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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera förskollärares föreställningar och 

resonemang om musik i relation till estetiska lärprocesser i förskolepraktiker. Under-

sökningens metod utgår från den kvalitativa forskningsintervjun. Det empiriska materialet 

består av intervjuer med tio förskollärare. Teorival tar avstamp i Eisners (1974) myter och i 

Molander (2009) och Burmans (2014) teorier om estetiska lärprocesser. Det är utifrån dessa 

teorier jag genom abduktivt förfarande utformat en analysmodell. Resultatet visar att 

förskollärarna ser musik som ett ämne som dels behöver styras, dels är till för att utveckla 

andra kompetenser än det musikaliska. Angående dessa föreställningar om musik i relation till 

estetiska lärprocesser visar resultatet att det reproducerande arbetet i förskolan är 

överrepresenterat och att det praktiska arbetet slutar vid ett görande. Förskollärarna reflekterar 

och lyfter inte görandet vidare för att barnet ska kunna skapa något nytt, alternativt. Min 

tolkning av detta resultat är att förskollärarna i studien inte har tillräcklig musikalisk och 

musikdidaktisk kunskap för att kunna arbeta med musikaliska kvaliteter och instrumentspel i 

relation till estetiska lärprocesser. 

Nyckelord: musik, förskola, estetiska lärprocesser 

 

Music and aesthetic learning processes in preschool pedagogy 
The purpose of this study is to investigate and analyse preschool teachers views and ideas 

Regarding music in relation to aesthetic learning processes in preschool pedagogy. The 

method of this study is based upon the qualitative research interview. The empirical material 

consists of interviews from ten preschool teachers. Choice of theory derives from Eisner´s 

(1974) myths and Molander´s (2009) and Burman´s (2014) theories regarding aesthetic 

learningprocesses. I have, based on these theories, created a model of analysis through an 

abductive procedure. The result shows that preschool teachers view music as a subject that 

partly needs to be controlled, partly exist as a means of developing other competences than 

musical. Regarding these ideas about music, in relation to aesthetic learning processes, the 

result shows that reproductive work in preschools is over represented, and practical work 

stops at simply “doing”. Preschool teachers do not reflect and give prominence to “the doing”, 

in order for the child to be able to create something new, alternative. My interpretation of the 

result is that the preschool teachers in this study do not have enough musical didactic 

education and musical knowledge, in order to work with musical qualities and instrument 

playing in relation to aesthetic learning processes. 

Keywords: music, preschool, aesthetic learning processes 
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1 Inledning  
1976 när jag var sex år gammal fanns det inget som hette förskoleklass utan istället något som 

hette lekskola. Dit fick alla barn som var sex år komma, för att träffas och socialisera sig med 

andra barn i samma ålder oavsett om föräldrarna arbetade eller var hemma. Detta var frivillig 

verksamhet och den var inte styrd av någon statlig läroplan. En morgon när vi satt oss för att 

ha morgonsamling utropade fröken: 

–Vet ni vad jag såg i vårt kök? 

–Nää, sa vi.  

–Jo jag såg en elefant som red på en gök! 

Wow, tänkte jag, det är inte klokt vad fröken fått vara med om och bilderna i mitt huvud satte 

genast igång att snurra. Desto mer de inre bilderna växte fram desto mer fantastiskt tyckte jag 

det var. När fröken sedan tog fram gitarren var jag nästan sprickfärdig av nyfikenhet. Fröken 

började spela och sjunga;  

 
Jag såg en elefant som red på en gök, tidigt i går morse i vårat kök, jag såg en elefant som red på 

en gök, ja det är nästan sanning. Tro´t, tro´t, trot om ni vill, tro´t trót trót om ni vill, jag det är 

nästan sanning. (Victoria Kahn, 1966) 
 

Aha, nu började det gå upp för mig att fröken bara hade skojat med oss, men detta gjorde inte 

min upplevelse mindre, utan jag sjöng med i sången för full hals och tyckte det var underbart. 

Jag kommer ihåg min längtan efter att få hitta på en egen vers om vad jag själv hade sett på 

morgonen men den möjligheten gavs inte vid det tillfället. 

Jag var bara sex år, men denna upplevelse har följt med mig som musiklärare och som 

lärarutbildare. Jag tror att vi kan skapa livsupplevelser för våra barn/studenter genom estetiskt 

handlande vilket sedan kan påverka deras kreativitet och fantasi på ett plan som vi ofta inte 

kan föreställa oss.  

Jag har även ett annat minne från lekskolan och det är när vi ska sätta upp en ”musikal” 

som vi ska visa våra föräldrar. I musikalen fanns tre huvudroller; Lisa, Olle och sedan 

kycklingen ”Gullfjun”. Många flickor ville vara Lisa, (på den tiden var det otänkbart att en 

pojke skulle vara Lisa) så även jag men rollen blev tillsatt av en annan flicka och då var den 

stora frågan: Vem skulle vara ”Gullefjun”?  Det fanns ingen som ville det och därför 

bestämde fröknarna att jag skulle vara det. I efterhand förstår jag att de förmodligen visste att 

jag inte skulle våga säga emot, jag var den snälla flickan. När så föreställningen skulle äga 
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rum stod jag där i en gul dräkt gjord av kräppapper som fladdrade överallt och sjöng solo. 

”Det var en kyckling som hette Gullefjun…”. För mig var detta en hemsk upplevelse eftersom 

jag var mycket obekväm med solosång och dessutom inte gillade dräkten. Efter denna hemska 

upplevelse har jag aldrig använt sången ”Gullefjun” med mina elever i förskola och skola. Jag 

har varit noggrann med att inte utsätta barn för sådant som skulle kunna upplevas kränkande. 

Tyvärr tror jag att det finns många som har liknande upplevelse från förskola och skola. 

Lyckligtvis var jag redan fångad av musikens möjligheter så den negativa upplevelsen 

påverkade inte mitt karriärsval.   

När jag 1994 efter genomgången musiklärarutbildning vid Örebro musikhögskola började 

arbeta med barn i förskola och grundskola och sedermera som lärare i bland annat 

universitetskursen Estetiska lärprocesser brukar jag ha dessa olika upplevelser i åtanke.   

Jag vill genom musikaliska upplevelser skapa lust, kreativitet, väcka nyfikenhet och 

känslor med hjälp av musikens kraft och möjligheter på samma sätt som jag fick uppleva.   

Men jag är även medveten om den negativa effekten en påtvingad musikalisk upplevelse kan 

ha. Jag brukar inleda kurserna med dessa två berättelser för att rama in vad musik kan vara 

när det är som bäst och när det istället har en negativ effekt.  

För tjugo år sedan när jag började arbeta var det ingen som talade om estetiska 

lärprocesser, men på senare år är det ett mer använt begrepp. Jag har börjat fundera, var min 

upplevelse med ”göken” en estetisk lärprocess?   

Denna fråga växte och som lärarutbildare upptäckte jag ett behov av mer kunskap om 

estetiska lärprocesser i förskolepraktik. Det blev därför relevant för mig att göra följande 

undersökning.   

 

1.1 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens inledning, vill jag ge en förförståelse för mitt intresse av musiken i förskolan. I 

kapitel 2, bakgrund, ger jag en överblick över förskolans styrdokument samt hur estetiska 

lärprocesser presenteras i lärarutbildningar och i tidningen, ”Förskolan”. Därefter i kapitel 3, 

följer syfte och frågeställningar och sedan en genomgång i kapitel 4 rörande aktuell forskning 

relaterat till musik i förskola, estetik och estetiska lärprocesser. Kapitel 5 är en redogörelse 

över de teorier och begrepp jag använder mig av i min analys som sedan utmynnat till min 

egen kombinerade analysmodell. I kapitel 6 redogörs och argumenterar jag för de 

metodologiska övervägande jag gjort vad gäller intervju, etiska överväganden samt analys. 

Nästa kapitel beskriver studiens resultat i relation till intervjuerna och i kapitel 8 diskuteras 
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resultaten i relation till teorin samt egna reflektioner och tidigare forskning. I samma kapitel 

sker även en kritisk granskning av studien som följs av förslag till vidare forskning.   

 

2 Bakgrund 
Estetiska lärprocesser är ett relativt modernt begrepp som det helt klart finns ett intresse runt. 

Begreppet används både inom ”teoretiska” som ”praktiska ämnen”. I denna uppsats kommer 

jag att intressera mig för estetiska lärprocesser, främst med inriktning mot musik i förskolans 

praktik. I bakgrunden som följer vill jag ge en inblick i förskolans styrdokument och hur 

estetiska lärprocesser presenteras och diskuteras i lärarutbildningar och i media.   

2:1 Läroplan att förhålla sig till  
Förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010) ska ge riktlinjer och mål till förskolans 

verksamhet. I relation till estetisk verksamhet står det i Lpfö bland annat:  

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 
(Lpfö 98, s. 7) 

I den svenska förskolans läroplan används inte begreppet estetiska lärprocesser. Där talas 

istället om estetiska uttrycksformer, estetiska aspekter och skapande processer. Lärandet ska 

ske genom kommunikation och skapande där de estetiska uttrycksformerna musik, sång, 

rytmik, bild, dans, rörelse och drama såväl som skrift- och talspråk ska finnas som både 

metod och innehåll i förskolans verksamhet. Det är genom dessa uttrycksformer barnen 

erövrar kunskap. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former som 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation 
och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskaper genom lek, socialt 
samspel, utforskande oh skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 
Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande. (Lpfö 98, s. 6-7) 

 

Kunskap beskrivs som något barn erövrar genom olika arbetssätt där bland annat fakta och 

färdigheter behöver samspela och där valet av aktiviteter ska styras utifrån vad barnet visar 
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intresse för. Lpfö 98 har hämtat inspiration från bland annat Deweys läroplan (Stensmo, 

1994) som bygger på att det är utifrån barnets intressen undervisningen eller lärandet ska ske. 

Barnet ska genom praktiskt och teoretiskt lärande få bearbeta sin omvärld och lärandet ska ses 

som ett helhetsskapande för barnet. Eftersom barnet inte kan uppfatta och urskilja olika 

ämnen måste barnets lärande konstrueras i ett sammanhang som skapar en helhet (Stensmo, 

1994). Learning by doing är Deweys begrepp som även detta går att utläsa i Lpfö 98 då 

”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet” tillsammans ska skapa en helhetsbild för barnet 

(Stensmo, 1994, s.184). I Lpfö 98 står att barnen ska ”få hjälp att känna tilltro till sin egen 

förmåga” så att de kan ”bilda sig” med hjälp av bland annat de estetiska aspekterna. Vidare 

går att läsa: förskolans strävan är att varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga, att förmedla 

upplevelser, tankar i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama” (Lpfö 98, s.10). Det är arbetslaget uppgift att se till att barnet dessutom utvecklar sin 

förmåga att:  

 Kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med 

 hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer. (Lpfö 98, s.11)  

Lpfö 98 är enligt mig otydlig om vilka de estetiska uttrycksformerna är eftersom de på sidan 7 

specificeras som ”bild, sång musik, drama, rytmik, dans och rörelse” medan det i citatet ovan 

går att läsa ”bild samt estetiska och andra uttrycksformer.” Detta skulle kunna tolkas som att 

bild inte alltid inkluderas i estetiska uttrycksformer. Just begreppsanvändningen, ”bild samt 

estetiska och andra uttrycksformer” och tvetydigheten vilka ”ämnen” som ingår i detta gör det 

relevant att undersöka begreppet estetisk lärprocess i just förskolekontext. 

2.2 Estetiska lärprocessers framväxt inom 

lärarutbildningar 
Tack vare att lärarutbildningsreformen 1999 (SOU, 1999:63) lyfte fram vikten av estetiska 

ämnen infördes obligatoriska konstnärliga estetiska kurser för alla blivande lärare oavsett 

åldersinriktning eller ämne. Den senare lärarutbildningsreformen (2009/10:89) har däremot 

verkat i motsatt riktning och istället minskat utrymmet för de estetiska ämnena (Lindgren & 

Ericsson, 2013).  

Praktiska och estetiska lärprocesser dyker upp i nya lärarutbildningen (2011) och används 

som ett begrepp i högskolans utbildningsplan för förskollärare och i fristående kurser vid 

universitet och högskolor. På till exempel Linnéuniversitets förskollärarutbildning finns en 
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obligatorisk kurs på 7.5 hp som kallas estetiska lärprocesser. Det är i denna kurs blivande 

förskollärare förväntas förvärva praktiska och teoretiska kunskaper i och ämnena bild, musik, 

drama, rörelse, dans samt kunna sammanföra dessa i estetiska lärprocesser. Eftersom kursen 

endast är fem veckor och innehållet både är praktisk övning och teori inom ämnena menar jag 

att följden blir att studenterna endast får skrapa på ytan till kunskap om bild, musik, drama, 

rörelse, dans. Någon fördjupning i och om estetiska lärprocesser är svårt att hinna med.   

Det finns dock lärosäten som framhåller vikten av estetiska ämnen i utbildningen (Centrum 

för de humanistiska ämnenas didaktik). Vid Stockholms universitet finns numera en 

forskargrupp i estetiska lärprocesser (Von Schantz, och Thorgersen & Österlind) och vid 

samma universitet har man byggt anpassade lokaler för att främja estetisk kompetens och 

utveckling (Lärarnas tidning). På Södertörns högskola finns estetiska lärprocesser i de flesta 

kurser i förskollärarutbildningen. Tanken är att dessa ska följa utbildningen som en röd tråd 

för att även integreras i de mer teoretiska ämnena som till exempel matematik (Södertörns 

högskola). På Malmö högskola har man utvecklat en musikprofil i förskollärarutbildningen 

vilket innebär att musiken läses parallellt genom hela utbildningen (Malmö högskola).   

  I en studie om estetisk verksamhet i lärarutbildningar har Lindgren och Ericsson (2013) 

undersökt hur lärarutbildningar sedan den senaste lärarutbildningsreformen (1999) legitimerar 

den estetiska verksamheten. De har identifierat fyra olika strategier för detta:  

1) kommunikativ kompetens, 2) praktiska färdigheter, 3) terapi och personlig utveckling, 4) 

relativisering av kvalitet. Inom den kommunikativa kompetensen handlar det om att utveckla 

verbala och skriftliga färdigheter. Att kunna formulera sig kring de estetiska ämnena och 

estetikbegreppet prioriteras då arbetet med praktiska kunskaper anses förlegat. Inom praktiska 

färdigheter är praktiska kunskaper viktiga för att kunna förmedla ett hantverk. Det är främst 

lärarutbildare i musik som trycker på vikten av hantverkskunnandet. Det finns en dikotomi 

mellan praktik och teorin där praktik anses vara det viktigaste. Inom terapi och personlig 

utveckling är målet att studenten ska känna sig trygg i sig själv och ha tro till sin egen 

förmåga. De estetiska ämnena beskrivs som terapeutiska redskap där ämneskunskaper är 

underordnade ledarskap och social kompetens. Inom relativisering av kvalitet vill man 

övertyga studenten om att man inte behöver vara expert, det går bra ändå. Läraren ska våga 

använda sig av estetisk verksamhet även om den har bristande kompetens. Kvalitetsbegreppen 

försvinner där det inte finns några rätt eller fel. Lindgren och Ericsson (2013) skriver att det 

gemensamma för dessa fyra diskurser är en bredare kunskapssyn där den ämnesspecifika 

kunskapssynen ersatts av behovet av en legitimering för att behålla de estetiska ämnenas 

position inom lärarutbildningen. Jag menar att det i sig skapar en problematik där 
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förskollärarna i sin profession kan få svårt att uppfylla läroplansmålen. Lärarutbildningens 

generella användning av begreppet estetiska lärprocesser som legitimering för att behålla de 

estetiska ämnenas position, gör det relevant att undersöka relationen mellan det breda 

begreppet estetiska lärprocesser och det mer ämnesspecifika begreppet musik. 

 

2.3 Estetiska lärprocesser – ett svårdefinierat begrepp 
I en serie artiklar i tidningen ”Förskolan” skrivs om begreppet estetiska lärprocesser som 

ett till synes svårdefinierat begrepp.  

Wiklund diskuterar begreppet estetiska lärprocesser utifrån ett globalt perspektiv, där han 

anser att kommunikation och kunskap är föränderlig och syftar på till exempel internetbaserad 

överförd kunskap. Wiklund menar att vi måste diskutera begreppet med utgångspunkt i den 

tid vi lever i och därför är estetiska lärprocesser och vetenskapen föränderliga. Genom 

estetiska lärprocesser utvecklas både elev och lärare genom praktiskt, reflekterande arbete i 

samarbete med andra. I detta samarbete synliggörs andra människors olika förståelse av 

världen. Wiklund menar att, eftersom människan fått alla sinnen ska dessa också användas för 

att ge eleven en helhetsbild av kunskapsbildandet (Claesdotter, 2010). Larsson (n.d) stämmer 

in i resonemanget då han anser att begreppet behöver få vara öppet och föränderligt och 

därför inte heller blir definierbart. För att närma sig begreppet menar Larsson att estetiska 

lärprocesser är ”en icke konventionell metod för lärandet baserat på upplevelser som kan 

skönjas av våra sinnen” (Larsson, n.d, s. 4).   

Hugardt poängterar vikten av att varje ämne har ett egenvärde i sig. Han anser att 

begreppet estetiska lärprocesser är ”flummigt” och därför nästan omöjligt att beskriva. 

Hugardt ser estetiska lärprocesser som möten och upplevelser, en möjlighet att gifta ihop detta 

med andra ämnen. Han anser dock att det finns en risk att estetiska lärprocesser legitimeras på 

grund av att det betraktas som något fint och kan främja annat lärande. Som till exempel, 

genom att använda musik blir barnet bättre i matematik (Dzedina, 2010).   

 Marner anser att begreppet estetiska lärprocesser passar in i förskolans verksamhet, 

eftersom förskolan inte är och inte ska vara ämnesindelat. Marner menar att vi ska akta oss för 

att implementera detta begrepp som ett ämne, eftersom det skulle kunna utarma den 

ämnesspecifika kunskapen och ämneskompetensen hos läraren, då läraren istället endast 

skulle behöva kunna lite om varje ämne. Risken är att ämnena sätts under ett slags 

”paraplybegrepp” (Nordenlöw, 2011). I Norge nämns inte de estetiska ämnena som egna utan 

definieras som ”konst, kultur och kreativitet”. I Norge ingår musik i ämnesgruppen ”estetiska 
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ämnen” i skolan och liksom i Sverige även i lärarutbildningen (Angelo och Saether, 2014, s. 

124). Detta anser Marner är olämpligt eftersom varje ämne kräver sin komplexa 

ämneskunskap (Nordenlöw, 2011).   

Uppenbarligen är begreppet estetiska lärprocesser ett svårdefinierat begrepp, trots detta 

används det inom förskollärarutbildning, vilket gör det relevant att ytterligare försöka 

fördjupa förståelsen av begreppet, framförallt i relation till förskolepraktik. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Vid förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet finns en obligatorisk kurs vid namn 

”Estetiska lärprocesser i förskolan”. Denna kurs inkluderar undervisning i de estetiska 

ämnena bild, musik, drama och rörelse och det är utifrån dessa ämnen som studenterna 

förväntas kunna iscensätta/gestalta en estetisk lärprocess som ska kunna äga rum i en 

förskolepraktik. Som musiklärare i denna kurs var det i introduktionen jag märkte att 

problemen började torna upp sig. För att kunna möta studenterna i relation till kursinnehållet 

behövde jag mer kunskap, dels om verksamma förskollärares relation till musik, dels deras 

resonemang om relationen mellan musik och estetiska lärprocesser. 

  

Syftet är att undersöka och analysera förskollärares föreställningar och resonemang om musik 

i relation till estetiska lärprocesser i förskolepraktiker.   

 

 För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Vilka föreställningar har förskollärare om musik i förskolan?  

 

• Hur resonerar förskollärare om musik i relation till estetiska lärprocesser? 
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4 Tidigare forskning 
Som sökord till tidigare forskning användes estetiska lärprocesser, musik, förskola. Dessa tre 

i kombination gav inte några träffar varpå jag sedan sökte: 

• förskola – musik 

• estetiska lärprocesser- musik 

• förskola – estetiska lärprocesser  

Sökningarna gjordes i One Search, Google scholar, Libris, Diva, World Cat, Eric ebesco.  

En genomgång av tidigare forskning visar att min studie har relevans, det finns ett hål att fylla 

vad gäller treuddigheten musik, förskola och estetiska lärprocesser. Det finns dock en viss 

forskning och nedan presenterar jag tidigare forskning om musik i förskolan vilket följs av 

estetikbegreppet och estetiska lärprocesser. Jag har avgränsat mig genom att endast presentera 

skandinavisk forskning med anledning av att förskolepraktiken i denna undersökning är i 

fokus. Utomskandinaviska förskolor skulle kunna innebära en annan förskolekontext vilket 

sätter min studie ett annat perspektiv.    

4.1 Musik i förskolan 
 I Lpfö (98) framhävs vikten av språkutveckling och Uddèn (2001) lägger i sin avhandling ett 

barnperspektiv och lyfter där fram ordet musisk snarare än musik. Uddén menar att den 

grundläggande orsaken till att människan är musisk är språkdriften och genom ett dagligt och 

naturligt arbete med språklek, rytmisk framställning och visor skulle barnet kunna utveckla 

sin tankeförmåga, moderspråk och läsutveckling. Uddén menar också att om man arbetar med 

musiska former på ett medvetet sätt utvecklar barnet sin rytmiska förmåga och sin sångröst.  

 Holgersen (2002) fokuserar på barns deltagarstrategier under musikaktiviteter. Han lyfter 

fram att förskolebarn utvecklar uttrycksformer och tillvägagångssätt för deltagande i 

musikstunder med hjälp av både det estetiska och sociala samspelet. Holgersen kommer fram 

till att dessa deltagarstrategier styrs av det barnet anser ge dem mening och därför ska all 

musikalisk verksamhet vara planerad utifrån vad barnen finner meningsfullt. Still (2011) 

menar att barnen visar stort intresse för rytminstrument, vilket gör det relevant att i 

föreliggande studie bland annat undersöka huruvida rytminstrument används i 

förskolepraktiken. Still (2011) har utifrån ett konstruktivistiskt och sociokulturellt syn på 

lärandet undersökt småbarns-avdelningars planerade musikaktiviteter utifrån barnvisornas 

texter och melodier, instrumentanvändning och musikens grundelement. Still menar att 

barnen inte har inflytande över valet av sånger och att innebörden av sångtexter inte 
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uppmärksammas medan vid instrumentspel uppmärksammas både instrumentkännedom och 

hantering av instrumentet. Liksom Lindgren (2006) och Holmberg (2014) som menar att 

musiken blir en hjälp för att lära andra kompetenser, kommer Still fram till att förskollärarna i 

högre utsträckning skulle kunna arbeta med musikens kvaliteter istället för att lägga fokus på 

språk- och social förmåga. I en etnografisk studie om musik och språkutveckling i två 

förskolor upptäcker dock Ehrlin (2012) att pedagogerna i de undersökta musikförskolorna 

uppmärksamma barnen på akustiska och strukturella olikheter och likheter i musiken. I 

avhandlingen kommer Ehrlin fram till att musiken har en tydlig upplevelsefunktion i de 

undersökta musikförskolornas verksamhet.  

 Holmberg (2014) undersöker fenomenet musikstunder och dess figuration i förskolan med 

en utvidgad hermeneutisk ansats. Holmberg talar om musikskap, ett begrepp vilken 

representerar en övergripande syn på förskolans musikstunder som till största del 

representeras av sångsamlingar där barnen härmar förskollärarens rörelser. Begreppet består 

av tre spår, musikstundens rörliga innehåll- vad som händer, rörliga iscensättning- hur det 

händer och aktörers aktörskap. Holmberg kommer fram till att musikskap kan användas som 

ett centralt begrepp för att beskriva förskolans musikstunders didaktik. Musikskap blir ett 

centralt begrepp när Holmberg analyserar och beskriver förskolans musikstunders didaktik.  

  

4.2 Estetik 
Själva ordet estetik är ett begrepp som kommer från de gamla grekerna och betyder det 

sinnliga, det förnimbara. Ordet estetik används endast i Europa då utomeuropeiska kulturer 

använder andra begrepp för samma fenomen (Sundin, 2000). Nationalencyklopedin (NE) 

ringar in betydelsen genom fem punkter 

 1. Förnimmelsekunskap  

 2. Läran om det sköna och dess modifikationer, det sublima 

 3. Filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och    

 konstupplevelser, varvid ”Konst” används i vid mening och inkluderar bildkonst, litteratur,   

 musik, film, teater jämte estetiska objekt av skilda slag. 

 4. Empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska preferenser och 

 skönhetsupplevelser 

 5. Uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden och uttryck i konst, natur, vardaglig miljö 

 etc.  
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Av dessa punkter är det förnimmelsekunskapen jag menar i huvudsak kan relateras till 

förskolans praktik där lärandet bland annat ska ske genom estetiska uttrycksformer. Barnen 

erövrar kunskap genom sinnesintryck.  

 I föreliggande studie riktas blicken mot konstens estetik och det blir därmed intressant att 

visa på Stensmos estetiska uppdelningar (1994, s. 47) som berör just detta. 

 

• Metaestetik, handlar om att försöka förklara innebörden av estetiska begrepp som till 

exempel ”estetiskt värde, konst, skönhet”.  

• Normativ estetik där den estetiska värderingen är i fokus, som till exempel konstkritik. 

Denna behandlar estetiska verksamheter som skulptur, måleri, drama, musik och dans. 

Här finns även en pedagogisk relevans med syfte att förfina människans mening om 

vad som är vackert för att dessa ska kunna föra ”ett harmoniskt och vackert liv”.  

• Deskriptiv estetik inriktar sig på den psykologiska estetiska upplevelsen. Här pratar 

man om att uppleva ”det vackra”, ”det tragiska”, ”det komiska”.   

 

Dessa tre är intressanta var och en, men utifrån det estetiska arbetet i förskolan menar jag att 

det är den deskriptiva estetiken som är mest intressant. Genom att förskolläraren möjliggör 

estetiska upplevelser föds hos barnet känslor och reflektioner. Detta vill jag relatera till min 

upplevelse om ”göken i köket” där den deskriptiva estetiken upplevdes som komisk. 

 
Estetik och upplevelser hänger nära ihop. Estetisk aktivitet är själva mediet för upplevelse av världen. 

Förmåga till upplevelse måste tillägnas och utvecklas, och det är viktigt att hjälpa barn med att uppleva 

världen. (Angelo & Saether, 2014, s. 23) 

 

Sundin (2000) skriver att vårt sätt att använda begreppet avspeglar vårt sätt att se på världen. 

Sedan begreppet myntades har samhället förändrats och därför ska inte begreppet baseras på 

samhällen som inte längre finns. Det är därför viktigt att se och använda begreppet utifrån 

dagens samhälle.  

4.3 Estetiska lärprocesser 
Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) anser att när ett estetiskt möte har förändrat 

människans föreställningar, handlingar och tankar kan man tala om en estetisk lärprocess. 

Häikiö (2007), håller med om detta och menar att en estetisk lärprocess resulterar i en slags 

medvetande-förändring hos barnet som bidrar till meningsskapande och ett livslångt lärande. 
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Även Austring och Sörensen (2007) menar att en estetisk lärprocess har stor potential för att 

främja lärandet där barnet får träna sig i reflekterande seende. De förklarar begreppet som ett 

lärsätt där man via estetisk mediering omsätter sina intryck av världen till estetiska 

uttrycksformer. På uttryckssidan lär sig barnet själva formspråket och socialiseras därmed in i 

ett sammanhang, medan på intrycksidan lär sig barnet reflektera och kommunicera med sig 

själv och världen. Denna kommunikation uttrycker Aulin-Gråhamn och Thavenius som ”ett 

möte mellan egna personliga upplevelser, erfarenheter och kunskaper och andras” (2003, 

s.122). Estetiska lärprocesser kan också ses som ett arbetssätt som ger barnet en fördjupad 

kunskap om både materialet och om sig själv (Häikiö, 2007).  

 Det finns som sagt inte mycket tidigare forskning där alla tre delarna, musik, estetiska 

lärprocesser i en förskolekontext är representerade men det finns en lärobok om estetiska 

lärprocesser med inriktning mot musik och förskolebarn. I den framhåller Angelo och Saether 

(2014) vikten av att skapa och väcka nyfikenhet tillsammans med barnet i en dialog. Den yttre 

dialogen ska sätta känslor i rörelse och skapa impulser hos barnet. Dessa impulser ska sedan 

yttra sig genom spontana uttryck. 

  Som jag tidigare påvisat kan estetiska lärprocesser upplevas som ett odefinierat och 

komplext begrepp. För att kunna analysera hur förskollärarna resonerar kring musik i relation 

till estetiska lärprocesser har jag valt ut ett par teorier som ska hjälpa mig med detta. Dessa 

teorier är hämtade från Molander (1996, 2009) och Burman (2014), vilka inte specifikt talar 

om musik utan om estetiska lärprocesser med konstnärlig inriktning. Därför menar jag att det 

är motiverat att lyfta fram och synliggöra musiken i relation till dessa teorier. Av Molander 

(1996, 2009) och Burmans (2014) teorier har jag ritat två modeller som visar hur jag tolkar 

deras uppfattning gällande estetiska lärprocesser. De båda teorierna är egentligen ganska 

samstämda, men när jag analyserade var och en ansåg jag att de inte var tillräckligt komplexa 

för att kunna stå för sig själva i den kontext jag skriver om. Det var viktigt för mig att hitta en 

modell som kunde hjälpa mig att analysera den praktiknära empirin och därför har jag 

kombinerat de båda teorierna till en gemensam modell med hjälp av utvalda begrepp. Det är 

denna förklaringsmodell jag tänker använda som mitt analysverktyg. Jag inser att den kan 

uppfattas som förenklad och den gör inga anspråk på att vara heltäckande.     

 4.3.1 De praktiska kunskapstraditionernas kunskapssyn 
Kunskap är det som leder vidare till det bästa för människan. 

              (Molander, 2009, s. 246) 
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Molander har ett pragmatiskt synsätt och anser att mänskliga handlingar är en förutsättning 

för kunskap. Det är ”den levande kunskapen” och ”lärande i handling” han sätter i fokus. 

Molander beskriver kunskapsprocesser från yttre till inre värld. Människan tar genom sinnena 

intryck av den yttre världen och processar sedan dessa intryck för att avbilda den yttre 

världen, vilken bild då kan bli mer eller mindre riktig. En skapandeprocess eller läroprocess 

däremot är tvärtom, från inre världen till yttre välden. Med hjälp av dina sinnen förverkligar 

du sedan din idé (Molander, 2009). Molander talar om kunskap som en slags uppmärksamhet 

och ger exempel på detta utifrån en musikalisk uppmärksamhet. Först lär eleven sig 

uppmärksamma ett musikaliskt musicerande och kan genom det lära sig spela på samma sätt 

som någon annan spelar, alltså reproducerande. Detta tolkar jag som en kombination av teori 

och praktik, eftersom för att kunna reproducera ett spelande krävs en teoretisk kunskap om 

instrumenthantering och teknik. Utifrån denna kunskap och genom reflekterande samtal blir 

eleven medveten om hur eleven själv spelar, reproducerar. Därefter är eleven mogen att gå 

vidare och med ”egen kraft utveckla sig själv” (Molander, 2009, s. 242). Molander beskriver 

lärandet som en slags uppmärksamhet, där människan uppmärksammar och kopierar för att 

sedan reflektera och själv skapa något nytt och hitta en egen väg. Det är mellan teori och 

praktik som även reflektion måste finnas med för att kunna skapa något nytt. Utan reflektion 

skulle det inte komma någon läroprocess till stånd.   

Molanders (2009) utgångspunkt är att ”all konst är praktisk konst, eller förutsätter praktisk 

konst” (s. 237). Han diskuterar begreppet estetiska lärprocesser utifrån ett kunskapsfilosofiskt 

perspektiv och har utarbetat en kunskapssyn som han kallar ”de praktiska kunskaps-

traditionernas kunskapssyn” (s. 248). I den tar han avstånd från det reproducerande och menar 

att estetiska lärprocesser inte blir verklig kunskap så länge man grundar kunskap och 

skapande i representationstänkandet.  

 
Avbildningstänkande dominerar inom skolan och den akademiska världen. Fortsätter det att 

 dominera kommer öppningen av kunskapsvärlden mot estetiska lärprocesser bara eller i alla fall 
 främst att bestå i tal om (och bild av) ting, om konstnärliga objekt och lärprocesser, om upplevelser. 
 Tal om estetik och konst å ena sidan, fritt skapande å den andra är den dualism skolan redan i hög 
 grad reproducerar (Molander, 2009, s. 25). 

  

Molander påpekar att skolan gärna skiljer på det intellektuella och det praktiskt sinnliga, men 

istället för denna dikotomi så är Molanders tolkning av estetiska lärprocesser istället ett 

uttryck för ett gränsöverskridande arbete och då speciellt i relation till det traditionella arbetet 

i skolan.  
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Utifrån denna genomgång blir min tolkning av Molanders definition av estetiska 

lärprocesser som följer:  

 

 
 Figur 1. En modell av Molander (2009) estetiska lärprocesser.         

4.3.2 Estetisk dimension i allt vi gör 
Min andra teori kommer från Burman (2014) som anser att ”det finns en estetisk dimension i 

allt vad vi gör och därmed också lärandet” (s. 8). Burman menar likt Molander att en 

läroprocess sker när man lär sig något nytt eller fördjupar sina kunskaper. Vi deltar konstant i 

olika lärprocesser omedvetet och medvetet. För att bli medvetna om lärprocessen behöver den 

vara reflekterad, men oftast är det själva processen som är det viktiga oavsett om den är 

omedveten eller medveten (Burman, 2014).   

Burmans tolkning av estetiska lärprocesser är att genom möten med konstformer och 

genom det egna skapandet kan estetiska lärprocesser uppstå. Men för att kunskapen ska 

fördjupas behöver även reflektion komma till och det är då som estetiska lärprocesser 

fungerar som bäst.  

 

Estetiska lärprocesser rör sig på så sätt i en dialektisk rörelse mellan sinnlighet eller sensibilitet och 

 reflektion, mellan praktik och teori. En sådan spiral där kunskapen successivt vidgas och fördjupas 

 kan sägas vara själva grundrörelsen i de lärprocesser som vi benämner estetiska. (Burman, 2014, 

 s. 25) 
 

Här talar Burman om att estetiska lärprocesser bidrar till vidgad och fördjupad kunskap. För 

att ge en närmare förklaring till denna spiral använder han Aristoteles, nikomachiska etiken 
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och dess kunskapsformer. I den anser Burman finns tre viktiga ingredienser som bör ingå i en 

estetisk lärprocess; episteme, techne, fronesis. Episteme är det teoretiska som visar på 

”bestående sanningar” så här är det och det är vetenskapligt bevisat. Den är både mätbar och 

stabil. Techne är de praktiska kunskaperna som man förvärvat genom att pröva sig fram, en 

slags kombination av episteme och techne, ett ”produktionsredskap i förening med ett sant 

resonemang”. Fronesis handlar om omdömesförmåga, en slags klokhet som kommit till stånd 

genom episteme och techne och genom att kombinera de teoretiska och praktiska kunskaperna 

kan man ta genomtänkta beslut, vilket Burman definierar som vidgad och fördjupad kunskap 

(Burman, 2014). Dessa tre kunskapsformer menar jag även kan relateras till Lpfö: s  

kunskapsformer: ”fakta, färdighet, förståelse, förtrogenhet” (s. 6) där episteme relateras till 

fakta, techne till färdighet och fronesis till förståelse och förtrogenhet. Min tolkning av 

Burmans definition av estetiska lärprocesser ser ut som följer:  

 

 
  

 
Figur 2. En modell av Burmans (2014) estetiska lärprocesser. 

 

4.4 Myter om barns lärande i konstnärliga ämnen 
Elliot Eisner (1974) har identifierat sju myter inom skolan och förskolan som påverkar vårt 

sätt att förhålla oss till barns lärande i konstnärliga ämnen. Eisner är professor inom konst och 

pedagogik vilket gör att han främst har intresserats sig för dessa myter ur bildämnets 
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perspektiv. Trots att dessa myter är gamla är de inte inaktuella. Jag tänker använda myterna 

utifrån en övergripande språklig nivå det vill säga, jag läser ut andemeningen i texten och 

översätter myterna i relation till föreställningar om musik i förskolan. Detta tycker jag är 

motiverat då både musik och bild är estetiska, konstnärliga ämnen som tillsammans ingår i 

begreppet estetiska lärprocesser. Här följer en presentation av myterna samt Eisners 

uppfattning om dem. 

 

1. Barn ska lämnas till sina egna resurser 

Denna myt grundar sig i att många konstnärliga utbildare anser att barnet har medfödda 

konstnärliga förmågor som behöver få komma ut och spira. Om en vuxen styr och instruerar 

barnet för mycket kan detta hämma barnet i sitt skapande och därför få motsatt effekt. Läraren 

ska istället agera som en stödjande trädgårdsmästare som odlar genom att bidra med en bra 

miljö och med material så att barnet kan växa och utvecklas.  

Eisner (1974) skriver att detta tankesätt kan fungera som en hälsokur för vissa skolor där 

undervisningen är hårt styrd men att det inte finns något bevisat att barn skulle lära sig mer 

inom konst genom att hålla sig strikt till denna första myt. Istället anser han att barn behöver 

undervisas parallellt med barnets eget prövande och utforskande.  

 I förhållande till musikundervisningen i förskolan skulle detta innebära att barn skulle 

”lämnas ifred” för att själva få upptäcka och skapa musik. 

  

2. Konst är till för att utveckla kreativitet 

Denna myt grundar sig på synsättet att den huvudsakliga meningen med konst i utbildningen 

är att den utvecklar barnens kreativitet. Genom att barnet arbetar med konst utvecklas dess 

kreativitet men den ska inte nödvändigtvis användas för att bli bättre i konst utan istället 

användas för att bli bättre i andra ämnen. Konsten ses som ett redskap som ska hjälpa barnet 

att hitta sin medfödda kreativitet.  

Eisner (1974) sätter sig emot att utveckling av kreativitet enbart kan nås genom konsten 

och menar att genom rätt undervisning i andra ämnen så kan även dessa utveckla kreativitet. 

Därför blir det tokigt att motivera konsten genom att hävda att den utvecklar kreativitet när 

även ändra ämnen skulle kunna hävda detta. 

 I relation till musik i förskolan skulle då musikundervisningens mål vara att utveckla 

kreativitet. 
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3. Uppmärksamma processen, inte produkten  

Grundar sig i uppfattningen att det viktiga är processen och inte produkten.  ”Det är inte vad 

barnet gör, utan hur barnet gör det som är viktigt” (Eisner, 1974 s.15).  

Eisner (1974) anser att det vore naivt att framhålla det ena framför det andra eftersom båda 

är beroende av varandra, det finns ingen dikotomi i detta då vi inte är några tankeläsare så är 

det utifrån produkten vi kan tolka processer och utifrån processen vi kan tolka produkten. 

 I relation till musik i förskolan skulle det kunna betyda att förskolläraren anser det 

viktigast hur barnet arbetat med till exempel luciatåget och inte hur resultatet blev.  

 

4. Barn ser klarare än vuxna  

Grundar sig på synsättet att barn är ”oförstörda” de är inte avtrubbade utan öppna för intryck 

både i hjärna och hjärta medan vuxna har stängt dörrar för omedelbara intryck. Eisner skriver 

att en del lärare inom konst vill exkludera barn från vuxnas konst så att de kan behålla sin 

naivitet och spontana skapande.  

Eisner (1974) motsätter sig denna myt eftersom han anser att det tar åratal att träna upp sig 

i ett reflekterande seende. Han menar därför att läraren har en viktig roll att hjälpa barnen 

genom att ge dem verktyg för att göra djupare analyser. 

  I relation till musik i förskolan skulle det betyda att de vuxna förlitar sig på barnens 

förmåga att själva genom intryck kunna utveckla sin förmåga till musik. 

 

5. Barns konst bör inte utvärderas 

Denna myt grundar sig i synsättet att konst är en så personlig sak och därför ska den inte 

utvärderas av någon annan än konstnären och utefter detta kan man genom kritik istället 

hämma barnets kreativitet. Barn och vuxna ser världen genom olika ögon ska därför endast 

bedömas av barnet själv.  

 Eisner (1974) anser att konst i skolan ska slippa bedömning och kunskapsmätning eftersom 

det handlar om självutvecklande, men tycker att om man inte ger värdering på barns konst så 

tar man inget ansvar för barns konstutbildning och ger dem därmed inte möjlighet till 

utveckling. Han menar att det finns bra och dåliga sätt att ge barn respons på. Genom formativ 

värdering ges barnet möjlighet att utvecklas (Gerevall, 2008). Om barnet enbart möter beröm 

för något som den producerat, finns risken att barnet drar slutsats av att det inte är något 

viktigt hen gjort.  
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   I relation till musik skulle det kunna innebära att förskolläraren enbart värderar barns 

musicerande positivt.  

 

6. Verbal analys dödar konsten  

Denna myt grundar sig i synsättet att konst är en ”icke verbal aktivitet” och därför ska läraren 

inte verbalisera konsten eftersom det kan förstöra den. Istället ska diskussion ske genom 

visuellt skapande utan verbalisering. 

 Eisner (1974) skriver att genom att tala om konsten kan man finna aspekter i konsten som 

annars inte upptäcks, men att läraren då måste kunna tala om konst på ett ”insiktsfullt, 

poetiskt, och känsligt sätt”.  

 I relation till musik i förskolan skulle det innebära att musiken lämnas oreflekterad. 

 

7. Ju mer material desto bättre  

 Denna myt grundar sig i synsättet om att desto mer material och varierat material barnen får 

arbeta med desto mer lär de sig upptäcka.  

 Eisner (1974) hävdar att för mycket material istället kan göra små barn förvirrade och 

deras energi går då åt att försöka hantera de olika materialen, vilket innebär att de aldrig 

hinner reflektera över det estetiska och skapa något. Detta försvåras ytterligare eftersom man 

inom förskola och skola ofta också byter material och lägger fokus på själva aktiviteten 

istället för lärandet. Lärarna fokuserar på korta veckoprojekt där nytt material är i fokus. Detta 

gör att barnet inte hinner bekanta och träna sig på materialet och på så sätt inte heller uttrycka 

sig genom det. De små barnen är så fokuserade på att hantera det nya materialet att de aldrig 

får möjlighet till estetisk reflektion. Pedagogerna vet inte hur de ska kunna hjälpa barnet att 

komma till nästa nivå, den experimentella så därför introducerar de istället nytt material.  

 I relation till musiken i förskolan skulle det innebära att förskolläraren anser det viktigt för 

barnens lärande att tillhanda ha mycket instrument, sjunga många sånger och erbjuda ett 

varierat innehåll.   

   Sammanfattningsvis menar Eisner (1974) att det finns andra möjliga arbetssätt och 

synsätt som bör diskuteras än de som presenteras i de uppmärksammas myterna. Min studie 

avser dock inte att avtäcka vilka myter förskollärarna upprätthåller genom sina 

föreställningar. De används som ett analysverktyg för att förstå och analysera förskollärarnas 

föreställningar om musik. 
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6 Metodologiska överväganden 
I detta kapitel redogör jag för och resonerar om kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder och mitt val av undersökningsmetod. Därefter positionerar jag mig inom 

mitt undersökningsområde i förhållande till insider och outsiderperspektivet. Sedan redogör 

jag och diskuterar min urvals- och genomförandestrategi. De etiska övervägandena behandlas 

därefter och sist redogör jag för mitt abduktiva analysförfarande. 

6.1 Kvalitativ, kvantitativ metod 
Kvantitativa undersökningsmetoder används för att fastställa mätbar data och dess samband, 

medan kvalitativa undersökningsmetoder används för att tolka innebörder och meningar hos 

det studerade objektet (Widerberg, 2002). Eftersom jag i min undersökning frågar efter 

”människors förståelse för fenomenet” (Widerberg, 2002, s.17) kommer jag använda den 

kvalitativa intervjuformen som metod. Mitt val av metod stod mellan intervju, observation 

eller en kombination av de båda. Att både genomföra intervjuer och observationer var först 

det självklara valet för mig, men allt eftersom arbetet pågick blev jag övertygad om att enbart 

intervjuer skulle bli min undersökningsmetod. En orsak var att huvudintresset låg i att försöka 

ta reda på vilka föreställningar förskollärare har om musik i förskolan och hur förskollärare 

resonerar om musik i relation till estetiska lärprocesser. Det var alltså inte hur jag tolkade 

deras uppfattning genom att observera hur de arbetade med musik. Om jag hade observerat 

musikaktiviteterna ansåg jag att det fanns en risk att mina observationer hade färgat min 

tolkning av förskollärarnas intervjusvar. Det skulle kunna bli en konflikt mellan min 

uppfattning och förskollärarnas. En annan orsak var att jag är ute efter att upptäcka och tolka 

innebörder, nyanser och företeelser och dess processer och strukturer (Starring, 2009).  

6.2  Intervju 
Syftet med studien är att undersöka och analysera förskollärares föreställningar och 

resonemang om musik i relation till estetiska lärprocesser i förskolepraktiker. Jag vill förstå 

estetiska lärprocesser ur de intervjuandes eget perspektiv utifrån deras levda vardagsvärld. 

Intervjun ser jag liksom Björndal (2009) som ett samtal mellan människor. Forskarens roll är 

att producera kunskap genom dialog med intervjupersonen, ett socialt samspel (Kvale & 

Brinkman, 2014). Jag har valt den halvstrukturerade intervjun, vilken tillåter informanterna att 

fritt med egna ord beskriva sin egen upplevelse av ämnet (Kvale & Brinkman, 2014). Jag vill 

få fram omfattande information med hjälp av mina frågeställningar (Bjørndal, 2009). Därmed 
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ville jag ha en intervju som var strukturerad i den form att jag hade färdiga frågor (se bilaga,1) 

som rörde sig inom temat för problemformuleringen. Men jag ville även ha möjlighet att 

ställa följdfrågor utefter hur samtalet fortlöpte (Bjørndal, 2009). Det går då inte att ha samma 

följdfrågor till varje informant eftersom de efterföljande frågorna behöver anpassas till 

informantens förförståelse. Det ställer höga krav på intervjuaren och en viss fingertoppskänsla 

(Bjørndal, 2009). 

6.3 Insider och outsider 
Efter 20 år som musiklärare på skolor och förskolor, där jag varit den pedagog som utarbetat 

och genomfört musikstunder är jag en insider i praktiken, men samtidigt en outsider inom 

forskningsområdet samt delvis inom förskolekontexten. 

 Som insider har jag redan mycket information som jag annars skulle behöva göra i en 

omfattande förstudie dessutom har jag möjlighet att upptäcka aspekter av musiken och 

kulturen som för en outsider skulle vara svåra att se (Hermansson, 2003). En annan aspekt är 

att jag som outsider kanske skulle få svårt att tillhandahålla insiderinformation som är 

tillförlitlig och rättvisande. En nackdel skulle kunna vara att jag eventuellt redan har 

förutfattade meningar om forskningsmaterialet eftersom jag är involverad i mina egna 

förskolor och musiksamlingar. Å andra sidan riskerar jag att missa aspekter som för mig som 

insider anser är självklara, men för en outsider blir tydliga (Hermansson, 2003). Den faktorn 

går inte att förbise, men jag anser att fördelarna överväger eftersom jag har ett genuint 

undersökningsintresse inom detta område och tror att jag ändå kan vara en observatör med en 

vetenskaplig attityd (Aspers, 2007).  När det gäller intervjuer har jag försökt ställa frågor med 

”nollställda ögon” Men trots det går det inte att förbise att mina intryck ställs i relation till 

mina tidigare erfarenheter och till min yrkeskunskap. När jag formulerade intervjufrågorna 

var jag uppmärksam över riskerna att ställa frågor som var ledande eller jag redan visste 

svaret på.   

6.4 Urval  
Som jag tidigare skrev så har jag arbetat med musik på olika förskolor i min hemstad. När jag 

skulle välja ut förskolor för min undersökning beslutade jag mig för att inte välja sådana där 

jag tidigare arbetat, eftersom jag ansåg att jag var allt för mycket insider där och skulle på så 

sätt inte få några ofärgade svar. Jag ville inte heller göra intervjuerna i förskolor där de har 

musikprofil eller estetisk profil eftersom jag är intresserad av att se en allmän uppfattning om 
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estetiska lärprocesser i relation till musik. Min urvalskategori består därför av förskollärare 

som använder sig av musik på förskolan.  

 För min studie har jag tänkt intervjua tio förskollärare och jag ställde mig frågan; Skulle 

det vara en nackdel om dessa arbetar inom samma kommun? Jag kom fram till att det kunde 

vara en nackdel för studien då det kanske visar sig att alla utbildat sig på samma lärosäte. 

Innehållet i de estetiska kurserna skiljer sig beroende på utbildningsort (Ericsson & Lindgren, 

2013). De har eventuellt också erbjudits samma fortbildning inom kommunen och på så sätt 

skulle deras uppfattning om estetiska lärprocesser i relation till musik kunna vara färgade 

därefter.   

 Min tänkta urvalsstrategi där informanterna ungefär skulle vara jämnt fördelade över tre 

kommuner fick jag överge då det visade sig vara svårt att hitta informanter som arbetade med 

musik och hade tid att bli intervjuade. Sex uppringda förskollärare ursäktade sig med att de 

inte hade sång och musik på deras förskola, vilket i sig är intressant. Anledningen var att den 

som hade musik var sjukskriven eller hade slutat. Två uppringda förskollärare avböjde 

eftersom de inte ansåg sig lämpliga som informanter eftersom de inte hade ”någon speciell 

musik” på förskolan, de sjöng bara någon sång ibland. För att få tag på tio informanter med 

geografisk spridning fick jag anpassa mitt urval utifrån de som ställde upp på intervju och föll 

inom lämplig kategori. Informanterna arbetar i tre olika kommuner. Kommunernas och 

förskollärarnas namn är fingerade: 

 

Tärnsätra kommun:   

Sandra 46 år, förskollärare 

Erik 52 år, förskollärare 

Nils 35 år, förskollärare 

Kerstin 61 år, förskollärare 

Pia 47 år, förskollärare 

Emma 26 år, förskollärare 

  

Stärnbo kommun:   

Hanna 37 år, förskollärare 

Tomas 32 år, förskollärare 

 

Harösunds kommun: 

Anita 55 år, förskollärare 
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Susanne 43 år, förskollärare  

6.5 Genomförande 
Kontakten med informanterna skedde via telefon då vi kom överens om en tid för intervjun 

som skulle ta 30-40 minuter.  

  Före intervjuerna hade jag funderingar över att skicka ut frågorna i förväg, eftersom jag 

trodde att de var av sådan karaktär att man behövde fundera på dem ett tag. Jag oroade mig 

över att förskollärarna inte hade funderat över estetiska lärprocesser tidigare och därför kände 

sig tvingade att komma på ett svar som lät bra och inte något som dem själva verkligen stod 

för. Det hade ju i så fall betytt att min undersökning bara blev ytlig och inte djupgående. Men 

å andra sidan är det mitt ansvar att få informanten att känna sig lugna och att få tid att fundera. 

Risken med att skicka ut frågorna före var att de kanske kände sig osäkra på betydande 

begrepp och därför sökte svaren på till exempel nätet och därför gav konstruerade svar. 

Utifrån detta resonemang beslutade jag mig för att inte skicka ut frågorna i förväg.  

 Jag gjorde en intervjuguide för att kunna hålla mig till mina frågeställningar (Kvale, 1997). 

För att testa mina frågor, och träna mig på intervjuformen gjorde jag en pilotstudie på två 

testinformanter som motsvarade studieobjekt av den tänkta urvalskategorin (Patel & 

Davidson, 2011, s. 60).  

 Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats i ett rum där vi kunde tala ostört. Jag 

ville undvika störande moment som tidspress och ljud och försökte skapa ett lugnt och bra 

samtalsklimat. Eftersom jag spelade in intervjuerna kunde jag i lugn och ro lyssna, visa 

intresse och koncentrera mig på svaren. Mitt intresse för mina frågeställningar kändes 

verkligen genuint och informanterna uttryckte vid flera tillfällen en glädje att få reflektera och 

diskutera frågeställningarna.  

  Jag har försökt att ställa ungefär samma följdfrågor till informanterna, men eftersom de 

hade olika erfarenheter om frågeställningarna blev följdfrågorna lite olika. Vid fyra intervjuer 

behövde jag knappt ha några följdfrågor alls eftersom informanten hade så mycket tankar om 

sitt musikarbete att allt bara flöt på. Vid en annan intervju märkte jag att informanten hade 

svårt att tolka frågan vilket gjorde att jag fick ställa en del frågor runt själva huvudfrågan. 

Exempel på följdfrågor kan till exempel vara att jag ber dem utveckla svaret genom frågor 

som: Hur kan en musiksamling kan se ut? Hur kan ett konkret exempel på estetiska 

lärprocesser se ut enligt din uppfattning? Vad innehåller och hur skapas de spontana 

musikaktiviteterna?  
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6.6 Abduktivt analysförfarande 
Att transkribera sitt material är nödvändigt då syftet är att producera text som underlag för 

analys (Aspers, 2007). Jag har transkriberat mitt inspelade intervjumaterial samt anteckningar 

så snart som möjligt i anknytning till intervjun, för att då även minnas själva intervjutillfället. 

Jag har inte skrivit ut pauser och ljud såsom suckar och hummande då jag inte finner dessa av 

värde för svaret på mina intervjufrågor.   

 Intervjuerna har analyserats genom ett abduktivt analysförfarande. Genom en abduktiv 

process har empirins underliggande mönster i relation till teoretiska förförställningar prövats. 

I denna process har både analys och teori genomgått ett förändringsarbete där de båda har 

utmanat varandra (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta betyder att mina egna teoretiska 

analysmodeller varit utsatt för ett förändringsarbete alltmedan dem hjälpt mig att äta mig in i 

empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 När jag analyserade mitt material ville jag se om vissa ord återkom, vilket då skulle tala för 

att de kunde vara nyckelord. Exempel på nyckelord är: sjunga, sångpåsar, rörelse. Jag ville 

också se om jag kunde hitta teman i det förskollärarna talade om. Först plockade jag ut 

nyckelorden, egentligen tagna ur sitt sammanhang och när jag identifierat nyckelorden tittade 

jag på hur informanterna talade om dessa. För att kunna hitta teman behövde jag läsa varje 

intervju flera gånger och på så sätt identifiera underliggande meningar. Exempel på teman är: 

sångsamlingar, val av sånger, härmar rörelser. När jag gjort detta kunde jag sedan klippa ut 

nyckelord med dess innebörd och teman för att pröva mot mina analysmodeller, vilken då 

som jag tidigare nämnt har utmanats och förändrats. Ett exempel på hur analysmodellen nr 3 

förändrades är att jag från början hade en ordningsföljd mellan teori och praktik som jag 

sedan övergav då jag upptäckte att förskollärarna talade om ett parallellt arbete mellan teori 

och praktik utan inbördes ordning. 

 

6.7 Etiska övervägande 
Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska de människor som medverkar i forskning 

skyddas från att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt (Vetenskapsrådet 2010).   

Under hela min undersökning har jag följt vetenskapsrådets etikregler: Informationskravet- 

alla berörda förskollärare informerades om att deras medverkan rörde empiriinsamling i 

uppsatsarbete och att de när som helst under uppsatsarbetets gång kan ångra sin medverkan. 
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Samtyckekravet- före varje intervju försäkrade jag mig om att förskollärarna samtyckte sin 

medverkan, samt att jag fick göra ljudupptagning av intervjun. Jag försäkrade mig även om att 

jag fick återuppta kontakt om jag behövde komplettera med någon fråga.  Konfidentialitets-

kravet- jag upplyste förskollärarna att allt material kommer presenteras anonymt med 

fingerade namn på personer och platser. Nyttjandekravet- förskollärarna informerades om att 

allt de säger kommer enbart användas i forskningssyfte.   

 

6.8 Analysverktyg – en egen kombination  
De teorier från Molander (1996, 2009) och Burman (2014) som jag tidigare presenterade är 

enligt mig inte representativa för förkolepraktiken var och en för sig, eftersom det praktiska 

arbetet, själva görandet av tradition är det mest dominerande (Asplund-Carlsson, 2008). För 

att kunna analysera den praktiknära empirin behöver jag en kombinerad och mer komplex 

modell av de båda teorierna som sedan blir min förklaringsmodell för hur en estetisk 

lärprocess i förskolan kan se ut. Det är från denna modell jag också hittar mina 

analysbegrepp. 

 Jag vill nu jämföra mina modeller som skapats utifrån min tolkning av Molanders och 

Burmans teorier och sedan kombinera dessa till en egen modell som hjälper mig analysera 

empirin. Modellerna ser relativt lika ut men Molander definierar steg 1 som ”att 

uppmärksamma något”, medan Burman beskriver steg 1 som teori. Av Molanders beskrivning 

i kombination med Burmans skulle det kunna innebära att teorin uppmärksammas. Det är 

målet för undervisningen som uppmärksammas, vilket jag vidare kommer att benämna 

”lärandeobjekt”.  

 I steg 2 talar Molander om praktik som leder till reproducerande arbete, medan Burman 

enbart talar om praktisk förvärvad kunskap. Dessa två definitioner vill jag kombinera 

eftersom i en förskolepraktik förvärvar sig barnet kunskaper genom praktiskt arbete vilken 

oftast är reproducerande.  

 Steg 3 definierar de däremot olika. Molander menar att steg 1 och 2 leder till att barnet 

producerar något nytt. Medan Burman menar att steg 1 och 2 resulterar i vidgad och fördjupad 

kunskap. Här använder jag Molanders definition men tolkar ”något nytt” som synonymt med 

alternativt. I denna produktion finns Burmans ”vidgad och fördjupad kunskap” som en 

bakomliggande självklarhet. Både Burman och Molander lyfter reflektion som en 

nödvändighet för att en lärprocess ska komma till stånd och därför har jag i min kombinerade 

analysmodell placerat reflektion som en länk mellan de olika stegen, reflektionen finns på så 
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sätt med överallt. I min egen modell har jag valt att inte ställa teori och praktik i någon viss 

ordning. Jag vill visa att arbetet med teori och praktik i förskolan inte måste ske i någon viss 

ordning utan även kan ske parallellt. Detta eftersom förskolebarnet inte alltid har den 

teoretiska kunskapen från början. Hela modellens processen sker sedan oavbrutet. Min 

förklarings- och analysmodell av estetiska lärprocesser ser ut som följer: 

  
Figur 3. En modell av mitt analysverktyg. 
 

   

Lärandeobjektet, teorin uppmärksammas 
I denna fas uppmärksammas den teoretiska kunskapen. Det lärandeobjekt som förskolläraren 

planerat och som hen tänker uppmärksamma barnen mot. Förskolläraren hjälper barnet att 

uppmärksamma ett innehåll, kan vara något specifikt begrepp som de sedan gemensamt 

reflekterar över för att på detta sätt låta det tänkta lärandeobjektet framträda tydligt. I 

praktiken skulle det kunna ske i form av att barnen görs uppmärksamma mot något speciellt 

teoretiskt innehåll genom en upplevelse av detta som följs av reflektion. 

 

Praktisk förvärvad kunskap 
Här arbetar förskolebarnet praktiskt med lärandeobjektet, det uppmärksammade innehållet. I 

detta skede sker reproduktion då barnet i det praktiska arbetet härmar pedagogen eller något 
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annat barn. Barnet lär sig hantera material och bekanta sig med lärandeobjektet. 

Förskolläraren lyfter i detta arbete reflektionen som en koppling mellan det teoretiska och 

praktiska arbetet.   

 

Att producera något alternativt – kanske ”nytt” 
Även här arbetar barnet praktiskt och reflekterande men utan reproduktion som ett medvetet 

mål. Tack vare det reflekterande arbetet som sammanfogar teori och praktik kan barnet skapa 

något nytt, alternativt.  

   Denna modell är ett försök att med hjälp av Molander och Burmans teorier ge estetiska 

lärprocesser en struktur.   
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7 Resultat 
Resultatkapitlet är, utifrån studiens delfrågor, indelat i två delar: Förskollärares föreställningar 

om musik och musik i relation till estetiska lärprocesser. I slutet av varje underrubrik erbjuds 

en sammanfattning som också besvarar frågan i korthet. Dessa sammanfattande svar är sedan 

de som ligger till grund för diskussionen.  

7.1 Förskollärares föreställningar om musik 
När jag sammanställde mitt material upptäckte jag att det fanns en del föreställningar hos 

förskollärarna i arbetet med musik. För att förstå och analysera föreställningarna tog jag hjälp 

av Eisners (1974) identifikation av vad han kallar myter. Myterna är: 

• barn ska lämnas till sina egna resurser 

• konst är till för att utveckla kreativitet 

• uppmärksamma processen, inte produkten 

• barn ser klarare än vuxna 

• barns konst bör inte värderas 

• verbal analys dödar intresset 

• ju mer material desto bättre 

Rubrikerna nedan är Eisners (1974) myter modifierade utefter vad resultatet av intervjuerna 

visade. 

7.1.1 Barnen lämnas inte ensamma med sina resurser 
Av intervjuerna framkommer att den musikaliska verksamheten till stor del är planerad och 

iscensatt av pedagogerna.   

 

Sandra:  På fredag har vi alltid sångsamling med de äldre barnen. Tre avdelningar med 3-6 åringar 
samlas. Jag brukar ha en röd tråd och sist sjöng vi om kroppen och gjorde rörelser. Den 
gången hade jag inget med mig som visualiserade sångerna. Ibland har vi sångkort men 
just vid den här samlingen hade vi inte det utan jag pratade om att vi skulle sjunga om 
kroppen och använda oss av kroppen sen gick vi igenom kroppen med sånger och rörelse. 

Petra:  Hur kommer ni på rörelserna? 
Sandra:  Det har jag gjort och sen visar jag barnen och dom hakar på. 
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Barnens resurser tas sällan tillvara på ur ett musikaliskt perspektiv. Snarare synliggörs deras 

resurser i organisatoriskt perspektiv, de får till exempel välja sångkort. 

 
 Erik: Sångsamlingar brukar det oftast bli nästan varje dag och då blir det lite traditionellt med 

sångkort att barnen få välja en sång. De tycker så mycket om att få hålla på med ramsor 
och sång men då kan de som inte ha språket de minsta barnen förhålla sig till en bild. 
Det är detta vi vill sjunga. De större barnen dom kan berätta vad de vill sjunga. 

 

Ibland tar barnen egna initiativ. 

 
Tomas:  Denna barngrupp har sjungit väldigt mycket och det är ofta de kommer och 

spontansjunger till exempel frostsången och plötsligt är de prinsessor som dansar. Då 
letar vi upp frostfilmen på vår interaktiva tavla och då dansar de till filmen. 

 

Tomas beskriver hur förskollärare tar tillvara barnens initiativ, eller barnens resurser och 

försöker hjälpa dem vidare i sin lek eller process. En annan tolkning kan vara att när barnen 

tar egna initiativ är det inte tillräckligt och förskollärarna anser att de behöver hjälpa barnen 

att styra upp aktiviteten.   

 I undantagsfall (två förskollärare av tio) lämnas barnen till sina egna resurser i 

användandet av musik. Dessa stunder begränsas av två parametrar, dels ljudnivån, dels 

lokalerna. Ljudnivån upplevs störande när barnen ska spela rytminstrument och lokalerna 

anses vara för små då stora lokaler anses nödvändigt för fria aktiviteter. Dessa parametrar 

sätter gränser för huruvida barnen får möjlighet pröva och utforska själva.   

 
 Erik:     Ibland låste vi in oss för de andra förskollärarna tycker inte om oljud och då sa vi,  
       kör igång nu spelar vi och dom bankade hur dom ville. 
 

Tomas:  Vi har nog alltid styrt när barnen ska spela. Även om vi har bra lokaler här så har vi inte 
stora lokaler för annars hade det varit lättare att låta barnen prova fritt.  

 

I förhållande till Eisners myt kan det tolkas som om förskollärare inte lämnar barnen till sina 

resurser. Därmed finns inte uppfattningen att barnet hämmas i sitt skapande om en vuxen styr 

aktiviteterna. 

7.1.2 Musik för annat än musik och kreativitet 
När förskollärare talar om vad musik som medel kan utveckla nämner de inte just kreativitet som ett mål. 

Förskollärarna pekar snarare på att musiken kan vara medel för till exempel språk, faktakunskaper, 

socialisering, känslor, tröst, matematik. Intervjuerna pekar på att musiken är till 

för att utveckla och bli bättre på andra saker, tillhörande andra ämnen än själva det musikaliska. 
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Emma:  Jag tycker att man får in alltså språkutveckling när man sjunger och gör rim och ramsor 

det främjar språkutvecklingen väldigt.  
Petra:     På vilket sätt då? 
Emma:    Jo, dom lär sig texterna till sångerna och ramsorna. 
 
Pia:  Men man lär sig mycket när man sjunger, till exempel när man sjunger djursånger så lär 

man sig om djuret. 
 

Nils arbetar med sång och matematik. 

 

Nils: Det kan bli så att vi slänger ut lite rocksringar på marken och så sjunger vi en sång och 
när sången slutar så får de ett uppdrag att till exempel göra en rörelse eller stå i ett 
visst antal ringar. Det krävs koncentration uppmärksamhet, problemlösning ansvar och 
samarbete. Man får in väldigt mycket i det som man inte tänker på att man jobbar med 
det, som till exempel matematik eller språk. 

 

Två förskollärare anser också att musikaktiviteter kan ha sociala vinster.  

 
Erik:  Man skapar kontakt med barnen genom musiken. Jag har flyttat till olika förskolor och 

har haft med mig musiken och kommit i kontakt med barnen väldigt snabbt och lätt 
genom musiken.” 

 
Sandra:  Jag fångade barnen när de var riktigt små som en tröst eller distraktion jag kände att jag 

bygger en relation tidigt med att använda mig av musik och sång man kan fånga barnen 
med det. Jag känner att barnen får en trygghet med mig man sitter på plats man är med 
dem hela tiden när de är riktigt små man springer inte omkring. De ser mig som en rolig 
och spännande person och då får jag en bra kontakt. 
 

Förskollärarna beskriver hur de med musik som medel gör sig intressanta hos barnen.  Det 

kan tolkas som att förskollärarna använder musiken som verktyg för att få kontakt och skapa 

förtroende hos barnen. Musik har också en tröstande effekt som vänder tankarna mot annat. 

 
Pia:           Genom att arbeta med musik vågar de uttrycka sig på ett sätt som de kanske annars inte 

gör för att man kanske går in i en roll och för att man låter musiken bli en känsla som är 
sann för mig. 

Anita:  Jag tänker på drama, musik jag har alltid haft det här matt man ska uppleva musik och 
få barnen att arbeta med känslor och så. Vi har börjat prata om känslor med hjälp av 
musik. 

 

Båda talar om musikaktiviteter som ett redskap för att komma nära sina känslor, verbalisera 

dessa och även ge uttryck för dem genom drama.  

 
Pia: Det tycker jag är viktigt att det inte ska vara framtvingat på nåt vis så det är det musiken 

har som betydelse, att locka fram ett lärande. 
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Kerstin: Det ska vara små kullerbyttor här och där och överraskningar. Så det blir lustfyllt. Att de 
lär sig utan att de tänker på att de lär sig. 

 
Susanne:  Det är bra med omedveten inlärning det sker när det är lustfyllt. 
 
 

Dessa förskollärare talar om ett oreflekterat lärande där huvudpoängen är att de har roligt. Det 

kan tolkas som att förskolläraren i sin ambition att fokusera den sociala dimensionen missar det 

inom- musikaliska lärandet. 

 I förhållande till Eisners myt menar alltså förskollärare att musikens huvudsakliga uppgift 

inte är att utveckla kreativitet. Förskollärarna i studien har dock inte släppt tanken på att musik 

kan vara medel för lärande av något annat. Musiken blir ett slags hjälpmedel, ett redskap för att 

bli bättre på annat. 

7.1.3 Fokus på process och produkt 
Förskollärarna i studien talar både om process och produkt i den meningen att process är när 

barnet till exempel sjunger och produkten är de kunskaper barnet tillgodogör sig genom att 

sjunga.  

 

Emma:  Jag tycker att man får in alltså språkutveckling när man sjunger och gör rim och ramsor 
det främjar språkutvecklingen väldigt.  

Petra:     På vilket sätt då? 
Emma:    Jo, de lär sig texterna till sångerna och ramsorna. 
 
Pia:  Men man lär sig mycket när man sjunger, till exempel när man sjunger djursånger så lär 

man sig om djuret. 
 

Min reflektion är att svaren kanske delvis hade varit annorlunda om intervjuerna hade 

genomförts en annan tid på året. Intervjuer närmare Lucia eller sommaravslutning hade 

kanske gett större fokus på produkt.   

 I förhållande till Eisners myt uppmärksammar förskollärarna inte processen mer än 

produkten. 

7.1.4 Barn får utforska genom instrumentspel 
Av intervjuerna framkommer det att i samband med instrumentspel förlitar sig förskollärarna 

på barnens inneboende vilja att utforska.   

 
Erik: Barn är inte så fyrkantiga som vi vuxna. Dom har inga spärrar utan de vill bara prova 

instrumenten, det skulle bara låta.  
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Det kan tolkas som att förskolläraren har uppfattningen att barnen inte efterfrågar någon 

musikalisk struktur. Att instrumentspel handlar om att producera ljud, ”att slå”. I relation till 

sång, där förskollärarna uttrycker att de leder barnen är det intressant att förskollärarna i 

samband med instrument tillåter barnen utforska. 

 I förhållande till Eisners myt menar förskollärarna att vid användande av rytminstrument 

har barnen ett mer öppet förhållningssätt och därför är det tillräckligt att de får spela spontant. 

En alternativ tolkning kan också vara att förskollärare generellt är vana att sjunga och att det i 

samband med sång förebildas eftersom det är så sånger ofta lärs ut, medan instrument är det 

inte många förskollärare som kan spela och därför ligger fokus snarare på utforskande än 

reproducerande. 

7.1.5 Positiv värdering 
Av intervjuerna framkommer att förskollärarna värderar barnens musicerande enbart genom 

positiv värdering. Oftast är värderingen summativ och inte formativ i den bemärkelse att 

pedagogen inte berättar för barnet vad som kan utvecklas och varför det var bra. 

 
Hanna:  Det är viktigt att man säger att allt är bra så att de inte tappar självförtroendet och lusten. 

Vi uppmuntrar och bekräftar positiva saker. 
 
Det kan tolkas som att förskolläraren har en uppfattning att genom att uppmärksamma saker 

som barnet skulle kunna utveckla så tappar de självförtroendet och lusten.  

En annan uppfattning är barnet måste våga. Om barnet bara vågar så kommer resten av sig 

själv.  

 

Emma: Jag skulle aldrig säga något negativt om när barnen sjunger eller spelar. Då kanske de inte 
skulle våga mer. Det finns liksom inte rätt och fel huvudsaken är att de vågar sjunga, 
vågar spela. 

 

Negativt och positiv värdering ställs mot varandra och det kan tolkas som att Emma menar att 

det inte går att reflektera över kvaliteter utan att göra det på ett negativt nedslående sätt.   

I enhet med Eisners myt menar förskollärare att negativ värdering kan hämma barnets 

kreativitet, men till skillnad från myten som menar att det inte överhuvudtaget ska förekomma 

någon värdering så menar förskollärarna att det enbart ska förekomma positiv värdering. 

7.1.6 Verbal analys dödar intresset 
I intervjuerna uttrycker endast en förskollärare, ett arbetssätt där själva musiken analyseras 

verbalt.  
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 Nils: Vi hade ett rockband med barnen jag följde från att de var ett till fem år. Vi hade    

   rockkonserter spontant sådär. Så frågade jag barnen vad har du för ljud och vad använder  

   du? Då kanske barnet slog med pinnar mot en hink och sen fortsatte vi tills vi hade en hel  

   orkester. Jag gjorde också trumpinnar av reglar och så jobbade vi med puls och la ut   

   mönster med dem. Sedan fick de fantisera om vad det var för mönster. Roligt när alla   

   vågade berätta och alla såg olika mönster. 

 

Denna förskollärare uppmärksammar ljud och material genom verbalisering och även 

trumpinnarnas mönster utvärderades genom verbal analys.   

 I förhållande till Eisners myt anser förskollärare att det musikaliska arbetet inte ska 

analyseras verbalt eftersom det endast är en förskollärare som beskriver detta. Det kan tolkas 

som att förskollärarna är rädda för att döda intresset eller att de inte har tillräckligt med 

kunskap att göra en verbal analys av musik. 

 

7.1.7 Bristande materialtillgång 
Intervjusvaren visar att förskollärarna inte använder mycket material till musikaktiviteter. 

Tvärtom används en begränsad sångskatt och få instrument. Det framkommer dock en önskan 

av förnyelse av sångskatten.  
 
Hanna:  På ett sätt är de bra då känner barnen sig trygga när de känner igen sångerna. Men det kan 
   bli lite tråkigt med upprepning hela tiden. Jag tycker vi borde öka sångskatten eftersom vi 
   har haft samma sånger i flera år.  
 

Förskollärarna Emma, Anita och Kerstin uttrycker också en önskan om fler instrument.  
 

Emma:  Jag skulle vilja ha mer instrument men det finns inte och de tog den gitarren som fanns 
eftersom ingen kunde spela på den. 

 
Anita:  Vi har haft rytminstrumenten men det är ingen som vet var de finns. 
 
Kerstin: Men när jag var sjuk och var borta en längre tid så slängde de bort pianot och skaffade en 
   synt men den har jag aldrig använt för jag tycker det är så fult ljud. 

 

Den bristande materialtillgången ses inte som något konstigt och Emma och Kerstin 

legitimerar detta genom att det har funnits instrument, men någon tog dem. De här 

intervjusvaren kan tolkas som att förskollärarna inte direkt upplever sig ha ansvar för 

musikutvecklingen. Det är på grund av olika omständigheter som förskollärarna saknar 

instrument och det verkar finnas en uppfattning att man inte kan köpa in nya instrument. För 

Pia var det självklart att man fick ta med sig material hemifrån om man ville arbeta med det. 
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Pia: Jag är lite rädd om min gitarr så dom får inte spela på den så hemskt ofta däremot. Jag hade 
  velat ha mer instrument, jag funderar på att ta hit min lilla keyboard också så de får prova. 

 

I förhållande till Eisners myt, där förskollärarna menar att ju mer material desto mer lär sig 

barnen, tolkar jag att förskollärarna i föreliggande studie anser det viktigt med material men 

av någon anledning gör de inget åt materialbristen. Anledningen vet vi inte riktigt, kanske 

bristande kunskap, tid eller medel. 

7.1.8 Sammanfattning 
Förskollärarnas föreställningar om musik i förskolan kan relateras till uppfattningen att musik 

är ett ämne som behöver styras av pedagoger och därför ska barnen inte lämnas åt sina egna 

resurser. Det är pedagogen som iscensätter barnens musikaktiviteter vilket utifrån 

förskollärarnas tal främst verkar vara sångsamlingar. Ett sätt att få variation i sångsamlingarna 

är användande av så kallade sångkort, sångpåsar eller sångfiskar. Det är barnens möjlighet att 

genom egna resurser få inflytande över sångsamlingen genom att till exempel dra ett sångkort 

som visuellt visar vilken sång som ska sjungas. I den lilla mån det förekommer instrumentspel 

anses barnen kunna utöva själva spelandet utan någon pedagogisk instruktion. Barnets 

spontanitet och öppenhet för intryck anses vara tillräckligt men barnet lämnas inte heller här 

till sina egna resurser eftersom det finns en rädsla hos pedagogerna för kaos och hög ljudnivå, 

vilket också inskränker former av aktiviteter som fritt musikskapande.  

En annan uppfattning är tron på musik som metod för att utveckla andra kompetenser hos 

barn, som till exempel matematik, språk, social kompetens och närhet till sina känslor. Det 

kan tolkas som att förskollärarna inte primärt sätter inommusikaliska lärandet i centrum utan 

fokus är snarare på att det ska vara roligt. Genom att det är roligt lär sig barnet utan att vara 

medveten om dess lärande, vilket anses vara eftersträvansvärt.  

En annan uppfattning är att värdering endast kan göras på två sätt, positiv eller negativ.  

Förskollärarna anser att genom negativ värdering riskeras barnets intresse försvinna och dess 

lust att våga spela och sjunga och därför förekommer det endast positiv värdering. Oftast är 

det inte formativ värdering i den bemärkelse att pedagogen talar om för barnet vad och varför 

det var bra och vad som kan bli bättre. Det uppfattas inte som att det går att reflektera över 

musikens kvaliteter utan att göra det på ett negativt nedslående sätt. Det skulle kunna tyda på 

att det finns en misstro till barnets förmåga att reflektera över musikaliska kvaliteter eller att 

förskollärarna inte har tillräcklig kunskap för att tala om musikaliska kvaliteter. 
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En uppfattning är att det är önskvärt med mer resurser i form av instrument och annat 

musikmaterial. Bristen på material stannar dock i ett konstaterande över situationen där 

förskollärarna inte reflekterar över möjligheten att köpa in nya instrument. Alla förskollärare 

berättar om instrument som försvunnit och inte hittas och deras svar indikerar en svunnen era 

inom förskolan där det fanns gitarrer och rytminstrument.  

7.2 Estetiska lärprocesser i relation till musik 
För att förstå och analysera estetiska lärprocesser i relation till musik använder jag mig av min 

analysmodell nummer 3. Rubrikerna har hämtats utifrån den, förutom den första där jag vill 

visa att förskollärarna verkar uppfatta estetiska lärprocesser likvärdigt med de konstnärliga 

ämnena. Enligt modellen ska reflektion finnas med under hela processen och därför har jag 

valt att inte göra reflektion till en egen rubrik utan i de fall reflektion nämns lyfts den i 

analysen. Analysen lyfter också fram relationen mellan det teoretiska och det praktiska. 

7.2.1 Konstnärliga ämnen - estetisk lärprocess 
Pia menar att estetiska lärprocesser handlar om de konstnärliga ämnena: 

 
Pia: När man jobbar med musik och bild och rörelse i olika former och ser en utveckling hos 

barnen. 
 

Nils talar också om konstnärliga ämnen: 
 
Nils: Det är så mycket, estetiska lärprocesser. För mig är det ett uttryckssätt på många olika sätt, 
  genom alla sinnen. I alla fall så jobbar vi här mkt att man lär med hela kroppen, ögat, örat, 
  händerna. Att få göra, få skapa så att det blir är ett sätt att ta sig an saker och ting och få ett 
  begrepp om saker och ting i omvärlden, genom olika hantverk, bildspråket, musikspråket, 
  eller att dramatisera vad som hänt eller som man upplevt eller vill testa.  

 

Nils menar att estetiska lärprocesser är ett lärande genom alla sinnen. Genom praktiskt arbete 

och eget skapande, produktion förvärvas ny kunskap som ger en bild, uppfattning av 

omvärlden. Denna produktion och praktik ska ske genom något konstnärligt ämne. 

 
 Kerstin:  Bild är ett språk, drama är ett språk, musik är ett språk och rytmik är ett språk. /---/ En  
    estetisk lärprocess har många olika språk. 
 

Kerstin talar om de konstnärliga språken som tillsammans bildar en estetisk lärprocess. 

7.2.2 Lärandeobjektet, teorin uppmärksammas 
Förskollärarna riktar aktivt uppmärksamheten mot något specifikt lärandeobjekt, teoretiskt 

innehåll.  
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Nils: Vi hade ett rockband med barnen jag följde från att de var ett till fem år. Vi hade 
rockkonserter spontant sådär. Så frågade jag barnen vad har du för ljud och vad använder 
du? Då kanske barnet slog med pinnar mot en hink och sen fortsatte vi tills vi hade en hel 
orkester. Jag gjorde också trumpinnar av reglar och så jobbade vi med puls och la ut 
mönster med dem. Sedan fick de fantisera om vad det var för mönster. Roligt när alla 
vågade berätta och alla såg olika mönster. 

 

Nils uppmärksammar barnen på lärarobjektet i detta fall olika ljud genom att gemensamt 

reflektera över dessa. Han beskriver också hur han arbetar med puls och mönster men 

beskriver inte att han aktivt gör barnen medvetna om detta.   

 Ett annat sätt att uppmärksamma barnen på teorin beskriver Sandra och Emma. 

 
Sandra: På fredag har vi alltid sångsamling med de äldre barnen. Tre avdelningar med 3-6 åringar 

samlas. Jag brukar ha en röd tråd och sist sjöng vi om kroppen och gjorde rörelser. Den 
gången hade jag inget med mig som visualiserade sångerna. Ibland har vi sångkort men 
just vid den här samlingen hade vi inte det utan jag pratade om att vi skulle sjunga om 
kroppen och använda oss av kroppen sen gick vi igenom kroppen med sånger och rörelse. 

Petra:  Hur kommer ni på rörelserna? 
Sandra:  Det har jag gjort och sen visar jag barnen och dom hakar på. 

 
 Emma: Vi pratar om kroppsdelar och ska få in kroppsbegrepp, stampa med fötter, klappa med  
    händerna. Då får vi ju in det och det är därför jag har musikaktivitet till hjälp för   
    sångsamlingen för att det är smidigt att få in det.  
 
Emma och Sandra beskriver hur de genom tal uppmärksammar barnen på kroppen som 
lärandeobjekt. 
 

Kerstin: Pedagogerna hade i höstas valt ut ett träd som de fotograferade. Sen gick man med barnen 
   och skulle leta upp trädet som de hade fotograferat och utifrån det så har dom funderat  
   vidare utifrån barnens frågor. Förra veckan när vi var ute så hittade vi ekar som hade löv 
   på sig. Det var såna små, som sly nästan. Sedan tittade dom på andra och dom hade inga 
   löv. Varför har dom här ekarna inte tappat sina löv? Barnen trodde det var olydiga   
   barnekar, sedan sjöng vi trädets Boogie Woogie som handlar om träd som tappar löv. 
 

I exemplet uppmärksammar förskolläraren barnen aktivt på huruvida en del träd har löv och 

andra inte som lärandeobjekt. Förskollärarna uppmuntrar även barnen att aktivt reflektera 

över detta.  

7.2.3 Praktisk förvärvad kunskap 
Under denna rubrik vill jag visa på sambandet mellan det teoretiska arbetet och det praktiska.  

  
Sandra: På fredag har vi alltid sångsamling med de äldre barnen. Tre avdelningar med 3-6 åringar 

samlas. Jag brukar ha en röd tråd och sist sjöng vi om kroppen och gjorde rörelser. Den 
gången hade jag inget med mig som visualiserade sångerna. Ibland har vi sångkort men 
just vid den här samlingen hade vi inte det utan jag pratade om att vi skulle sjunga om 
kroppen och använda oss av kroppen sen gick vi igenom kroppen med sånger och rörelse. 

Petra:  Hur kommer ni på rörelserna? 
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Sandra:  Det har jag gjort och sen visar jag barnen och dom hakar på. 

 

I detta exempel är lärandeobjektet kroppen. Det praktiska arbetet sker genom sång och 

rörelse. Barnen reproducerar förskollärarens komponerade rörelser.  

 
 Kerstin: Pedagogerna hade i höstas valt ut ett träd som de fotograferade. Sen gick man med barnen 

    och skulle leta upp trädet som de hade fotograferat och utifrån det så har dom funderat  
    vidare utifrån barnens frågor. Förra veckan när vi var ute så hittade vi ekar som hade löv 
    på sig. Det var såna små, som sly nästan. Sedan tittade dom på andra och dom hade inga 
    löv. Varför har dom här ekarna inte tappat sina löv? Barnen trodde det var olydiga   
    barnekar, sedan sjöng vi trädets Boogie Woogie som handlar om träd som tappar löv. 

 
 

I sång och rörelse arbetar barnen praktiskt med den uppmärksammade lärandeobjektet genom 

att gestalta träd som tappar löv. Reproduktion sker genom förutbestämda rörelserna till 

sången. Förskolläraren beskriver inte att de uppmärksammar barnen på relationen mellan teori 

och praktik. Jag tolkar det som att förskolläraren förutsätter att barnen själva reflekterar över 

sammanhanget mellan lärandeobjektet och det praktiska innehållet.   

 Nils: Vi hade ett rockband med barnen jag följde från att de var ett till fem år. Vi hade 
rockkonserter spontant sådär. Så frågade jag barnen vad har du för ljud och vad använder 
du? Då kanske barnet slog med pinnar mot en hink och sen fortsatte vi tills vi hade en hel 
orkester. Jag gjorde också trumpinnar av reglar och så jobbade vi med puls och la ut 
mönster med dem. Sedan fick de fantisera om vad det var för mönster. Roligt när alla 
vågade berätta och alla såg olika mönster. 

 
 

Nils arbete är en kombination mellan uppmärksammade teorin och praktik för att sedan 

medvetet låta barnen reflektera. Min tolkning är att trots att Nils inte talar om reproducerande 

arbete går det inte att utesluta att detta förekom i till exempel arbetet med puls. 

 
 
Emma:   Vi pratar om kroppsdelar och ska få in kroppsbegrepp, stampa med fötter, klappa med  
    händerna. Då får vi ju in det och det är därför jag har musikaktivitet till hjälp för   
    sångsamlingen för att det är smidigt att få in det 

 

Förskolläraren beskriver hur hon arbetar praktiskt med den uppmärksammade 

lärandeobjektet, men nämner inte att hon medvetet arbetar med relationen mellan teori och 

praktik. Jag tolkar det som att det uppfattas som en självklarhet att barnen själva 

uppmärksammar den relationen.  
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7.2.4 Skapa något nytt, alternativt 
Även här arbetar barnet praktiskt och reflekterande men utan produktion som ett medvetet 

mål. Tack vare det reflekterande arbetet som sammanfogar teori och praktik kan barnet skapa 

något alternativt genom fantasi och kreativitet. 

Nils: Vi hade ett rockband med barnen jag följde från att de var ett till fem år. Vi hade 
rockkonserter spontant sådär. Så frågade jag barnen vad har du för ljud och vad använder 
du? Då kanske barnet slog med pinnar mot en hink och sen fortsatte vi tills vi hade en hel 
orkester. Jag gjorde också trumpinnar av reglar och så jobbade vi med puls och la ut 
mönster med dem. Sedan fick de fantisera om vad det var för mönster. Roligt när alla 
vågade berätta och alla såg olika mönster. 

 
Förskollärarens beskriver ett producerande arbete där barnen själva får skapa ljud och mönster 

utifrån olika material.  

7.2.5 Sammanfattning 
Estetiska lärprocesser uppfattas av förskollärarna som ett lärande genom konstnärliga ämnen. 

I lärandet används sinnena och som förskollärarna benämner, olika språk såsom musikens, 

bildens och dramats språk. Genom att synliggöra de konstnärliga estetiska språken menar 

förskollärarna att barnet får tillgång till fler icke verbala uttrycks- och kommunikations-

möjligheter.   

 Utifrån mina tidigare presenterade teorier om vad estetiska lärprocesser skulle kunna vara i 

en förskolepraktik, kommer jag fram till att endast fyra av tio förskollärare talar om hur de 

medvetet uppmärksammar barnet på ett lärandeobjekt, teori. I samband med det beskriver de 

också hur de praktiskt arbetar med lärandeobjektet, teorin, med hjälp av sång, rörelse och 

spel. Det reproducerande arbetet är dominerande när barnet till exempel härmar 

förutbestämda rörelser och befintliga sånger. Förskollärarna uttalar sig inte om huruvida dessa 

rörelser och sångtexter uppmärksammas och sätts i relation till lärandeobjektet, teorin. Det 

skulle annars kunna vara ett sätt att fördjupa barnets förståelse och för dem medvetandegöra 

ett sammanhang. Det kan tolkas som att förskolläraren förutsätter att barnet själv förväntas se 

sammanhanget eller att sammanhanget mellan praktik och teori inte för förskolläraren är så 

intressant.   

 Att skapa något nytt, alternativt utifrån dessa kunskaper är nästa steg i min modell. Här är 

det endast en förskollärare, Nils som beskriver detta skapande där teori, praktik och reflektion 

gör att barnet själv producerar något nytt, alternativt. Nils intervjusvar används därför under 

alla tre rubriker i modellen.   
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 Som jag tidigare skrev var det endast fyra av tio förskollärare som ägnar sig åt att aktivt 

uppmärksamma och reflektera ett teoretiskt lärandeobjekt, som de på ett reproducerande och 

reflekterande sätt arbetar med praktiskt. Intervjusvaren från dessa fyra förskollärarna som 

även arbetar i samma kommun används därför återkommande i analysen. Deras arbetssätt 

representerar lärandeobjekt, teori uppmärksammas och praktisk förvärvad kunskap i min 

modell och jag kan med hjälp av förskollärarnas svar konstatera att dessa inte sker i någon 

bestämd ordning och även sker parallellt.   

 Att skapa nytt, talar endast en förskollärare om. Min slutsats är att förskollärarnas 

resonemang om musik i relation till estetiska lärprocesser stannar vid ett görande, där det 

teoretiska och praktiska arbetet inte aktivt lyfts och reflekteras och på så sätt skapar 

möjligheter för barnet till ett producerande, alternativt skapande. 
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8 Diskussion  
 I detta kapitel resonerar jag först om musikstundens innehåll, då främst i relation till sång och 

instrumentspel. Därefter följer ett resonemang huruvida musik används som ett mål eller som 

ett medel i förskolan. Vidare resonerar jag om musik i relation till estetiska lärprocesser och 

ifrågasätter begreppet estetiska lärprocesser i förskollärarutbildningen. Sist följer en kritisk 

granskning av studien samt förslag på vidare forskning.  

8.1 Musikstundens aktivitet 
Förskollärarna kan tolkas uppfatta musik som ett ämne som behöver styras och därför ska 

barnet inte lämnas till sina egna resurser. Denna syn överensstämmer till viss del med Eisner 

(1974) som menar att barn behöver läras. Däremot anser Eisner inte att undervisning ska vara 

hårt styrd, utan även ge utrymme för utforskande. Förskolans musikaktiviteter består 

överhängande av sångsamlingar (Holmberg, 2014), vilket också min undersökning visar då 

förskollärarna i relation till musikaktiviteter överhängande talar om detta. I relation till det 

skriver Still (2011) att förskollärarna och barnen oftast sjunger tillsammans och att det är 

förskollärarna som väljer sångerna. Detta framkom även i min studie, dock visade det sig att 

barnen har inflytande över ordningen på sångerna då de ibland får dra ett sångkort.   

 Instrumentspel är enligt min upplevelse något barn gärna vill arbeta med. Det 

överensstämmer med Still (2011) som menar att barnen visar stort intresse för rytm-

instrument. Holgersen (2002) skriver att förskollärare ska planera musikaktiviteter utifrån vad 

barnen anser meningsfullt och intressant. Tvärtemot detta visar min undersökning att 

instrumentspel endast förekommer i mycket begränsad utsträckning på förskolan och att 

förskollärarna inte handleder barnen i detta. Det kan tolkas som att förskollärarna uppfattar att 

barnen inte behöver någon pedagogisk vägledning i denna aktivitet. Förskollärarna uppfattar 

det som att barnen bara är ute efter att det ska låta. Eisner (1974) skriver dock att barn 

behöver läras av någon med mer kunskap. På grund av rädsla för kaos och hög ljudnivå var 

det endast en förskollärare som lät barnen experimentera med instrumenten men då under 

dennes överseende. Still (2011) kommer i motsats till detta fram till att förskollärarna i hennes 

undersökning uppmärksammar både instrumentkännedom och hantering av instrumentet. 

Barnen får också under långa stunder experimentera med instrumenten själva. Dessa olika 

resultat är intressanta eftersom de kan tolkas står helt i motsats till varandra. Still gjorde sin 

undersökning i som hon benämner det i Svensk-Finland och kanske kan det vara så att olika 

länder har olika kanon vad gäller instrumentspel i förskolan. Bristen på instrumentspel 
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legitimeras av förskollärarna genom att påpeka att instrument är en bristvara på förskolan. 

Detta faktum är något som förskollärarna verkar acceptera genom att förklara att det har 

funnits instrument, men att de numera inte hittas. Det framkommer dock ett intresse av att 

tillgå mer instrument. Detta resonemang är enligt mig inte logiskt utan tvetydigt. En 

anledning till att förskollärarna helt enkelt inte bara köper instrument kan förklaras med att de 

inte har tillräcklig instrumentkunskap. De vet därför inte vilka instrument som lämpar sig för 

förskolebarn och vill därmed inte ge sig ut på okänt vatten. I ett annat ämne, till exempel bild, 

skulle det vara otänkbart att resonera likt detta. Där finns en självklarhet att köpa in 

bildmaterial. Det skulle betraktas absurt att acceptera det faktum att vi hade en sax, men sen 

tog de den och nu vet vi inte var den är. Till skillnad från bildämnet verkar det inte uppfattas 

någon självklarhet i att införskaffa musikmaterial. 

 

8.2 Musik mål eller medel  
I min undersökning framkommer inga utsagor om att det musikaliska uppmärksammas, utan 

likt Holmberg (2014) anses musiken istället vara ett medel för att nå andra mål som till 

exempel matematik, språk, socialisering. Musik ska bidra till lärandet av andra ämnen och 

andra kompetenser än det musikaliska. Lindgren (2006) skriver att musiken blir en 

hjälpgumma och Still (2011) anser att förskollärarna skulle kunna arbeta med musikens 

kvaliteter istället för att ha fokus på andra mål. Det är intressant att spekulera i varför det är på 

detta sätt. En tolkning är att det skulle kunna vara en frukt av den marginaliserade 

undervisningen av ämnet musik i förskollärarutbildningen? Resultatet blir då att 

förskollärarna helt enkelt inte har tillräckligt med musikdidaktisk och musikalisk kunskap för 

att till exempel musikskapa med instrument och kunna arbeta med musikaliska kvaliteter. 

Uddén (2001) menar att genom att medvetet arbeta med musiska former utvecklar barnet sin 

sångröst och rytmiska förmåga. 

 Ehrlin (2012) har däremot kommit fram till att i hennes undersökta musikförskolor 

uppmärksammar förskollärarna barnet på bland annat akustiska fenomen i musiken för att ge 

förskolebarnet upplevelser i musicerandet. Min tolkning av dessa olika resultat är att de 

förskollärare som arbetar i musikförskolor är utvalda med hänsyn till deras musikaliska 

kompetens och därför blir resultatet olikt de ”vanliga” förskolorna. 

 Något som även blir svårt med bristande musikaliska kunskaper är för förskolläraren att 

värdera barnets musicerande på ett formativt sätt. Till skillnad från Still (2011) som skriver att 

förskollärarna uppmärksammar barnet på varför det var bra blir förskollärarnas värdering i 
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min undersökning oftast summativ. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar möjligheter 

till värderingar som antingen negativa eller positiva. De väljer då den positiva värderingen 

och säger att allt barnen gör är bra i förhållande till musikaktiviteter, eftersom de är rädda för 

att barnet ska tappa intresset och inte våga om de möts av negativ värdering. Jag menar att det 

i en förlängning istället skulle kunna bli så att barnet tröttnar om det aldrig får utmaningar och 

har märkt att barnets intresse och motivation istället ökar när de får konstruktiv kritik. Eisner 

(1974) skriver att barn inte ges möjlighet till utveckling om de inte blir medvetna om till 

exempel vad som kan förbättras. Med en utvecklingsinriktad, formativ värdering får barnet 

veta vad som var bra och vad som behöver utvecklas (Gerevall, 2008). Jag ställer mig frågan 

om förskollärarna inte anser barnet vara kapabel att resonera över musikaliska kvaliteter, men 

tror snarare på mitt tidigare resonemang om förskollärarens bristande musikaliska kunskaper. 

En annan fundering skulle kunna vara att förskollärarna kanske brister i begrepp för att kunna 

analysera musikstunderna och det musikaliska innehållet. Dessa resonemang kan även 

relateras till att förskollärarna upplever det svårt att förnya sig och skapa nya vägar för 

musiken. Det kan enligt mig bero på såväl bristande kunskap, men även begränsad 

planeringstid. Att till exempel söka efter och träna in nya sånger och andra musikaktiviteter är 

tidskrävande.  

8.3 Musik - Estetiska lärprocesser 
Förskollärarna uppfattar estetiska lärprocesser som upplevelser genom sinnena där den 

”deskriptiva estetiken” (Stensmo, 1994), den estetiska upplevelsen ger barnen möjligheter att 

prata om och uttrycka sina känslor. I likhet med Holgersen (2002) som menar att barnet får 

fler uttrycksformer genom både det estetiska och sociala samspelet, menar förskollärarna att 

barnet utvecklar fler uttryckssätt genom att få del av de estetiska språken i förskolans praktik.   

 Undersökningen visar att de musikaktiviteterna i de undersökta förskolorna stannar vid ett 

oreflekterat görande, vilket bekräftas av Austring och Sörensen (2007). Förskollärarna hjälper 

inte barnen att träna upp ett reflekterande seende utan förutsätter istället att barnet reflekterar 

själva. Eisner (1974) menar att det tar åratal att träna upp ett reflekterande seende och det 

måste barn få hjälp med och vägledas genom. Ibland finns dock reflektionen med, men sedan 

används den inte för att fullfölja estetiska lärprocesser enligt min analysmodell. Istället skulle 

det finnas ett tydligt mål med musikaktiviteterna där barnets teoretiska och praktiska 

kunskaper ska mynna ut i att barnet producerar något nytt, alternativt utifrån sina egna 

erfarenheter. Det är intressant att upptäcka att förskollärarna arbetar parallellt med 

lärandeobjektet, teorin och praktik.   
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 Molander (1996) skriver att det inte finns någon kunskap utan handling, alltså ingen 

dikotomi mellan teori och praktik. Förskollärarna kan tolkas anse detsamma, då de pratar om 

praktik och teori som en sammanhängande företeelse det ena sker inte utan det andra i en 

musikpraktik.  

 Holmberg (2014) skriver att det reproducerande arbetet i förskolan framförallt förekommer 

vid arbetet med sång och rörelse, barnen härmar rörelser och sånger vilket jag i min 

undersökning också upptäckte när det praktiska arbetet visade sig bestå av just denna form av 

praktik. 

 I den svenska förskolans läroplan används inte begreppet estetiska lärprocesser. Där talas 

istället om estetiska uttrycksformer, estetiska aspekter och skapande processer genom musik, 

sång, rytmik, bild, dans, rörelse och drama. Att dessa begrepp i Lpfö (98) slagits samman i 

lärarubildningen menar jag får konsekvenser eftersom ämneskunskaperna blir lidande. Som 

jag tidigare påpekat tror jag att förskollärarna inte har tillräckliga musikdidaktiska och 

musikaliska kunskaper. Marner (2011) varnar för att användande av begreppet estetiska 

lärprocesser i förlängningen kan utarma ämneskunskaperna. Jag menar därför att de estetiska 

ämneskunskaperna i förskollärar-utbildningen måste stärkas och inte sättas under ett 

paraplybegrepp. Detta för att förskolläraren ska tillgodogöra sig tillräcklig kunskap om de 

estetiska ämnena under utbildningen och därmed kunna arbeta enligt de mål och riktlinjer 

Lpfö 98 förespråkar.  

  Jag såg en elefant som red på en gök, tidigt i går morse i vårat kök, jag såg en elefant som red på en gök, ja 

 det är nästan sanning. Tro´t, tro´t, trot om ni vill, tro´t trót trót om ni vill, jag det är nästan sanning (Victoria 

 Kahn 1966). 

Som jag skrev i inledningen minns jag min längtan av att själv få skapa en egen vers och 

önskar att fröken hade gett oss barn denna möjlighet. Min upplevelse i lekskolan var kanske 

inte en estetisk lärprocess, men genom mitt undersökande arbete i denna uppsats har jag fått 

en större förståelse, mer kunskap och en bredare grund för hur jag kan driva och 

problematisera musik i relation till estetiska lärprocesser.  

8.4 Kritisk granskning av studien 
 Jag är nöjd med intervjuer som metodval, då jag anser att jag fick insyn i förskollärarnas 

perspektiv. Intervjun fortlöpte mer som ett samtal, vilket gjorde att förskollärarna kände sig 

avslappnade och tyckte att samtalet var givande. I vissa fall fick jag avgränsa samtalet då det 
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tenderade att gå utanför intervjufrågornas ramar. Jag höll mig till mina grundfrågor i 

intervjumallen och när det behövdes ställde jag följdfrågor. I vissa fall skulle jag önskat att 

jag hade ställt fler följdfrågor för att tydliggöra svaret ytterligare, detta kan har påverkat min 

tolkning. Jag upplevde det mycket svårt att undvika att ställa ledande frågor och svårt att 

anpassa följdfrågorna till förskollärarnas olika förförståelse.  

  Vad gäller mina analysredskap så kändes Eisner myter mycket hjälpsamma och stadiga. 

Eftersom estetiska lärprocesser i relation till musik är outforskat har jag inte haft så mycket 

teorier att luta mig mot, vilket också ibland har känts som att jag varit ute på okänt vatten. 

Min egen analysmodell kändes ibland lite svajig, men det har stötts och blötts i många 

omgångar innan jag till slut hittade den modell jag använt mig av och jag tycker även den har 

varit till hjälp men förstår att den kan ifrågasättas.   

8.5 Förslag på vidare forskning 
De förskollärare jag intervjuat har alla utbildat sig under de tidigare lärarutbildnings-

reformerna (1985) och (2001). I den lärarutbildningen hade de estetiska ämnena mer utrymme 

än i den nya lärarutbildningen (2011). I diskussionen menar jag dock att de intervjuade 

förskollärarna inte har tillräcklig kunskap för att kunna förhålla sig till Lpfö:s (98) 

kunskapsmål vad gäller musik. Att de estetiska ämnena fått minskat utrymme i nya 

lärarutbildningen menar jag då får ännu tydligare konsekvenser i relation till läroplansmålen i 

förhållande till musik och estetiska lärprocesser. Jag anser det därför vara intressant och 

relevant att göra en liknande studie som denna för att undersöka hur förskollärare som läst 

inom ramen för nya lärarutbildningen (2011) förhåller sig till musik i relation till estetiska 

lärprocesser.  
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 Bilagor 

 Bilaga 1, Intervjumall 
• Har du hört talas om begreppet estetiska lärprocesser? 

-(Om ja) När och i vilket sammanhang? 

  

• Beskriv så utförligt som möjligt hur du uppfattar vad estetiska lärprocesser är. 

 

• Hur arbetar ni med musik på förskolan? 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


