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Abstract 

The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teach-
ers’ perceptions of music and aesthetic learning processes in relation to the 
Swedish National Agency for Education’s reformulation of the preschool cur-
riculum 2018. By using a phenomenographic methodology and qualitative in-
terviews, the study has been conducted with six preschool teachers from dif-
ferent preschools in one municipality where the ambition has been to get a 
variety of different perceptions. The result of the study shows that the pre-
school teachers’ perceptions of giving the children the conditions in music that 
are given in the curriculum, vary widely. A preschool teacher describes how 
the music gets an embodied or emotionally intrinsic value. In the case of aes-
thetic learning processes in teaching, preschool teachers proved to have good 
perception of what aesthetic is, the perception of learning process was however 
varied. The preschool teachers considered in general that they lacked materiel 
to deepen the music education, some also considered that they needed addi-
tional knowledge in music and aesthetic learning processes. The reformulation 
of the aesthetic objective in Lpfö 18 showed that half of the preschool teachers 
considered it clearer and that it is placing a higher demand on them, while the 
others experienced the rewording as less demanding. The result of the study 
shows that the Swedish National Agency for Education’s formulation can be 
interpreted in different ways. One conclusion from the study is that the Nation 
Agency for Education has not been sufficiently clear about the reformulation 
of music and learning processes in Lpfö 18. Another conclusion is that the 
preschool teachers who have some form of musical education have a greater 
understanding and awareness of what the music does with the child. Also, how 
preschool teachers can teach by using different didactical forms of music for 
learning and how children can experience the music’s own magic world. 

Keywords: Aesthetic learning process, phenomenographic, development edu-
cation, music didactics.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar 
av musik och estetiska lärprocesser i förhållande till Skolverkets omformule-
ring av förskolans läroplan 2018. Genom att använda en fenomenografisk me-
todansats och kvalitativa intervjuer har studien genomförts med ett urval av 
sex förskollärare från olika förskolor i en kommun, där strävan har varit att få 
en variation av olika uppfattningar. Resultatet av undersökningen visar att för-
skollärarnas uppfattningar av att ge barnen de förutsättningar i musik som lä-
roplanen lyfter, varierar mycket. En förskollärare beskriver hur musiken får ett 
förkroppsligat eller känslomässigt intrinsikalt värde. I fråga om estetiska lär-
processer i undervisningen visade sig förskollärarna ha goda uppfattningar om 
vad estetik är, uppfattningen av lärprocess var dock splittrad. Förskollärarna 
ansåg överlag att de saknade materiel för att fördjupa musikundervisningen, 
några ansåg även att de var i behov av kunskapsutveckling inom musik och 
estetiska lärprocesser. Omformuleringen gällande det estetiska målet i Lpfö 18 
visade att hälften av förskollärarna ansåg att det blev tydligare och ställer ett 
högre krav på dem, medan de andra upplevde omformuleringen som mindre 
kravfull. Resultatet visar därmed att Skolverkets formulering kan tolkas på 
olika sätt. En slutsats från studien är att Skolverket inte varit tillräckligt tydliga 
med omformuleringen av musik och estetiska lärprocesser i Lpfö 18. En annan 
slutsats är att de förskollärare som har någon form av musikalisk utbildning 
har en större förståelse och medvetenhet av vad musiken gör med barnet. Även 
hur förskollärare kan undervisa didaktiskt i musikens olika lärandeformer och 
hur barnen kan få uppleva musikens egna magiska värld. 

Nyckelord: Estetisk lärprocess, fenomenografi, utvecklingspedagogik, musik-
didaktik.  
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1 INLEDNING  

Musikens betydelse har kommit att få en allt mindre plats i förskolepraktiken, 
där matematik, språk och de naturvetenskapliga ämnena tagit ett större ut-
rymme. Detta kan vara en konsekvens av att förskolan fick sin första läroplan 
1998 och därmed blev en del av skolsystemet. I förskolans läroplan har de 
estetiska ämnena endast ett enda läroplansmål, till skillnad från andra ämnen 
som har fler och mer djupgående beskrivningar på vad barnen ska få erfara. 
Mina erfarenheter både från VFU, kortare vikariat samt som förälder är att det 
finns stora skillnader i musikundervisningen på olika förskolor. På många för-
skolor är planerade musikaktiviteter mycket begränsade, nära på ingen alls. 
Min tanke är att detta kan handla om förekomsten av pedagogernas eget låga 
intresse och kunskap i musik. Vilket kan vara en konsekvens av att Skolverket 
inte lagt en betydande vikt vid de estetiska ämnena. En annan orsak kan vara 
att den så kallade samlingen har fasats ut mer och mer, då syftet med samlingen 
under de senaste åren har ifrågasatts.  

Min erfarenhet är att musik används i största grad som sångsamlingar i försko-
lan, där syftet är språkutveckling främst hos de yngsta barnen. När barnen blir 
äldre minskar musicerandet i förskolan mer och mer. Det är då vanligare att 
musiken finns i andra digitala former som i musikappar eller spelappar som 
spelas upp utan lärarens planering eller syfte till musikens egna värde. Min 
upplevelse är att få förskollärare har pedagogisk kunskap i att uttrycka sig med 
musik, där musicerandet har ett värde i sig. De är medvetna om att sånger, 
ramsor och rytmer utvecklar språket hos förskolebarnen. Men om vi går bor-
tom språkinlärningen, vilka kunskaper har förskollärare om att använda sig av 
barns musicerande i estetiska lärprocesser? Använder förskollärare musiken 
till att fördjupa kunskaper inom andra ämnen och på vilka sätt tänker de sig att 
barnen får lära musikens egna ämnesdidaktik? 

Inlärningen hos barn kan ske på flera olika plan där estetiska lärprocesser kan 
fungera som multimodal kommunikation och ge fler redskap för inlärning. Min 
upplevelse är att skapande genom bild är det estetiska område som är minst 
främmande för förskollärare, det finns färre som vågar sig på musik eller drama 
där det kan krävas en större uttryckande förmåga.  

Förskollärarprogrammet har kommit att genomgå en rad olika förändringar. 
Tidigare fanns olika inriktningar av utbildningen, där den estetiska inrikt-
ningen var en. När den nya förskollärarutbildningen infördes hösten 2011, till 
följd av den nya Skollagen 2010, riktade utbildningen ett tydligare fokus på 
förskolans pedagogik och ämneskunskaper som språk, matematik, naturveten-
skap och teknik. Inriktningarna togs bort för att göra förskollärarutbildningen 
så likvärdig som möjligt och med det skedde en förändring i förskollärarnas 
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kompetens i de estetiska ämnena. Den nya utbildningen innebär en mindre 
kompetens inom estetik jämfört med de som utbildat sig till förskollärare inom 
den estetiska inriktningen. Däremot för de som tidigare valt en annan inrikt-
ning i sin utbildning kan idag få en större kompetens inom estetik. Förskollä-
rarprogrammets kursplan skrevs om, där de estetiska ämnena förenas med na-
turvetenskap, teknik, matematik och språk, men i och med det gick den djupare 
förståelsen av estetik förlorad. Förskollärare ska idag ha en bred kompetens 
inom samtliga ämnen inom förskolan, där även de estetiska ämnena ingår, men 
dess prioritering är mycket låg i förskolans styrdokument. Har förskollärarna 
den kompetens som behövs för att kunna undervisa inom estetik? När Skolver-
ket nu ställer kravet på att de estetiska ämnena ska finnas tillgängliga för varje 
barn i förskolan. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Det estetiska i förskolan 

Den vanligaste uppfattningen av estetik idag är enligt Paulsen (1996) att det 
handlar om konst och konstupplevelse. Ordet estetik har sina rötter i grekiskan 
och den ursprungliga betydelsen är den kunskap som vi får genom våra sinnen. 
Det vill säga att från början var det inte konst och konstupplevelser som för-
knippades med estetik, det vara snarare all förnimmelse som var estetik. Paul-
sen menar att det i skolan, såväl i nutidens förskola, råder hierarkiska förhål-
landen mellan de ämnen som skolformen innehåller. Där naturvetenskap och 
teknik står högst i rang, som betraktas som byggmästarna och lägger grunden 
till bygget. Sedan kommer samhällsvetenskap och humaniora, som analyserar 
hela bygget. Längst ned kommer de estetiska ämnena, de får först komma in 
för att spela och dansa när bygget står klart (Paulsen, 1996). Paulsen menar att 
den här rangordningen har även kommit att prägla hur förskolans läroplan ser 
ut, med dess prioriteringar av ämnesinnehåll i läroplansmålen. 

Problemställningen i examensarbetet har växt fram efter att ha läst Ylva Holm-
bergs avhandling ”Musikskap”. Avhandlingen ger nya synvinklar på musikun-
dervisningen i förskolan. Holmberg (2014) menar att musikens mening och 
funktion har kommit att handla om musik som rättighet, genom barns infly-
tande och delaktighet. I relation till musik som rättighet menar Holmberg att 
det är intressant att jämföra nordiska riktlinjer som visar att områden som ma-
tematik och språk har blivit förstärkta inom skolan, medan kultur och kreativi-
tet har försvagats.  

Diskursen kring estetiska lärprocesser har skapat osäkerhet kring sin definit-
ion, vilket bland andra van Vreden (2018) styrker. Begreppet kan enligt Bur-
man (2014) uppfattas på flera olika sätt, vilket kan orsaka den osäkerhet och 



”Estetisk lärprocess är ju allt”  Marie Bryggegård 

3 

 

förvirring som råder hos förskollärarna. Burman förklarar i sin essä ”Det este-
tiska, kunskapen och lärprocesserna” hur man kan förstå estetiska lärprocesser. 
Begreppet estetiska lärprocesser kan användas på flera olika sätt. Men i den 
avgränsade betydelsen Burman förklarar, handlar det om lärandet som kan ske 
i det egna skapandet eller i erfarandet och tillägnandet av konst. Han berättar 
även hur estetiska uttrycksformer mer eller mindre kan användas i den dagliga 
undervisningen. Burman beskriver att estetiska lärprocesser kan uppmärk-
samma det estetiska i alla ämnen, även de som inte traditionellt betraktas som 
estetiska. Han uttrycker att ”det finns en estetisk dimension i allt vi gör och 
därmed också i allt lärande” (s. 7). 

1.1.2 Förskolans styrdokument 

I förskolans reviderade läroplan vilken kommer att börja gälla från och med 1 
juli 2019, har Skolverket ändrat på formuleringar för att göra den mer tydlig 
och mindre tolkningsbar. I den äldre versionen står det att:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och 
sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många ut-
trycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

  (Skolverket, 2016, ss. 9–10). 
 

I den reviderade förskolans läroplan har Skolverket valt att göra vissa omfor-
muleringar som lägger ett större ansvar på förskolan. I den nya läroplanen kan 
vi läsa att:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa 
samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfaren-
heter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 
dans 

(Skolverket, 2018, ss. 13–14).   
 

Formuleringen har alltså ändrats från att förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar estetiska erfarenheter till att förskolan ska ge varje barn förut-
sättningar att utveckla estetiska erfarenheter. Omformuleringen sätter ett större 
värde på de estetiska ämnena i förskolan. Men hur ser förskollärarna på värdet 
av omformuleringen och kommer den att göra skillnad för de estetiska ämne-
nas status i förskolepraktiken?  

1.1.3 Förskollärarnas estetiska kompetens 

Förskollärarnas kompetens inom de estetiska ämnena är mycket varierat och 
bygger till största del på lärarnas egna intresse för estetik (Holmberg, 2014). 
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Holmberg anser att förskollärare inte behöver vara musiklärare för att kunna 
undervisa med musik som uttrycksmedel. Men om musiken ska få stå i centrum 
krävs det att läraren har kunskap i musikaliska lärprocesser, i konstnärligt 
skapande, om musiken som uttrycksmedel och formspråk.  

Många lärare uttrycker att de känner osäkerhet inför hur de ska arbeta med 
estetiska lärprocesser med barnen. Då lärarna snarare ser sig som de som ska 
förmedla ett kulturarv än de som ska inspirera till den kraft som lärandet med 
de estetiska uttrycksformerna kan ge i undervisningen (Alexandersson & 
Swärd, 2015). Även Pernilla Lagerlöf och Cecilia Wallerstedt (2018) beskriver 
att förskollärare ofta känner en osäkerhet när det kommer till de estetiska ut-
trycksformerna, särskilt musik, och att de då undviker att musicera tillsammans 
med barnen. Hos mig väcks då en nyfikenhet att få ta del av förskollärarnas 
beskrivning hur de tänker kring musik och estetiska lärprocesser, vilka erfa-
renheter de har, hur de uppfattar musikens roll. Ska det personliga intresset för 
musik styra om förskollärarna undervisar i musik i förskolan?  

Osäkerheten kring vad estetiska lärprocesser är har skapat debatt om dess be-
tydelse. Estetiska lärprocesser kan betraktas som något självklart i den dagliga 
verksamheten, å andra sidan upplevs det svårt att sätta ord på (van Vreden, 
2018). 

Kan vi inte bara släppa den här evinnerliga diskussionen om vad estetiska lär-
processer är och göra det vi gör? Det känns som om vi måste pressa fram nå-
got som bara gör oss osäkra och frustrerade i stället för att helt enkelt göra 
det vi är bra på och beskriva det vi gör i våra ämnen och verkstäder… 

 (von Schantz, 2018, s. 202). 

Kommentaren kommer från ett lärarkollegium på enheten för estetiska lärpro-
cesser på ett universitet i Sverige. Lärarens replik under mötet visar hur kom-
plext begreppet är, då det även skapar en osäkerhet bland de som har ett genuint 
kunnande och stor erfarenhet inom de estetiska ämnena. Ändå värjer sig många 
från estetiska lärprocessers innebörd och visar ett motstånd från att formulera 
en gemensam agenda (von Schantz, 2018). 

1.1.4 Sammanfattning  

Efter att ha läst avhandlingar och artiklar av bland annat Ylva Holmberg, Maria 
Wassrin, Pernilla Lagerlöf och Cecilia Wallerstedt, har jag intresserat mig för 
förskollärarnas syn på barns estetiska lärprocesser i musik. Vilka kunskaper 
förskollärarna besitter ute i förskolorna om musikens egenvärde och barns lä-
rande med musik, och vilka pedagogiska och materiella möjligheter de har att 
bedriva en musikundervisning.  
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Det finns en kunskapslucka inom forskning kring estetiska lärprocesser som 
innefattar att ta reda på hur förskollärarna förhåller sig till de estiska ämnena i 
förskolan. Det vill säga nu när den reviderade läroplanen Lpfö 18 har stärkt 
betydelsen för att ge barnen förutsättningar till att utveckla förmågor inom bild, 
form, drama, rörelse, musik, sång och dans. Studien kan bidra med att fylla en 
kunskapslucka genom att undersöka om förskollärarna anser sig ha kunnat 
tillägna sig den kompetens som eftersöks i och med den reviderade läroplanen. 
Studien kan komma att gagna förskoleprofessionen genom att synliggöra för-
skollärarnas uppfattningar av musiken och estetikens utrymme i förskolan. 
Även vad musiken kan tillföra i barns lärprocesser. Studien uppmärksammar 
Skolverkets omformulering av läroplanens estetiska mål och belyser vikten av 
förskollärarna estetiska arbete och vad de estetiska ämnena tillför i undervis-
ningen. Studien kan även gagna förskollärarnas kunskaper kring musikens 
egna värde, hur viktig den är för barnens upplevelse och känsloregister. 

1.2 Begreppsdefinition 
Musik – Förklaras i Nationalencyklopedin som ”kulturyttring som inte låter 
sig infångas under någon generell accepterad, heltäckande definition”. Förkla-
ringen av musik kan även vara ”vissa typer av organiserat ljud” eller att ”in-
kludera omständigheterna kring musik, dvs musiklivet” (Musik, 2019). 

Estetik – Förklaras i Nationalencyklopedin som ”det sinnliga” och ”det för-
nimbara”. De vanligaste betydelserna för estetik är ”förnimmelsekunskap” och 
”läran om det sköna och dess modifikationer” (Estetik, 2019). Det finns många 
betydelser av vad estetik är, enligt Burman (2014) är sambandet till det sinnliga 
och förnimbara väsentligt när vi pratar om estetiska lärprocesser.  

Estetisk lärprocess – Kan uppfattas på flera olika sätt. Enligt Burman (2014) 
är det lärandet som kan ske i det egna skapandet eller i erfarandet och tilläg-
nandet av konst, men även som medel för att lära något annat. Enligt Olsson 
(2006) skapar estetiska lärprocesser både mening och kunskap genom det 
mänskliga mötet med konstnärliga artefakter. Aulin-Gråhamn och Thavenius 
(2003) beskriver att en estetisk läroprocess är en social praktik, ett möte mellan 
egna upplevelser, kunskaper och erfarenheter samt andras. Dessa möten sker 
via ett medium och om mötet förändrat ens tankar och handlingar har en este-
tisk läroprocess skett. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattning om 
musik och estetiska lärprocesser i undervisningen i förskolan i relation till de 
ökade kraven i Lpfö 18. Studien ska även synliggöra förskollärarnas erfarenhet 
av att använda musik som lärandeobjekt. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Vilken erfarenhet anser sig förskollärare ha av estetiska lärprocesser i 
musikundervisning i förskolan? 

• Hur ser förskollärare på omformuleringen i den reviderade läroplanen 
2018 och anser de sig besitta den kompetens som efterfrågas? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Musikens roll i förskolan 
Som utgångpunkt för undersökningen har jag valt att använda Ylva Holmbergs 
studie ”Musikskap: Musikstunders didaktik i förskolepraktiker”. Holmbergs 
(2014) avhandling har sin grund i fenomenet musik i förskolan. Hennes nyfi-
kenheten har växt fram efter möten med studenter på förskollärarutbildningen 
som sökt redskap för sitt arbete med musik. Holmbergs avhandling utgår från 
den teoretiska resursen musikdidaktik, vilket inkluderar både innehållsfrågor 
och metoder. Den tar upp hur innehållet kan vara både linjärt och icke-linjärt, 
det vill säga aktiviteter såsom att sjunga och spela kan vara både producerande 
och reproducerande. Resultatet i Holmbergs (2014) avhandling visade att mu-
sikens roll var skiftande i förskolorna. I vissa förskolor genomsyrades barnens 
dagar av musik, i andra förskolor fanns musiken endast som inslag en viss tid 
i veckan. Sångerna var reproducerande och de sjöng sånger som de kände igen. 
Instrumentspelandet var improviserande, där de hade en lekfull ingång. Rö-
relse till musik visade sig vara både improviserande och reproducerande. 

2.2 Pedagogens roll i barns musicerande 
Maria Wassrin avhandling ”Towards musicking in a public sphere” består av 
tre olika studier om de yngsta barnen i förskolan och pedagogers förhandlingar 
i en musikdidaktisk identitet. Wassrin (2016) beskriver att hennes antaganden 
i avhandlingen var att undervisningsämnen är sociala, kulturella och historiska 
konstruktioner. Hon menar att dessa konstruktioner medför olika möjligheter 
för barn och pedagoger, såsom maktrelationer dem emellan. Wassrin menar att 
det flerdimensionella angreppssättet tydliggör att flera områden ingick i för-
handlingar av den musikaliska identiteten. I studien använder Wassrin den 
övergripande musikbegreppet musicking, vilket Christopher Small (refererad 
till i Wassrin, 2016) tagit fram för att belysa musik som handling och relation. 
Resultatet visade även genom diskursiva frågeställningar hur barnet, musiken 
och pedagogens roll och funktion hade en ömsesidig relation till varandra. 
Wassrins studier visar att det är relevant och är av största vikt att vi har en 
grundsyn att det lilla barnet är kompetent att utforska olika former av musice-
rande. Pedagogernas roll i förskolan kräver engagemang och gemensamt ut-
forskande tillsammans med barnen. 

2.3 Lärares lärande inom estetik 
Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelssons (2008) artikel ”Från 
görande till lärande och förståelse”, är den första artikeln av två om en studie 
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om förskollärares samtal kring olika estetiska innehållsdimensioner. I studien 
ingick nio arbetslag, där samtliga uttryckte intresse för estetik och i första hand 
musik. Lärarna deltog i en kontinuerlig kompetensutveckling, en gång per må-
nad i ett halvår. Kompetensutvecklingen bestod av workshops och föreläs-
ningar för att inspirera till estetiskt lärande tillsammans med barnen. Lärarna 
intervjuades i början av projektet om sin syn på barns lärande inom konstar-
terna musik, poesi och dans. De fick även berätta om hur de såg på sin egen 
roll som lärare i barnens lärande. I slutet av studien intervjuades lärarna igen 
för att se hur lärarnas syn hade förändrats i och med kompetensutvecklingen. I 
denna artikel redovisas de diskurser som kom fram under de två första inter-
vjuerna. (Asplund Carlsson m.fl., 2008). Första intervjun genomfördes innan 
kompetensutvecklingen startat. Lärarna pratade då om att lärandet är en imi-
tation inom det estetiska området, att det är frågan om att ta in, höra, se och 
öva. Vilket Asplund Carlsson m.fl. (2008) förklarar ligger i linje med estetik-
begreppet görandediskursen. Dock ser inte barnen att görandet är representa-
tivt för något annat, utan det är vad de gör som de lär sig. Lärarna uttrycker 
även att det är musiken som kräver mest av dem som lärare. Vid det andra 
intervjutillfället uttryckte nästan alla lärarna att de upplevde kompetensut-
vecklingen som flummig till en början, de förstod inte vad ett lärandeobjekt 
var och vad som förväntades av dem i barnens lärande, som de inte redan 
gjorde. Lärarna upplevde även att det varit svårt, då de estetiska ämnena var 
ett nytt område för dem. De kände duktighetssyndrom, att de själva var tvungna 
att kunna för att kunna lära barn estetik. Det som alla lärarna var överens om, 
var att de lärt sig lyssna mer på barnen och därmed gett dem mer utrymme att 
uttrycka sig (Asplund Carlsson m.fl., 2008).  

2.4 Musik för att utforska naturvetenskap  
Mignon van Vreden (2018) har skrivit artikeln ”music-inspired free play to 
foster scientific exploration in early childhood”, vilket är namnet på en studie 
utförd i två daghem i nordvästra Sydafrika. Studiens syfte var att se hur barns 
musikaliska färdigheter och erfarenheter kunde leda barn till att utforska ve-
tenskapliga ämnen i den fria leken, vilket kan leda till djupare vetenskaplig 
utforskning. Genom att använda sig av musik som estetisk lärprocess för att 
upptäcka och utforska den vetenskapliga omvärlden, utan lärarens initiativ. 
Mignon van Vreden menar att musik är en form av interaktion mellan barnet 
och dess omvärld. Att musiken både kan assistera barnet att lära sig om både 
sig själva och världen runt dem, samt att den kan bredda och fördjupa möjlig-
heten att orientera sig och handla i olika miljöer. Mignon van Vreden förklarar 
även att barnens vetenskapliga lärprocess har sin start i de vardagliga aktivite-
terna och samtalen kring både naturlagar och den tekniska världen. Resultatet 
av studien visade på vikten av att pedagogen erbjuder en musikalisk upplevelse 
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för att kunna tillägna sig en musikalisk kunskap. Även att läraren intar en ställ-
ning som observatör för att barnen ska få möjlighet till konstruktivt lärande, 
genom reflektion och utforskning i den fria leken. Det kan vara att läraren er-
bjuder musikinstrument för att barnen ska kunna utforska att de olika vibrat-
ionerna ger olika ljud beroende på hastighet. Av resultaten skapades en modell 
för att betona vikten av fri lek i förskolan. Modellen illustrerar betydelsen av 
den musikinspirerade fria leken för att främja vetenskaplig utforskning (van 
Vreden, 2018). 

2.5 Estetik i förskollärarutbildningen 
Anna Lindqvist har skrivit artikeln ”Bortglömda kroppar i ett akademiserat 
förskollärarprogram” efter en studie på studenter inom förskollärarprogram-
met vid ett svenskt lärosäte. Lindqvist (2019) syfte med studien var att få för-
ståelse för förskollärarstudenters reflektioner om sin egen lärprocess inom 
dans, rörelse och drama. Resultatet av studien visar att studenterna har tillägnat 
sig både teoretiska och praktiska kunskaper om barns kroppsuppfattning och 
motoriska utveckling. Studenterna beskriver även att de fått en öppnare inställ-
ning eller ett förändrat synsätt på de estetiska inslagen de fått genomföra i kur-
sen. Anmärkningsvärt är att studiens resultat visar studenternas upplevelse av 
ett ökat kunnande samtidigt som de upplever sina färdigheter var otillräckliga. 
Studenterna bär med sig uppfattningen om att det inte krävs några förkun-
skaper i dans och drama för arbetet i förskolan. De uttrycker att det inte finns 
några rätt eller fel. Trots dessa upplevelser uttrycks en osäkerhet för att under-
visa i de estetiska uttrycksformerna i förskolan. Drygt hälften av de kvinnliga 
studenterna och 2/13 manliga studenter uppfattade sig som osäkra och obe-
kväma inför arbetet med dans och drama. Det handlade genomgående om pre-
stationskrav, rädsla för att misslyckas och inte skämma ut sig när de sjunger 
eller dansar i förskolan. Den här bristen på färdigheter och otillräckliga för-
mågor väcker frågor i vad det innebär för barnens lärande i förskolan (Lin-
dqvist, 2019).  

2.6 Sammanfattning 
Utifrån den tidigare forskningen som presenterats har mitt intresse fastnat för 
förskollärarnas uppfattning av musikens betydelse för barnens utveckling och 
lärande i förskolan. Har de erfarenheter av att arbeta musikdidaktiskt och med 
musikens lärandeformer som Holmberg (2012; 2014) beskriver. Wassrins 
(2016) avhandling lyfter vikten av pedagogens barnsyn och närvarande i bar-
nens musikaliska utforskande. I denna studie vill jag undersöka förskollärarnas 
uppfattningar av sin egen roll i musikundervisningen. Hur de uppfattar sitt upp-
drag i barnens musikupplevelser.  
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För varje läroplan som reviderats i förskolan har kravet på förskollärarna blivit 
allt högre. Tidigare forskning om lärares uppfattning av läroplanens ökade 
krav, vilket exempelvis Holmberg (2014) och Lagerlöf och Wallerstedt (2018) 
genomfört, har varit utifrån revideringar av läroplanen från 2010. Därav anser 
jag det intressant att undersöka uppfattningar av förskolans läroplan 2018, då 
Skolverket ökat kravet ytterligare på förskollärarna med sin omformulering. 
Asplund Carlsson m.fl. (2008) lyfter i sin forskning förskollärarnas upplevelse 
av att de behöver kunna för att kunna för att själva kunna lära ut estetik. Just 
det här med ”duktighetssyndromet” är något som jag själv har upplevt att för-
skollärare tidigare uttryckt. Att det känns mer kravfullt än lustfyllt att under-
visa i musik i förskolan. En nyfiken har väckts att undersöka hur förskollärarna 
upplever den reviderade läroplanens omformulering av det estetiska målet i 
förhållande till sitt eget estetiska intresse och kunskap inom estetiska ämnen. 

Mignon van Vredens (2018) studie visar på hur barnen tillägnar sig naturve-
tenskap genom sitt musicerande. Studien visar hur musikutforskandet blir en 
lärprocess för barnen inom både musiken och naturvetenskapen. Mitt intresse 
väcks i att undersöka vilken kunskap och erfarenhet förskollärarna har av att 
använda musiken som verktyg till andra ämnens lärandeobjekt. 

Lindqvists (2019) studie väcker frågor hos mig om förskollärarstudenter får 
möjlighet att tillägna sig tillfredsställande kunskaper i de estetiska ämnena i 
utbildningen. När den akademiska utbildningens estetiska uttrycksformer är 
marginaliserade, påvisar redan där vad som ska prioriteras i arbetet med bar-
nen. Mitt intresse riktas till de yrkesutövande förskollärare, med dess olika ut-
bildningsformer. Har de fått med sig en förkunskap om estetiska lärprocesser 
genom sin utbildning, eller har de sökt sig den kunskapen på någon annan väg?  
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3 TEORI 

3.1 Utvecklingspedagogik 
Jag har valt att använda mig av det utvecklingspedagogiska perspektivet som 
pedagogiska glasögon i mitt analysarbete. Mitt val grundar sig i att perspekti-
vet bygger på variationsteorin, vilken lyfter vikten av att barn får en bred re-
pertoar av erfarenheter, och det sociokulturella perspektivet, som menar att 
människan lär sig i alla sociala sammanhang. Pramling Samuelsson (2011) be-
skriver att variationsteorin är framarbetad ur den fenomenografiska forsk-
ningen, vilket ger relevans till metodansatsen som är just fenomenografi. För-
skolans läroplan står stadigt på en sociokulturell plattform, vilket ger mitt val 
av teoretisk grund i studien en koppling mellan metodansats, teoretisk grund 
och förskolans styrdokument. Utvecklingspedagogiken är framtagen för att 
systematiskt utveckla barns förståelse för olika aspekter i sin omvärld och är 
väl förankrad i förskolans praktik. Fröbel utformade grunden till pedagogiken 
för en medveten praktik i förskolan, där barnen skulle ses som fria kritiskt tän-
kande individer. Pramling Samuelsson menar att det karaktäristiska i utveckl-
ingspedagogiken är att lek och lärande ska skapa menig, samt att i leken och 
lärandet kunna urskilja vad lärobjektet är och vad det inte är. Lärandet ska även 
pågå på två olika nivåer, den kognitiva och den metakognitiva. Barnen kom-
municerar och redigerar leken med sina kamrater, de uppmuntras att tänka kre-
ativt och fundera över hur de tänker. Läraren är den som bidrar till att leken 
byter perspektiv från ett kognitivt till ett metakognitivt. Även variationen är 
viktig för att barnet ska skaffa sig en bred repertoar av handlingsbenägenheter 
i leken. I och med förskolans läroplans revideringar, framträder utvecklings-
pedagogiken tydligare som ett sätt att arbeta professionellt med de yngsta bar-
nen (Pramling Samuelsson, 2011). Inom det utvecklingspedagogiska perspek-
tivet är lärarens roll central, där undervisningen handlar om att rikta barnens 
uppmärksamhet mot det objekt som läraren vill att barnen ska lära sig mer om. 
Arbetssättet kallas för metakognitiva samtal, där läraren gör barnen medvetna 
om vad, hur och varför i lärandet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2014).  

Från det utvecklingspedagogiska perspektivet tittar jag närmare på lärarens be-
tydelse för barns estetiska lärprocesser. Jag använder mig av begrepp som er-
farande, metasamtal, riktadhet, urskiljning och lärandets objekt för att besk-
riva vad barnen tar med sig, vilka erfarenheter barnet får. Pramling Samuels-
son, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2015) förklarar att 
genom erfarande, det vill säga det barnet tar med sig från det de får uppleva, 
uppstår ett lärande i förändringen. Att lära sig musik kan barnet göra genom 
att lyssna på musik, men för att lära sig (erfara) takt eller rytm behöver läraren 
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göra barnet medvetet om detta. Genom metasamtalen får barnen tänka, fundera 
och kommunicera kring lärobjektet. Ofta tas detta för givet, men genom att ta 
barnets perspektiv kan vi problematisera det osynliga och de antaganden som 
barnen bär med sig. Begreppet riktadhet används om lärarens olika sätt och 
medel för att rikta barnens uppmärksamhet mot lärobjektet. Vill vi att barnet 
ska lära sig mer om musikstilar, får vi göra en uppmärksamhetsfokusering på 
just hur de olika musikstilarna låter och känns i kroppen. Lärandets objekt är 
det som barnet förväntas få en förståelse och en färdighet inom. Det barnet 
förväntas lära sig är utifrån de förutsättningar som läraren skapar. Målet finns 
i läroplanens beskrivningar, som läraren får omsätta till den process barnet går 
igenom. Resultatet visar de erfarenheter och färdigheter barnet bär med sig. En 
urskiljning och variation är nödvändig för att barnet ska kunna urskilja och 
erfara något specifikt lärobjekt. För att veta vad takt är, måste barnet få erfara 
hur takten låter. Att den kan gå snabbare och långsammare (Pramling Samu-
elsson m.fl., 2015). 

Vikten av kommunikation och interaktion samt hur läraren kan rikta barnens 
uppmärksamhet för medvetenhet är pedagogiskt centralt inom det utvecklings-
pedagogiska perspektivet (Pramling Samuelsson m.fl., 2015). Barn i förskole-
åldern menar att de lär sig något genom att de blir äldre och den erfarenhet de 
får med sig. De menar även att de lär sig något genom själva handlingen. Just 
denna förståelse av sitt eget erfarande och vad erfarenheterna gör för lärandet 
är ett stort steg i barnets egen förståelse av lärandet (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2014). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar 
att inom utvecklingspedagogiken är lärandets objekt lika viktigt som lärandets 
akt. Det vill säga det som barnet ska utveckla sitt kunnande inom, samt på 
vilket sätt det ska lära sig det. 

Utifrån det utvecklingspedagogiska perspektivet kan jag undersöka förskollä-
rarnas uppfattningar av vilken betydelse lärarens medvetenhet i det hen vill 
rikta barnens uppmärksamhet till. Vilken erfarenhet har förskollärarna i att ur-
skilja och variera barnens lärande för att kunna tillägna sig den kunskap barnen 
har rätt till? Metasamtal är ett begrepp inom detta perspektiv och belyser vikten 
av lärarens kunskap och erfarande, både för att stötta barnet i det egna utfors-
kandet eller utforska tillsammans med barnet. Valet av perspektivet bestämdes 
utifrån det modernare sättet att se på barns lärande och är lätt att relatera till 
den egna professionen i nutidens förskola. 

3.2 Lärandeobjekt 
Under 2000-talet har förskolan fokuserat mer på lärande, vilket föranlett att 
begreppet lärandeobjekt introducerats. Kombinationen estetik och lärande är 
en ovanlig sammansättning. De flesta estetiska ämnen används mestadels som 
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metod inom förskolan, även som metod utan innehåll (Holmberg, 2012). Mitt 
intresse  har landat i att undersöka förskollärarnas erfarenheter av musik som 
lärande, där musiken inte ses som ett verktyg att lära annat utan ett eget läran-
deobjekt. Holmberg (2014) förklarar att musikskap ska öppna för att kunna se 
på både görandet och objektet. Hon menar att musik ska handla om själva mö-
tet mellan objektet (musiken) och subjektet (barnet). Holmberg beskriver att 
när vi ser på musiken som objekt, finns en risk att vi åsidosätter samspelet 
mellan musiken och barnet i lärandet. Är musiken i fokus kan barnets funde-
ringar i görandet glömmas bort och musiken handlar bara om musik i stunden, 
något som bara slängs in i undervisningen. Holmbergs uppfattning är att mu-
sikens egna kraft att påverka barnet har åsidosatts. Så som fenomenologins sätt 
att se på subjektets (barnets) intentionalitet att rikta sig mot objektet, som att 
musiken aktiveras av subjektet. Meningsinnehållet skapas först i mötet mellan 
objekt och subjekt. Jag delar uppfattning med det som Holmberg beskriver här 
och är kritisk till att musikens egna magiska betydelse har fått en allt mindre 
plats i förskolepraktiken, som konsekvens av Skolverkets prioriteringar av 
både läroplansmål och dokumentationskrav. Holmberg (2014) beskriver även 
att det finns en rörelse mellan det fasta lärobjektet och det innehåll som är som 
en riktning i rörelse, en rörelse mellan linjärt och icke-linjärt innehåll. Där det 
spontana, nyfikna, kreativt utforskande finns i det som inte är planerat i förväg. 
Detta kan ske både i musikstunderna och mellan. Såsom beskrivits tidigare 
förklarar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) att det viktigaste 
i att göra ett lärobjekt synligt för barnen är att få dem att tänka och reflektera 
kring objektet, vilket de kallar för metakognitiva samtal. Det hjälper barnen att 
bli medvetna om sådant som annars vore osynligt för dem.  

3.3 Musikdidaktik och lärandeformer 
I analysarbetet av förskollärarnas berättelser om musikaktiviteterna använder 
jag mig av den teoretiska utgångspunkten musikdidaktik. Enligt Saar (1990) är 
den musikdidaktiska teorin relativt ny och har växt fram för att sätta musikun-
dervisningen i den pedagogiska frontlinjen. Begreppet didaktik används för att 
markera den pedagogiska bakgrunden i ett ämne och hur den lärande tar till sig 
det. Musikpedagogiken i sig har en stark metodutveckling, däremot saknar den 
en stark teoribildning. Musikdidaktik fyller det som saknas i musikpedagogi-
kens teoretiska tomrum (Saar, 1990). Musikaktiviteten kan sedan sättas i relat-
ion till de olika lärandeformerna i, med, om och genom musik (Holmberg, 
2017). Holmberg (2014) förklarar att lärande i musik handlar om att musiken 
är förankrad i kroppen, vad vi gör med kroppen, såsom sjunga, spela och röra 
sig till musik. Musiken är både medel och mål. Lärande med musik gör musi-
ken till ett verktyg att lära sig något annat. Det kan vara såsom att sjunga om 
vattnets kretslopp eller veckodagarna blir musiken ett medel och inte ett mål i 
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sig. Lärande om musik handlar om att sätta ord på musikupplevelsen, att ver-
balisera den, som att använda musikens terminologi som stark eller svag. Lä-
rande genom musik handlar delvis om att arbeta med musiken på ett utfors-
kande sätt, men även att problematisera och forma nya frågor (Holmberg, 
2014). I undersökningen kan jag med hjälp av lärandeformerna belysa vilka 
sorters musikaktiviteter förskollärarna anser sig bedriva i sin undervisning. Lä-
randeformerna ger ett tydlig didaktiskt förhållningssätt till förskollärarnas upp-
fattningar av musikundervisningen. 

3.4 Fenomenografi 
Fenomenografi är en kvalitativ empirisk forskningsansats. Uljens (1989/1995) 
förklarar att det som intresserar forskare inom fenomenografin är människors 
uppfattningar av olika fenomen i omvärlden. I vardagligt tal kan uppfattning 
jämföras med åsikt, att en människa har en uppfattning/åsikt om något. Inom 
fenomenografin däremot menar forskarna att med uppfattningen av något av-
ser de människors grundläggande förståelse av ett fenomen (Uljens, 
1989/1995). Fenomen är en företeelse, vilket inom min studie är musik och 
estetisk lärprocess. Bakgrunden till fenomenografin är att företeelser kan ha 
olika innebörd för olika människor, där man beskriver, analyserar, tolkar och 
försöker förstå människors olika uppfattningar (Uljens, 1989/1995). Fenome-
nografin är en relativt ung forskningsansats. Grunden till fenomenografi kan 
härledas till den inlärningspsykologiska forskningen som under början av 
1970-talet arbetades fram av en grupp forskare vid Göteborgs Universitet 
(Alexandersson, 1994). Ordet fenomenografi är sammansatt av de båda orden 
fenomen och grafia. Fenomen kommer från grekiskan och betyder att visa sig, 
även grafia kommer från grekiskan och kan beskrivas som ett stycke verklighet 
eller en uppfattning av denna. Grafi kan i sitt förhållande till fenomen bli en 
aktiv verksamhet som visar den studerade saken (Marton & Booth, 2000). 
Alexandersson (1994) förklarar att sammansättningen av fenomen och grafi 
leder till att fenomenografin ”beskriver det som visar sig” (s. 112). 

Det finns olika sätt att granska människors uppfattningar. Michael Uljens 
(1989/1995) förklarar att det går att dela upp människors uppfattningar i första 
ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. I den första ordning-
ens perspektiv är det forskarens direkta beskrivning på aspekter av verklig-
heten, medan i den andra ordningens perspektiv är det intressant att titta på 
beskrivningar av andras uppfattningar av olika aspekter. Forskare som använ-
der den fenomenografiska metoden koncentrerar sig helt uteslutande på den 
andra ordningens perspektiv, då intresset inte ligger i individens åsikter utan 
hur människor uppfattar ett fenomen.  
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4 METOD 

Med fenomenografi som metodansats har jag undersökt och analyserat sex för-
skollärares uppfattningar av musik och estetiska lärprocesser och hur de an-
vänds i undervisning. Med den fenomenografiska ansatsen kan jag i undersök-
ningen kartlägga och beskriva hur företeelser och fenomen uppfattas av män-
niskor i en urvalsgrupp. Dahlgren och Johansson (2015) förklarar att utgångs-
punkten för fenomenografin är att människor uppfattar omvärlden på olika sätt 
och att det finns endast ett begränsat antal sätt som dessa företeelser kan upp-
fattas.   

4.1 Datainsamlingsmetod 
Som metod i undersökningen valdes kvalitativa intervjuer. Jag anser att inter-
vjuer var ett lämpligt metodval för det gav ett datamaterial om förskollärarnas 
inställning och åsikter kring frågeställningarna. Den kvalitativa halvstrukture-
rade intervjumetoden är den mest fördelaktiga för att synliggöra informanter-
nas syn och åsikter. Inom fenomenografiska studier är intervjuerna halvstruk-
turerade och tematiska. Vilket innebär enligt Dahlgren och Johansson (2015) 
att den intervjuguide som intervjuaren använder sig av innehåller endast ett 
fåtal frågor. Jag valde därav ett fåtal grundfrågor till intervjuerna för att ge 
informanten utrymme till egna tankar. Det gav mig som intervjuare möjlighet 
att ställa följdfrågor inom informantens kunskapsområden. Dahlgren och Jo-
hansson förklarar detta för probing, en teknik för att fördjupa och ställa följd-
frågor som ”Hur menar du nu?” eller ”Kan du förklara det mer?” Christoffer-
sen och Johannessen (2015) menar ändå att en viss standardisering i intervju-
frågorna kan vara nödvändigt för att kunna få samma typ av svar.  

Något som var relevant för undersökningen var informanternas bakgrund till 
ämnet, det var förskollärarnas erfarenheter och relation till musik och estetiska 
lärprocesser jag varit ute efter. Christoffersen och Johannessen (2015) förkla-
rar att det är viktigt att ställa olika typer av frågor i intervjun, såsom faktafrå-
gor, nyckelfrågor och övergångsfrågor. Då kan vi som intervjuare få reda på 
aspekter som erfarenhet, barnsyn, arbetslivserfarenhet och bakgrund. Hamid 
Asghari (föreläsning, 30 januari 2019) förklarade de konsekvenser som kom-
mer av en livsberättelse, att informanten kan komma att forma sina svar bero-
ende på vem det är som intervjuar. Detta fanns i åtanke vid analysen av inter-
vjusituationerna. 

Ljudinspelningar genomfördes på samtliga intervjuer. Enligt Dahlgren och Jo-
hansson (2015) är det i en fenomenografisk studie nödvändigt att spela in in-
tervjuer, som sedan skrivs ut i sin helhet. Detta för att analysarbetet ska kunna 
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göras så grundligt och tillförlitligt som möjligt. Med ljudinspelningen till hands 
kunde koncentrationen hållas helt till vad informanten sa, utan att behöva an-
teckna samtidigt. Det gjorde att jag kunde vara mer närvarande i samtalet och 
följdfrågorna blev naturliga inslag i samtalat. Tholander och Thunqvist Cekaite 
(2015) förklarar att det är viktigt att välja en specifik nivå av exakthet vid tran-
skriberingen och sedan hålla sig till den. Jag valde att hålla mig till det som 
specifikt handlat om det som efterfrågats, med en liten rörligare ram utanför 
det. Har förskollärarna bytt ämne utan relevans mitt i sina svar, valdes detta att 
inte tas med vid transkriberingen. Eftersom jag bara var ute efter deras uppfatt-
ningar, deras egna ord om fenomenet, markerades inte tonfall i transkriptionen. 

Som utgångspunkt till de kvalitativa intervjuerna, har förberedelserna inför 
intervjuerna handlat om att närläsa och ha förskolans läroplan som underlag, 
för att se vilka läroplansmål inom estetik som förskollärarna ska förhålla sig 
till i undervisningen. Hur de estetiska ämnena är formulerade i Lpfö 98 (rev. 
2016) och Lpfö 18.  

4.2 Urval och Deltagare 
Det första ställningstagandet som gjordes i valet av informanter till intervju-
erna, var att söka efter legitimerade förskollärare, som arbetat minst i två år i 
verksamheten. Jag grundade mitt val i att söka den specifika professionen som 
en förskollärarutbildning ger och vilken variation av erfarenheter av estetiska 
ämnen de hade. I sökandet efter informanter till intervjuerna valdes förskollä-
rare ut med olika bakgrund och intresse för musik i möjligaste mån. Detta på 
grund av att i en fenomenografisk studie är det väsentligt att få en variation i 
undersökningsgruppen, för att få en bred bild av deras uppfattningar av en och 
samma företeelse. Utgångspunkten var att se en variation i svaren från infor-
manterna. Dahlgren och Johansson (2015) förklarar att om vi väljer informan-
ter från olika grupper, kan antalet olika uppfattningar utökas. Tanken var att ha 
förskollärare med olika erfarenheter till estetiska lärprocesser, vilket skulle ge 
en bredare bild av deras uppfattningar.  

I undersökningen har sex legitimerade förskollärare intervjuats. Jag har försökt 
att få en så stor variation som möjligt av informanter, utifrån den information 
som kunnats få fram om deras estetiska erfarenhet innan studien. De förskol-
lärare som intervjuats har varit fem kvinnor och en man. Två av dem har arbetat 
som förskollärare mellan 20-35år, två mellan 5-15år och två mellan 2-5år. Tre 
av förskollärarna har ingen estetisk utbildning över huvud taget, en har en ex-
amen i en estetisk högskoleutbildning och två har en estetisk inriktning på sin 
förskollärarutbildning. Fyra av förskollärarna arbetar just nu med barn i åldern 
3-6år, två av dem med barn mellan 1-3år. 



”Estetisk lärprocess är ju allt”  Marie Bryggegård 

17 

 

4.3 Genomförande 
Att söka efter förskollärare att intervjua har varit en kärv och tidskrävande pro-
cess. Det har varit svårt att få förskollärare att ställa upp på en kort intervju till 
studien, då tiden för examensarbetet sammanfaller med när förskolorna ska 
planera och hålla i sina utvecklingssamtal. Efter många mail och personliga 
kontakter blev till slut sex legitimerade förskollärare klara för intervju. När 
varje förskollärare tackat ja till att medverka, mailades ett informationsbrev (se 
bilaga 1) och en samtyckesblankett (se bilaga 2) ut, i god tid för att i lugn och 
ro kunna läsas igenom och ha tid för kontakt vid eventuella frågor. Därefter 
bokades en tid för intervju in, där förskollärarna fick möjlighet att välja fritt på 
både tid och plats. Intervjufrågorna lämnades inte ut i förväg för att kunna få 
förskollärarnas spontana svar som inte var pålästa inför intervjun. Samtliga 
förskollärare valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats under dagtid. Vid 
varje intervju skrev förskollärarna på samtyckesblanketten innan ljudinspel-
ningen startades och intervjun drog igång. Som grund för intervjuerna använ-
des de halvstrukturerade intervjufrågor (se bilaga 3) som förberetts. Utöver 
grundfrågorna ställdes vissa följdfrågor, som såg olika ut beroende på utfall, 
för att få tag på de uppfattningar som skulle kunna besvara syfte och frågeställ-
ningar. Förskollärarna ombads att svara så utförligt som möjligt på varje fråga. 
Intervjuernas längd varierade, allt mellan 14–40 minuter. Variationen berodde 
främst på förskollärarnas olika utförliga svar. Strategiskt valdes sittplats i rum-
met där förskolläraren var vänd bort från dörren med fönster, för att eventuella 
förbipasserande inte skulle störa förskollärarens berättelse. Efter intervjuerna 
transkriberades allt material i sin helhet, inför analysarbetet. 

4.4 Analysmetod 
Med fenomenografi som teoretisk utgångspunkt analyseras datamaterialet ef-
ter den fenomenografiska analysmodellens sju steg vilka Dahlgren och Johans-
son (2015) beskriver. Modellen illustrerar hela analysprocessen från första ge-
nomläsningen av det transkriberade datamaterialet, vilket de kallar för att be-
kanta sig med materialet (steg 1). Vilket innebär att intervjutexterna ska ha 
lästs om och om igen för att kunna innehållet i datamaterialet. Vid steg två har 
själva analysen av materialet startat, där en urskiljning av det signifikanta (kon-
densation) i förskollärarnas uppfattningar gjordes. Detta utfördes i pappers-
form, för att kunna klippa ut passager att gruppera rent fysiskt, vilket underlät-
tar analysprocessen. En överstrykningspenna användes för att lyfta ut nyck-
elord som förskollärarna uttryckte. Vid steg tre letades efter likheter och skill-
nader i passagerna (jämförelse). För att hitta likheter kan det krävas att man ser 
igenom de mer ytliga skillnader som kan finnas, såsom synonyma uttryckssätt. 
Här är den fenomenografiska analysmetodens mål att urskilja en variation eller 
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olikheter i förskollärarnas uppfattning. För att kunna se olikheter behöver även 
likheterna finnas. I steg fyra letades efter likheter och skillnader i passagerna, 
för att nu kunna gruppera dem (gruppering). I steg fem försökte kärnan hittas 
av likheter (artikulera kategorierna), vilket kan vara en kritisk del i analysar-
betet. Där krävdes det att gränser drogs till en kategoris innehåll, vilket gjorde 
att ytterligare kategorier fick skapas. I steg sex var det dags för att namnge 
kategorierna. Genom att namnge de framträdande kategorierna, talar katego-
rierna om dess uppfattningsinnehåll och skillnaderna de har till varandra. I det 
sjunde och avslutande steget (kontrastiv fas) gjordes en granskning av alla pas-
sager för att se om de kunde passa in i fler än en kategori. Passagerna reduce-
rades till det mest kärnfulla i förskollärarnas uppfattningar, vilket gav ett ut-
fallsrum. 

4.5 Reliabilitet och validitet  
Validitet och reliabilitet gäller vid all typ av forskning och är en självklarhet 
för att forskaren ska kunna bevisa att den undersöker det som hen utgett sig för 
att undersöka. Kravet gäller att forskaren har en stor medvetenhet kring den 
metodologiska process som finns mellan de teoretiska utgångspunkterna och 
den utförda undersökningen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) beskriver att validiteten kan beskrivas 
som ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” 
(s. 102). För mig handlar det om att forskningsfrågorna besvarats genom de 
svar som förskollärarna utgett på intervjuerna.  

Reliabilitet handlar om hur undersökningen gått till. Om undersökningen är 
oskickligt genomförd, spelar inte validiteten någon roll. Resultaten blir ändå 
undermåliga (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). I undersökningen handlar 
det om rätt sorts frågor ställts i intervjuerna för att få fram relevanta svar. Det 
handlar även om förförståelsen varit tillräcklig av de metoder och teorier som 
använts i analys och diskussion. Valet av att göra ljudinspelningar av intervju-
erna var för att säkerställa att alla utsagor från förskollärarna fanns med i sin 
helhet. Hade valet varit att bara föra anteckningar hade det funnits en risk att 
inte hinna uppfatta allt förskollärarna uttryckt i intervjuerna. Därav kan ett mer 
rättvist analysarbete utföras, när förskollärarnas utsagor finns med i sin helhet. 

Metodansatsen i studien är induktiv där generella slutsatser dras utifrån några 
individers uppfattningar. Slutsatserna i studien visar på så sätt endast uppfatt-
ningar från de informanter som deltagit i studien. Genomförs studien på andra 
informanter kan studiens slutsatser få ett helt annat utfall eller likväl ge samma 
resultat. Fejes och Thornberg (2015) förklarar att induktiva slutledningar aldrig 
är bindande, då framtida studier kan visa på undantag i förhållande till tidigare 
studier. 
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4.6 Etiska överväganden 
Den som skriver ett examensarbete ska vara medveten om att samma regler 
och principer om etiska överväganden gäller som vid en forskning, med ett 
undantag att studenter inte får behandla känsliga uppgifter. Därav har det 
krävts att inför studien vara påläst om vilka etiska regler och principer som 
måste följas i studien. 

Inför studien behövde jag förhålla mig till individskyddskravet, vilket gjort att 
planeringen av intervjuerna gjordes på ett sätt som inte kränker de personer 
som deltar (Vetenskapsrådet, 2017). Det handlar om vilka frågor som valts att 
ställa till informanten, även hur frågorna ställts och vilka som var närvarande 
i genomförandet. Jag valde även att göra en testintervju för att få en känsla för 
om frågorna var relevanta för syftet och om det fanns några oklarheter i for-
muleringar.  

För den som är föremål för forskning ska alltid vara informerad om vad som 
gäller och att samtycket ska vara skriftligt (Vetenskapsrådet, 2017). Löfdahl 
(2014) förklarar att ett informationskrav och ett samtyckeskrav gäller alla som 
ingår i undersökningen. Inför utförandet av intervjuerna, formulerades en in-
formations- och samtyckesblankett (se bilaga 1 & 2). Där en kortfattat inform-
ation gavs om studies syfte och hur personuppgifter tas om hand av mig som 
student och från universitetets håll. I studien är inte de enskilda identiteterna 
intressanta vilket gjort att en anonymitet har kunnat utlovas, eller en avidenti-
fiering som det även kallas (Vetenskapsrådet, 2017). Hela studien i examens-
arbetet har en konfidentialitet, vilket Vetenskapsrådet (2017) förklarar som en 
allmän förpliktelse att inte sprida de uppgifter som innehavs av förtroende och 
är ett skydd mot att obehöriga ska ta del av uppgifterna. För att skapa ett gott 
förtroende mellan mig och informanten, har informanten fått välja plats för 
intervjun. Jag har dock föreslagit att platsen bör vara lugn och fri från eventu-
ella störande moment. Samtliga intervjuer har dock valts att hållas på infor-
mantens arbetsplats, då de flesta velat utföra intervjun under arbetstid. 

I de ljudinspelningar som gjorts under intervjuerna behövde jag tänka på att 
även röster kan identifieras, vilket är likvärdigt med personuppgifter. Därav 
var hanteringen av ljudinspelningarna viktig att tänka på, såsom att de inte lad-
das upp i privata molntjänster. Därför transkriberades datamaterialet innan mo-
biltelefonen kopplades upp på wifi. Jag behövde även förhålla mig till GDPR, 
vilket gjort att alla deltagare avidentifierats i datamaterialet. Den insamlade 
datan får bara användas till examensarbetes analys. Löfdahl (2014) förklarar 
att nyttjandekravet innebär att den data som samlats in enbart får användas till 
den undersökning som informanten godkänt. 



”Estetisk lärprocess är ju allt”  Marie Bryggegård 

20 

 

När intervjuerna var genomförda och både anteckningar och ljudfiler transkri-
berats märktes dessa med datum och förvarades på en plats där inga obehöriga 
hade tillträde. Fram tills att examensarbetet godkändes och registrerats i Uni-
versitetets studieregister, då alla insamlade personuppgifter förstördes.  
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5 RESULTAT 

Informanternas svar från datainsamlingen är sammanställda utifrån en feno-
menografisk analysmetod, där beskrivningskategorierna utgör en variation av 
upplevelser. Citat lyfts ut från informanternas svar för att belysa de mest cen-
trala uppfattningarna i relation till studiens syfte och frågeställningar. Citaten 
är så jämt fördelade mellan informanterna som möjligt och är numrerade för 
att synliggöra att citaten kommer från samtliga intervjuade förskollärare. 

5.1 Förskollärares uppfattning av musik  
Resultatet har grupperats i olika beskrivningskategorier utifrån förskollärarnas 
utsagor. De sex intervjuade förskollärarna kan förekomma i flera av kategori-
erna, då de beskrivit att musik för dem kan ha flera olika betydelser. De har 
numrerats för att tydliggöra att citaten kommer från olika förskollärare inom 
samma kategori. Figur 1 visar på förskollärarnas uppfattning om musik. 

 

Fig. 1 
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5.1.1 Musik som emotionell upplevelse  

Flera av de sex intervjuade förskollärarna i studien beskriver att deras uppfatt-
ning av musik är en känsla, något som känns i kroppen. Att det är något man 
kan må bra utav, med känslor och tankar. 

Musik är en känsla, det är något som känns i kroppen. Det kan vara att barnen 
kan få uppleva olika känslor i musiken. Det ska vara lustfyllt och kreativt. Musi-
ken förstärker värden helt enkelt 

(Förskollärare 1).   

Förskollärare 1 uttrycker att musiken används som ett förstärkningsmedel 
som står påslagen i stort sett under hela dagen. Musikens betydelse är att 
skapa stämning vid såväl måltider som kreativt skapande i bild. Förskollära-
ren uttrycker att hen inte undervisar i musik som ett eget ämne, utan musiken 
är ”tillsammans”, till exempel när de målar med känslor. Även andra förskol-
lärare i studien uttrycker att musiken ger upphov till känslor i kroppen. Att 
musiken kan upplevas med alla sinnen, att musiken innebär glädje som ska 
förmedlas till barnen. 

Musik ger upphov till hur man mår i kroppen. Jag brukar sätta på musik och 
frågar barnen om hur den känns i kroppen. Det är ju kul att sjunga, men musi-
ken kan ge en känsla också 

(Förskollärare 5).   

Det är många möjligheter. Något man kan må bra utav, med känslor och tan-
kar. Det har ett värde i sig och hur vi utvecklas som människor. Sen är det 
även musikens kärna, det intrinsikala värdet, som jag tycker är svårt att nå. 
Men nog så viktigt för det händer någonting i människan 

(Förskollärare 3).   

Förskollärare 3 uttrycker att musiken har ett intrinsikalt värde, ett värde i sig. 
Vad musiken gör med oss, med barnen och med oss som människor. Förskol-
läraren berättar om ett barn i sin barngrupp som vid sångsamlingarna lever sig 
in i musiken, blundar, håller ut händerna i luften och gungar fram och tillbaka. 
Förskolläraren uttrycker att musiken gör någonting med barnet, att barnet ut-
vecklas på ett sätt som sätter sig i kroppen. 

5.1.2 Musik som ett didaktiskt verktyg  

Kategorin beskriver hur musiken används som ett hjälpmedel att lära sig andra 
saker, ett didaktiskt verktyg, då musik upplevs som ett tacksamt ämne för bar-
nen. Med ett didaktiskt verktyg menas att det finns en bakomliggande medve-
tenhet i att barnen ska lära sig andra ämnen genom musiken. Lärandeobjektet 
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är något annat än musikens delar i sig. Fyra av förskollärarna uppfattar att ryt-
merna i musiken hjälper barnen till att förstå meningsuppbyggnad och hur talet 
låter, vilket hjälper barnen att utveckla sitt språk. De uttrycker även att musiken 
används för matematikramsor, alfabetssånger och läsförståelse. 

Vi använder musiken som huvudämne i de projekt vi arbetar med, som Läslyf-
tet och Lilla bokbryggan. Då har vi använt musiken som en språkutvecklande 
metod. Det vi såg var att språket blomstrade hos våra små genom musiken 

(Förskollärare 3).   

Förskollärare 3 uttrycker att de stora projekt som förskolan ingår i har ”bakat 
in” estetiska lärprocesser och då främst musik, som en språkutvecklande me-
tod. Förskolläraren beskriver även hur hen tonsätter egna sånger till böcker 
som de vill arbeta lite extra med på förskolan. 

Musiken kompletterar ju annan undervisning, som sånger kopplat till återvin-
ning på ”sångtavlor” där får barnen in läsriktningen 

(Förskollärare 4).   

Förskollärare 4 upplever att musiken är ett bra komplement till övriga ämnen, 
det är de andra ämnen och musiken samspelar med varandra. Musiken används 
som ett komplement till andra inlärningsmetoder i undervisningen. 

Jag använder inte musik som eget kunskapsmål, jag använder musik tillsam-
mans med andra saker 

(Förskollärare 1).   

Förskollärare 1 menar att musik är tillsammans, det är ett förstärkningsmedel 
för att undervisa i andra ämnen. Hen beskriver att i undervisning i bild används 
musik för att öka kreativiteten, i teater för att förstärka upplevelsen i skådespe-
let. Målsättningen är enligt förskolläraren att få kreativiteten att flöda. 

5.1.3 Musik som didaktiskt uttrycksmedel  

Kategorin påminner om kategorin ovan, det är det didaktiska som är i fokus i 
förskollärarnas uppfattning av musik. Skillnaden på de didaktiska kategorierna 
är i att använda musik som didaktiskt uttrycksmedel är musikämnet i fokus, 
det handlar inte om andra ämnen som ska läras utan om vad vi gör med kroppen 
i eller med musiken. Förskollärarna i denna kategori beskriver musik med ex-
empel på vad deras musikaktiviteter innehåller. Två förskollärare uppfattar 
även att ämnet musik för dem är sång och instrument, alltså något som görs 
med kroppen. 
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Jag sjunger mycket med barnen, även barnen tar initiativ till att sjunga. Vi 
trummar namnen och använder kroppen till att dansa till musiken. Vi har gjort 
instrument med barnen, som maracas 

(Förskollärare 2).   

Musik är ju sång, rytm och instrument. Barnen brukar få klappa stavelser och 
trumma sina namn. De får även prova trianglar eller spela gurka 

(Förskollärare 6).   

Det här med att trumma barnens namn är något som återkommer bland flera 
förskollärares berättelser. Barnen får klappa stavelserna i sina namn eller andra 
kända ord på trummor eller med sina händer. 

Vi har en traditionell musiksamling varje dag, vilket har blivit en rutin där bar-
nen kommer springandes när jag tar fram gitarren. Annars sjunger vi ofta om 
vad vi gör, som ”nu ska vi gå ut” och ”var är min röda sko”  

(Förskollärare 3).   

Det här är den enda förskolläraren som berättar om att de har en daglig samling, 
där sång och musik är huvudämnet. Flera andra förskollärare berättar om att 
samlingen har tagits bort, då barnen haft svårt att sitta still och koncentrera sig. 
En förskollärare berättar om att de istället har ”små-möten” med barnen, där 
kortare undervisning kan ske i flera olika ämnen. 

Jag försöker ge barnen en djupare förståelse för olika sorters musik. Det hand-
lar om att jag använder rätt begrepp. Sångtavlor använder vi när barnen ska 
lära sig en ny sång, rytminstrumenten använder vi för att träna nyanser och 
lyssna 

(Förskollärare 4).   

Förskolläraren 4 berättar om hur hen benämner de korrekta begreppen i mu-
sikundervisningen, precis som de korrekta begreppen benämns i de naturve-
tenskapliga ämnena. Förskolläraren menar att det handlar bara om att nämna 
dem vid presentationen av musikstycket, inte att de ska lära sig dem. Barnen 
har även fått presentera sin egen favoritmusik för barngruppen. Förskollärare 
4 berättar även hur barnen får träna på nyanser i musiken, där förskolläraren är 
en ”orkesterledare” och barnen är orkestern. De får med maracas eller taktpin-
nar i händerna spela starkt och svagt, snabbt och långsamt efter hur orkesterle-
daren vevar med sina armar. Med orkesterspelandet får de träna på samspel 
och att lyssna på varandra, precis som i en ”riktig” orkester. 
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5.2 Förskollärares uppfattning av estetiska lärprocesser 
Resultatet har grupperats i olika beskrivningskategorier utifrån förskollärarnas 
utsagor. Figur 2 visar förskollärarnas uppfattning om estetisk lärprocess. 

 

Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Det är att integrera estetiken i allt annat i verksamheten 

Förskollärarna i den här kategorin berättade om vad estetik är för dem och räk-
nade upp olika aktiviteter de har i barngruppen som inkluderar estetik, dock 
inte lika mycket om lärprocessen i estetik. Det är att ta in estetiken i det barnen 
ska lära sig, en metod för att synliggöra ett annat lärandeobjekt. 

Det är ju musik och sång, men även skapande, teater och gestaltning. […] I ge-
staltandet får du ju in värdegrund om du har ett behov av det  

(Förskollärare 6).   

Förskollärare 6 upplever att estetisk lärprocess är det estetiska som görs i för-
skolan. Hen räknar upp olika aktiviteter som kan ses som estetiskt. Vid frågan 
på var lärprocessen är i de estetiska aktiviteterna uttrycker Förskollärare 6 att 
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lärobjektet, som skulle kunna vara värdegrund i en gestaltning, blir tydligt ge-
nom synliggörandet för barnen i gestaltningarna. Vilket kan ske både om bar-
nen gestaltar själva eller om pedagogerna gör det för barnen. 

Det är att i vad jag än ska lära dem tar in estetiken, som musik, målning, 
drama. Att man tar med det litegrann. Sen kan det vara både oplanerat och 
planerat i förväg. För där kan jag se att de lärt sig utan att jag gjort något  

(Förskollärare 5).   

Förskollärare 5 upplever att estetisk lärprocess handlar om att arbetet kring 
lärandeobjektet ska väcka känslor. Genom att ta in estetiska ämnen som verk-
tyg i det barnen ska lära, ökar förståelsen. Förskollärare 5 berättar om att när 
de ska undervisa i matematik eller skrivande, lyfter hen in estetiska ämnen. Det 
kan vara att barnen får måla antalet äpplen de ska räkna, för en ökad förståelse 
hos barnen. Förskollärare 5 menar att barnen lär sig genom själva görandet, då 
det blir lättare för barnen att förstå sakerna de visualiserar. 

5.2.2 Det är personlig utveckling 

I den här kategorin ingår förskollärares uppfattning av att i estetiska lärproces-
ser är barnets personliga utveckling i fokus.  

Det är allt vi gör. Estetiskt är skapande först och främst. Att man skapar med 
sin kropp, med alla sina sinnen. Att man skapar och testar något nytt. Estetiskt 
är ett sätt att vara på som pedagog, att det finns hela tiden med oss. […] Lär-
processen är individuell för varje barn, det kan vara hur ett barn närmar sig ett 
material 

(Förskollärare 2).   

Förskollärare 2 uttrycker att estetiska lärprocesser är så brett att det är svårt att 
ge exempel i intervjun och att det är något de försöker sätta ord på i sitt arbets-
lag. Förskolläraren uttrycker att det handlar om att utforska olika material och 
att byggandet av olika material kan vara estetiskt. Hen fortsätter med att det 
ska finnas runt dem hela tiden, det handlar bara om hur pedagogerna synliggör 
det. Förskollärare 2 särskiljer på estetiken och lärprocessen, så efter frågan om 
var lärprocessen synliggörs svarar Förskollärare 2 att den synliggörs i doku-
mentationen. Hur barnet har utvecklats estetiskt. Det handlar om att som peda-
gog utmana barnet i att utforska och hitta vägar i att barnet ska våga eller vilja 
utforska.  

Det är inte resultatet, det är vägen. Det kan vara att få ett barn som inte tidi-
gare velat sjunga, att vilja sjunga ut. Där tycker jag att det skett en lärprocess. 
För jag tycker inte att lärprocessen inom det estetiska är att man ska lära sig 
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att göra på ett särskilt sätt eller lära sig att sjunga de renaste tonerna eller lära 
sig spela instrument. Utan att vilja gå från ovilja till vilja kan vara en lärprocess 

(Förskollärare 4).   

Även Förskollärare 4 berättar om att estetisk lärprocess handlar om en indivi-
duell utveckling. När barnet gått från ovilja till vilja har en estetisk lärprocess 
skett. Förskollärare 4 berättar om ett barn som tidigare inte vågat bli kladdig 
om fingrarna, nu vågar att måla med fingerfärg för att upptäcka att fingrarna 
kan vara ett redskap att måla med. 

Det är när lärandet kan ske på så många olika sätt, på så många olika nivåer, 
ett multimodalt lärande. Det är vad som sker, hur man växer som människa. 
Det ser man extra tydligt i estetiska lärprocesser. Det är ett utvecklat sätt att 
se på kunskap, vilket jag vill säga ger fler möjligheter  

(Förskollärare 3).   

Förskollärare 3 beskriver att i estetiska lärprocesser är det ett multimodalt lä-
rande. Där barnen kan lära på så många olika sätt. Det kan handla om olika 
miljöer, inom- eller utomhus, eller med olika uttrycksformer såsom att måla, 
sjunga eller dansa om lärobjektet. Det blir ett mer demokratiskt verktyg att ta 
in kunskap på. När vissa barn inte lär sig på ett visst sätt, finns andra vägar att 
tillgå. 

5.2.3 Det är skapandet i allt vi gör 

Förskollärarna i denna kategori uppfattade att en estetisk lärprocess är allt 
skapande som görs i förskolan. De menar på att allt skapande i förskolan är 
estetiska lärprocesser. Denna kategori är liknande med den första kategorin 
som presenterats. Skillnaden här är att förskollärarna uppfattar att estetisk lär-
process finns i allt som görs i förskolan. Att allt kan ses som estetiskt utan att 
användas som en metod. 

Estetiska lärprocesser finns i allt vi gör. Det estetiska kan gå in i alla ämnen, 
det beror bara på hur jag erbjuder det  

(Förskollärare 2).   

Förskollärare 2 lyfter vikten av att hela tiden ha barnet i fokus, i allt vad de 
erbjuder i förskolan. Hen upplever att det handlar om hur man är som pedagog. 

Estetisk lärprocess är ju allt. Det är allt man kan känna en kreativitet kring. 
Även i byggandet av klossar. Själva byggandet är lärprocessen men kanske inte 
är estetisk, men resultatet blir ju estetiskt  

(Förskollärare 1).   
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Förskollärare 1 uppfattar att allt skapande i förskolan är estetiska lärprocesser. 
Det estetiska genomsyrar förskolans verksamhet, i alla moment och i alla mil-
jöer. Hen beskriver att det handlar om att fånga barnens intresse, som när de 
byggde en teaterscen efter barnens önskemål. Det handlar även om att tillhan-
dahålla material där barnen själva är de som driver vilka material de ska ut-
forska. Hela tiden handlar det om presentation av olika estetiska verktyg och 
där det är upp till barnen vad de gör med det. 

5.3 Förskollärarnas uppfattning av sina förutsättningar 
att bedriva musikundervisning 

Resultatet har grupperats i olika kategorier efter förskollärarnas uttalanden i 
intervjuerna. Figur 3 visar förskollärarnas uppfattningar av de förutsättningar 
de har av att bedriva musikundervisning i förskolan. 

 

Fig. 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Analoga och digitala förutsättningar 

I följande kategori uppfattar förskollärarna att det saknas olika sorters analoga 
och digitala materiel för att undervisa mer musik i förskolan. Det vill säga att 
de saknar allt från musikaliska instrument till högtalare. Förskollärarna har 
uppfattningen om att den digitala musiken har tagit plats i förskolan. 

Det är ju jättebra om jag skulle ta fram min gitarr igen. Jag kan ju plocka upp 
4—5 ackord av de jag kunnat för att göra det mysigare. […] När jag började 
här undrade jag varför i all friden de ska ha på bildskärmarna hela tiden. Men 
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vi sätter på musik där och barnen står och uppträder. Men jag tycker att vi ska 
ta in mer instrument också. Det har vi haft där jag arbetat tidigare 

(Förskollärare 5).   

På de förskolor där det redan finns tillgång till instrument väljer förskollärarna 
ändå att ha instrumenten i en låda i ett förråd som plockas fram vid specifika 
tillfällen. 

När alla drar igång och spelar samtidigt har ju barnen roligt såklart, men det 
blir lite jobbigt för öronen  

(Förskollärare 6).   

Arbetsmiljön i barnens fria musicerande delas av flera av förskollärarna i stu-
dien vilket gör att barnens tillgänglighet av instrument är begränsad.  

5.3.2 Gruppstorlek och lokalutformning hindrar 

I denna kategori uppfattar förskollärarna att den främsta orsaken till att de inte 
arbetar mer med musik i förskolan är barngruppernas storlek och att lokalerna 
inte är anpassade för den plats som krävs för att barnen ska kunna utforska 
musiken. En förskollärare har ett förslag på hur arbetsmiljön skulle kunna för-
bättras, både för barnen och pedagogerna. 

Vi behöver bättre lokaler och mindre barngrupper. Jag skulle vilja ha ett ljud-
absorberande musikrum, där instrumenten skulle kunna hänga framme, dit 
barnen kan gå och spela fritt  

(Förskollärare 4).   

Förskollärare 4 upplever att om hen skulle ta ett rum i anspråk till att göra om 
till ett musikrum, blir det för trångt i de övriga rummen med allt som ska rym-
mas. Förskollärare 4 upplever att hen vill ha musik på många olika sätt, inte 
bara en kort sångsamling innan maten som det ser ut i många andra barngrup-
per. 

5.3.3 Intresse- och kunskapsstyrt 

I följande kategori uppfattar förskollärarna att musikundervisningen är in-
tresse- och kunskapsstyrd. För att undervisa mer i musik behöver musiken vara 
ett personligt intresse att utföra den undervisningen. De uppfattar även att för-
skolläraren bör ha en bred ämneskunskap i musik och vad de didaktiska kon-
sekvenserna blir för barnet.  
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Samtidigt som flera förskollärare uppfattar att de saknar materiel för att utföra 
mer musikundervisning, uttrycker förskollärarna att även om de fick tillgång 
till det materiel de önskar, är det inte säkert att mer musikundervisning skulle 
ske. 

Men samtidigt vet jag inte om jag skulle kunna använda det. Så det är ju det. 
Så det är nog personliga grejer i så fall, att det är personligen jag skulle kunna 
utveckla att man kan förtydliga det mer 

(Förskollärare 1).   

Förskollärarna i denna kategori lyfter att de vill kunna utnyttja de resurser som 
finns i huset inom de estiska ämnena. Att det inte ska tas för givet att alla för-
skollärare kan undervisa med glädje i alla ämnen. Finns det någon som har 
glädjen i att sjunga och musicera med barnen, så ska den resursen kunna ut-
nyttjas i alla barngrupper på förskolan. Förskollärarna efterfrågar ett forum där 
fördjupade kunskaper inom de olika ämnena ska kunna utnyttjas till sin fullo 
och ge alla barnen på förskolan samma möjlighet till en lustfylld undervisning. 
Där de som kan förmedla glädjen till ämnet får chansen att dela med sig av 
den. 

Endast ett fåtal av förskollärarna uppfattar att de själva behöver kompetensut-
veckling inom de estetiska ämnena, då särskilt musik. Möjlighet till kompe-
tensutveckling inom musik upplevs dock som mycket begränsad, till och med 
svår att hitta med god kvalitet. 

Fortfarande kan det uppfattas som lite flummigt, när man jobbar med estetik 
över huvud taget. Det får inte samma utrymme, inte samma förståelse och där 
kan jag känna mig lite ensam  

(Förskollärare 3).   

Förskollärare 3 berättar om att på grund av det motstånd hen upplever, försöker 
hen koppla sin estetiska undervisning till vetenskaplig forskning i större ut-
sträckning. Just för att det inte bara ska upplevas som roligt och mysigt, utan 
hur viktig den är och varför vi ska ha den. 

5.3.4 Musikens utrymme i förskolan har förändrats 

Förskollärarna i följande kategori uppfattar att förutsättningarna till att bedriva 
musikundervisning minskat i och med att samlingen blir mindre vanlig på för-
skolor. Det som inom förskolan kallas för samling, där alla barn samlas för en 
undervisningsstund tillsammans, har börjat trappas ut alltmer. Samlingens 
syfte har ifrågasatts både inom förskollärarutbildningen och bland verksamma 
förskollärare. Förskollärare 6 berättar om sin upplevelse av att samlingen är 
viktig för att bibehålla musiken och sången i förskolan.  
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Ju mer man kommer bort från samlingen så blir det kanske lite spontansång 
med några, men alla blir inte delaktiga på samma sätt. Så samlingen är faktiskt 
viktig tycker jag, sen beror det ju på vad man har den till och vad man gör av 
den 

(Förskollärare 6).   

Flera förskollärare berättar att dokumentationskravet är större inom språk, ma-
tematik, naturvetenskap och teknik. Vilket gör att både planering och doku-
mentationen kring de estetiska ämnena faller bort i brist på tid. Även de förs-
kollärare som redan nu undervisar mycket i estetiska ämnen, upplever tidsbris-
ten till planering som stor. Därav upplever flera förskollärare att musikunder-
visningen hade kunnat vara oftare om mer tid till planering fanns. 

5.4 Förskollärarnas uppfattning av formuleringen kring 
estetik i förskolans reviderade läroplan 2018 

Omformuleringen i förskolans läroplan 2018 har genom studiens intervjuer vi-
sat att formuleringen kan tolkas olika av förskollärarna. Resultatet av förskol-
lärarnas uppfattningar har kategoriserats i två olika grupper. Figur 4 visar för-
skollärarnas uppfattning av omformuleringen av det estetiska målet i Lpfö 18. 

 

Fig. 4                                                

 

 

 

 

5.4.1 Omformuleringen ökar kravet på förskollärare 

I den här kategorin upplevde förskollärarna att kravet på förskolan ökar. Förs-
kollärarna upplever att de nu ska kunna erbjuda de estetiska ämnena i den dag-
liga verksamheten. 

Skolverket har förtydligat det ännu mer, det går inte att komma runt det. 
Förut kunde vi erbjuda barnen då och då, som fredagsmålning, men nu ska det 
finnas hela tiden 

(Förskollärare 1).   
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Det har fått en djupare innebörd, det estetiska ska finnas med oss hela tiden. 
Det blir viktigare och viktigare, tycker jag. Samtidigt kan det ju organisations-
mässigt bli svårt, för vi har ju ganska många barn i grupperna 

(Förskollärare 2).   

Det ställer högre krav på oss som jobbar, därför tänker jag att det är så viktigt 
att vi skaffar oss kompetens om det 

(Förskollärare 3).   

Förskollärare 3 uttrycker att hen i uppdrag av sin förskolechef sökt efter kom-
petensutveckling både till sig själv och till sina kollegor, utan resultat. Förs-
kollärare 3 antar att det beror på den allmänna synen på att ”klä ut sig eller 
sjunga en sång, kan vem som helst göra”. Hen uttrycker att det ska bli intres-
sant om pedagoger i förskolan kommer att arbeta mer med estetik, för att kunna 
uppfylla målet i förskolans läroplan. Förskollärare 2 och 3 anser att de behöver 
kompetensutveckling för att kunna fördjupa sina egna kunskaper att undervisa 
i estetiska ämnen. Att ge barn förutsättningar handlar inte om enstaka under-
visningstillfällen, utan att hela lärmiljön ska locka till lärande. 

5.4.2 Omformuleringen gör det lättare för förskollärare 

I den här kategorin upplevde förskollärarna den reviderade läroplanens mål 
kring de estetiska ämnena som mindre kravfullt, samtidigt som de ska ge bar-
nen redskapen att kunna utforska inom estetik.  

Den här formuleringen borde ju minska pressen på förskolan. Att leva upp till 
läroplanens formulering att ge barn förutsättningar att utveckla, handlar inte 
bara om undervisningstillfällen, utan om att hela undervisningsmiljön ska vara 
inspirerande. [...] Det är lättare att skapa förutsättningar för barnen än att 
känna att man ska utveckla barnens estetiska kunskaper 

(Förskollärare 4).   

Det låter ju trevligare det här med att man ger förutsättningar istället för att 
man strävar efter 

(Förskollärare 5).   

Det känns inte lika viktigt längre, än vad det var förut kanske, men nu när vi 
ska ge barnen förutsättningar, så kanske vi behöver ha de redskapen 

(Förskollärare 6).   

Förskollärarna i denna kategori uppfattar formuleringen som att fler förskollä-
rare vågar att arbeta estetiskt, när det räcker att ge barnen förutsättningar att 
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utveckla estetiska kunskaper. Förskollärare 6 uttrycker alltså både att läropla-
nens formulering inte känns lika viktigt nu, men att de samtidigt behöver ha 
rätt redskap för att kunna ge förutsättningar. 

5.5 Sammanfattning resultat 
Förskollärarnas uppfattningar visade sig vara varierade inom samtliga punkter. 
Omfattningen av musikundervisning visade sig vara intressestyrd. Musiken fö-
rekom oftast som ett didaktiskt verktyg att rikta uppmärksamhet mot ett annat 
lärobjekt, men även känslan i musiken var viktig för många förskollärare. Färre 
var förskollärarna som hade musiken som ett didaktiskt uttrycksmedel, där mu-
siken som ämne var lärobjektet. Uppfattningen av estetiska lärprocesser visade 
sig även den vara varierad. Estetiken i sig hade förskollärarna en bred uppfatt-
ning om och gav många exempel på aktiviteter de gjort med barnen. Uppfatt-
ningen av estetisk lärprocess visade sig vara mer splittrad. Några ansåg att det 
är en personlig utveckling, andra ansåg att allt skapande inom förskolan är 
estetiska lärprocesser. Ett fåtal förskollärare upplever att det handlar om att 
lyfta in estetiska ämnen i lärandet av andra objekt. Förskollärarna anser att det 
saknas både analoga och digitala materiel, och planeringstid för att undervisa 
mer i musik i förskolan. De önskar även bättre förutsättningar såsom mindre 
barngrupper och bättre rustade lokaler. När det gäller omformuleringen i Lpfö 
18 upplevde vissa förskollärare att den ökar kravet på förskolläraren, medan 
andra förskollärare upplevde att omformuleringen gör det mindre kravfullt. 
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras studiens utfall i relation till tidigare forskning och 
de utvalda teorierna; utvecklingspedagogik, fenomenografi, musikdidaktik och 
musikens lärandeobjekt och lärandeformer. Resultatet kommer att diskuteras i 
relation till syfte och frågeställningar. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Upplevelser av musik 

Förskollärarnas uppfattningar av musik varierade. Flera förskollärare upplevde 
att musiken är kroppsligt förankrat i känslor och sinnestillstånd. Jag upptäckte 
att denna uppfattning av musik är en form som inte passar in i de lärandeformer 
som Holmberg (2014) presenterar. Den handlar istället om det som händer i 
kroppen vid en musikupplevelse, där musiken upplevs som magisk. Musik-
upplevelsen hamnar här utanför det didaktiska; vad, hur och varför. Musiken 
handlar istället om existentiella upplevelser i själva varandet i musiken, vilket 
kan ses som en femte lärandeform. Förskollärare 3 berättar om hur ett litet barn 
går in i sig själv vid musikstunden, där musiken blir en magisk upplevelse i 
kroppen. Musiken får ett förkroppsligat eller känslomässigt intrinsikalt värde. 
Med intrinsikalt värde (2019) beskriver Nationalencyklopedin som ”det värde 
något har enbart i kraft av sina inre egenskaper, sin egen natur, och alltså obe-
roende av sina konsekvenser och andra yttre omständigheter”. Jag tolkar det 
intrinsikala värdet i musiken som en existentiell upplevelse, där det finns en 
magi i musiken som påverkar barnen. Vilka upplevelser de är med om och 
vilka tanke- och känslomönster som skapas. Enligt Burman (2014) har det este-
tiska i högsta grad att göra med människans förnimmande och kännande att 
göra, där det estetiska är förankrat i människans känsloregister och sinnlighet. 
För mig blev den här uppfattningen av musik ett mycket glädjande och inspi-
rerande sätt att se på musikundervisningen. Ett arbetssätt jag vill sprida vidare 
som en alternativ lärandeform i musikundervisningen, för att erbjuda barnen 
en mer heltäckande musikupplevelse.   

För att återgå till det didaktiska i förskollärarnas uppfattning av musik, så 
kopplar de flesta ihop musik i förskolan med de aktiviteter som barnen får er-
fara. Kategorin Musik som didaktiskt verktyg beskriver flera exempel på läran-
deformen med musik (Holmberg, 2014). Där rytmer, ramsor och sånger an-
vänds som en språkutvecklande metod, för att förstå meningsuppbyggnad och 
läsriktning. Sjungandet och spelandet utger lärandeformen i musik, som be-
skriver de erfarenheter barnen får med sig genom att sjunga och spela. I sång-
erna och spelandet finns en didaktisk medvetenhet i det barnen ska få erfara. 
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Det är just vad Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver i 
utvecklingspedagogiken, vikten av att rikta barnens uppmärksamhet mot lär-
objektet. Förskollärare 1 beskriver att hen inte undervisar i musik som ett eget 
kunskapsmål, utan musiken fungerar som ett förstärkningsmedel till andra lär-
objekt. Genom musiken får barnen erfara det lärobjekt som förskolläraren rik-
tar barnens uppmärksamhet mot. Kategorin Musik som didaktiskt verktyg har 
det vi gör i musiken i fokus, där finns lärandeformen om musik, där Förskollä-
rare 4 beskriver hur barnen får erfara olika musikstilar och begrepp inom mu-
siken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) ser variationen och 
urskiljning av musikstilar som en nödvändighet. För att kunna erfara hur en 
menuett låter, behöver barnen även få höra hur andra musikstilar låter. För att 
barnen ska kunna erfara hur de kan spela starkt, förutsätter det att de vet hur de 
spelar svagt. Något som förvånar mig är att ingen av förskollärarna pratar om 
att barnen får erfara dur och moll i musikundervisningen. Förskollärare 1 be-
rättade i intervjun att ett barn uppmärksammat att den engelskspråkiga sång-
erskan sjöng så sorgset, vilket kunnat ge en utmärkt ingång till att undervisa i 
enkla musikaliska begrepp och hur de låter. Dessa samtal som både Förskollä-
rare 1 och 4 berättar om, som utvecklar barnens förståelse kring ett lärandeob-
jekt är vad Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) kallar för me-
takognitiva samtal. Samtalet utvecklar barnets tankemönster och gör dem med-
vetna om vad, hur och varför. 

6.1.2 Upplevelser av estetisk lärprocess 

Förskollärarnas uppfattning om estetiska lärprocesser i undervisningen visade 
sig vila på osäkerhet hos de flesta förskollärare. De var osäkra på vad estetiska 
lärprocesser är och hur de undervisar i estetiska lärprocesser i förskolan. Osä-
kerheten kring de estetiska ämnena kan till stor del bero på att de har mindre 
kunskap inom ett eller flera estetiska ämnen. Osäkerheten kan även bero på 
diskursen kring estetiska lärprocessers betydelse. Det kan anses lättare att ta 
avstånd från de estetiska ämnena i lärprocesserna, än att ta kunskapssökandet 
vidare för kompetensutveckling inom estetiska lärprocesser vilket Lagerlöf 
och Wallerstedts (2018) forskning styrker. Asplund Carlsson m.fl. (2008) 
forskning visar att kunskapsutveckling gör skillnad för pedagogernas osäker-
het att undervisa i musik – att kunskapshöjningen lett till att pedagogerna fått 
mer kunskap i sin egen roll och att barnen fått mer utrymme att utforska de 
estetiska ämnena. Trenden som råder med nedskärningar av estetisk utbildning 
kan då ifrågasättas. Förskollärarstudenterna skulle behöva stärkas inom de 
estetiska ämnena redan i sin utbildning för att inte känna ett prestationskrav. 
Precis som Lindqvist (2019) beskriver i sin forskning att studenterna uttrycker 
osäkerhet i att undervisa i de estetiska uttrycksformerna i förskolan, har de för-
skollärare utan estetisk utbildning i studien svårt att redogöra för vad estetisk 
lärprocess är. Vad estetik är hade förskollärarna en tydligare uppfattning om, 



”Estetisk lärprocess är ju allt”  Marie Bryggegård 

36 

 

dock var innebörden av lärprocess inte lika självklar. Några såg det som en 
personlig utveckling, där barnet som går från ovilja till vilja har gör en person-
lig resa, utvecklas, och därmed genomgår en process i sitt lärande. Vilket 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 
(2015) styrker då de beskriver hur barns erfarande är viktig för utvecklingen. 
Erfarandet består i själva handlingen, det som barnet får vara med om. Läran-
det är att förändras och att det som ska läras sätts i förgrunden. Att då gå från 
ovilja till vilja är en lärprocess, att det just skett inom estetiska ämnen såg för-
skollärarna i fråga som en tillfällighet. 

6.1.3 Förskollärarnas förutsättningar till musikundervisning 

Förskollärarnas erfarenhet av att använda musiken som lärandeobjekt visade 
sig vara begränsad. Få av förskollärarna i studien berättade om hur de under-
visar i musik, där musik som lärobjekt är målet. Musiken finns digitalt i var-
dagen i flera av de intervjuade förskollärares barngrupper, såsom musik som 
spelas i högtalare och musikvideos som spelas upp på storbildsskärm. Dock är 
den analoga musiken mer sällsynt, dit jag räknar instrumentspelande. Några av 
dem ansåg att det beror på att kravet på dokumentation är högre inom andra 
ämnen, vilket gör att musikundervisningen faller bort. Även Skolverkets prio-
riteringar med läroplansmålen gör att förskollärarna har låg prioritet på att do-
kumentera de estetiska ämnena. Som tidigare beskrivits visar Paulsen (1996) 
på den hierarki som råder inom olika ämnen i skolan, där de estetiska ämnena 
reduceras till terapeutiska. Paulsen föreslår att skillnaderna skulle komma att 
minskas mellan de teoretiska och praktiska ämnena om förskolorna arbetade 
mer tematiskt, där teoretiska och praktiska ämnen kompletterar varandra. Det 
har van Vreden (2018) visat i sin forskning, hur musiken kan assistera barnet i 
att upptäcka det vetenskapliga genom sitt utforskande av instrument i den fria 
leken. Med det arbetssättet van Vreden presenterar, kan upplevelsen av att mu-
sicera tappa sin kraft och egenvärde. Jag anser att det tematiska lärandet kan 
utgöra en grund i förskolans verksamhet, dock finns en risk för att de estetiska 
ämnena endast kommer att ses som ett verktyg att lära annat, att musikens 
egenvärde kan falla bort. Som beskrivits ovan, vad musiken gör med oss - med 
vårt existentiella, vårt varande och kännande i musiken.  

Resultatet i Lindqvist (2019) forskning visade att förskollärarstudenterna upp-
levde att förkunskaper inte är nödvändiga i arbetet med estetik i förskolan, 
samtidigt som de uttryckte att de kände sig säkrare i sin lärarroll i den estetiska 
undervisningen. Wassrin (2016) har i sin avhandling lyft fram vikten av att 
pedagogens roll i förskolan kräver engagemang och gemensamt utforskande 
tillsammans med barnen. Vilket kan vara ett hinder om inte intresset och kom-
petensen finns hos förskollärarna. I studien uttrycker de förskollärare som har 
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en djupare medvetenhet om musikens delar, att de önskar en kompetensut-
veckling. De har genom sina förkunskaper sett vad som kan utvecklas och ge 
barnen en ännu bättre förståelse och kunskap med musikens lärandeformer. 

Såsom redovisats tidigare upplever de flesta förskollärare en osäkerhet i att 
undervisa i estetiska lärprocesser. Förskollärare 4 upplevde inte den osäker-
heten just för att de estetiska ämnena är dels ett eget intresse, dels har hen ar-
betat länge med de estetiska metoderna och dels har hen en fördjupad kunskap 
tack vare sin högskoleutbildning inom estetik. Den största utmaningen hen 
upplevde var det motstånd som fanns från kollegor och skolledning, då det kan 
anses som lite ”flummigt” att arbeta med estetik. Förskolläraren upplever att 
det är än mer viktigt att koppla sina aktiviteter till vetenskaplig forskning inom 
estetiken, då det inte har samma status i planering och dokumentation. Flera 
förskollärare upplever att de inte har ledningen med sig. Att skolledningen har 
uppfattningen av att undervisa i estetik kan alla göra. ”Alla kan ju sjunga och 
dansa”, som en förskollärare uttryckte. Det är inte bara i dokumentationskra-
ven som hierarkin har gjort avtryck, det har den även i lokalprioriteringar. På 
nästan alla förskolor finns någon form av ateljé eller målarrum som det kallas. 
Tyvärr finns inte samma prioritering till att avsätta ett rum till musiken, ett 
musikrum där instrument och musikanläggning är tillgängligt för barnen i en 
ljudisolerad miljö. 

Det här var det område av uppfattningar som var svårast att kategorisera. 
Många uppfattningar flöt ihop med varandra, där en förskollärares svar kunde 
börja i en kategori men övergå till en annan kategori i samma mening. 

6.1.4 Förskollärarnas uppfattning av det reviderade 
läroplansmålet i Lpfö 18 

I inledningen av examensarbetet ställde jag mig frågande till om läroplansmå-
let kunde tolkas på olika sätt, resultatet av studien visade att det kan det. Något 
som förvånade mig var att så få av förskollärarna i intervjuerna uppfattade det 
estetiska målet i förskolans reviderade läroplan 2018 som att det blev mindre 
kravfyllt för förskolläraren. Vilket då kan ifrågasätta Skolverkets ordval i läro-
plansmålen i Lpfö 18. Holmberg (2014) förklarar att om vi fokuserar mer på 
barnens inter-aktiva processer i stället för barnens lärande, kan vi få ett mer 
didaktiskt kvalitativt förhållningssätt än de kulturellt betingade begrepp som 
förskolans läroplan innehåller. Vilket Holmberg (2014) beskriver som musick-
ing, handlingens dimension. Om Skolverkets omformulering ändrar begrepp 
som musik och dans till att sjunga och att dansa, blir det ett större fokus på 
görandet vilket Asplund Carlsson m.fl. (2008) framhäver som viktigt för bar-
nens lärande. Holmberg (2014) beskriver att begreppen skapar en skillnad på 
vad som står i läroplanen och på det som faktiskt görs i förskolan.  
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6.2 Metoddiskussion 
Kvalitativa intervjuer med ljudinspelning är en tidskrävande metod. Det gäller 
både för att hitta informanter som vill avvara tid för intervjun, genomförandet 
och transkriberingen av det inspelade materialet. Under de få veckor examens-
arbetet skrivits, har metoden upplevts som tidskrävande. För att få en variation 
av uppfattningar i en fenomenografisk undersökning krävs att forskaren får en 
så bred variation som möjligt av sina informanters uppfattningar, därav krävs 
en efterspaning på vilka informanter forskaren kan tänkas kalla till intervju. I 
studien upplevde de flesta informanter det som intressant och spännande att få 
delta i studien, dock upplevde några obehag av att de skulle bli intervjuade. 
Efter information och stöttning, ansåg de sig ändå redo att genomföra inter-
vjun. Informanterna visade sig vara olika förberedda för att sätta ord på sina 
uppfattningar, främst uppfattningen av estetisk lärprocess. En förskollärare be-
rättade inför intervjun att hen inte visste vad begreppet betydde och därför 
googlat för att veta vad hen skulle prata om. Det ser jag som en förutsättning i 
undersökningen, att vi pratar om samma fenomen. Detta kan ses som en osäker 
punkt i studien, att jag inte med säkerhet vet att informanterna vet vad de pratar 
om. Detta blev en sak att ta i beaktande i analysarbetet, där en del av svaren 
fick sållas bort då det inte var relevant. En annan förskollärare frågade om hen 
kunde få intervjufrågorna i förväg, men nekades med förklararingen att jag 
ville undersöka hens erfarenhet av det område som presenterats. Tanken var 
att alla skulle ha samma förutsättning inför intervjuerna, bara taget från sin 
egen kunskap och erfarenhet. Inspelningarna var som sagt tidskrävande att 
transkribera, men ett bra och tillförlitligt material att använda vid resultatbe-
skrivning och diskussion. 

6.3 Slutsatser 
Förskollärarnas erfarenhet av att undervisa i musik som lärandemål visade sig 
vara begränsad. De förskollärare som har någon form av musikalisk utbildning 
visade en större förståelse och medvetenhet av vad musiken gör med barnet 
och hur vi kan undervisa didaktiskt i musikens olika lärandeformer. Vilket be-
lyser vikten av att fördjupade kunskaper i musik ger den bredd i musikunder-
visningen som barnen har rätt till och utvecklas av. Musikens intrinsikala värde 
kan ha olika betydelse för individer, vilket förskollärarnas utsagor styrker. En 
medvetenhet i barns upplevelser av musik förekommer på förskolorna, dock 
ofta utan en medveten didaktisk hållning. Att se spelandet, sjungandet, lyss-
nandet och dansandet till musik som en egen lärandeform, den existentiella och 
varandet i musikens magiska rum, kan ge en annan form av erfarenheter för 
barnen än de lärandeformer i musik som tidigare presenterats. 
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Studien visar att läroplansmålen i Lpfö 18 kan tolkas på olika sätt ute i försko-
lorna, där hälften ansåg att det ställer högre krav på förskollärarna och andra 
halvan ansåg att det nu blir mindre kravfyllt. Skolverket har därmed inte varit 
tillräckligt tydliga med vad formuleringen förskolan ska ge varje barn förut-
sättningar betyder, jämfört med den tidigare formuleringen förskolan ska 
sträva efter att varje barn. Vad skillnaden gör i praktiken ute i förskolorna är 
alltså svårt att svara på.  

Förskollärarna uttrycker att de vill ha mer kompetensutveckling inom estetik 
och efterfrågar kurser och workshops inom de estetiska ämnena. Min uppfatt-
ning är att de som anser att estetiken är självklar inom förskolan, även tror att 
kunskaperna är självklara. Men många förskollärare uttrycker att de önskar 
specifika kunskaper inom flera estetiska ämnen. För att kunna nå en bredare 
kompetens i estetik inom förskolan, skulle förskolorna behöva utnyttja de re-
surser som finns inom personalstyrkan på de olika arbetsplatserna. Om vi ut-
nyttjar de specialkompetenser som finns hos förskollärare och barnskötare, kan 
förskolan genomföra en utbildning med fördjupad kunskap. Precis som en för-
skollärare i intervjuerna uttryckte; att det är mer värde i undervisningen för 
barnen om det finns glädje i det som undervisas. Glädjen hänger ofta samman 
med intresse och kunskap inom ämnet och som då kan förmedlas professionellt 
till barnen. Jag ställer mig då frågande till om det är realistiskt att förskollä-
rarna ska vara professionella inom samtliga ämnen? Eller om förskolan, likt 
grundskolans lärare, ska ämnesspecialisera sina lärare för att barnen ska kunna 
få en djupare kompetens i ämnesdidaktiken? Jag anser att det är värt att tänka 
på för framtidens förskola och förskollärare. 

Statusfrågan som kan kallas för hierarkisk mellan de teoretiska och praktiska 
ämnena behöver diskuteras för de estetiska ämnenas framtid i förskolan. Där 
frågan blir vilka som ska skapa förutsättningarna för barnen att utveckla sina 
förmågor inom estetik, om inte arbetslaget besitter den kompetens som efter-
frågas och kompetensutveckling inom estetik är svår att få tag på? 

6.3.1 Vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att se hur utvecklingen av mu-
sikundervisningen kommer att påverkas av den reviderade läroplanen 2018. 
Hur det estetiska läroplansmålet kommer att tolkas i förskolorna? Arbetar för-
skollärarna mer med musik och estetiska lärprocesser? Eller har omformule-
ringen inte någon inverkan på val av aktiviteter och tillgänglig materiel i den 
fria leken i den dagliga verksamheten? För ett bredare perspektiv på hur det 
ser ut på förskolorna i Sverige, skulle en kvantitativ undersökning vara intres-
sant. Är det någon skillnad mellan kommunerna, om och hur musikundervis-
ningen är utformad?  
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Flera av de intervjuade förskollärarna uttryckte att de efter arbetslagets genom-
gång av läroplanen såg att de ”fått med” målen med de estetiska ämnena i de 
aktiviteter de gjort. Här väcktes en nyfikenhet hos mig om hur förskollärarna 
använder läroplanen i sitt arbete? Används den som grund för planering inför 
undervisningstillfällen? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Information om studien:  

Estetisk lärprocess i förskolan. 

Mitt namn är Marie Bryggegård och jag studerar termin 6 på förskollärarpro-
grammet vid Karlstads Universitet. Jag skriver en C-uppsats om förskollära-
res tankar om estetiska lärprocesser och musik som målstyrd undervisning. 

Du kommer att få delta i en intervju, där jag kommer att ställa ett antal frå-
gor som kommer att spelas in tills materialet blivit transkriberat, därefter ra-
deras ljudfilen. Undersökningen är konfidentiell genom att ingen obehörig 
kommer att få ta del av materialet. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 
ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan åter-
kallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant 
sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras 
till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 
universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gra-
tis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning el-
ler att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet 
att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsom-
budet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Genom detta informationsbrev är du tillfrågad att delta i studien och har 
därmed gett ditt samtycke. Har du några frågor kontakta mig eller min hand-
ledare. 

Kontaktuppgifter: 
Student: Marie Bryggegård 
07X-XXX XX XX 
Email 

Handledare: Cecilia Parsberg, Universitetslektor. 
Email 



”Estetisk lärprocess är ju allt”  Marie Bryggegård 

45 

 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien:  

Estetisk lärprocess i förskolan. 
 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-
bryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkän-
ner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

................................................  
Underskrift  

 

................................................            ................................................. 
Namnförtydligande                                  Ort och datum  

 

☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet be-
handlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstift-
ning och lämnad information.  

 

Kontaktuppgifter: 

Student: Marie Bryggegård 
07X-XXX XX XX 
Email 

Handledare: Cecilia Parsberg, Universitetslektor 
Email 
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Bilaga 3  

Intervjufrågor 

Estetisk lärprocess i förskolan 

Jag kommer nu att ställa ett tiotal frågor till dig om musik och estetiska lärpro-
cesser. Jag önskar att du svarar så utförligt du kan på varje fråga.  
Känns det ok? 

 

Inledningsfrågor: 

1. Hur många år har du arbetat som förskollärare i förskola? 
2. Vilken ålder har barnen du arbetar med? 
3. Har du någon musikalisk utbildning? 

 

Huvudfrågor: 

1. Vad är musik för dig? 
2. Hur undervisar du i musik som ett eget lärandeobjekt? 
3. Vad är ditt syfte i den undervisningen? 
4. Hur ofta utförs musikundervisningen? 
5. Vad är en estetisk lärprocess för dig? 
6. Hur arbetar du med estetiska lärprocesser i förskolan? 
7. Vad innebär den nya formuleringen om de estetiska ämnena i  

Lpfö 18 för dig? 
8. Vilka förutsättningar behövs för att du ska kunna undervisa mer mu-

sik i förskolan? 

 

Avslutningsfrågor: 

1. Har du någon dokumentation eller processprotokoll jag kan få ta 
del av? 

2. Har du något du vill tillägga? 
 


