig för att få 
tovesockar gjorda. Mestadels arbetade man hemma i det egna köket eller i ladugården men från 
Jämtland berättas att ensamstående kvinnor kunde gå ”gårdför”, dvs. från gård till gård och 
tova” (s.16). Ekert (1986) berättade att i bondesamhället arbetade man med filtning eller 
tovning. Det var i regel kvinnorna som tovade mest. I slöjden har eleverna kunnat arbeta med 
händerna och framställa bilder och figurer. 

 

Braxell (2010) och Sjöberg (1994) hänvisar till den historiskt starka hantverkstraditionen i 
Sverige och hur det var naturligt att man förr använde sig av egentillverkade saker där hemma. 
Nu för tiden köper vi det mesta, och i Sverige är inte längre symaskiner och snickarbänkar 
självklara ägodelar i var mans hus. Båda författarna nämner att slöjd och inte minst vävning 
handlar lika mycket om matematik som om praktisk vävning. Barn får jobba praktiskt och 
reflektera över vad de lärt sig, det hjälper dem att komma ihåg och tillämpa kunskaper. Vidare 
poängterar författarna (Braxell, 2010; Sjöberg, 1994) att för att detta skall vara möjligt skall 
barnen kunna utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt: språk, bild, musik, drama och dans. Alla estetiska uttrycksformer 
vinner på att kopplas samman, konstaterar Braxell (2010). 

 

Med författarnas hjälp har vi insett att gamla föremål kan inspirera till nyskapande och uråldriga 
tekniker kan användas igen. Metoden för att bearbeta ull utan att sticka eller väva kallas 
tova. Tovningen är en slöjdteknik som ingår i den svenska slöjdtraditionen. Slöjd har en 
identitetsbärande betydelse när social och kulturell identitet möts. Det finns en positiv trend i 
samhället vad gäller ett ökat intresse för slöjd och hantverk.  Samtidigt som slöjden och 
hantverket blev populärt, växte också konstfilosofin fram, med specifika sätt att tala om konsten 
i termer av estetik. Med detta vill vi belysa att det finns gemensamma rötter hos konsten 
och hantverket, rötter vilka kan sägas representeras av hantverksskickligheten. 
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Johansson (2003) och Braxell (2010) menar att slöjda är ett allmänt fenomen i samhället, 
vidare påpekar författarna att slöjd finns inom olika institutionella utbildningssammanhang där 
undervisningen ger färdigheter att tillverka produkter i olika tekniker. Slöjd är ett begrepp som 
kan uppfattas på många olika sätt och som kan utnyttjas inom många olika kontexter, 
enligt samma författare. Slöjd finns dessutom inom olika institutionella utbildningssammanhang 
där undervisningen ger färdigheter att tillverka produkter i olika tekniker.  Ämnesområdet het er 
”slöjd” i läroplanen för den grundlä ggan d e utbildningen; ”konst och kultur” i grunderna för 
förskolans läroplan; ”hantverk” i läroplanen för grundundervisning i konst (Johansson 2003; 
Braxell, 2010). 
 
Med hjälp av Johansson (2003) kom vi fram till att vi i detta arbete ska använda oss av termen 
”slöjd” med betoning på ”konst och kultur”, där textilt skapande anses vara en teknik för att 
uttrycka sig visuellt. 

 
Vid framställning av slöjdprodukter kommer människor i kontakt med och bearbetar 
material so m i sig representerar historiska, kulturella och sociala dimensioner, 
exempelvis horn och renhud i samisk slöjd, nordiska träslag eller regnskogsmaterial, 
olika metaller, ull, bo mull, silke eller konstgjorda material. (Johansson, 2003, s.214) 

 

Ovanstående citat vill vi komplettera med att slöjdaktivitet är verksamhet som innehåller 
estetiska dimensioner med tyngdpunkten på visuell kommunikation. Johansson (2003) 
poängterar att varje generation har till uppgift att föra vidare kunskap till nästa generation och 
på så sätt förbereda den på att leva i framtiden. Kunskap är ett kulturarv som innehåller 
traditioner och sedvänjor, värden och värderingar som måste anpassas såväl till dagens som 
till framtidens förhållanden och krav. 

 

Genom historien, traditioner och kultur såg man framträdandet av viljan, det vill säga viljan 
att överleva och förbättra sin livssituation genom att tänka kreativt och utvecklas, kunna tillverka 
redskap för olika ändamål av det material som fanns tillgängligt. Detta krävde idéer, 
utvecklingsmöjligheter, teoretiska grunder, eftertanke och erfarenheter av olika slag. Braxell 
(2010) hänvisar till hemslöjdspionjären Ågren (u. å.): ”Berättelser om människor och deras liv 
förr, kanske på samma plats som där förskolan ligger i dag, har stort värde för barnens 
uppfattning om att de befinner sig i ett sammanhang av dåtid, nutid och framtid. Vår historia 
är lika viktig som vår framtid” (Braxell, 2010, s.129) 

 

Jernström (2000) menar att lärandet är en dubbelriktad process, där olika strategier och sätt att 
handskas med material, omgivning och annat skapar möten som ger nya kunskaper. När 
redskapet väl är färdigt har kunskap om material och metoder samt nya idéer till framtida 
perspektiv utvecklats, vilket ger tillfredsställelse och stärker självkänsla. 
Alla nämnda författare Ekert (1986), Westergren (2002) samt Sjöberg (1994) betonar att kunskap 
och lärande är beroende av den kultur som de är del av; kunskap existerar aldrig i ett vakum 
och den är alltid invävd i en historisk och kulturell kontext. Sjöberg (1994) uttrycker det så 
här: ”Ullens egenskaper framgår t ydligt vid tovning. Fårraser, ullkännedom, olika typers 
lämplighet för olika ändamål, hur man tvättar ull, antikrympbehandlingar – allt är kunskaper som 
kommer nästan på köpet, när man tovar” (s.189). 
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2.2 Ullens olika hemligheter, möjligheter och färdigheter 

2.2.1 Ullens egenskaper och användningsområden 
 
I detta avsnitt behandlas ullens egenskaper och användningsområden med hjälp av bland annat 
Sjöberg (1994) och Westergren (2002). Författarna berättar exempelvis att fårull är en 
eftertraktad råvara för framställning av garn och tyger; traditionella användningsområdena för 
ullen är inom beklädnadsindustrin, hantverk och hemtextil. Förädlingen av ull består i huvudsak 
av att man spinner fibern till garn för att sedan använda i kläder, mattor, hemtextil, filtar eller 
i non-woven material såsom stoppning eller filter (Sjöberg, 1994;Westergren, 2002). 

 
Nu kanske någon säger att det inte bara är fåret som ger oss ull, och det är alldeles riktigt. Vi 
alla vet att djur med päls finns det ju gott om i världen och många arter ger m ycket värdefull 
ull. Vad ger ull sina unika egenskaper? Enligt Westergren (2002) är ullen rik på ämnet lanolin 
(animaliskt vax), för det andra har ull en struktur som kan hålla stora mängder luft. Vidare 
hävdar samma författare att animaliska vaxer, och luftutrymme ger fårskinn en unik förmåga 
att hålla värmen mer effektivt än andra naturmaterial. Vissa forskare hävdar att ullen har 
medicinska egenskaper, och att användningen av ull påverkar cirkulationen på ett positivt sätt. 

 

Sjöberg (1994) och Westergren (2002) har liknande tankar angående ullens egenskaper och 
användningsområde.  Ull behåller vår egen värme när det är kallt ute och tvärtom.  Ullens 
förmåga att värma i form av kläder kan bidra till att spara energi. Ull har mycket god förmåga 
att fånga luft och är därför ett bra isoleringsmaterial. En ulltröja värmer även i fuktigt tillstånd 
och släpper också genom vattenånga minst lika bra som syntetfibrer men har en mer 
fuktavvisande yta. Därför kan den lätt suga upp kropps svett och man blir aldrig våt och kall, 
hur mycket man än svettas. 

2.2.2 Olika tekniker för arbete med ull 
 
Sjöberg (1994) talade om att det idag finns många olika tekniker att använda sig av för dem 
som vill skapa i ull samt integrera konstnärlig verksamhet med ett helhetstänk som berör miljö 
och klimat samt vår egen position i förhållande till naturen. När det gäller handarbete och 
att tillverka saker, menar Jacobsson (1999), att det är spännande att kombinera olika tekniker 
och material. Tekniker i hård- och mjukslöjd samt flexibel inredning gör det möjligt att 
undervisa på flera olika sätt, skrev Braxell (2010). 
 

Med tredimensionella media, där estetisk och praktisk kompetens i arbete med tredimensionell 
gestaltning och slöjd äger rum, menade Braxell (2010)  sker i relation till barns och ungas olika 
behov och förutsättningar i dagens förskola/skola och samhälle. Tredimensionella media, där 
kunskaper om barns och ungas konstruktions- och formuttryck som egna färdigheter i att 
arbeta med hårda och mjuka material ingår (Braxell, 2010). Fortsättningsvis hänvisar samma 
författare till Carslen och Samuelsen (1991), vilka bearbetade materialutbudet för bild- och 
formaktiviteter. Där de beskrev det tredimensionella området, som handlar om flexibla material, 
till exempel tyg och garn. Sätt att arbeta med flexibla material i strikta former och distinkta 
mönster och sortimentet är ständigt i förändring (Braxell, 2010). 
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2.2.3 Ull och allergier 
 
När det gäller ull och allergier refererar Sjöberg (1994) till en intervju med Tony Foucard, 
doktor och specialist på barn allergologi och hudläkaren Magnus Lindberg vid akademiska 
sjukhuset i Uppsala, vilka menar att en ren ullfiber inte framkallar några allergiska reaktioner. 
För att vara på den säkra sidan bör man använda noggrant tvättad ull när barn som är allergiska 
ska vara med och arbeta. Är ullen färgad är den ännu renare. Vissa personer som har 
känslig hud kan uppleva att ullen irriterar den och ger klåda, grova och styva ullfiber böjer sig 
inte när de möter huden. Det är viktigt att alltid tvätta av och smörja in händerna med handkräm 
efter ullarbete. 

 
Den ull som vi själva har använt har varit tvättad ull inköpt i butik och beställd genom 
hobbykataloger.   Som vi tidigare nämnt utsätts inte ullen för farliga kemikalier under 
beredning som färgning och tvättning. Jacobsson (1999) påpekar att det är fördelar med att 
köpa färdigt kardflor om man vill komma igång med själva tovningen direkt, dels för att det 
spar tid, beredningen är redan klar och dels för att man inte behöver oroa sig för allergier. 
Ullen i kardfloren är i regel mycket ren och det gäller speciellt färgad ull, ju renare ull ju 
mindre risk för allergiska reaktioner menar även han. 

2.2.4 Ull- ett miljövänligt material 
 
Ull är ett levande material med sin egen karaktär och kvalitet som beror på vilken miljö djuren 
kommer ifrån, ras och uppfödning. Olika ullprodukter kräver olika bearbetningssätt, därför 
är det viktigt att ha rätt ull på rätt plats. Den svenska ullen är ett förnyelsebart, närproducerat och 
biologiskt nedbrytbart material som man borde använda sig av i större utsträckning (Westergren, 
2002). Det här avsnittet kommer att handla om följande: 

 
Under 1990-talet har ekologiska aspekter på fiber i ”gröna”, miljövänliga kläder 
förts fram. För ull gäller att djuren ska ha fötts upp enligt internationella regler för 
ekologisk djurhållning. 1998 presenterade tekoindustrierna en ny 
miljövarudeklaration för textila material där tillverkaren ska deklarera vad han gör 
för miljön. (Westergren, 2002, s. 35) 
 

Ovanstående citat belyser tydligt vikten av miljöfrågor och djurvård. Westergren (2002) ger 
exempel på bland annat företag man kan vända sig till samt ger läsaren information om de 
mest kända textilsymbolerna i världen som är en kvalitetsgaranti.  Information vilken vi har 
fått från boken är givetvis intressant, men vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i den utan 
istället koncentreras oss på ull som miljövänligt material. 
 

Med hjälp av den vackra ullen önskar Sjöberg (1994) och Westergren (2002) nå människor 
med information om hur viktiga våra konsumtionsval är. Ullen är oslagbar när det gäller att 
vara en miljövänlig produkt eftersom fårens betande bidrar till biologisk mångfald och skapande 
av nytt liv. Inga gifter används och djuren lever ett liv där deras egen vilja uppmärksammas och 
respekteras. Får ses som individer och varje ullprodukt märks med fårets namn och en bild på 
djuret, det finns även möjlighet att komma och besöka fåret vars ull man köpt. Men samtidigt 
varnar författare oss om att den ull som inte tvättats noga efter klippningen innehåller hudrester 
och andra allergener som i sin tur kan göra en överkänslig person mycket sjuk (se 2.2.3.). 

 
”Föreningen Svenska allmogefår ” ger oss intressant information som har att göra med vårt 
syfte. För att försäkra oss om att deras information är trovärdigt tog vi telefonkontakt med en 
av de anställda och frågade om miljö och material. Sammanfattningsvis förstod vi att ull 
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uppfattas som en förnyelsebar, hållbar och miljövänlig fiber av konsumenter. Ull är viktig i 
dagens läge när marknaden för det ”naturliga” och ”hållbara” växer; hushåll kan minska sina 
koldioxidutsläpp genom att använda sig av ullprodukter. Naturfiber är i grunden en klar 
miljövinnare jämfört med den oljebaserade syntetfibern eftersom den tillverkas i en kombination 
av solljus, vatten och gräs. Man bör komma ihåg att det går åt betydligt mindre energi vid 
produktion vilket håller CO2- utsläppen nere. Miljövänlighet innebär här att den är 
förnyelsebar, kan brytas ned biologiskt och kan återvinnas. Med återvunna fibrer menas garn 
som kommer från gamla kläder eller tygspill från konfektionsindustrin. För att en produkt ska 
bli godkänd måste 80 % av det totala fiberinnehållet bestå av återvunna fibrer. Vid återvinning 
av ull färgsorteras fibrerna för att sedan återvinnas antingen till fiberduk eller till nytt garn utan 
att behöva färgas (2012-10-18, telefonsamtal). 

 
Sjöberg (1994) och Westergren (2002) poängterar att ull i högsta grad är naturlig, den behandlas 
enbart genom att tvättas med vatten och skonsam tvål och färgas med naturvänliga ullfärger. 
Det rekommenderas dock inte att erbjuda barn jobba med en ren ullfiber. Inte mindre viktigt är 
det att tänka på kvalitet, det vill säga om kvaliteten på filten av konstverken tål denna 
bearbetning, finns inget hinder för filtkonst. 
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3 Lärandemiljö och kreativitet 

3.1 Miljöns betydelse för kreativ verksamhet 
 

När vi använder oss av begreppet miljö syftar vi på det som bland annat Braxell (2010), 
Nordin-Hultman (2004) och L e n z  Taguchi (1997) associerar med miljö: förskolans inne- och 
utemiljö. Innemiljön är de olika rum som finns i till exempel avdelningar på förskolor; utemiljön 
är miljön som barnen vistas i när de är utomhus, till exempel förskolegården, skogen eller 
parken. Läromiljöerna i förskolor är viktiga och har att göra med vårt syfte. 

 
Nordin-Hultman (2004) beskriver i sin studie hur pedagoger kan skapa möjligheter för att 
barnen ska finna aktiviteter i förskolan intressanta och att det då i sin tur leder till ett 
meningsfullt lärande. Med detta håller författare med Braxell (2010) som skriver att miljön i 
förskolan ska: ”erbjuda barn möjligheter att få uppleva olika material med hela sin kropp och 
alla sina sinnen, att de ska få samla erfarenheter och försöka förstå hur papper, textil, trä, 
plast, färg, lera och metall är” (s.12). På ett liknande sätt tänker Nordin-Hultman (2004) och 
Lenz Taguchi (1997) vilka poängterar att det är viktigt att forma en lärande miljö så att 
barnen blir delaktiga i den pedagogiska verksamheten och får stöd i att utveckla en positiv 
syn kring sitt eget lärande. Ett sådant stöd kan just vara att hjälpa barn till ömsesidig 
förståelse. Pedagoger ska vara inspirationskällor till barnens nyfikenhet och erbjuda nya 
utmaningar. 

 
Alla ovan nämnda författare i detta avsnitt bekräftar våra tankar och synsätt om att miljön ska 
uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Grunden för utveckling är lek, 
fantasi, skapande och upptäckarglädje.  Det är verksamheten som stärker barnens vilja och ökar 
lusten att skapa, det är en förutsättning för barnens utveckling och lärande. Omgivningen 
tillhandahåller förutsättningar och utmaningar för den emotionella, sociala, kognitiva och 
kommunikativa utvecklingen och dessa processer är öppna och ständigt oavslutade. Pedagogerna 
som är verksamma i förskolan idag bör vara medvetna om att det är miljön som ska anpassas 
efter barnen och inte barnen som ska anpassa sig efter miljön. I denna studie vill vi som 
studenter vilket tidigare nämnts påvisa att ull är ett lätthanterligt, miljövänligt och förhållandevis 
tillgängligt material. 

 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi varit på olika förskolor och sett att barnen 
mestadels jobbade med färg (måla, rita), plastellin (deg) och klossar. Pedagoger jobbar 
tillsammans med barnen med tvådimensionella skapelser - koloristiska, grafiska (måla) och 
tredimensionella - plastiska, konstruktiva (plastillin, klossar, tyg). Som Ågren (u. å.) ur Braxell 
(2010), poängterar att genom skapande aktiviteter får barn på ett lustfyllt sätt öva handens 
och fingrarnas finmotorik, koordination av ögon- och handrörelser samt deras koppling till 
hjärnan. 

 
Gamla föremål och verktyg, redskap, och material kan ge barnen insyn i historien 
och utveckla förförståelse för livet då, nu och sedan. Att erbjuda barnen att skapa 
som man gjorde förr, med material som fanns då, har betydelse för deras möjligheter att 
förstå värden, traditioner, historia, språk och kunskaper. (Ågren, u. å., ur Braxell, 2010, 
s.126) 
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Då kan vi fråga oss: kan man arbeta med ull? Vi vända oss till Läroplanen för förskolan 
Lpfö98 (Skolverket 2010):s del som har med kulturvärden att göra: 
 

I förskolans uppdrag ingår att utveckla barns eget kulturskapande, att överföra ett 
kulturarv- värden, traditioner, historia, språk och kunskaper - från en generation till 
nästa. Förskolan skall sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur 
och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. ( Lpfö98 skolverket 2010, 
s.11) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, Lpfö98 rev 2010, 
s.6).  Båda citaten belyser viktiga aspekter som har att göra med vårt syfte.  ”Fantasin får 
spelrum och kreativa lösningar uppmuntras” (Sjöberg, 1994, s.189).   Får, ull och tovning kan 
diskuteras i samband med andra ämnen i skolan och förskolan, till exempel träslöjd, 
matematik, textilslöjd, kulturhistoria, historia, miljövård och energiförsörjning.   Ekström (2007) 
skriver att arbetet med olika uttrycksformer är mycket givande då barn lär sig på olika sätt 
och behöver av denna anledning få möjlighet till de olika arbetssätten för att kunna uttrycka sig 
på. 

 
Vygotskij (1995):s syn på miljö och hans arbete betydde mycket för våra nya läroplaner samt 
vårt synsätt på lärande. Han grundade den pedagogiska teorin på förhållandet mellan 
människans medvetande och materiell verklighet.  Han poängterar att det är miljön som 
påverkar hur tänkandet utvecklas. Braxell (2010) och Ekström (2007) betonar att pedagogens 
främsta uppgift är att skapa rätt miljö, både inre och yttre miljö, där barnets alla anlag kan 
utvecklas. Lpfö98 (Skolverket 2010) bekräftar det som sagts av författarna, nämligen att 
verksamhet skall främja ”kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 
barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”, barn ska 
”Utveckla sin identitet och känna trygghet i den” (Skolverket, Lpfö98 rev 2010, s.8, 9).  
Trygghet och gemenskap skapas utifrån en positiv och tillåtande miljö, miljön som är estetisk, 
levande och inbjudande. Grunden för utveckling är lek, fantasi, skapande och upptäckarglädje  
(Lpfö98 skolverket 2010, s.8, 9). 

 
Johansson (2003) nämner ett viktigt begrepp - medierande, det vill säga förmedlande. Samma 
begrepp använder V ygotskij (1995). Båda författarna menar att de medierande redskapen är 
resultat av kollektiva erfarenheter som överförts till språkliga och/eller fysiska redskap. Med 
hjälp av dessa medierande redskap kan människan tolka, förstå och lära sig av sin omvärld 
och på så sätt dra fördel av det som andra människor lärt sig i olika sociala sammanhang. 
Först efter denna tolkning kan individen tillägna sig sin egen kunskap. 

3.2 Fantasi, kreativitet och skapande 

3.2.1 Kunskap och lärande 
 
Sjöberg (1994) menar att arbete med ull ger barnen sinnliga upplevelser som betyder mycket 
för deras utveckling. De kan känna lukten av fåren eller ullen, höra fårens bräkande, känna 
den krusiga ullen i sina händer och uppleva ullens olika färgnyanser. Fantasin sätts igång och 
kreativa problemlösningar kommer fram under arbetets gång. Barnens tovade former blir till 
något eller någon. Kunskaper kring ullens egenskaper till exempel värmeförmåga, slitstarkhet, 
mjukhet och ullarbetsprocessen med dess olika möjliga tekniker lärs in. En historia om ”den 
lilla ullfibern” kan av förskollärare/pedagoger berättas för barn. Ullfibern som har fjäll som en 
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orm, som spärrar ut dem när den blir varm och fuktig och börjar kr ympa när man gnuggar på 
den. Man kan till exempel jämföra ull med ett annat liknande material som bomull vilket en 
av oss har erfarenhet av och genomfört under verksamhetsförlagd utbildning med en grupp 
barn (då köptes ull och bomull in på egen bekostnad för att möjliggöra arbetet, då materialen 
ej fanns tillgängliga på förskolan). Vidare menar Sjöberg (1994) att samverkan med andra 
ämnen är lämpligt som till exempel ull och matematik, barnen kan fundera på hur stora deras 
tovade delar ska bli för att passa ihop eller rymmas på ulltavlan till exempel. 
 

Historia, kultur och miljö, hållbar utveckling är andra ämnen. Samarbete kan tränas genom 
ullarbete. En gemensam ulltavla kan till exempel göras, barnen får planera och diskutera fram 
hur de vill ha den, göra skisser. Flera tekniker kan göras tillsammans, till exempel valkning, 
rullning, tvättning.  Sånger kan sjungas som till exempel ”bäbä vita lamm” för att hålla intresset 
uppe och för att barnen ska känna takten och arbeta i gemensamt tempo. Braxell (2010) 
ställer sig frågan om arbete med kreativitet i förskolan kan hjälpa till att utveckla barns 
empatiska förmåga, eftersom barn ofta besjälar och ger sina skapelser liv. Barnens kreativitet 
inrymmer empati och barn har nära till sina känslor vilket författaren menar är en betydelsefull 
faktor i lärande. Genom att stärka kreativiteten kan vi vuxna också stärka empatin hos barnen. 

3.2.2 Mêtis 
 
”Att besitta mêtis, innebär att man fått till stånd en harmoni/balans mellan kropp (tanke, 
känsla, kroppsstyrka, tempo, kroppsställning, rörelseschema), verktyg och material” (Jernström, 
2000, s. 130). Jernström (2000) ställer sig i sin undersökning frågan hur mästaren gör sina 
lärlingar bekanta med mêtis och hur lärlingarna tar till sig kunskapen som krävs för att 
tillverka en hatt. Det finns många delar i ullarbetet med vilka vi kan dra paralleller till 
hattmakeriet som beskrivs i avhandlingen. Samma författare menar att lyhördhet och observation 
av mästarens kunskap, trick och knep hjälper lärlingen att sedan med eget handlande, 
experimenterande, omdöme, tempo, känsel och blick fördjupa mêtis. Mästaren lär ut att det är 
viktigt att vara förutseende under tillverkningsprocessens olika steg och berättar för lärlingen 
om erfarenheter av vad som tidigare gått fel, orsaker och hur det kan undvikas. Under de olika 
stegen i tillverkningsprocessen beskriver mästaren för lärlingen att det handlar om att känna och 
se hur materialet ter sig och utifrån det dra slutsatser om vad som bör göras härnäst. 

 
Att lära sig känna av lämpligt tempo under ullarbetet nämner vi även vikten av enligt Sjöberg 
(1994) som påpekar att sånger kan hjälpa barnet att känna av takten under arbetets gång. 
Jernström (2000) tar vidare upp att mästaren även lär ut i form av berättelser omkring hattar, 
vilket även det hjälper eleven att lära sig mêtis. Det kan liknas vid hur vi beskriver att 
förskolläraren enligt Sjöberg (1994) exempelvis kan berätta en historia om den lilla ullfibern för 
att förklara ullprocessen för barnet. Jernström (2000) beskriver även hur mästaren försöker göra 
lärlingen bekant med en kunskap som inte handlar om exakta beräkningar. Detta kan liknas vid 
lärandet kring ulltovningsprocessen. 

 
Sammanfattningsvis, enligt Sjöberg, (1994) när man ska veta hur mycket vätska och eventuell 
mängd såpa som krävs under ulltovningen till exempel, dess temperatur, för kallt och för 
mycket vatten gör att ullfibrerna inte kan trasslas ihop. Under valkningen nämner författaren 
vidare att ullen blir ojämn och tjock om den görs för tidigt i processen, ullfiberns grovhet och 
elasticitet påverkar ullens filtningsförmåga när grov och elastisk ull filtar ihop sig sämre och 
då kanske behöver bearbetas mer eller mindre än ull med tunna fibrer beroende på vilket 
resultat som önskas och vad som ska tillverkas av ullen, eller att för mycket såpa i ullen efter 
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den torkat gör ullen sträv, skör och missfärgad enligt Jacobsson (1999). Alla dessa kunskaper 
kring ullen påverkar hur den ska bearbetas och är inget som går att beräkna exakt. 

 
Jernström (2000) menar också att handla intuitivt innebär att ha metîs kunskap. Att ha en 
känsla för vad som måste göras och hur det måste göras.  Till exempel veta viken typ av 
redskap man ska använda för bästa resultat, även kunna veta när man har gjort fel och hur 
man har gjort fel för att kunna göra rätt i nästa steg. Detta kommunicerade mästaren till sina 
lärlingar, likt pedagogen kan inspirera, stödja och utmana barnen i varje steg under processens 
gång vid ull arbete, enligt Sjöberg (1994). 

3.2.3 Språk och kommunikation 
 
I sinnesförnimmelsen börjar all mänsklig kunskap, men eftersom praktik och teori, kropp och 
medvetande hör ihop är även teoretisk reflektion viktigt i de estetiska lärprocesserna. Genom 
estetiska uttrycksformer i socialt samspel och dialog ges barn medel och möjlighet att synliggöra 
sina innersta tankar och erfarenheter samt att ta del av andras.  Träning och tillämpning av olika 
konstarters språk redan i tidig ålder kan ge förutsättningar till en bredare grund för barnens 
förmåga att uppfatta, förstå och uttrycka sig. 

 
”Varför ska man ta upp får, ull och tovningen i förskola?” frågar (Sjöberg, 1994, s. 189). Det 
som författaren lyfter fram får, ull och tovning innehåller allt som man kan planera: sinnliga 
upplevelser, fantasi och kreativitet, materiallära och konsumentkunskap, samverkan med 
andra ämnen, kulturhistoria, historia, landskapsvård och ekologi, energiförsörjning och ekonomi 
i stort och smått. Författaren anser att alla de sist nämnda viktiga aspekterna är 
”ingredienser” till lyckat arbete med barn och ull. Men vad som poängteras är, att mellan alla 
de aspekterna finns en ”osynlig röd - tråd” - språk och kommunikation. 

 
Vad är ett språk? Språk är ett av flera sätt att kommunicera, att dela något med någon och 
naturligtvis ett samspel, enligt V ygotskij (1995). Det sociala och verbala samspelet mellan 
vuxna och barn är den drivkraft som för utvecklingen framåt.  Likadant resonerar L e n z  
Taguchi (1999), som anser att språket är en fundamental del och en viktig förutsättning. För att 
vi skall kunna fungera socialt, en social funktion och en del av den kognitiva förmågan som 
påverkar vårt tänkande och innefattar bland annat teckenspråk och kroppsspråk. 

 
Dysthe (2003) hävdar att kommunikation innebär ett informationsutbyte mellan en avsändare 
och en mottagare. Den verbala kommunikationen sker genom samtal och skrift, samt den icke-
verbala kommunikationen sker genom kroppsspråk. Dysthe (2003) refererar sedan till Vygotskij 
(1978), vilken menar att språket utvecklas först socialt i samspel med andra och sedan 
individuellt. Men när det gäller språket och tänkandet är det inget som kommer före det andra, 
mänskligt tänkande och handlande är beroende av det sociala sammanhanget. Sammanhanget 
kan inte skiljas ut från aktivitet och tanke, utan ses som en enhet (Dysthe, 2003).  Från ett 
sociokulturellt perspektiv är kommunikativ utveckling en förutsättning för lärande och 
utveckling. Genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra får barn kunskaper 
och färdigheter. Språk och kommunikation är grundvillkoren för att allt lärande och tänkande 
skall kunna ske. Vi använder språket för att förstå, tänka och förmedla (Dysthe, 2003). På 
samma sätt beskriver Säljö (2000) Vygotskij (1986):s suggestiva och mångt ydiga idéer, där 
de centrala delarna i ett sociokulturellt perspektiv är språkanvändning och kommunikation vilka 
utgör en länk mellan barnet och omgivningen. 
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Braxell (2010) skrev om lek och ullskapande, menar att man kan jobba med ullprodukten på 
ett pedagogiskt och lekfullt sätt. Författarinnan motiverar detta med att lek inte går att skilja 
från lärande och i leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och 
kommunicerar med andra. Eftersom barn lär sig genom att undersöka och experimentera och 
genom upplevelser och skapande aktiviteter är leken viktig under de första skolåren. Den är 
en metod för att lära. Leken har betydelse för barns lärande och utveckling. I leken utvecklar 
barn en rad olika saker, bland annat språk, motorik och social kompetens som exempelvis 
samspel, ömsesidighet och turtagande. 

3.3 Styrdokument 
 
För att s ä k e r s t ä l l a  en god kvalitet i förskolorna finns det ett antal dokument som styr 
förskolans verksamhet, så kallade styrdokument. Lpfö98 (Skolverket, 2010), är ett viktigt 
styrdokument. I Lpfö98 (2010) formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och 
riktlinjer för verksamheten. Däremot anger inte läroplanen hur målen skall nås. Detta är en 
fråga för de professionella som arbetar inom förskolan. 

 
I Lpfö98 (2010) under avsnittet om barns inflytande står det att de behov och intressen som 
barnen har är det som bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
verksamheten (s.12).  Med förskoleundervisningens pedagogiska miljö menas den fysiska, 
psykiska, sociala, kognitiva och emotionella miljö där verksamheten finns. Den pedagogiska 
miljön ska väcka barnets nyfikenhet, intresse, lust att lära sig samt naturligtvis stödja barnets 
aktivitet. 
 

Fortsättningsvis enligt Skolverket bör förskolan vara estetiskt tilltalande. Den pedagogiska 
miljön bör ha sådan teknisk utrustning att barnet kan bekanta sig med och använda den för att 
ta del av det moderna informationssamhället. Här pratar man om att inom konst- och 
kulturfostran erbjuds barnet möjlighet att bekanta sig med olika konstformer samt redskap, 
material, teknik och uttrycksformer som hör till dem.  Barnet bekantar sig med konst och 
kultur genom att självt vara aktiv och genom att delta i olika tillställningar och utställningar. 

 
Estetik och estetiska uttrycksformer är en form av lärande och kunskap. I Lpfö98 (2010) kan vi 
läsa om att barn ska ges utrymme för att kunna uttrycka kunskap på olika sätt. Detta innefattar 
exempelvis musik, drama, bild, skapande och rörelse. Varje barn får skapa och kommunicera 
genom olika uttrycksformer samt med hjälp av tal- och skriftspråk. Genom de estetiska 
uttrycksformerna ska barn få möjlighet att uttrycka det som är inre tankar och känslor samt få 
nya erfarenheter (Braxell, 2010). Man använder sig av estetisk verksamhet för att förstå sin 
omvärld. Lpfö98 (2010) talar om för oss att vi uttrycker oss estetiskt med bild och form, drama, 
rörelse och musik, däremot står det inte hur eller vad vi ska göra för att arbeta i linje med dessa 
intentioner. 

 
Man kan tolka det som att ämnena har att göra med olika hantverk eller konstnärliga 
uttrycksformer för att skapa mening och sammanhang.  Estetetiska arbetsprocesser berör känslor 
och det personligt upplevda. De erfarenheter som gestaltas och nås genom estetikens 
uttrycksformer upplevs av såväl sinnen som intellekt och berör hela personen. Det ger kunskap 
med en rikare och djupare innebörd. Med detta synsätt är estetiken ett undersöknings- och 
förståelsearbete som tangerar pedagogik och lärande. 

 
Läroplanens mål är att barnets intresse för och kreativitet inom slöjden uppmuntras. Barnet 
tränas i att planera eget arbete och får stöd av den vuxne i förverkligandet. Under skapande 
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processen tränas barnets tredimensionella tänkande, självständighet och iakttagelseförmåga. I 
förskolan ska barnen få hjälp med att känna tilltro till sin egen begåvning som en unik individ 
med egna tankar och lära sig utifrån olika perspektiv: estetiska, praktiska, sinnliga, språkliga 
och etiska. 

 
Barnets kulturella identitet stärks och barnets förståelse av sitt eget kulturarv och av kulturell 
mångfald stöds. Barnen vägleds i att värdesätta och värna om de estetiska och kulturella värdena 
i naturen och i den av människan skapade miljön. Vi har traditioner på förskolan för att föra 
vårt kulturarv vidare från generation till generation och även följa årstidens växlingar. Vi har 
också ett uppdrag, enligt läroplanen, att just föra traditioner vidare.  Traditioner är viktiga för 
oss. De skapar samhörighet, glädje, gemenskap och ger barnen trygghet och en känsla av att 
allt återkommer. 

 
Stukát (1998) diskuterar utförligt planeringsarbete i förskolan, det vill säga att göra upp en 
”genomtänkt plan för att uppnå ett visst mål. Planeringen kan ha karaktären av ett idéutkast 
men kan även ha en mer bindande status” (s.15). Lpfö98 (2010) föreskriver att ”Förskolans 
verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda 
målen i läroplanen” (s.4). Båda citaten talar om för oss att ju högre grad av struktur och 
pedagogisk planering desto mindre behov av regler för barnen, det vill säga desto friare och 
mer flexibelt kan man arbeta med barngruppen. 

 
I slutet av detta kapitel vill vi poängtera att hur man tolkar läroplanen är individuellt och 
resultatet balanseras mellan pedagoger som vill förändra och de som värnar om den tradition 
som funnits inom förskolepedagogiken sedan länge. Vi kan tänka oss att genom estetiska 
uttrycksformer som genererar sinnliga och kroppsliga upplevelser berikas barns erfarenheter 
och fortsatt lärande. När barn deltar i olika aktiviteter med estetiska uttrycksformer, skapas 
goda möjligheter för individuellt och gemensamt meningsskapande, det hjälper att förstå sin 
omvärld och sig själv. I Lpfö98 (2010) framhålls det att det ingår i förskolans uppdrag att 
utveckla barns förmågor och att barns skapande är en del av deras lärande. Vidare ska skapande 
verksamhet vara ett sätt att bearbeta och reflektera över sina kunskapande händelser, att vi 
uttrycker oss estetiskt med bild och form, drama, rörelse och musik. Den estetiska miljön har 
betydelse för välbefinnandet, koncentrationen och hur vi upplever harmoni. Den ska stimulera 
och uppmuntra barnen att utforska och skapa; de estetiska ämnena är de som bäst kan utveckla 
social kompetens, kreativitet, mod och självständighet. Vi vet att det arbetas med ull i förskolan, 
men vi vet mycket lite om hur pedagogerna där tänker om det arbetet. 
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4 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med vår studie är att studera förskollärares uppfattningar av varför de arbetar med ull i 
förskolan. 
 
Att jobba med ull är mångsidighet och komplexitet på många plan. Trots att det inte påtalas 
att pedagoger bör arbeta med ull i förskolan finns det pedagoger som gör det.  Det väckte 
intresse hos oss att ta reda på varför genom följande forskningsfrågor. 

 

4.1 Forskningsfrågor 
 

• Vilket lärandeinnehåll är det som pedagogerna fokuserar när de arbetar med ull med 
barnen? 

• Vilka strategier använder pedagogerna när de med barnen arbetar med detta lärande? 
• Hur ser den teoretiska grunden ut som förskollärarna lutar sig mot med sin ull arbete? 
• Vilka framtida utvecklingsmöjligheter har ull arbetet i förskolan? 

4.2 Avgränsningar 
 
När vi utformade vårt syfte funderade vi på hur vi skulle kunna avgränsa vår studie. Vi kom fram 
till att vi skulle intervjua åtta pedagoger på olika förskolor som befinner sig i Norrbottens län. 
Vi valde förskola och förskoleklass för att vi då kunde få intervjuresultat som ger oss en 
djupare och bredare uppfattning av varför förskollärare verksamma i både förskola och 
förskoleklass arbetar med ull. 
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5 Begreppsdefinitioner 
 
I studien finns återkommande begrepp och eftersom det finns olika tolkningar på begreppen 
har vi nedan gett en förklaring över hur vi har tolkat och använt dem i studien. 

 
Estetik - enligt Nationalencyklopedin (2013) estetik en benämning som används inom konst, 
filosofi, litteratur etc. Ordet kommer från grekiskans aisthétiko ś (sinnlighet eller 
förnimmelse). Redan under 300-talet f.Kr., uppstod definitionen av begreppet estetik och ta 
aisthēta' har sina rötter i antikens Grekland. Sedan dess har estetik som begrepp inneburit flera 
olika sätt att se på skönhet och konst. 

 
Idag förknippas ordet estetik ofta med konst, men som nämnts ovan var estetik från början en 
form av upplevelse som man fick via sina sinnen. Både författare Jernström (2000) och 
Johansson (2003) hävdar att de praktisk-estetiska ämnena som används i förskolan och 
grundskolan är estetiska aktiviteter och estetiska uttrycksformer. Det vill säga att man i den 
pedagogiska verksamheten arbetar praktiskt med ämnen, som till exempel musik, dans och 
skapande. 
 

Estetiska läroprocesser - här menar vi i vår text någon form av lärande för och med barn 
som har med det estetiska området att göra.  Såsom Braxell (2010) samt Lpfö98 (Skolverket 
2010) exemplifierade med bland annat drama, bild, konst, musik, rörelse. De estetiska ämnena 
är de som bäst kan utveckla social kompetens, kreativitet, mod och självständighet 
(Skolverket, 2010). 

 

Förskola - i förskola bedrivs pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. 
Förskolan är i första hand till för barnens egen skull men den ska också göra det möjligt för 
föräldrar att arbeta och studera. Därmed är förskolan det första steget i utbildningssystemet. 
Den är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 till 5 år. Barn börjar i förskolan vid 
olika åldrar och deltar under olika lång tid (Skolverket, 2010).  

 
Förskoleklass -  är en egen skolform för sexåringar. ”Förskoleklassen får sin identitet genom 
kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska 
ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet” (Skolverket, 2010). 
 

Material - med detta menas tredimensionella material, det vill säga fasta och flexibla material 
att skapa med. Ett av förskolans mål att sträva mot är att varje barn skall utveckla sin förmåga 
”att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker” (Skolverket, 
Lpfö98 rev 2010, s. 4).  Flexibla och mjuka material är böjliga material som barnen genom att 
trycka eller böja på ändrar form. Exempel på flexibla eller mjuka konstruktiva material är 
snören, ull, vadd, garn, textilier, papper, metalltråd, etc. 
 

Pedagoger -  vid benämningen av pedagoger s yftar vi på förskollärare, dem som arbetar inom 
förskolans ramar. Det nämns även i Lpfö98 (Skolverket, 2010). 
 

Slöjd – Enligt Nationalencyklopedin (2013) slöjd har använts som begrepp för all slags 
tillverkning av föremål och manufaktur (hantverk och industri), inklusive rent handarbete. I 
förra seklets början användes begreppet konstslöjd för det vi idag kallar konsthantverk eller 
industriformgivning. Slöjdarbete syftar dock på ett icke yrkesmässigt arbete, slöjdföremål 
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förknippas alltid med handens uttryck och kulturella och individuella uttryck. 
 

Tovning - är en textil teknik som utförs med ull. Enligt  Nationalencyklopedin (2013) tovning 
innebär att man med hjälp av såpa och varmt vatten arbetar samman, oftast kardad, inte 
spunnen och vävd eller stickad ull, till tyg eller färdiga produkter. Med metoden tillverkas 
vantar, strumpor, inläggssulor, hattar, västar, väskor men även filtar, täcken och konstverk. 

 

Tradition - betyder överlämnande av det sociala och kulturella arvet som seder och bruk, 
synsätt, språk och värderingar (Nationalencyklopedin, 2013). 
 

Ull - är pälshår från olika djur som till exempel får, getter, kaniner (angoraull), kameler, alpacka 
(kameldjur besläktat med lama) och lama. Ull är en textil råvara som tovas eller spinns till 
garn eller tråd (Sjöberg, 1994). 
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6 Teoretiskt perspektiv 
 
Liksom det framgår av den tidigare forskningen och även Lpfö98 (Skolverket, 2010), 
förekommer det ofta ord som estetisk, lärande, förmedlande redskap, miljö, dialog, interaktion 
och språk. Där framgår också ofta uppfattningen att kommunikativ utveckling är en 
förutsättning för lärande och utveckling samt språk och kommunikation, att barn lär sig i 
sammanhang som karaktäriseras av sådana begrepp. Genom det känns det naturligt för oss att i 
vårt eget arbete välja det sociokulturella perspektivet, i och med att det handlar om att barn 
lär genom kommunikation och interaktion med andra människor och med miljön i den särskilda 
kontext som de vistas i. 

6.1 Fenomenologisk teori 
 
De två teoretiska utgångspunkter som vi valt att luta oss mot är den fenomenologiska teorin 
samt sociokulturellt perspektiv. Detta utifrån att vårt syfte är att undersöka förskollärares 
uppfattningar kring deras arbete med ull. Vi vill därmed ta del av förskollärarnas sociokulturella 
syn på estetiskt lärande och utveckling. I detta ingår även uppfattningen om att människan 
använder sig av medierande redskap för att tolka och tillgodogöra sig kunskap och information, 
vilket vi kopplar till dessa teorier (Säljö, 2000). När vi menar ull, menar vi slöjdande, där 
tovning ingår vilken är en del av vår hantverks- och kulturtradition. 

 

Ordet fenomen kommer från grekiskan och betyder det som visar sig.  Enligt Bengtsson (1999) 
är det ingen enhetlig rörelse, utan det finns en mängd variationer, fokus i fenomenologi ligger på 
människans medvetande och levda erfarenhet. Vidare fortsätter författaren beskriva två begrepp 
som är centrala: livsvärld, den värld som vi är förtrogna med genom våra levda erfarenheter, den 
finns där som ett sätt att förstå världen på före alla teoretiska förklaringar. 

 

Men det finns dock många filosofiska antaganden som är gemensamma, och dessa tankar kan 
sägas bilda en tradition. Bengtsson (1999) tar hänsyn till Husserl (1901):s verk, där beskrivs 
och formuleras redan i inledningen det som har kommit att bli ett viktigt begrepp inom 
fenomenologin, nämligen ” gå tillbaka till sakerna själva” (s. 11). Husserl menade att det var 
viktigt att undersöka verkligheten som den visar sig, och att vi inte på förhand sätter upp 
principer som verkligheten ska rymmas i. De fenomen som finns i världen måste få leva sitt 
eget liv. Enligt samma författare utgår fenomenologisk forskning, oavsett vilket fenomen som 
ska studeras, från människors erfarenheter, synsätt eller perspektiv, det vill säga att vi kan inte 
fånga en beskrivning av det verkliga fenomenet, vi kan bara fånga människans upplevelse av 
fenomenet. Fenomenologi är en teori om det medvetna, fenomenologi är dels en teori och dels 
en fenomenologisk forskningsansats. 

 

Slutligen vill vi belysa varför vi valde just fenomenologi i vår uppsats. Den sist nämnda 
begreppsdefinitionen såsom fenomenologisk forskningsansats är en utgångspunkt till vår metod.  
Vi pratar om fenomenologisk hermeneutik som fokuserar på tolkning av intervjuer som text. 
Det som tolkas är inte erfarenheter i sig, utan den text som utgörs av de i intervjuer 
konstruerade berättelser (Kvale & Brinkman, 2009). Forskaren strukturerar om texten för att 
hitta innebörder som ligger under ytan. Delar som har beröringspunkter med varandra förs 
ihop till större enheter. Intresset riktas mot levda erfarenheter, inte mot personerna bakom 
dem (Kvale & Brinkman, 2009). 
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6.2 Sociokulturellt perspektiv 
 
Dysthe (2003) hävdar att sociokulturellt perspektiv är sambandet mellan tänkande, 
kommunikation och kultur. Betoningen ligger på att människans tänkande och möjlighet att 
lära påverkas av och påverkar den miljö och kontext hon befinner sig i. Sociokulturellt 
perspektiv bygger på en konstruktivistisk bas. Det vill säga betydelsefulla aktiviteter som 
interaktion och samspel, social konstruktivism, socialiseringsprocess som redskap, lärande och 
utveckling utifrån barnens perspektiv samt de intellektuella och praktiska resursernas betydelse 
för lärandet. Samma författare stödjer sig i sin tur på Vygotskij (1986) som karaktäriserar 
sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. Johansson (2003) har fördjupat sig i 
frågor om slöjdverksamhet på grundskolan gällande hur elever skapar och använder sina 
erfarenheter i slöjdpraktik. Slöjd är ett outforskat fält som är en del av vårt hantverks och 
kunskapstradition. Resultaten visar betydelsen av social interaktion under slöjdarbete. 

 

Johansson (2003) refererar till Vygotskij (1995) som betonar att det är i sociala samspel som 
vi förtjänar redskap för tankar och handlingar. Johansson (2003) menar att när slöjdprodukter 
framställs kommer människor i kontakt med och bearbetar material som representerar 
historiska, kulturella och sociala dimensioner, exempelvis ull. Den som är kunnig i 
tillverkningsprocesser kan mediera kunskap om den process den är tillverkad i. Vygotskij 
(1995):s begreppsapparat för hur redskapsmedierade processer b yggs upp och vad som sker i 
interaktionen blir användbar i studien. När barnen arbetar och omvandlar material till 
slöjdprodukter, finns i många fall inga direkta lösningar utan arbetet kräver istället nya lösningar 
när förutsättningarna ändras. Med fantasins hjälp formas tankarna om slöjdprodukten till 
handling i likhet med den kreativa förmåga som Vygotskij (1995) benämner fantasi. 

 

Braxell (2010) refererar till Vygotskij (1986) som menar att om man vill skapa bra grund för 
verksamhet är det viktigt att berika barns erfarenheter samt ju rikare verklighet desto större 
möjligheter till fantasi och vice versa. Vygotskij (1986):s tankar om kreativitet handlar således 
om att alla människor är kreativa, även det lilla barnet. 

 

Enligt forskaren Jernström (2000) innefattar praktisk kunskap, det vill säga kunskap i handling, 
förtrogenhet med ett verksamhetsområde, känsla för väsentligheter och utvecklingsmöjligheter, 
förmåga att hantera det unika och oförutsedda.  Ekström (2007) refererar till bland annat 
Vygotskij (1986), Nordin-Hultman (2004) och L e n z  Taguchi (1997) om hur pedagogikens 
organisation av tid och rum skapar eller förhindrar skapandet. I estetisk verksamhet förenas 
sinnesintryck, tänkande och fantasi. Det är då man kommer till en viktig insikt om att pedagoger 
i arbetet med både barn och vuxna skapar möjligheter för individen att använda sin kunskap i 
nya sammanhang och på nytt sätt för att ta vara på människans alla resurser och medverka till 
förnyelse och förändring. 

 

Lenz Taguchi (1997) och Nordin-Hultman (2004) refererar till Ekström (2007) som menar att 
miljön påverkar hur tänkandet utvecklas. Miljön ska inte bara uppmuntra till kommunikation 
forskande och lärande, de poängterar att det även är viktigt vad för material barnen har tillgång 
till. Lpfö98 (Skolverket, 2010) poängterar att miljön ska vara tillåtande samt estetisk, levande 
och inbjudande. 
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7 Ansats och Metod 
 
I denna del redovisar vi valet av ansats och metod samt beskriver tillvägagångssätt, studiens 
trovärdighet och giltighet samt forskningsetik. Vi kommer ingående beskriva den valda metoden 
och vilket tillvägagångssätt undersökningen genomförts på. 

 
Valet av metoden och material beror på vad syftet med uppsatsen är. En kvantitativ 
undersökning av ulltovning skulle inte ha gett oss svar på syftet. Att räkna frekvenser och 
kvantiteter är inte vad vi var ute efter. Vi ville göra en djupgående och utförlig analys för att 
förstå det som ligger bakom fenomen och texter.  Enligt författarna Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud (2002) fann vi att ”innehållet i texten som låg dolt under ytan 
endast kunde tas fram genom en intensiv närläsning av texten” (s. 233).  Detta ger oss 
förståelse för att det fanns flera vägar att gå än bara semiotik, hermeneutik och fenomenologi 
som är de val som fanns om man skulle göra en kvalitativ analys. 

 
Kvalitativ textanalys, hermeneutik och semiotik utgör central basis för metoden, därefter 
presenteras urval, upplägg och genomförande. För att lyckas med metoden vänder vi oss till 
olika viktiga författare som för det ena eller det andra förklarar begrepp, definition och olika 
områden utförligt. Men först ger vi läsaren en skissartad översikt över grunden genom att 
vända oss till Larsson (1986) som ger en allmän beskrivning och tar upp tre traditioner: 
hermeneutik, kvalitativ analys och fenomenologi. 

 
Larsson (1986) ant yder att i historiskt perspektiv är kvalitativ analys en gammal företeelse, 
men den äldsta är ändå hermeneutik.  Författaren poängterar vidare att den hermeneutiska cirkeln 
är ”nyckel till förståelse, ty i det uttrycks hermeneutikens position i hög grad” (s.10). Den 
hermeneutiska cirkeln, fortsätter författaren, syftar till att tolkningen växer fram i en cirkulär 
rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer. Vilket 
leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser. Vad 
som är intressant med denna cirkel, påpekar Larsson, är att cirkelmetaforen kan vara 
missledande då den är sluten, det vill säga förståelseprocessen verkar leda tillbaka till samma 
punkt där den började. 

 
Slutligen i boken tog Larsson (1986) upp sista traditionen inom kvalitativ analys - fenomenologi. 
Fenomenologins syfte är att beskriva människors upplevelser av fenomen. Med författarens ord 
är fenomenologiska undersökningar anal yser av vad som utgör det yttersta fundamentet i de 
begrepp vi använder och de upplevelser vi har. Författaren ger oss tydliga tecken på att vi är på 
rätt spår med vårt val: den kvalitativa analysen är ett kännetecken för fenomenologi. Intervjuer 
är grunden för datainsamlingsmetoden inom den fenomenologiska ansatsen och deras syfte är att 
få reda på hur någon föreställer sig sin omvärld. 

 
Båda författarna Fiske (1997) och Gripsrund (2002) bearbetade begreppet semiotik. Vi väljer 
att förklara en av dem kända treställningsmodeller vilken är relevant för vår teori, det vill säga 
”Peirces kategorisering av teckentyper” (s ymbol, ikon, index), med vilken Peirce beskriver 
vad tecknet består av. 
 

Enligt denna modell finns det en logisk förbindelse mellan tecken och objekt, det vill säga 
symboler som har en godtycklig och konventionell förbindelse.  Det har att göra med vårt 
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arbete om verbala språket och andra fenomen, där indelningen av tecken i dessa olika kategorier 
kan vara till hjälp för att förstå vad tecken säger och vilken kunskap vi kan erhålla. På så vis, 
studerar fenomenologin enligt Gripsrund (2002) meningsstrukturer, och semiotiken studerar 
betydelser och mening, det vill säga vad något betyder för någon. 

7.1 Kvalitativ textanalys 
 
Gällande metoden kvalitativ textanalys ligger fokus, som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2002) menar på att ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning 
av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (s.233). 

 

Esaiasson m.fl. (2002) bearbetade två typer av textanalyser: systematiserande och att kritisk 
granska. I vårt fall ska vi använda oss av en typ av undersökning kallad systematiserande 
undersökning, kopplad till kvalitativ textanalys vilken Esaiasson m.fl.  (2002) förklarar. 
Systematiserande undersökningar s yftar bland annat till att logiskt ordna textens innehåll, där 
texten formaliseras i kategorier för att till exempel sammanställa begreppsliga redskap. I den 
kvalitativa textanalysen är idén om systematisering av texten central, vilket vi fann tilltalande. 
Det framgick emellertid inte för oss hur vi då kunde hantera den teoretiska förankringen vi 
valt för studien. I det läget fann vi att Öhrling (2000) varit tydligare i det avseendet varför vi 
valde att följa hennes uppläggning. 

 

Vår studie baseras på hur vi tolkar den insamlade empirin. Hermeneutik är en metod för att 
tolka data – tolka, förstå och förmedla; den kan ses som läran om läsning och tolkning 
(Bergström & Boreus, 2005; Esaiasson m.fl., 2002).  Studien fokuserar inte enbart på vår 
tolkning av texten om ulltovningen, vi behöver ännu ett begrepp för att genomföra en godtagbar 
undersökning.  Om hermeneutik står för tolkningen av kommunikativa meddelanden behöver vi 
även definiera och förstå semiotiken som är teckenläran. Semiotiken strävar efter att finna 
förståelse för hur vi överför budskap via tecken (Fiske, 1997; Gripsrund, 2002). 

7.1.1 Kvalitativ intervju 
 
Patel och Davidson (2003) framhåller att när man bearbetar en intervju bör man bearbeta 
kvalitativt istället för kvantitativt i de fall då man vill ta reda på vad en annan person har för 
tankar kring och inställning till någon viss fråga. Det vill säga upptäcka och identifiera 
egenskaper och karaktär av den intervjuades erfarenheter eller uppfattningar. 

 
De data som samlas när man arbetar med kvalitativ metod kan vara av alla möjliga slag, 
påstår Larsson (1986), den kvalitativa intervjun kan genomföras på flera sätt. Patel och Davidson 
(2003) förklarar att det finns ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Skillnaden mellan 
ostrukturerad och semi-strukturerad intervju är graden av struktur i samtalet. Om en intervju 
är ostrukturerad, talar forskaren och informanten fritt runt ett tema som forskaren har 
introducerat. En semistrukturerad intervju innefattar istället flera specifika teman och eventuella 
följdfrågor som forskaren tar upp och diskuterar med informanten. Viktigt att tillägga är att 
frågorna inte behöver komma i följd utan kan tas upp och diskuteras när tillfälle ges. Dessa 
former av intervjuer skiljer sig från den kvantitativa intervjun som är mycket mer strukturerad.  
 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att de är öppna, flexibla och liknar vanliga samtal. 
Våra intervjuer är kvalitativa och inte standardiserade. Detta innebär att den intervjuade inte i 
förväg får veta vilka frågor som kommer att ställas och intervjuaren i sin tur ska anpassa sig 
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och vara flexibel för att kunna vägleda den intervjuade genom samtalet. Det kändes naturligt 
att samla in dataunderlag genom kvalitativa intervjuer eftersom vi ville veta hur någon upplever 
något. I en kvalitativ intervju är livsvärlden central, intentionen är att förstå den intervjuades 
syn på ett ämne genom den intervjuades egna perspektiv och livsvärld. 

7.2 Hermeneutik 
 
För att karaktärisera den kunskap som vår kvalitativa forskningsintervju ger oss kommer vi 
använda oss av hermeneutisk föreställning av kunskap och den fenomenologisk teori som vi 
tidigare beskrivit. Kvale och Brinkman (2009) beskriver likt vad vi tidigare nämnt, det centrala 
temat i hermeneutiskt perspektiv. S yftet är att nå en giltig gemensam förståelse av 
meningen i en text. Hermeneutiken är en tolkningslära där man tolkar, studerar och försöker 
förstå den mänskliga existensens grund. I vår undersökning har vi valt att luta oss mot 
hermeneutiken som metod i och med att vår studie går ut på att försöka beskriva, tolka och 
förstå varför förskollärare arbetar med ull i förskola. Detta har vi gjort genom att lyssna till 
ljudinspelande samtal som nedtecknats och analyserats. 

 
Hermeneutikens uppgift var från början att göra tolkningar av bibeltexter, men senare kom 
den även att användas för andra typer av texter. ”Hermeneutiken har fått stå för kvalitativ 
förståelse- tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad” (Patel 
& Davidson, 2003, s. 27). 

 
Kvale (1997) tänker liknande som Patel och Davidson (2003), som menar att hermeneutik 
studerar tolkning av texter.  Författaren (Kvale, 1997) förklarar vidare att i hermeneutiken 
används en cirkel eller spiral för att karakterisera tolkning av mening: ”Den närmare 
bestämningen av de enskilda delarnas mening kan så småningom förändra den ursprungligen 
föregripna meningen hos helheten, som åter igen kan komma att förändra meningen hos de 
enskilda delarna och så vidare” (Kvale, 1997, s.50). 

 

Kvale (1997), Patel och Davidson (2003) lyfter fram hermeneutikens cirkel eller spiral. För att 
kunna vidareutveckla den Hermeneutiska cirkeln vänder vi oss till Öhrling (2000) som beskrivit 
hur den hermeneutiska metoden vi valt att följa använts i tre steg. I nedanstående förklaring 
presenterar vi följande tre steg: 

 

Steg 1. Texten (intervjusvaren) läses först igenom för att få en lätt förståelse för den. 
 
Steg 2. Genomföra en strukturerad analys genom upprepade genomläsningar av texten, därefter 
finna betydelsefulla delar, som i sin tur kan innefatta en eller flera delar relaterade till samma 
innebörd i texten. Varje del sammanfattats därefter i meningsbärande enheter, kondensering, 
subteman och teman som binder ihop dem. Domänerna sammanfattar slutligen temana. 

 

Steg 3. Sista steget handlar om att göra en tolkning av hela materialet genom att åter läsa 
igenom hela texten (intervjusvaren) involverat av den förståelse som byggts upp under 
intervjuerna och utvecklats djupare under den strukturerade analysen. I sin tur baserat på tankar 
relaterade till de tematiska insikterna som växt fram samt den första genomläsningen i 
sökandet av mening/delar. 

 

Denna metod beskrivs som ett speciellt sätt att nå kunskap där förståelse och förklaring är en 
förenad process mellan läsaren och texten. Denna dynamiska process syftar till att slutligen 
resultera i en ny förståelse. Denna metod som Öhrling (2000) beskriver illustreras med den 
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hermeneutiska cirkeln som avser att ge en bild av det dynamiska samspelet mellan 
förförståelse – förståelse, del – helhet, text – kontext. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur #1. ”Den her meneutiska cirkeln” (Alvesson & Sköldberg, 2000, sid.70). 
 

Alvesson och Sköldberg (2000) hävdar att ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den 
hermeneutiska cirkeln vilken syftar till att karakterisera tolkningsprocessen och förståelsens 
dynamik i en progressiv rörelse där tolkningen växer fram, och erfarenheten vidgas. Detta 
sker i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och 
idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser. 
Den hermeneutiska cirkeln, är en metafor som tydliggör hur förståelse är en process som 
växer fram då förförståelse och ny kunskap tillsammans leder till nya tolkningsansatser. Där 
förståelse innebär tolkning av mening; mening kan därför inskrivas i medier, som innefattar 
både språkliga och visuella uttryck. Den tolkning forskaren syftar till att klargöra är aktörens, 
det vill säga sändarens mening av texten (Öhrling, 2000). Vetenskapen kan sägas vara 
subjektiv i den meningen att den tolkar subjekt (Alvesson & Sköldberg, 2000). 

 

I nedan följande beskrivning av semiotiken blir det tydligt varför just hermenuitiken valts som 
metod. Semiotiken finner mening i symbolerna och gör de kulturella myterna s ynliga.  Den 
lämpar sig väl för studien då metoden har ett sändarorienterat perspektiv, vilket här är 
nödvändigt för att blottlägga strukturerna i ulltovningens kommunikativa tillvägagångssätt. 

7.3 Semiotik 
 
Semiotikens huvudmål är att ge en analytisk metod och ett synsätt av det vi studerar för att 
skydda oss mot misstolkningar. Semiotiken är en mångvetenskaplig disciplin med språkliga, 
filosofiska och samhällsvetenskapliga inriktningar. Vi använder oss till stor del av två böcker 
som är skrivna av samma författare - Nordström (1984, 2003) och Fiske (1997), för att förstå 
oss på och beskriva semiotik. 

 
Detta lägger en annan tonvikt på kommunikationsstudier, och vi måste 
bekanta oss med en ny uppsättning ter mer. Detta är termer som tecken, 
beteckning, ikoner, index, denotation, konnotation – allihop termer som avser 
olika sätt att skapa betydelse. Modellerna förutsätter inte en serie steg eller 
stadier genom vilka ett meddelande passerar: koncentrerar de sig på vad det 
är som gör noteringar på ett papper eller ljud i luften till ett meddelande. 
(Fiske, 1997, s.61) 

 

I ovanstående citat lyfter författaren (Fiske, 1997) fram semiotikens viktiga aspekter. Semiotik 
utgjord hos de antika filosoferna en del av filosofin.  Nu för tiden framstår den alltmer som en 
egen disciplin. Samma författare refererar till två pionjärer: grundare av moderna strukturella 
lingvistiken Saussure (u.å.) samt amerikanska filosofen och matematikern Peirce (1931-58). 



24 
 

Enligt Fiske (1997) studerar semiotiken hur de generella meningarna uppstår. Hur tecken och 
betydelser fungerar i allmänhet. Det vill säga vad medier, bilder, språk, upplevelser, kunskap, 
varseblivning och så vidare är i relation till människan. Fiske hävdar att semiotiken riktar sig 
mot texten, bilden och symbolen. Mottagaren som då kallas ”läsaren” spelar en aktiv roll när 
det handlar om semiotik. Uppfattningen baseras på läsarens kulturella erfarenhet.  Sändaren 
spelar en minst lika viktig roll och därför måste meddelande anpassas till läsaren (mottagaren). 
Semiotik studerar tre huvudområden: 

 
1. Själva tecknet. Man studerar olika varianter av tecken och deras olika sätt att förmedla 

betydelse. 
2. De koder eller system i vilka tecken organiseras. Koder har utvecklats för att möta ett 

samhälls krav eller för att utnyttja de kommunikationskanaler som finns tillgängliga 
för överföring av dem. 

3. Kulturen inom vilken dess koder och tecken arbetar. Den är i sin tur beroende av 
användningar av dessa tecken och koder för att kunna existera och formas. 

 

Peirces (1931-58) modell ”Kategorisering av teckentyper” presenterar tre teckenkategorier, det 
vill säga kategoriserade omvärldens tecken i en teckentriad, bestående av ikon, index samt 
symbol (s.69).                                    
                                                            Ikon 

 
 
 
 

index symbol 

 
Figur #2. ”Peirces kategorisering av teckentyper” (Fiske, 1997, sid.70). 

 

Ett teckens betydelse definieras bättre i förhållande till andra tecken än till verkligheten. Det 
här förhållandet mellan tecken kallar Saussure värde (Fiske, 1997). Han ansåg att 
triangelmodellen (se figur # 3) var den mest fundamentala modellen för att beskriva teckens 
natur och trakterar den på följande sätt: 

 
Varje tecken bestäms av sitt objekt, antingen geno m att efterlikna objektets 
egenskaper, då jag kallar tecknet ikon, eller för det andra geno m att i 
praktiken och geno m sin individuella existens vara sa mmankopplat med det 
individuella objektet, då jag kallar tecknet index; eller för det tredje geno m 
en mer eller mindre absolut visshet o m att tecknet ko mmer att tolkas so m 
en denotation av objektet som en vanemässig följd då jag kallar tecknet 
symbol. (Zeman, 1977, ur i Fiske, 1997, s.71) 
 

• Ikon - Liknar tecknet på något sätt, vilken kan exemplifieras med en karta eller ett 
fotografi (Fiske, 1997). 

• Index - Direkt samband mellan objektet och tecknet. Uttrycket är där kopplat till 
objektet genom ett orsakssamband, till exempel som rök är ett index på eld (Fiske, 
1997). 

• Symbol – En symbol kommunicerar enbart det som människor kommit överens om att 
den ska stå för. En fråga om konvention, överenskommelser eller regler, exempelvis 
”ord” - symboler för abstrakta eller konkreta objekt i verkligheten; siffror är symboler 
som representerar abstrakta tal (Nordström, 2003). 
 

Enligt Fiske (1997) och Nordström (2003) ses semiotiken som kommunikation, skapande och 
utbyte av betydelser. Den behandlar texters roll i vår kultur genom att studera hur 
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meddelanden eller texter hjälper människor att skapa betydelser, hur kommunikationen 
påverkas av kulturella skillnader mellan sändare och mottagare. Kommunikationsstudier 
innebär att studera text och kultur. Semiotik, läran om tecken och betydelser, är den främsta 
studiemetoden. 

 
Fortsättningsvis presenterade Fiske (1997) ytterligare en person. En framstående person, 
förutom Saussure och Pierce, var semiotikern Barthes (u. å.). Barthes var mer intresserad av 
hur bilder, och inte enbart texter, talade till oss till exempel via affischer. Han vidareutvecklade 
Saussures lingvistiska tankar och konstruerade en systematisk modell i två ordningar av 
beteckningar: denotation och konnotation som är två framträdande termer inom semiotiken 
(Fiske, 1997). 

 
Nordströms (1984) ger oss tydligare förklaringar på det som har att göra med semiotik och 
dess begrepp. Han talar om att när vi betraktar en bild ser vi först dess grundbetydelse, vad 
bilden eller bilderna helt enkelt föreställer. Sedan fortsätter författaren med att en bild brukar 
leda till associationer: 

 
T ill människans främsta egenskaper hör för mågan att kunna associera. Det 
hon för tillfället upplever med sina sinnen kan i tankarna förbindas med 
tidigare erfarenheter, kunskaper och fantasier. Mötet med en blo mma kan 
leda associationerna till sommarängar, buketter, födelsedagar och 
begravningar.  Alla dessa fenomen har ju på ett eller annat sätt med 
blommor att göra. De flesta associationer är kulturella. Med det menas att de 
är gemensamma för ett kollektiv – en grupp, en familj, en generation, en 
samhällsklass, en yrkeskår, etc. Att tankarna går till sommarängar eller 
födelsedagar när man får se en blo mma är inte märkvärdigt. Det är i stället 
ganska rimligt. ( Nordström, 1984, s. 41) 

 

Angående denotation och konnotation, använder sig Nordström (1984) av en ”Bildsemiotisk 
modell” och just att använda modeller är karaktäristiskt för semiotiken (Nordström, 1984). 
Bildsemiotisk modell beskrivs i Nordströms bok i form av tre cirklar och utgår från tre steg: 
 

I centrum/steg 1. Denotativ betydelse. En beskrivning/analys av det konkreta meddelandet. 
Närmast intill/steg 2. Konnotativ betydelse. En beskrivning/analys av associationer, kollektiva 
sådana. 

 
Längst ut mot cirkelns periferi/steg 3. Privata associationer. Mottagarens eller publikens egna 
upplevelser, skilt från det kollektiva. 
                                                                                                      

 
 
 

                                                                                              Privat association 
         
 
              Konnotation 
 

 
Denotation 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figur #3. ”Bildsemiotisk modell fritt tolkat efter (Nordström, 1984, sid.43). 
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Med denna modell vill Nordström (1984)  beskriva förhållandena mellan ”det som tolkas utifrån 
kollektiva regler och normer (denotation och konnotation) och det som upplevs mot bakgrunden 
av helt individuella erfarenheter (privata associationer)” (s. 43). 
I vårt fall ska vi undersöka förskollärares uppfattningar om varför de arbetar med ull i 
förskolan. Semiotiken konstruerar modeller och intresserar sig för generella processer som 
belyser människans upplevda värld. 

 

Inom semiotiken är det inte av aktuellt intresse att studera individuella betydelser.  Istället 
ligger intresse i hur mening uppstår generellt, hur tecknen och betydelserna fungerar i 
allmänhet; vad bilder, språk, upplevelse, medvetande och så vidare är för den vanliga 
människan i livsvärlden - världen tagen för given. (Fiske, 1997). Nordström (1984) och Fiske 
(1997) hävdar att konnotativa och denotativa betydelser regleras av koder och 
överenskommelser som sammanbinder uttryck med innehåll. Det betyder således att koder 
hjälper tecken att få en viss innebörd. 
 

Saussures (u. å.) efterföljare Barthes (u. å.) skapade en modell som människors gemensamma 
uppfattning om koder kunde analyseras med. Kärnan i teorin är föreställningen om två ordningar 
av beteckningar. Nordström (1984) och Fiske (1997) lyfter upp kodernas betydelse. Författarna 
refererar till Saussure som talar om betecknande och betecknad. Enligt Saussure är tecknet en 
helhet som består av två delar: dels ett betecknande som berör ljudet vi hör eller markeringen på 
pappret, det vill säga tecknets utseende och även betecknad form som berör själva betydelsen av 
tecknet (Nordström, 1984; Fiske, 1997). Båda författarna anser att en kod är ett system där 
tecknet utgör dess minsta beståndsdel, det vill säga koden är systemet där tecken 
organiseras. 

 
Vidare talade Nordström (1984) och Fiske (1997) om att koder inte bara är system utan även 
kommunicerande och sociala funktioner. Ju fler gemensamma koder två aktörer i en 
kommunikationssituation har, desto mer kommer deras uppfattningar av ett visst meddelande 
att likna varandra. Vi lyfter upp några viktiga koder som i sin tur kan spela roll för vår 
bearbetning av texten. 

 
I detta fall pratar vi om koderna som ”Analoga, digitala” och ”Konformitet”.  I analoga och 
digitala koder ingår bland annat ikonisk och symbolisk kod, det vill säga återgivande kod.  
 

Återgivande kod - text, meddelande som fungerar självständigt. I konformitet, det vill säga att 
uppnå överenskommelse, ingår godtyckliga och estetiska koder. Där godtyckliga - lätta koder 
att förstå; överenskommelsen är klart uttryckt och definierad. Estetiska koder - varierande, 
löst uppbyggda och snabbt föränderliga; masskonst använder estetiska koder, så gör också 
klädsel, arkitekturs och bilar. Ju mera konventionella koderna är, desto oftare anser man dem 
vara klichéartade.  Estetiska koder kan också bryta mot konventioner (Nordström, 1984; Fiske, 
1997). 

 
Vi har i detta projekt valt att använda oss av semiotiken - läran om tecken och teckensystem - 
som instrument till vår analys. Semiotiken kändes som ett naturligt val då syftet är att tolka en 
text och sedan studera underliggande meningar och budskap som förmedlas. Semiotik riktar 
främst in sig på texten, inte linjära processmodeller. 
 
 



27 
 

7.4 Urval 
 
Vi har valt att göra vår undersökning i Norrbottens län i Sverige. Vi genomförde ett 
ändamålsenligt urval vilket innebär att vi intervjuade informanter som har liknande 
yrkeserfarenhet. Informanterna är kvinnor i åldrarna 30-50 år. Urvalet vi använder är ett icke 
sannolikhetsurval såsom Esaiasson m.fl. (2002) skriver att de flesta kvalitativa forskare 
använder sig av i småskaliga undersökningar. Vi strävade efter att svaren i intervjuerna skulle 
ge relevant data samt uppfylla syftet med denna studie och valde att intervjua åtta 
yrkesverksamma informanter på åtta olika förskolor. För att ta del av informanternas 
erfarenheter och kunskaper kring användandet av ulltovning. Genom att intervjuerna 
genomfördes på flera förskolor fångar vi mångfalden av synpunkter och uppfattningar som 
bland annat Larsson (1986) menar är syftet i kvalitativa studier. 

7.5 Uppläggning och genomförande 
 
De kvalitativa intervjuerna ägde rum i Luleå kommun, Norrbotten. Informanter ur åtta olika 
förskolor intervjuades där åldern varierade mellan 30-50 år. Totalt intervjuades åtta pedagoger. 
Informanter som deltog i de kvalitativa intervjuerna fullföljde hela intervjun. Innan varje 
intervju påbörjades presenterade vi oss för dem och förklarade studiens syfte med avsikt att 
skapa trygghet och förståelse för deltagandet i studien. Patel och Davidson (2003) menar att 
det kan vara en god idé att informera deltagande individer om studiens avsikt för att skapa 
trygghet och förståelse. 

 
Längden på de kvalitativa intervjuerna varierade mellan 20-25 minuter. Vår grundtanke var 
att begränsa intervjutidens längd för att inte informanterna skulle förlora fokus och minska 
risken att göra intervjuerna långdragna. Patel och Davidson (2003) menar att en intervju ej bör 
vara för långdragen då risken finns att den intervjuade blir uttröttad vilket i sin tur kan leda till 
kortfattade svar som inte gagnar studiens resultat. 

 
Angående valet av plats för intervjuerna sökte vi oss till en avskild miljö med låg ljudnivå så 
att den intervjuade inte skulle störas av andra ljud. Vidare var det viktigt att se till att en god 
miljö för ljudinspelning kunde garanteras. En annan viktig utgångspunkt i valet av intervjuplats 
var att ta informanternas önskemål och förskolans ramfaktorer i beaktning. Patel och 
Davidsson (2003) samt Larsson (1986) menar även att det är viktigt att vid arbete med 
kvalitativa intervjuer vara flexibel och anpassa sig gentemot vad deltagarna har för önskemål.  
 

Inför varje kvalitativ intervju ställdes frågan huruvida informanter upplevde intervjuplatsen 
som tillfredsställande. I samtliga fall gav informanterna sitt samtycke till att intervjuplatsen 
uppfyllde deras önskemål. 

 
Under de kvalitativa intervjuerna antecknades även samtalet skriftligen som komplement till 
ljudinspelningarna, utifall att tekniska problem skulle uppstå. Dock uppstod ej några tekniska 
problem och anteckningarna kunde därför fungera som ett komplement till ljudinspelningen 
vid analysen av intervjun. 
 
 
 
 

 



28 
 

7.6 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002)  beskriver fyra olika etiska krav. Sammanfattningsvis handlar det om 
att forskning går ut på att bejaka individernas säkerhet, vilket benämns som 
individskyddskravet. Individerna som deltar i undersökningen får aldrig utsättas för psykisk 
eller fysiskt våld, kränkningar eller förödmjukelse. Utöver detta finns det fyra allmänna krav, 
till exempel vid en intervju. Dessa är: informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

 
• Informationskravet innebär att vi som forskare måste informera våra deltagare om 

syftet och deras roll i vår undersökning. 
• Samtyckekravet innebär att deltagaren själv har rätten att bestämma sin medverkan i 

undersökningen. 
• Konfidentialitetskravet går ut på att det införskaffade materialet hanteras på ett 

professionellt sätt.  Personuppgifter och andra känsliga uppgifter skall vara omöjliga 
för utomstående att få ta del av. Inte heller förskolorna/skolor man arbetar med kommer 
att benämnas vid rätta namn. Vid tillfällen med känsligt material bör ett kontrakt gällande 
tystnadsplikt upprätthållas för individens trygghet. Med detta krav vill vi förstärka 
konfidentiellitet. Författarna Patel och Davidson (2003) förklarar att med konfidentiellt 
menar man att den som intervjuar vet identiteten på intervjuade personen men kommer 
inte att föra det vidare - det är bara vi som lyssnar igenom intervjuer och även skriver 
ned dem. Vi tar inte med transkriptionen i rapporten utan bara valda delar. De 
inspelade intervjuerna och transkriptionerna raderas efter att vi skrivit klart 
examensarbetet. 

• Nyttjandekravet innebär att material som framkommit får enbart användas i 
forskningssammanhang och det får inte användas eller lånas ut till andra intressenter 
eller ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

 
Patel och Davidson (2003) förklarar vad som är viktigt att tänka på vid undersökning. Vid 
undersökningar är det viktigt att deltagarna känner sig väl till mods inför intervjun och detta 
sker enklast genom att informera dem om tillfället. Med tanke på etiska överväganden valde 
vi i första hand att skicka ett informationsbrev (se bilaga #1) till deltagande informanter. 
Därefter gick vi ut till de olika förskolorna och presenterade oss för att skapa en personlig 
kontakt med de berörda och sedan informera dem om syftet med intervjun. De andra som vi 
inte kunde nå på plats tog vi kontakt med via telefon. Därefter höll vi kontakt med alla 
personerna via mail och telefon för att bestämma tid och plats. 

 
För oss som skriver detta examensarbete är det betydelsefullt att människorna i våra studier 
får förtroende för oss och att de vet att vi hanterar uppgifterna som kommer till oss på ett 
korrekt sätt. Vi påpekar i förväg att materialet används enbart i uppsatsens syfte, vilket innebär 
att deltagarna får ett positivt intresse för intervjun. Under intervjun är det dessutom viktigt att 
reflektera över hur man själv agerar som intervjuare. Patel och Davidson (2003) betonar också 
vikten av att upprätthålla en professionell hållning under intervjun och tänka på att man 
använder mer än ord i en konversation. Man skall passa sig för att kritisera individen under 
intervjun då detta leder till ett defensivt ställningstagande. 
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7.7 Validitet och reliabilitet 
 
Validitetsbegreppet kan användas för att beskriva om en studie mäter det den avser att mäta. 
Reliabilitetsbegreppet används för att beskriva hur mätsäkert instrumentet är.  Reliabiliteten har 
således alltid att göra med mätinstrumentet. Men instrumentet i vårt fall är inte enbart ett 
intervjuformulär utan även vi (forskare) själva. 
 

Patel och Davidsson (2003) påpekar att validitet i en kvalitativ studie gäller hela 
forskningsprocessen och att reliabiliteten är så sammanflätad med validiteten att reliabiliteten 
sällan används. Varje kvalitativ forskningsprocess är så unik att det inte går att sätta regler för 
att säkerställa validiteten, men för att kontrollera validiteten kan forskaren fråga sig om denne 
lyckats fånga det som är mångtydigt och eventuellt det som är motsägelsefullt, även om 
forskaren lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades 
livsvärld. Internationell forskning betonar om reliabiliteten, delvis i motsats till detta, att 
”qualitative researchers need to document the procedures of their case studies” (Creswell, 
2009, s.190). Om validiteten skriver samma forskare att “Validity /… / is one of the strengths 
of qualitative research” (s.191). Dessa tankegångar styrks också av svenska forskare som till 
exempel Ludvigsson (2009) som skriver ”För att visa på att ett resultat är trovärdigt handlar 
det om att väl kunna beskriva hela forskningsprocessen” (s.95). 

 
När analysen som i vårt fall bygger på intervjuer, kan forskaren exempelvis välja ut sekvenser 
av frågor och svar från flera olika intervjuer och föra samman dem för att understödja en 
tolkning. För att göra en trovärdig analys krävs en god inre logik där olika delar kan relateras 
till en helhet. Enligt Kvale  och  Brinkman  (2009)  innefattar  valid  kunskap  den  filosofiska 
frågan om vad som är sanning. Inom filosofin urskiljs tre sanningskriterier, varav en kallas 
koherenskriteriet. Koherenskriteriet har stått starkt inom hermeneutiken. Koherens handlar om 
ett påståendes motsägelsefrihet och inre logik, en föreställning om verkligheten som social 
konstruktion. Det motsatta är tron på kunskapen som verkligheten. 

 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och även Patel och Davidsson (2003), kan tillförlitligheten i 
kvalitativa studier mätas genom att kontrollera analysen och dess kategorier. Lyckas 
kategorierna att noggrant kommunicera meningsinnehållet ger detta en högre tillförlitlighet i 
kvalitativa studier. Detta har vi strävat efter i analysen av våra intervjuer, men istället för 
kategorierna ersatte vi de med teman. 
 

Vi har under våra intervjuer använt oss av en ljudinspelare och genom att använda en sådan 
under intervjuerna kan dessa avlyssnas flera gånger och forskaren kan försäkra sig om att 
allting blivit rätt uppfattat vilket ökar tillförlitligheten (Patel & Davidson, 2003). Samma 
författare antyder att giltigheten i kvalitativa studier inte bara är relaterad till datainsamlingen 
utan det strävas efter en god giltighet under alla delar av forskningsprocessen. Fortsättningsvis 
i fenomenologins studier är beskrivningskategoriernas relation till de uttryckta uppfattningarna 
det som ger en hög giltighet. 
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8 Analys och Resultat 
 

Syftet om att synliggöra informanternas uppfattningar har vi försökt nå genom fyra 
forskningsfrågor. För att ge informanterna incitament till att prata om sina uppfattningar har 
vi haft ett antal intervjufrågor. Våra resultat är tolkningar av de resonemang som informanterna 
har fört även om dessa oftast varit utvikningar ifrån de initierade frågorna. 

 

Nedan följer en bearbetning av de åtta respondenters uppfattningar om varför de arbetar med 
ull i förskolan. Vi läser deras intervjusvar och lokaliserar de meningsbärande enheterna. Med 
detta kan sägas att vi bryr oss inte om hur många som säger vad. Vi s ystematiserar i stället 
vad som uttrycks. Det innebär att de meningsbärande enheterna kan sammandras innehållsligt 
till övergripande kondenserade enheter.  Dessa analyserar vi närmare och identifierar underteman 
som sedan tematiseras. Slutligen sammanför vi utsagornas innehåll till domäner. 
 
I enlighet med Öhrling (2000) har vi strukturerat utsagorna i följande tablå: 

 
 

Forsknings 
fråga 

Meningsbärande enheter Kondenserad enhet Undertema Tema 

Forsknings 
fråga A 
”Vilket lärande 
innehåll är det som 
pedagogerna 
fokuserar när det 
arbetar med ull i 
förskolan?” 

”det är inte slutprodukten so m är 
det viktiga utan det är vägen dit” 

 
”Lärandeinnehållet behöver en 

grund att rätta sig efter och sen 
kan arbetet med ullen se olika ut 
beroende på vad vi arbetar med 
just för tillfället. … jag planerar 
aldrig att jag ska ha ett tema med 
ull utan det kanske är så att nu 
arbetar jag med till exempel 
hållbar utveckling eller jobbar 
med längre tematiska arbeten på 
förskolan” 

Storbildsperspektiv • Processfokuserat 
arbete 

• Situerat ullarbete 
• Ämnesintegrerat 

ullarbete 

Ullarbete som grund 
för lärande 

 ”Barnen skall känna tilltro till 
sin egen för måga geno m att de 
ska tänka själv” 

 
”Ullen är för mig inte bara ett 
medel för att uppnå det jag vill 
lära barnen. Lärandeinnehållet är 
att ta fram barnens kreativitet, 
egna idéer” 

Självkänsla • Delaktighet 
• T illtro till egen 

för måga 
• Kreativitet 
• Fantasi 

Ullarbete som 
personlighetsdanande 

 ”i arbetet med förskolebarn 
menar vi att det är viktigt 
gällande lärandet att se hela 
spektrumet av 
intrycksmöjligheter ” 

 
”Det som är viktigt är att det 
sker ett lärande när barnen 
upplever med alla sina sinnen i 
det de gör. När barnen skapar 
någonting, för medlar det taktila 

Sinnes medvetenhet • Känsla 
• Seendet 
• Hörseln 
• Smak 
• Lukt 

Ullarbete som 
katalysator till 
omvärldsuppfattning 
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När vi tittar på de två första temana vi har fått fram, det vill säga ullarbete som grund för 
lärande och ullarbete som personlighetsdanande, kan vi se att de handlar om hur barnens 
lärande och personlighet utvecklas.  Dessa tillsammans menar vi är en domän som vi benämner 
utveckling av tankeförmågan. De två följande temana, ullarbete som katalysator till 
omvärldsuppfattning och medvetandegörande genom ullarbete, hänför vi till en domän som vi 
kallar katalysator. Med det menar vi att ullarbetet i sig inte förändras särskilt mycket över tid, 
men påskyndar andra angelägna förändringar nämligen nämnda temans utveckling. Det tema vi 
kallat för handlingsinriktat kan i sin helhet benämnas för den teoretiska domänen. När det gäller 
den teoretiska förankringen kan vi konstatera att det inte finns något i svaren som tyder på att 
pedagogerna har någon genomtänkt sådan för ullarbetet. Handlingsinriktningen blir helt 

 mycket, det vill säga att till 
exempel känna och lukta på 
ullen” 

   

Forskningsfråga B 
”Vilka strategier 
använder 
pedagogerna när 
de med barnen 
arbeta med detta 
lärande?” 

” vi utgår alltid från 
styrdokumenten … men jag är 
inte den so m detaljstyr” 

 
”Det är en del i vår historia, 
klädtillverkning, det finns till 
exempel en barnbok man kan 
läsa om det, ”Pelles nya kläder” 
av ”Elsa Beskov” 

Erfarenhetsvidgande • Samarbete 
• Historik 
• Sammanhang 

Medvetandegörande 
genom ullarbete 

Forskningsfråga C 
”Hur ser den 
teoretiska grunden 
ut so m 
förskollärarna 
lutar sig mot med 
sitt ullarbete?” 

”har inte tänkt så djupt på det, 
men basen bygger på läroplaner” 

 
”genom dokumentation ser både 
barn och vuxna vad de har gjort. 
Den hjälper dem att kunna gå 
tillbaka och se vad som har hänt 
tidigare och att kunna gå vidare i 
arbetet” 

Läroplansanpassat • Material 
• T ekniker 
• Dokumentation 

Handlingsinriktat 

Forskningsfråga D 
”Vilka framtida 
utvecklingsmöjlig 
heter har ull 
arbetet i 
förskolan?” 

”ull är ett fantastiskt 
natur material so m har olika 
egenskaper och 
användningso mråden” 

 
”Det är fantastiskt att vi arbetat 
med just ulltovning och 
uppskattar det för det material 
det är” 

Miljötänkandet • Natur material 
• Ekologi 

Det hållbara samhället 

 ”de här gamla teknikerna … att 
spinna, sticka och väva är viktigt 
att för medla, inte bara träslöjd 
och metallslöjd utan också 
kvinnoslöjdstradition” 

 
”Lärandet är en process där det 
finns olika sätt att handskas med 
material, omgivningen skapar 
möten som kan ge nya 
kunskaper. En förståelse o m vårt 
historiska arbete med ull är värt 
att för medla till ko mmande 
generationer” 

Traditionsöverföring • Kunskapsöver föring 
• Jämställdhetsarbete 

Det historiska arvet 
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beroende av läroplanen som text. Det två sista temana kan inordnas i en domän som handlar 
om riktning i tänkandet. Pedagogerna uttrycker såväl ett framåtriktat tänkande om det hållbara 
samhället, som ett bakåtriktat om kulturarvet. 
 

För att exemplifiera hur vi kom fram till tablån väljer vi att utgå från den första 
meningsbärande enheten: ”det är inte slutprodukten som är det viktiga utan det är vägen dit”. 
Detta visar på att ullarbetets lärandeinnehåll till stor del fokuserar på ett storbildsperspektiv, 
det vill säga att själva processen såg förskollärarna som betydelsefull för barnen under ullarbetet, 
inte bara att nå den färdiga produkten. När vi fann liknande svar hos informanterna gällande 
denna meningsbärande enhet såg vi att de i sina svar även uttryckte att ullarbetet i deras fall 
var situationsbaserat. Detta betyder att de använde sig av ullarbete vid situationer som 
högtider, vid arbete med skolämnen som till exempel matematik eller historia samt vid arbete med 
teman som till exempel tekniktema. Då blev arbete med ull i sin tur även ämnesintegrerat. 
Undertemana visar på den meningsbärande enhetens sammanvävning av dessa betydelsefulla 
delar av lärandeinnehåll. Vi analyserade fram alla dessa delar i tablån, bearbetade dem om och om 
igen, i samarbete med vår handledare. Då kunde vi till slut försöka se och nå fram till den 
sammanfattande hermeneutiska helheten av dessa delar, vilka vi kom att kalla domäner. Denna 
första meningsbärande enhet vilken vi exemplifierat hamnade under den domän vi kom att kalla 
utveckling av tankeförmågan. Med detta menas att ullarbete är en grund för lärande med många 
olika aspekter vilka de olika delarna visar på. 
 

Sammanfattningsvis uppfattar förskollärarna att ullarbetet erbjuder en stor variationsrikedom 
som utvecklar barnens tankeförmåga. Det är alltså inte enbart de olika sätten att hantera ull 
som är slutmålet för ullarbetet. Vilket skapar möjligheter till medvetandegörande hos barnen 
och att deras omvärldsuppfattning utvecklas. Detta skapar också möjligheter att i tanken röra 
sig i tid och rum. Dessa uppfattningar återspeglar dock inte någon särskild teoretisk grund för 
själva arbetet. 
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9 Diskussion 
 
Det finns inget som påtalar att förskollärare måste arbeta med ull i sin pedagogiska 
verksamhet. Ändå finns det pedagoger som gör det. När vi själva blev intresserade av detta 
område ledde det till att vi ville försöka förstå varför pedagoger väljer att arbeta med ull. 
 
I dagsläget betraktas arbete med tovning som en unik konstruktiv ullteknik. I vårt alltmer 
snabbt utvecklande samhälle används gamla kreativa traditionella hantverksmetoder allt mindre 
och fokus läggs på moderna tekniker. Att arbeta med tredimensionella flexibla media såsom 
ull, tror vi kan vara ett spännande och utvecklande arbete i förskolans verksamhet både för barn 
och pedagoger. När det talas om flexibla material menas det att man jobbar med till exempel 
tyg eller garn (Braxell, 2010). 
 
När vi nu när vi nått fram till diskussionen och ställer oss frågan varför pedagogerna arbetar 
med ull kan vi luta oss mot det resultat vi nått fram till. Vi kommer inledningsvis diskutera 
varför reliabilitet och validitet blivit bra och våra resultat blivit tillförlitliga och trovärdiga, 
varför vi använt begreppen mêtis och semiotik och vad vi utifrån domänerna kan anknyta till 
dessa begrepp. Därefter diskuterar vi de teman vi fått fram kopplade till domäner vilka vi 
redovisat i resultat enligt Öhrling (2000):s modell, avslutningsvis följer förslag till fortsatt 
forskning. 

9.1 Validitet och reliabilitet 
 
Från litteraturen drog vi slutsatsen att vårt syfte och vårt tillvägagångssätt även innebar att vi i 
tolkningen också relaterar oss till frågan om vad sanning kan vara (Kvale & Brinkman, 2009). 
Den filosofiska frågan om vad sanning är kommer vi inte att fördjupa oss i men väl den om 
hur vi har försökt nå god validitet. Kvale och Brinkman (2009) menar att validitetsfrågan är en 
aspekt av vad sanning kan tänkas vara. 
 

För att få så god validitet som möjligt vände vi oss till pedagoger som faktiskt arbetade eller 
hade arbetat med ull i sin pedagogiska verksamhet. Svaren på varför förskollärare arbetar med 
ull i förskola skulle därmed kunna baseras på något konkret som faktiskt hade inträffat. Genom att 
basera undersökningen på hermeneutiken och fenomenologin kunde vi genom intervjuer få fram 
ett autentiskt material bestående av förskollärares uppfattningar om varför de arbetade med ull. 
Vi har kunnat konstatera att intervjupersonernas berättelser är tydliga och fria från motsägelser. 
Det finns en god koherens i svaren. Genom den process vi använt vid hanteringen av 
intervjusvaren har vi också lyckats vaska fram trovärdiga begrepp med vars hjälp vi kan 
besvara forskningsfrågorna och syftet. Allt detta styrker oss att hävda att validiteten är god i vår 
undersökning. 
 
Den goda validiteten skulle inte kunna uppnås om inte reliabiliteten också är god. En stark 
bidragande orsak till att vi vågar påstå att reliabiliteten är god bygger på att vi varit två 
personer som såväl gjort de nödvändiga fältstudierna som analyserna. Dessutom har vi under 
intervjuerna använt oss av ljudinspelning vilket möjliggör upprepade avlyssningar. I 
hanteringen av svaren har vi konstruerat en tablå där man steg för steg kan följa hur konkreta 
utsagor av oss placeras under olika begrepp. Redovisningen är öppen och konsekvent. Man 
kan alltså successivt se hur enskilda uttalanden kan länkas till allt större sammanhang, det vill 
säga från meningsbärande enheter till domäner. 
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För att ytterligare kunna ge rättvisa åt våra resultat har vi använt oss av begreppen mêtis och 
semiotik. När vi tittat på våra resultat och de domäner vi har kan vi enligt Nordström (1984) 
och Fiske (1997) göra semiotiska tolkningar och kan då konstatera att förskollärarnas utsagor 
kan betecknas som ”Privat association”, det vill säga det som upplevs mot bakgrunden av helt 
individuella erfarenheter. Våra intervjupersoners beskrivningar visar på att de har en privat 
relation till ull, här följer några exempel ”Jag har tovat sedan jag var barn och jobbat med alla 
möjliga olika sorters hantverk. Det försöker jag ta med mig hit till barnen, det som passar för 
deras nivå”; ”Jag kommer själv från början från Östergötland där man knypplar mycket. Jag 
tror man har olika traditioner från olika delar i Sverige också att förmedla vidare till barnen”; 
”Jag har lärt mig av en bekant. Det finns kurser där man lär sig”; ”Jag som pedagog håller 
kontakt med andra utanför förskolan om man säger så. Det menas att vi kontaktar andra 
personer som också jobbar med ull och tovning. Vi delar med oss till varandra våra 
erfarenheter och praktiskt vetande”. 
 
Dessa individuella erfarenheter är inte helt och hållet överlappande för samtliga av våra 
intervjupersoner, det vill säga gemensamt för dem som kollektiv, vilket innebär att vi därmed 
inte kan kalla det för en ”konnotation”. 
 
Vi kan även konstatera att ull för förskollärarna delvis ser ut att uttryckas i termer av ”ikonisk 
kod”, det vill säga de är medvetna om att de har lärt sig att förhålla sig till ull i en tid som är 
annorlunda än den där de verkar som förskollärare. Här följer några exempel: ”Jag tillhör ju 
en annan generation än barnen i förskolan och det är ju på väg att dö ut, det är ju det”; ”men 
främst tycker jag att det är viktigt att vi behåller en gammal hantverkstradition, den kommer 
att försvinna och dö ut om man inte håller den vid liv. Man ska ju bevara gamla traditioner”. 
Ull är helt enkelt något annat idag än när förskollärarna lärde sig att förhålla sig till ullen. 
 
Vi kan även tydligt se att det finns en vad vi kan kalla ”estetisk kod” som förskollärarna har 
när de pratar om ull. De lyfter fram ull som något skönt i olika avseenden, exempelvis: ”Det 
finns så mycket man kan njuta av som med ett material som ull”; ”det är härligt att arbeta med 
sådant egenskapsrikt material”; ”Man kan använda ullen på många olika sätt, konstnärligt till 
exempel ”; ”när jag nämnde kunskaper om och i estetisk verksamhet då menade jag att det 
ökar barnens möjlighet att delta i samhällets kulturliv samt i annan social gemenskap”; 
”Lärandeinnehållet är att ta fram barnens kreativitet, egna idéer”; ”det är härligt att arbeta med 
naturmaterial och där har ullen så stora fördelar”. 
 
Vidare kan vi koppla uppfattningar som förskollärarna ger uttryck för till mêtisbegreppet. 
Jernström (2000) beskriver mêtis som en särskild form av intelligens, som är svår att fånga 
vid ett ytligt betraktande även om den kan vara avgörande för hur ett arbete bedrivs i ett yrke. 
Förskollärarna ger i sina uppfattningar många exempel på hur barnen i sina sammanhang 
utvecklar mêtis. Det syns när de pratar om att ullarbete exempelvis kan hjälpa barnen att 
”bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga”; ”utveckla 
barnens erfarenhetsvärld”. Det ger dem en spännande erfarenhet som gör att de kan gå 
vidare i deras relation. 
 
Genom den teoretiska förankringen av arbetet i alla dess skeden, den konsekventa och öppna 
hanteringen av intervjusvaren och att vi varit två som genomfört samtliga moment även i 
bearbetningen samt koherensen i resultaten vågar vi påstå att undersökningen har såväl god 
reliabilitet som validitet. 
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9.2 Resultatdiskussion 
 
Med forskningsfrågorna och på dessa baserade intervjufrågor ville vi få förskollärarna att prata 
om sina uppfattningar av att arbeta med ull. Forskningsfrågorna formulerades omkring 
lärandeinnehåll, strategier som pedagogerna använder, den teoretiska grunden för arbetet och 
dess framtidsutsikter. Som incitament till samtalen fungerade dessa mycket bra men är också 
avslöjande för vår egen förförståelse om ullarbetet. Vi har genom undersökningen kunnat besvara 
forskningsfrågorna, men på för oss delvis något överraskande sätt. I efterhand kan vi 
konstatera att frågorna som skulle vara incitament har en struktur, som vi nu känner igen från 
aktuell skoldebatt. Den handlar om ämnesinnehåll, strategier för att genomföra den 
undervisningen, dess teoretiska grund och framtidsutsikter. 
 
Vår uppläggning där det hermeneutiska tänkandet med den hermeneutiska cirkeln samt 
semiotiken särskilt i Nordström (2003):s tappning med begreppen ”konnotationer” och ”privata 
associationer”, samt Jernströms (2000) ”mêtis” begrepp har gett oss inblick i ullarbetets 
mångsidighet och komplexitet på många plan.  Analysen som ledde till de fyra nedanstående 
domänerna med underliggande teman talar sitt tydliga språk. 
 
• utveckling av tankeförmågan 
• katalysator 
• teoretisk domän 
• riktning 
 

De intervjuade pedagogernas uppfattningar om ullarbetet visar på att svaren på forskningsfrågorna 
kan besvaras på ett delvis oväntat sätt. När vi ställde upp frågan om lärandets innehåll och 
strategierna för genomförande av verksamheten kanske vi förväntade oss konkreta tips. I 
stället visade det sig att deras uppfattningar kunde förstås i termer av mêtis och semiotik. 
 
Det är enligt våra resultat förskollärarnas mêtis som möjliggör att de kan använda ullarbetet 
som katalysator för utveckling av barnens tankeförmåga.  Innehållet kan också i semiotiska 
termer förstås vara baserad på personliga associationer till tidigare egna erfarenheter men även på 
en estetisk kod. Kanske har vi med våra resultat och analyserna kommit mycket nära den 
grundläggande kompetens som utvecklas i förskolläraryrket. Det är alltså den inspirerande och 
kommunicerande förskolläraren som skapar en dialog med barnen och genom sina erfarenheter 
inspirerar barnen. Många paralleller kan göras till forskningen om relationen mästare – lärling 
enligt Jernström (2000). Med detta menas att kunskap inte enbart skapas på ett sätt utan att 
lärandet i hög grad handlar om ett aktivt deltagande i en praktik. Lärlingen förväntas ta till sig 
den kultur som finns i praktiken och på så sätt fängslas av den vilket kan illustreras med 
följande citat från en intervju: ”Annars bygger som sagt strategin på att ta vara på barnens egen 
upptäckarglädje och på att se och känna hur ullen fungerar. Varför den fäster ihop och inte 
fäster ihop. Hur den krymper beroende på hur man jobbar med den. Jag jobbar alltså mycket 
på det sättet att barnen genom praktiskt arbete ser hur det fungerar och lär sig ullens 
funktioner och vad den kan användas till”; ”det är görandet som är viktigaste. Då är det ju 
viktigt att man får barnen att vilja få lust ”; Förskollärarna uttrycker också hur barnens 
emotioner är viktiga i sammanhanget: ”Här kommer jag med min slöjd (citerar hon barnens 
uttryck), så det är ju den glädjen, experimentlusten som är härligt. Det handlar om att ge barnet 
en förmåga att upptäcka sitt eget lärande som motiverar till en vilja att fortsätta lära”. 
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Visst nämner förskollärarna också sådant som kan uppfattas som tips på vad som kan göras. 
Dessa tips uttrycks emellertid för att exemplifiera vikten av att vara öppen för alla de många 
riktningar som man kan gå, överhuvudtaget med tredimensionellt material som ull i motsats 
till papper till exempel. Exemplen som nämns handlar om ullen som ett medel i andra syften, 
till exempel kopplat till tekniktema. Det ger sammanhang och mening för barnen att göra sin 
egen berättelse. 
 
Med vårt sätt att hantera förskollärarnas utsagor har vi kunnat få fram att innehållet i deras 
uppfattningar kan presenteras i en tablå där man successivt kan se hur enskilda uttalanden kan 
länkas till allt större sammanhang det vill säga från meningsbärande enheter till domäner. 
Centralt i uppfattningarna ser vi att ullarbetet har en mycket viktig roll i utvecklingen av barnens 
tankeförmåga. Ullarbetet, som i sig uppvisar en stor variationsrikedom vilket Ekström (2007) 
också påtalade vikten av, kommer i förskollärarnas uppfattningar att fungera som katalysator till 
medvetandegörande och utveckling av omvärldsuppfattning. 
 
Uppfattningarna belyser även spännvidden i denna utveckling såväl som kulturbevarande som 
framtidsinriktat mot det hållbara samhället.  Vi hade själva kanske förväntat oss att olika moment 
i ullarbetet skulle lyftas fram mycket centralt i pedagogernas berättelse. Så blev det alltså inte 
utan deras uppfattningar präglades av att ullen sattes in i ett större sammanhang där betydelsen 
för lärandet var det centrala. Det bekräftar vad Borg (1995) tar upp när hon skriver om hur 
teori, praktik och elevens egna erfarenheter kan utveckla barns tänkande. Det verkar också stödja 
tanken att denna form av pedagogiskt ullarbete utvecklar barnens mêtis som Jernström (2000) har 
utvecklat i sin teori med tillämpning i helt andra sammanhang. 
 
Förskollärarnas uppfattningar belyser emellertid att ullarbetet inte har någon medveten teoretisk 
förankring. Det kan medföra att det snäva läroplans utrymme som ges för denna typ av arbete 
kan leda till ett begränsande beroende. Det står i stark kontrast till att förskollärarnas 
uppfattningar tyder på att tidigare forskningsresultat i flera avseende bekräftas. Det gäller vad 
Sjöberg (1994) påtalar om hur historien lever genom ullarbetet. Vidare också det Johansson 
(2003) ser som kulturbärande vilket också framkommer i förskollärarnas uppfattningar. Jacobsson 
(1999) lyfter fram hur ull öppnar för variation i arbetssätten vilket är genomgående i våra 
resultat. Westergren (2002) pekar på det förnyelsebara med ullen och också betydelsen för det 
miljövänliga samhället. Även det är en aspekt som förskollärarnas uppfattningar tydliggör. Det i 
sin tur kan knytas till Vygotskij (1995):s uttalande om att miljö, fantasi och kreativitet har ett 
samband med varandra. 
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10 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns en uppenbar risk för att en teorilös utformning av praktiken i förskolan kan leda till 
att snäva formuleringar i en läroplan kan utplåna initiativ av det slag som vi har studerat i 
detta arbete. Vi har emellertid visat att det praktiska arbetet skulle kunna diskuteras i termer 
som används även inom semiotiken och mêtis begreppet. Förslagsvis kan grundligare studier 
göras där fokus skulle kunna ligga på att koncentrera sig på utvecklingen av mêtis i ullarbete, 
och även hur semiotiken kunde tydliggöra olika aspekter av det arbetet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Hej, 
Vi är två studenter från Lu leå tekniska universitet, som heter Marie Fahlén och Angelika 
Hencz. Vi går sista terminen på förskole- och lågstadiet lärarutbildningen och har påbörjat 
vårt examensarbete vars syfte är att studera förskollärares uppfattningar av varför de arbetar 
med ull i förskolan. 
Vi är mycket intresserade av era åsikter angående detta ämne. Vi har valt intervjuer som en 
inhämtande metod och vi undrar om ni skulle vilja delta i vår undersökning? 
 

För att vi lättare ska komma ihåg vad som sagts under intervjun kommer det att spelas in, men 
det kommer bara att avlyssnas av oss och då examensarbetet är färdigställt raderas inspelningen. 
All personlig data samt platser och datum kommer att behandlas anonymt och det material 
som samlas in kommer endast behandlas av oss och vår handledare. I vissa fall kan citering 
förekomma, men detta sker endast av material som inte kan spåras tillbaka till dig. 
 

När vår uppsats är färdig får du gärna ta del av vårt arbete via mailen. Är det någonting du är 
intresserad av? (Vilket format ska vi skicka filen i?) 
 
Tack på för hand. 



Bilaga 2. Forskningsfrågor & Intervjufrågor 

Syfte 
 

S yftet med vår studie är att studera förskollärares uppfattningar av varför de arbetar med ull i 
förskolan. 

 

A. Forskningsfråga: 
 

Vilket lärandeinnehåll är det som pedagogerna fokuserar när de arbetar med ull med barnen? 
 

Intervjufrågor: 
 

1.   Hur planerades arbetet, vilka tankar hade du kring det? 
2.   I vilka avseende kunde ni följa planering och i vilka avseende fick ni planera om? 

 

B. Forskningsfråga: 
 

Vilka strategier använder pedagogerna när de med barnen arbetar med detta lärande? 
 

Intervjufrågor: 
 

3.   Hur arbetar du nu med ull i förskolan? 
 

C. Forskningsfråga: 
 

Hur ser den teoretiska grunden ut som förskollärarna lutar sig mot med sitt ull arbete? 
 

Intervjufrågor: 
 

4.   Beskriv hur du teoretiskt motiverar ditt arbete med ull? 
5.   Vad är det i lärandesituationen som påverkas mest positiv/negativ av Ert arbete med 

ull? 
 

D. Forskningsfråga: 
 

Vilka framtida utvecklingsmöjligheter har ull arbetet i förskolan? 
 

Intervjufrågor: 
 

6.   Varför skulle ull arbete i förskolan kunna vara viktigt även i framtiden? 
7.    Om du tänker på alla de barn som idag inte arbetar med ull – hur anser du att de 

utvecklas i de avseenden som du menar är det positiva med ull arbete? 


