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Sammanfattning 

I den nya läroplanen för förskolan, lpfö 98 (reviderad 2010) ligger stort fokus på estetiken. 

Estetik kan innefatta många olika områden i förskolans verksamhet men poängteras ofta i ämnen 

som musik och bild. Den här studien syftar på att undersöka hur sex förskollärare tycker och 

tänker om musik och bild i verksamheten. Detta ska sedan sättas i relation till läroplanen för 

förskolan, lpfö 98 (reviderad 2010). Undersökningen genomförs med hjälp av samtalsintervju där 

sex förskollärare intervjuas med samma frågor. Intressanta resultat som framkommit ur studien är 

hur förskollärarna går efter barnens intresse när det gäller musik och bild. Att även de med annat 

modersmål är svenska påverkas av musiken och bilden i olika utsträckningar. Till sist och inte 

minst intressant visar studien hur förskollärarna tänker om musik och bild som mål i läroplanen 

för förskolan.  
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Inledning 

En av människans mest tydliga egenskap är att hon är skapande, på flera olika sätt. Den skapande 

genren är en stor del som gör det möjligt för henne att uttrycka känslor, kommunicera och 

arkivera sådant som hon känner, har varit med om eller som hon vill få sagt (Lindstrand & 

Selander, 2009:11-12). Jon-Roar Bjørkvold skriver att om någon efter att fostret blivit några 

månader gammalt, gör ett högt ljud nära den gravida magen, sparkar barnet till för att visa 

känslan han/hon fick av ljudet. När mamman lägger sig ner reagerar barnet på stillheten och vill 

helst att mamman ska gå runt och vagga barnet inne i magen. Ljud, rörelse och rytm är tre 

grundelement vi alla har inpräglade i kroppen ända från det att vi är foster. Dessa grundelement 

kan alltså tolkas på så sätt att det är dessa verktyg vi automatiskt använder oss av för att 

kommunicera med andra människor (2005:15). Under mina besök i förskolor har jag noterat att 

bild och musik inte får den plats och mening som läroplanen uttrycker. Mitt eget intresse för bild 

och musik har följt mig sedan de yngre åren i skolan och påverkade mitt val att gå 

lärarprogrammet med inriktning estetiska ämnen som verktyg. Med grund i mitt eget intresse för 

bild och musik i förskolans verksamhet ligger mitt val av studie. Studien ska undersöka 

förskollärares tankar och uppfattningar om bild och musik i förskolans verksamhet. Studien 

ämnar undersöka hur pedagoger i förskolan tänker om bild och musik i sin verksamhet och hur 

de relaterar till läroplanen för förskolan, reviderad 2010. 

Studien faller inom ämnet estetiska uttrycksformer och i det här fallet musik och bild i 

utbildningssammanhang. Forskning som innefattar dessa ämnen och dess betydelse i förskolan är 

färre än om man söker inom ramen för skola. Annika Falthin skriver i sin licentiatuppsats att det 

finns gott om forskning både i Sverige och i andra länder som berör sociala aspekter på estetisk 

verksamhet. När det dock kommer till värdet av det estetiska ur utvecklingssynpunkt saknas det 

undersökningar (2011:14), vilket gör min studie vetenskapligt relevant. Min förhoppning är att jag 

genom mitt intresse ska få en större inblick i hur förskollärare som arbetar i förskolan använder 

sig av bild och musik i verksamheten och jag hoppas även att andra förskollärare kan få ett stöd i 

sina val med hur de vill jobba med bild och musik i förskolan.  

 



 6 

Bakgrund 

I det här kapitlet tas bildens och musikens utveckling i skolsammanhang upp. Det första stycket 

behandlar bildens uppkomst i barnomsorgen från 1700-talet till införandet av bild i läroplanen. I 

det andra stycket behandlas musikens historia och i det avslutande stycket tas läroplanen i relation 

till musik och bild upp. 

Bild och musik – en överblick 

Bild 

Under 1700- och 1800-talet infördes de första småbarnsskolorna där barn i åldrarna tre till sex år 

fick lära sig läsa, skriva och räkna. Efter hand övergick småbarnsskolorna till barnkrubbor där 

utmärkande drag var dålig hygien och okunskap hos de flesta barnen. Nyheten om en ny teori av 

en man vid namn Friedrich Fröbel spreds världen över. Hans tankar om lek och frihet fick stor 

plats och den nya omsorgen barnträdgård fick fäste i Sverige. Barnträdgårdarna kännetecknades 

av lydnad, god hygien, ärlighet, skötsamhet, naturen, kärleken till gud och kontakten med modern 

(Lindahl, 2002:38-39). Fröbels tankar fördes vidare och de skapande aktiviteterna fick betydelse 

för barns lärande då han ansåg att det viktigaste bildningsämnet var tecknandet. Under ett 

tematiskt arbete som pågick ett antal veckor eller månader sysselsattes barnen med bild- och 

formskapande aktiviteter. Den fasta strukturen som rådde bidrog till koncentration, ro och 

fördjupande hos barnen och den hjälpte dem förstå det enhetliga sammanhanget. 

Barnträdgårdarnas uppgifter blev att uppmärksamma barnen på det vackra och naturligt goda i 

världen och genom att använda skogen som tema kunde barnen förstå att de är en del av en stor 

helhet. Det var viktigt att de kände samhörighet med både naturen och Gud. Efter en tid 

framkom det dock negativa influenser av de strukturerade aktiviteterna och det påstods att 

barnens fantasi och uppfinningsrikedom sattes åt sidan. Aktiviteterna borde fyllas med estetiska 

betydelser för att de skulle fylla en större mening och färgläran trädde då in och styrde åter fokus 

mot det naturligt vackra. Under barnträdgårdsledarinnemötet i Helsingfors år 1923 debatterades 

det om de estetiska kraven i barnträdgården och bilden fick en större betydelse än innan. Barnen 

uppmanades att lära sig att det vackra och sköna ligger i det äkta och imitationer blev förbjudna. 

Under den här tiden präglades den estetiska fostran av bekvämlighet, praktiskt utförande och 

ändamålsenligt upplägg. Val av färg, form och konstruktion låg till grund och tillämpades på 

barnens sysselsättningar (Lindahl, 2002:41-43). 

Under 1930-talet infördes en ny syn på barnomsorgen med tankegångar liknande 

barnträdgårdarna. Skillnaden i det nya sättet att tänka var det friare synsättet i skolan. Barns 

skapande skulle motiveras av uttryckssätt och produktion av personlig karaktär istället för yttre 
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avbildning. Målet låg i att barnen skulle utveckla sättet att tänka och uttrycka sig för att reflektera 

och bearbeta intryck. Den nya synen på pedagogiska rekommendationer höll dock inte i sig 

någon längre tid utan barnträdgården träddes åter igen in, med fokus på det fria arbetet. Genom 

barnens fria skapande kunde barnträdgårdsledarinnan följa utvecklingen och bedöma om det 

behövdes ”hjälp till självhjälp” (Lindahl, 2002:45). ”Hjälp till självhjälp” tolkas som att barnen 

behövde hjälp av barnträdgårdsledarinnan för att kunna hjälpa sig själva att komma vidare. 

Kravet låg endast i att skapandet skulle vara meningsfullt för barnen (Lindahl, 2002:44-45).  

Återigen infördes nya principer för det fria skapandet och barnträdgårdsledarinnans nya 

uppgifter blev att bidra med material och ge ”hjälp till självhjälp”(Lindahl, 2002:45). Den nya 

processen kallades verkskapandet och forskare framförde det som det viktigaste i människans 

utveckling. Utvecklingspsykologin fortsatte att utvecklas och en diagnosisk syn på barns fria 

skapande i bild utvecklades. Ledarinnorna utvecklade sin kunskap och de lärde sig att bedöma om 

barnen var normala eller inte. De fick inte störa barnen i deras fria arbete med bild utan det var 

endast de barn som utmärkte sig ifrån det normala som fick hjälp i utvecklingen. Synen på barnen 

gick allt mer ifrån det naturliga av jorden skapat mot ett mer vetenskapligt och kunskapsbaserat 

(Lindahl, 2002:46). Fröbels tankar om det fria barnet i harmoni med naturen präglade 

utvecklingen från 1700-talets början men utvecklades senare mot ett mer vetenskapligt synsätt 

(Lindahl, 2002:52). 

Musik 

Ordet musik härstammar från det grekiska ordet mousiké eller mousiké téchne och det syftar på 

begreppet musernas konst. Musernas konst i sin tur kommer ifrån den tid då nio gudinnor som 

kallades muser använde sig av instrumentala och vokala konster. Inom dessa konster var det 

ljudskapande, diktning, kroppsövning och även den andliga biten. Mousiké var den verksamhet 

där fria grekiska barn utbildades (Lilliestam, 2006:20). Enligt Lilliestam är det svårt att säga var 

musiken kommer ifrån och varför den uppstod. Olika förklaringar som forskare genom tiderna 

uttalat sig om är att musiken är en gåva av gudarna eller att musiken skulle vara en återspegling av 

kosmiska förhållanden. I de flesta fall är det en andlig förklaring som råder och hur det än må 

vara så har människan genom rop och andra ljud märkt att man kan kommunicera på längre håll 

och att musik och sång gör att svåra jobb utförs lättare (Lilliestam, 2006:30-31). Musikens historia 

inom barnomsorgen sträcker sig till det antika grekland då musiken hade en stor 

karaktärsdanande roll. Musikens betydelse var stor för människans utveckling och fostran. 

Platons vars teorier utgick från antikens världsåskådning och vetenskapssyn grundade sina tankar 

på samtalets och dialogens pedagogik. Genom att använda sig av olika redskap som aritmetik, 

geometri, astronomi och musik kunde eleverna i dialogerna nå sitt förnuft så att själen kunde 

förstås. Det antika greklands syn på musiken och läroplanen förmedlades sedan av Boëthius, en 

musikteoretiker och filosof, till den romerska kulturen. Väl där förenades musiken med en kristen 

världsordning och Boëthius skrifter blev underlag för musikteorin på både universitet och skolor 
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under medeltiden. Skolan utvecklades och sången vid de kristna tillställningarna som till exempel 

gudstjänsten blev målet för skolans undervisning. Sången och musiken har genom tiderna hängt 

med i de kyrkliga aktiviteterna och har fått en del i skolan då kyrkans och skolans symbios haft 

stor betydelse. I folkskolestadgan från 1842 hade kristendomen fortfarande stor betydelse och 

bidrog till att alla fick undervisning i sång. Sången bestod av psalmer och skulle stärka känslan för 

fosterlandet, höja moralen och stärka kyrkosången. Från 1860-talet och framåt utvecklades 

småskolorna och utbildade musiklärare trädde in i verksamheten. På 1890-talet skedde en större 

förändring vilket påverkade till att skolgången blev längre och sångutbildningen blev en mer 

medveten musikutbildning. Sångsamlingar gavs ut och folkvisor och andra visor fick sina 

genombrott under den här tiden. Anna Bergström lyckades genom sin kreativitet skapa ett starkt 

intresse för sången och sedan fortsatte utvecklingen fram till 1950-talet. I och med den stora 

framfart sången fick öppnades det upp för många debatter kring ämnet. År 1955 lämnade skolan 

kyrkan och i 1955 års läroplan får ämnet sång namnet musik. År 1962 får grundskolan sin första 

läroplan och ämnet musik har fortfarande stor betydelse men med betoning på den estetiska 

fostran (Sandberg, 2006:36-39). 

Bild och musik i läroplanen för förskolan 

De estetiskt-praktiska ämnena är ett samlingsnamn som tidigare användes inom skolan och som 

syftar till att man faktiskt praktiserar det man har lärt sig. Uttrycket grundades på 1970-talet och 

har sedan följt med i utvecklingen. Idag pratar man om att alla ämnen kan vara estetiska beroende 

på hur lärarna väljer att undervisa (Sundin, 2003:27). I förskolan förväntas pedagogerna arbeta 

mot att öka barnens medvetenhet och medverkande som i sin tur ska bidra till tryggare individer 

som förstår och kan leva sig in i andras världar (Skolverket, 2010:3). Ska barns kreativa förmåga 

utvecklas är bild och musik självklara inslag i förskolan. Skapande aktiviteter har inte alltid givna 

svar och det bidrar till reflektion och sökande arbete, vilket är ett krav i det moderna samhället. I 

den nya läroplanen har estetiska uttrycksformer ett betydande inslag där de ska användas 

tillsammans med tal- och skriftspråk för att utveckla och främja barns lärande (Skolverket, 

2010:6). Bild, musik, dans och teater har stor betydelse för den icke verbala kommunikationen 

där barnen lära sig att uttrycka sig genom bild, form eller rörelse (SOU 199:63a:50). 

Läroplanen för förskolan (2010) uttrycker det så att leken barn använder för att främja den 

individuella utvecklingen och lärandet ska prägla hela förskolans verksamhet. I den skapande och 

fantasifulla leken får barnen chans att bearbeta och reflektera känslor och intryck (Skolverket, 

2010:6). Barnen ska även genom olika uttrycksformer som dans, rörelse, bild, sång, musik och 

teater få chansen att lära sig skapa och kommunicera. Förskolan ska bidra till att barn utvecklar 

och lär genom skapande arbete och genom att bygga, konstruera och nyttja olika material blir de 

till utforskande individer (Skolverket, 2010:7). 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning tar upp litteratur som är relevant för den här studiens resultat. Kapitlen inom 

avsnittet tidigare forskning tar upp områdena estiska lärprocesser, musik i förskolan, bild i 

förskolan och lärares förhållningssätt till styrdokumenten. De innehåller relevant fakta som kan 

belysa eller bekräfta vad som framkommer ur resultatet och diskussionen. I teoretiska 

utgångspunkter tas begrepp upp som har avgörande betydelse för förståelsen av studien. I 

avsnittet om teoretiska utgångspunkter redogör jag för estetiken, estetisk fostran, Reggio Emilia 

och lärande. Dessa fyra begrepp anser jag vara relevanta för min studie då bild och musik anses 

tillhöra estetiska uttrycksformer. Reggio Emilia är ett arbetssätt där man enbart fokuserar på de 

estetiska uttrycksformerna och till sist lärande som är en central del för barnens utveckling i 

förskolan. 

Tidigare forskning 

Estetetiska lärprocesser 

Johanna Still skriver i sin avhandling om dagens syn på kunskap och lärande och hur viktigt det är 

att lärare vet i vilken riktning barnens utveckling ska sträva mot. För att lärande och utveckling 

ska ske måste både lärare och barn vara aktiva. Läraren ska fånga och planera olika sammanhang i 

vardagen där barnen tillåts och stimuleras till eget tänkande och reflektion. Det som barnen 

förväntas lära sig måste läraren se till att skapa förutsättningar för (2011:48-49). Pramling 

Samuelsson et al skriver om två sätt som lärare kan använda sig av om man som lärare vill att 

barnen utvecklar de estetiska förmågorna. 1. Att systematisk variera de aspekter som har 

betydelse för förståelsen av ett lärandeobjekt. 2. Att föra dialoger med barnen där dialogerna har 

metakognitiv karaktär (Pramling Samuelsson et al, 2008:137). Att regelbundet föra metakognitiva 

samtal visar forskning bidrar till att barn utvecklar vetskap om sitt eget lärande. Att barn behöver 

de olika kommunikationssätten beror mycket på den media- och kommunikationskompetens 

som finns idag och att vi blir mer och mer internationaliserade kräver högre grad av just 

kommunikationskunskap (Still, 2011:49). De estetiska lärprocesserna som även ses som kreativa 

och fantasifulla är skapande som i första led utgår ifrån barns förförståelse. Vad barnen har hört 

eller sett, alltså vad de minns. Varje intryck som barnen fått påverkar hur och vad barnen sedan 

skapar med hjälp av minnet och fantasin (Vygotskij, 1995:31). Tidigare forskning om barn visar 

att friska och aktiva barn vill utforska världen och lära känna den. Allt de gör, gör de genom lek 

och de har ett behov av att uttrycka sina känslor. Estetiken gestaltas just i den situation när 

barnen ger uttryck åt sina känslor om vad de känner eller tycker om något. Barnen uttrycker sig 
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på många sätt och de använder all det material som de samlat på sig under deras levnadsår 

(Pramling Samuelsson et al, 2008:22). 

Musik i förskolan 

Att använda sig av musik i skolan är utvecklande inom flera områden hos människor. Musiklärare 

påpekar att kommunikationen är en av de huvudsakliga delarna i musikämnets funktion. Genom 

musiken kan barnen uttrycka sig, språka eller bara umgås och vara sociala med varandra. 

Musicerandet ger barnen chanser att samarbeta och lyssna på musiken och lära sig att med egna 

medel skapa musik. Detta bidrar i sin tur till att barnen uppnår målet i läroplanen att deras 

självförtroende ska komma fram eller öka. Att även låta barnen lyssna på och tolka musik på olika 

sätt gör dem inte bara till passiva lyssnare utan de lär sig använda musiken i ett utvecklande 

sammanhang (Lindgren & Folkestad, 2005:17). I en studie gjord av Maj Asplund Carlsson et al. 

fick författarna fram att några musiklärare även ansåg att musiken hade en slags specialpedagogik 

för barn i svårigheter. Barnen i svårigheter hade med musikens hjälp lättare att klara av även de 

teoretiska uppgifterna. Både bild- och musiklärarna påpekade även vikten av att estetiska 

lärprocesser kan ge barnen förståelse för kulturarvet vilket de får genom gamla sånger och bilder 

(Asplund Carlsson et al, 2008:43). För att använda musik i utvecklingssyfte krävs det att man som 

lärare vet hur man ska använda musiken för att främja utvecklingen. Och Johanna Still skriver 

även i sin studie att förskollärarnas syn på musik påverkar hur man använder musik i 

verksamheten. Man ser i lärarnas planering och aktivteter vilken syn de har på musiken (Still, 

2011:57). 

Bild i förskolan 

Både musik och bild kan användas som hjälp för barnen att koppla av i förskolan, då det ofta är 

full fart under hela dagen (Pramling Samuelsson et al, 2008:18). Bilden i förskolan har en mer 

känslomässig roll där barnen får uttrycka sig och språka på annat sätt än skriftspråket. Detta 

menar pedagoger uppskattas av barnen och en uppfattning framträder om att barnens 

självförtroende stärks (Lindgren & Folkestad, 2005:21). Bildundervisning i den mening att den 

ska främja utvecklingen hos barn behöver inte vara att måla eller rita bilder. Det kan vara att 

samtala om en bild eller själva bildprocessen. Det viktiga är att barnens inre får komma till uttryck 

och det kan ske genom samtal om bildens intention, hur bilden blev till eller hur barnet tänkte vid 

skapandet (Wetterholm, 2001:37). Barnens språk- och skriftutveckling påverkas positivt när man 

använder bilder, texter, tecken, tal och sång i kombination med kroppsrörelser, gester och andra 

handlingar (Björklund, 2008:20). 
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Lärares förhållningssätt till styrdokumenten 

I en studie gjord av Paula Berntsson kan man läsa om hur det pedagogiska uppdraget betonas i 

läroplanen för förskolan och hur tillsynsuppdrag som tidigare fanns med helt har tagits bort. 

Yrket förskollärare ska professionaliseras och med läroplanen finns chansen att höja 

professionalismen (1999:199). Förskollärare ska i sin utbildning få teoretiska kunskaper som gör 

att han/hon kan planera och utföra aktiviteter. Dessa teoretiska kunskaper ingår i pedagogik, 

metodik och utvecklingspsykologisk utveckling. För att kunna jobba gentemot läroplanen krävs 

det även att man har praktisk och personlighetsrelaterad kunskap. Verksamheten ska planeras, 

utvärderas, genomföras och utvecklas gentemot läroplanens uppsatta mål. Hänsyn ska tas till 

barnens olika förutsättningar och behov. Det handlar för förskollärare om att omsätta teori till 

praktik och ta hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar (Berntsson, 1999:201). När det 

gäller estetiska lärprocesser och bara ordet estetik i läroplanen för grundskolan har Kjetil 

Thorgersen i sin studie kommit fram till åtta olika sätt att se på estetikens avsikt. Dessa är estetik 

som redskap för värderingar, färdigheter, upplevelser, uttrycksmedel, form av kunskap, redskap 

för inlärning av andra ämnen, benämning av ett ämne och för människans existentiella värde. 

Dessa avsikter menar Thorgersen speglar inte teman som inte kan lappa över varandra utan 

speglar teman som i integration med varandra ger kunskap (2007:70-71). 

Teoretiska utgångspunkter 

Estetik 

Estetiken grundar sig i Immanuel Kants (1724-1804) och Alexander Gottlieb Baumgartens (1714-

1762) filosofiska frågeställningar från 1700-talet. Baumgarten menade att estetiken var avgränsad 

till att behandla sinneskunskaperna (Lindstrand & Selander, 2009:122-123) medan Kant 

behandlade estetiken som inre känslor och som egenskaper hos objekt och hur dessa höll sig till 

förstånd och praktiskt handling (Lindstrand & Selander, 2009:128). Under 1800-talet fördes det 

sublima in inom det estetiska, det verkade helt motsatt den sköna estetiken som Kant och 

Baumgarten förespråkade. Det sublima var upprörande och väckte våldsamma känslor. Detta var 

Edmund Burkes (1729-1797) tankar och han menade att Guds kamp mot det onda kunde påvisas 

i det sublima. Dessa motsatser är inget man idag tar fasta på utan både det onda och det goda går 

inom estetiken (Pramling Samuelsson et al, 2008:14) Estetik enligt Nationalencyklopedin har fem 

olika innebörder, vilka beskrivs;   

 

(1) förnimmelsekunskap, (2) läran om det sköna med dess modifikationer, dvs. det 

sublima, det komiska, det tragiska osv., (3) filosofisk undersökning av problem, 

begrepp och förutsättningar vid tal om konst och konstupplevelser i vid mening, (4) 

empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska värden och upplevelser 
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och (5) uppfattning och förhållningssätt rörande form och uttryck i konst, natur, 

vardaglig miljö etc. (NE, 2011) 

 

De minsta barnens lärande grundas av sinnena, sinneserfarenheten. När barnen upptäcker 

världen, använder den sin hörsel, syn, känsel och smak för att lära sig och sedan känna igen 

(Pramling Samuelsson et al, 2008:14). Estetik är numera ett vidare begrepp som även innehåller 

matematik, fysik och andra ämnen som innehåller estetiska praktiker. Formler och funktioner är 

eleganta lösningar som är förenklade för att uttrycka ett samband och detta ses numera även som 

konst (Lindstrand & Selander, 2009:11-13).   

Estetisk fostran 

Estetisk fostran kommer ifrån estetiken och innebär ett annat sätt att undervisa. Å ena sidan 

påpekar Lindahl (2002) att problemet är att ingen undervisar lika. Förskollärarnas olika tycke och 

smak påverkar barnen till att tycka olika. Frågan är om det estetiska ens behöver influera 

undervisningen? Kanske räcker det med blommor på bordet, ordning och reda eller tavlor på 

väggarna? Men på något sätt ska estetisk fostran utföras i förskolan (Lindahl, 2002:51). Under 

1900-talet fick bild, musik, dans och andra konstformer fäste i den svenska skolan och 

musikpedagogiken kom att allt mer accepteras. Den estetiska fostran var dock inte menad att 

utbilda någon till musiker eller dansare utan den var menad för individens utveckling inom alla 

områden (Sundin, 2003:85). Att använda sig av estetisk fostran i förskolan förespråkas av att 

barnens inre tankar och känslor ska få komma till uttryck. Det är en självklar del av förskolans 

verksamhet och även för många människor att man helt enkelt bör använda sig av den estetiska 

genren för att lotsa barnen in i den kultur vi idag har (Pramling Samuelsson et al, 2008:17).  

Den estetiska fostrans utveckling från 1700-talet till 1900-talet utmärks av ett antal pionjärer och 

reformrörelser. Ett av dessa är Reggio Emilia som grundades av Loris Malaguzzi (Sundin, 

2003:78). 

Reggio Emilia 

Reggio Emilia är en stad i Italien där en verksamhetsform växte fram ur stadens historiska anor. 

Verksamheten Reggio Emilia kom till av en man vid namn Loris Malaguzzi under 1990-talet och 

har sedan växt och spridit sig runt om i världen. Inom denna verksamhetsform får barnen börja 

redan när de är 6 mån. 

Reggio Emilia har sin grund i dialektik och fenomenologi som leder till en syn på barn där barn 

har rätt till utveckling, socialisation och lärande genom dialogen. Häikiö förklarar att ”Barnets 

lärande konstrueras utifrån interaktion med omgivningen vilket också sätter fokus på både den 

omgivande yttre miljön, som arkitekturen, och den inre miljön på förskolan samt barnets 

förhållande till miljön som pedagogisk potential” (Häikiö, 2007:39), miljön blir den tredje 

pedagogen (Häikiö, 2007:39). Viktigt är även att tillägga förändring och förnyelse, allting är 
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diskuterbart och ingen dag är den andra lik inom Reggio Emilia (Grut, 2005:8). Verksamheten 

präglas av interaktionen mellan barn, föräldrar och pedagoger där relationen ska ha varm och 

trygg karaktär. Samspelet de tre aktörerna emellan ska bidra till barnets emotionella och sociala 

utveckling vilket vidare utvecklar barnets identitet. Undervisningen ska utgå ifrån barnens tidigare 

erfarenheter och det dagliga livet som bygger upp och konstruerar kunskap. Reggio Emilias 

grundare Loris Malaguzzi presenterar en modell där han menar att problemorienterat och kritiskt 

tänkande utvecklar barn och även de mindre barnens utveckling bör tas på allvar. Han menar att 

barn har många sätt att uttrycka sig på och att de kreativa elementen påverkar positivt på 

utvecklingen av barns olika förmågor (Häikiö, 2007:39-41). Typiska drag hos Reggio Emilia är att 

synen på barns lärande beror på tidigare generationers erfarenheter. I de flesta av Reggio Emilias 

verksamheter finns piazzan, där möts alla förskolans barn för lek och samspel. På väggarna sitter 

det fullt med speglar där de kan betrakta sig själva och andra i arbetet mot att skapa sig en egen 

identitet. Ett annat typiskt drag är ateljén där alla barn kan skapa och detta tillsammans med en 

atelierista. En atelierista är en person med kvalificerad utbildning inom konst som även tillhör 

personalen. På väggarna på en Reggio Emilia förskola sitter det även teckningar och målningar 

längs med alla väggar, från golv till tak (Abbot & Nutbrown, 2005:13-14). Att Reggio Emilia är 

relevant för den här studien är att dess inriktning gåt mot estetiska lärprocesser som nämnts 

tidigare i litterturöversikten. Inom estetiska lärprocesser finns musiken och bilden som inslag och 

därför är Reggio Emilias lärandeperspektiv relevant att koppla resultatet emot.  

Lärande 

Det huvudsakliga ändamålet med pedagogers arbete är att utbilda barn och elever. Lärandet ska 

stå i fokus. Genom att ställa sig frågor som vad vill jag att eleven ska lära sig och hur vill jag att 

den ska lära sig detta gör att pedagogen utvecklar sin förmåga att reflektera, ger insikt i sitt eget 

arbete och att fundera över vilket förhållningssätt som han/hon använder gentemot barns 

lärande (Mårdsjö, 2005:28). Vad- och hur- frågan kan man beskriva med en symbol som beskiver 

lärandet utifrån ett lärandeperspektiv i en planerad eller oplanerad situation.  

 

Lärarens objekt 

 

 

Lärandets objekt 

 

 

  Direkt objekt Indirekt objekt 

 

Lärarens objekt beskriver det övergripliga målet objektet har, vilket ämne eller vilken kategori 

lärandet faller inom. Lärandets objekt går mer detaljerat in på objektets vad-aspekt som sedan 
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förklaras tydligare i det direkta objektet, vad ska eleven göra? Det indirekta objektet svarar därpå 

hur eleven ska göra detta. Exempelvis kan lärarens objekt vara att barns språkliga förmåga ska 

utvecklas och tydligare blir då lärandets objekt om den språkliga förmågan bryts ner till 

skriftspråket. Det lärande objektet blir att skriftspråket ska utvecklas. Det direkta objektet, vad 

ska göras, kan vara att skriva bokstäver medans det indirekta objektet, hur det ska göras, kan vara 

att barnen ska skriva sina namn (Mårdsjö, 2005:28-30). Kopplat till den här studien är lärandets 

objekt att undersöka hur förskollärare arbetar med och förhåller sig till musik och bild i 

förskolans verksamhet. Det direkta objektet blir att studera förskollärare och det indirekta 

objektet blir att intervjua. 

Ett annat perspektiv på lärande, hur barn lär sig är beroende av tre faktorer. Det första är 

miljön, finns det material och utmanande aktiviteter som uppmanar barnen att vilja lära sig? Den 

andra är interaktion, att barn och pedagoger kan prata och diskutera bidrar till reflektion och 

förståelse genom andra perspektiv. Den sista faktorn, tidigare erfarenheter, bidrar till att barnen 

kan få användning av de erfarenheter han/hon har sen tidigare för att diskutera eller komma fram 

till nya spekulationer (Mårdsjö, 2005:45). 

Ett fokuserat lärande är ett perspektiv som kommit för inte alls så länge sedan. Att man 

därmed använder det även i förskolan kan för många kännas konstigt. I vissa länder tillhör inte 

förskolan skolväsendet och förskolan har lägre status än grundskolan. Men det viktiga är att det 

ska vara en självklar del även med de små barnen. Förr såg man barns lärande som något som 

kom med åldern, bara de får leka och ha kul. Meningen är att även lärande som tidigare setts som 

något tråkigt ska vara roligt och intressant. Barnen ska få chans att genom den lustfyllda leken 

lära sig mer än bara språket och kroppsanvändningen. Lek och lärande ska användas med 

förutsättningar för varandra och meningsskapande, intresse och engagemang ska vara den 

centrala delen. För att utmana ytterligare ska förskollärarna koppla ihop det skapande och det 

estetiska i leken med barns lärande, eftersom det skapande ofta kommer naturligt i leken 

(Pramling Samuelsson et al, 2008:11-12). 
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Problemformulering 

Läroplanen för förskolan säger att barn ska få ”hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att 

tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 

språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.”(Skolverket, 2010:6) Detta betyder att de 

estetiska aspekterna har lika stor del i verksamheten som de andra mer typiska perspektiven på 

lärande. Det står även i läroplanen att förskolans uppdrag är att barn ska få  

 

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. 

Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik 

(Skolverket, 2010:7) 

 

Här framkommer det tydligt att bild och musik även ska användas tillsammans med tal och 

skriftspråk och att läraren i sin verksamhet ska använda sig av dessa uttrycksformer. Då 

efterfrågan om forskning som visar på hur pedagoger använder bild och musik i skolan och hur 

det kan sättas i relation till läroplanen är stor, bidrar min studie med detta. Studien ska försöka 

svara på frågan hur sex förskollärare använder bild och musik i sitt arbete i förskolan och hur de 

förhåller sig till läroplanen. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur sex förskollärare tänker om musik och bild i förskolans 

verksamhet och hur de relaterar bild och musik till läroplanen för förskolan, den reviderade 

upplagan från 2010. 

Frågeställningar 

 Vad tycker sex förskollärare om bild och musik som innehåll i förskolans verksamhet? 

 Hur beskriver sex förskollärare arbetet med bild och musik i förskolans verksamhet? 

 Hur relaterar sex förskollärare till formuleringarna om musik och bild i läroplanen för 
förskolan, den reviderade upplagan från 2010? 
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Design och datainsamling 

Under design och datainsamling står det vilken metod undersökningen haft och varför det blev 

den. Det står även om urval av intervjupersoner och genomförandet av intervjuer och kontakten 

innan. Det redovisas även för hur arbetet med den insamlade datan behandlas efter intervjuerna. 

Design 

I studien använde jag mig av intervju som metod för att få svar på de frågeställningar jag satt upp.  

Frågeställningarna som jag anser vara lättast och säkrast att få svar på genom enskilda intervjuer 

är; Vad tycker sex förskollärare om bild och musik som innehåll i förskolans verksamhet? Hur 

beskriver sex förskollärare arbetet med bild och musik i förskolans verksamhet? och hur relaterar 

sex förskollärare till formuleringarna om musik och bild i läroplanen för förskolan, den 

reviderade upplagan från 2010?. När man ska samla in material, för att sedan kunna analysera, kan 

man använda sig av tre olika tillvägagångssätt. Antingen genom samtal, observera människor eller 

observation av mänskliga aktiviteter som till exempel skrivna texter eller filmer (Esaiasson et al, 

2007:221). Då jag i min undersökning vill veta vad förskollärare säger och tycker om bild och 

musik i verksamheten är det relevant att välja samtal utav dessa tre sätt. Inom samtalsgenren finns 

det olika sätt att gå tillväga men det är endast ett sätt som ger en kvalitativ undersökningsmetod. 

Denna metod är samtalsintervju där långa och djupa samtal handlar om att förstå och 

kategorisera människors uppfattningar (Esaiasson et al, 2007:221). Samtalsintervjuundersökningar 

är en metod som ger större chans till oväntade svar och det ger en öppen dialog där man kan 

ställa ytterligare frågor som ett komplement till den föregående frågan, om forskaren inte riktigt 

förstår eller om man behöver veta mer. Samtalsintervjuer ger också en interaktion mellan 

forskaren och intervjupersonerna som bidrar till ett samspel dem emellan som i sin tur bidrar till 

god stämning (Esaiasson et al, 2007:283). 

Urval 

I den här studien har sex pedagoger som arbetar i förskolan intervjuats enligt 

respondentundersökningar. Vilket menas med att det är pedagogens egna tankar och erfarenheter 

som undersöks och samma frågor ställs till alla (Esaiasson et al, 2007:258). Syftet med 

intervjuerna är att undersöka hur de arbetar med bild och musik i förskolan och hur de tänker 

gällande det. Att det är de intervjuades erfarenheter och tankar som undersöks gör att 

intervjuerna blir kvalitativa (2007:286). 

Urvalet av intervjupersoner baseras på tre allmänna råd som Esaiasson et al (2007) nämner 

och det första rådet, välj främlingar baseras på att man då har lättare att hålla intervjun på en 

vetenskaplig nivå. Enligt det rådet har intervjuerna skett med personer utan koppling till mig 
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själv. Det andra rådet, välj ett litet antal intervjupersoner baseras på att det genom beprövad 

erfarenhet visar att det räcker med ett visst antal genomförda intervjuer för att få ett intressant 

material. Intervjupersonerna ska vara väl genomtänkta för att materialet ska bli användbart och 

tillförlitligt. Enligt det rådet har intervjuerna skett med sex personer i olika åldrar på olika 

förskolor. Det tredje rådet, att inte välja personer som är experter baseras på att personerna inte 

ska vara experter på sitt område då det kan bli att svaren blir kunskapsbaserade istället för 

baserade på erfarenhet och tankar. Enligt det rådet har intervjuerna skett med personer som 

jobbar på förskolor utan temainriktningar på bild och musik (2007:291-292). 

Presentation av intervjupersoner 

Här nedan följer en presentation av de personer som ingått i min studie. Namnen som skrivs är 

de påhittade namnen som personerna själva bestämt. Utifrån denna presentation kan vi se vilken 

utbildning personerna har, vilken ålder de har, inom vilken avdelning de arbetar och deras eget 

intresse för musik och bild. Detta kan sedan diskuteras och jämföras för att se om något kan ses 

som orsaksförhållande till resultatet. 

 

Kerstin 

Kerstin jobbar som lärare i förskolan och är 26 år gammal. Hon har en lärarexamen med 

inriktning förskola och jobbar på en avdelning med 3-4 åringar. Under utbildningen var det vissa 

kurser som innehöll musik och bild. De fick bland annat spela gitarr och analysera bilder. Hennes 

eget intresse för bild och musik beskriver hon som inget alls. Lyssnar på musik när det är 

igångsatt men inte annars. 

 

Ebba 

Ebba jobbar som lärare i förskolan och är 39 år gammal. Hon är utbildad förskollärare och 

jobbar på en avdelning med 3-4 åringar. Hon läste några enstaka kursen där bild och musik ingick 

men gick ingen kurs med ren musik- eller bildutbildning. Hon beskriver sitt eget intresse till bild 

och musik som inget speciellt. 

 

Marie 

Marie jobbar som lärare i förskolan och är 43 år gammal. Hon är utbildad förskollärare och 

jobbar även hon med 3-4 åringar. När hon utbildade sig läste hon olika kurser där de fick lära sig 

spela gitarr, sjunga lite och bild, färg och form. Hennes eget intresse till musik sträcker sig så långt 

att hon har gått gitarr kurs och hon lyssnar även på musik till vardags. 

 

Johanna 

Johanna jobbar som förskollärare och är 47 år gammal. Hon är utbildad förskollärare och jobbar 

med 5 åringar. Under utbildningen fick de lära sig spela blockflöjt och gitarr. Gitarrkursen pågick 
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under en hel termin. Hon älskar att sjunga med barnen, spelar även gitarr med barnen men inte så 

ofta. Hon tycker även att bild är kul. 

 

Wilma 

Wilma jobbar som förskollärare och är 50 år gammal. Hon är utbildad förskollärare och jobbar 

med 5 åringar. I botten är hon barnskötare men utbildade sig senare till förskollärare. Fick under 

utbildningen dåligt med musik- och bildutbildning. Det ingick lite bild och saga i de övriga 

kurserna. Fick till exempel göra arbete om saga. Musik fick hon ingenting av. Hennes eget 

intresse av bild och musik är att hon tycker om musik och att dansa. Bild har hon inget intresse 

för.  

 

Stina 

Stina jobbar som förskollärare och är 61 år gammal. Hon är utbildad förskollärare och jobbar på 

en 5-årsavdelning. Har i botten en barnskötarexamen med tog senare förskollärarexamen. Under 

utbildningen fick de prova på att spela lite gitarr och sjunga. Hennes eget intresse sträcker sig så 

lång att hon har gått oljemålningskurs och tycker om att måla. Hon gillar även att lyssna på all 

sorts musik. 

Genomförande 

Personerna kontaktades genom telefonkontakt där undersökningen presenterades och frågan 

ställdes om delaktigt intresse fanns. I näste skede träffades samtliga på förskollärarnas respektive 

förskola. Innan intervjun började fick personen som skulle intervjuas läsa ett informationsbrev 

(bilaga 1) där syftet med intervjun framkom, vad intervjun ska användas till och vem det är som 

är ansvarig för undersökningen. Om de godkände sin medverkan kunde intervjun börja, men om 

de redan här tvekade och kände sig otrygga valde jag att inte använda personen då det kan bli 

problem senare i undersökningen. Jag hade innan bestämt att alla pedagoger i intervjun skulle 

vara anonyma då det inte har någon effekt på kvaliteten i studien och det kan vara en trygghet för 

personerna som deltar. 

Intervjuerna ägde rum i förskollärarnas verksamhet där de känner sig trygga men i avskiljda 

rum där miljön har minst påverkan på intervjusvaren. Då det i förskolan kan vara svårt att ta tid 

till enskilda samtal, bestämdes intervjutiden till max 30 min. Intervjun spelades in med hjälp av 

mobiltelefon, om respondenten godkände, och genom att skriva ned svaren på papper. Att spela 

in gör det lättare för forskaren att få med alla svar då man genom att bara skriva kan missa viktig 

information. 

Intervjuguiden användes som underlag vid genomförandet av intervjuerna. Frågorna är korta 

och enkla att förstå. Förhoppningen är att frågorna, som Esaiasson et al (2007) beskriver det, ska 

ge spontana svar och beskrivningar om deras verklighet. Man bör undvika frågor med varför 

karaktär som kan ge känslan av ett förhör (2007:298). Som uppvärmning och för att få en god 
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stämning inleddes intervjun med ett antal personliga frågor om ålder, arbete, eget intresse och så 

vidare. Intervjuguiden är uppdelad i tre teman, innehållande frågor (bilaga 2). Frågorna är tänkta 

som inledningar till varje tema där respondenten ska få prata fritt. Uppföljningsfrågor och direkta 

frågor ska tillämpas som komplement om frågan kräver mer information för att uppfylla sitt 

ändamål. 

Avslutande kommer utrymme ges för övriga kommentarer som respondenten önskar tillägga. 

Mailadress lämnas till pedagogen som ett stöd om det är något som behöver ändras eller tilläggas 

i efterhand. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet, undersöker vi det som vi säger att vi gör? Validiteten är ett återkommande problem i 

forskningssammanhang då man arbetar med både teoretisk och operationell nivå (Esaiasson et al, 

2007:639). Begreppsvaliditeten, stämmer mina intervjufrågor ihop med syfte och frågeställningar? 

Enligt min mening krävs det intervjufrågor med beskrivande svar för att undersökningen av mina 

frågeställningar ska bli korrekt. Reliabilitet å andra sidan kräver noggrannhet vid den empirirska 

undersökningen. Genom bandinspelning och skrivande för hand blir chansen större att inga 

viktiga fakta faller bort. Att vara noggrann vid transkribering är också en viktig aspekt för hög 

reliabilitet. Har man god validitet och hög reliabilitet blir resultatvaliditeten god, undersökningen 

resulterar i det man i tidigare del sagt att man ska undersöka (Esaiasson et al, 2007:70). 

Forskningsetiska regler 

Ska man genomföra forskning som kräver etiska forskningsöverväganden, ska man i första hand 

ta hänsyn till att individen skyddas mot skada, kränkningar och förödmjukelse av alla slag. Detta 

kallas för individskyddskravet och kan kategoriseras i fyra rubriker; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). 

Samtliga deltagare i den här studien informerades om undersökningens syfte i det dokument 

(bilaga 1) som gavs ut innan intervjun genomfördes. Informationen innehåller vad intervjun 

innebär i forskningssammanhang, var de kan hitta studien och i vilken utsträckning den 

publiceras (Vetenskapsrådet, 2002:7). Personerna fick information om att det är frivilligt att 

medverka och att de när som helst kan säga nej till fortsatt medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9). 

Alla medverkade i undersökningen tilldelas anonymitet och nämns i rapporten endast med de 

egna valda påhittade namnen. Detta för att det ska vara svårare för utomstående att identifiera 

någon individ (Vetenskapsrådet, 2002:12). I den här studien behandlas dock inga viktiga 

personuppgifter men det är ändå en trygghet för intervjupersonerna att vara anonyma. 

Personerna fick även information om att personliga uppgifter endast kommer nyttjas för 

forskningsändamål och lämnas inte vidare för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). 
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Resultat och analys 

Följande text innefattar en sammanställning av resultatet där jag presenterar svaren genom tre 

teman. De olika teman som satts upp utgår från studiens frågeställningar. Den första 

frågeställningen; Vad tycker sex förskollärare om bild och musik som innehåll i förskolans 

verksamhet, besvaras genom tema 1; Sex förskollärares tankar om syftet med musik och bild i 

förskolan. Den andra frågeställningen; Hur beskriver sex förskollärare arbetet med bild och 

musik i verksamheten, besvaras genom tema 2; Sex förskollärares beskrivningar av arbetet med 

musik och bild i förskolans verksamhet. Den tredje och sista frågeställningen; Hur relaterar sex 

förskollärare till formuleringarna om musik och bild i läroplanen för förskolan, den reviderade 

upplagan från 2010, besvaras genom tema 3; Sex förskollärares tankar om läroplanen för 

förskolan, den reviderade upplagan från 2010. Varje tema följs av en analys. 

Tema 1 

Det första temat visar att förskollärarna lyssnar helt till barnens intressen och lägger upp 

verksamheten efter det. Förskollärarna anser att musiken bidrar till kroppsrörelse som i sin tur 

bidrar till ökad kroppskontroll och kroppsuppfattning hos barnen. Förskollärarna anser även att 

musiken bidrar till att tysta barn kommer fram mer i sången och att självförtroendet ökar och 

språket utvecklas. I resultatet kommer det även fram att musik och bild kan fungera som 

dokumentation i förskolan, då bilden visar hur barnen utvecklas i sin finmotorik och 

världsuppfattning. Musiken resulterar i utvecklandet av språket och självförtroendet.  

Sex förskollärares tankar om syftet med musik och bild i förskolan 

Resultatet visar att dessa sex förskollärarna tänker på olika sätt kring vilket syfte musiken och 

bilden har i förskolans verksamhet. Några menar att om barnen vill rita och lyssna på musik så får 

de göra det och det är då mest barnens intresse som styr. Andra säger att de estetiska 

uttrycksformerna ska finnas med som naturliga delar av vardagen. Men det övergripande 

påståendet är att barnens intresse styr. 

 

Barnen tycker om att rita och de får rita. De pratar färger och tycker om färger. Det finns 

flickfärger men vi säger att alla kan använda alla färger. När det gäller musik är det 

barnsånger och det är barnens intresse som styr. Barnen vill mest lyssna på musik från till 

exempel melodifestivalen. Då dansar de och det är mest det de använder musiken till så 

musiken och bilden har ett roligt syfte. (Stina) 
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Några av förskollärarna anser att barnen genom musiken rör på sig och använder kroppen. Där 

blir också syftet med musiken att barnen genom rörelse till musik bidrar till bättre 

kroppsuppfattning. De lär sig hur kroppen fungerar, vilka kroppsdelar vi har och de utvecklar 

helt enkelt en medvetenhet om kroppen. 

 

Bra med rörelsesånger, man får in mycket kroppsdelar, hur kroppen fungerar. En 

medvetenhet! (Marie) 

 

Utöver kroppsuppfattning understryker flera av förskollärarna att musiken ger barnen mer 

självförtroende genom att de som inte ofta pratar högt i samlingar och i övrigt kommer igång mer 

i sången. På så sätt blir sången viktig för barnens språkutveckling och självkänsla. De barn som 

har ett otydligt språk eller annat modersmål lär sig svenska lättare genom att sjunga berättar 

förskollärarna. De antyder att de barn som har svårare med språket kan hänga med bättre i sång 

och musik. 

 

Dels, lär de sig takt och man kan få med sig alla barnen även om de inte har språket. (Marie) 

 

Förskollärarna berättar även att eftersom barnen tycker om att rita och lyssna på musik bidrar det 

till det spontana. Spontanitet och den dagliga verksamheten är det flera som tar upp. Musiken 

och bilden har en naturlig del av verksamhetens innehåll och det är i de flesta fall barnens intresse 

som styr vad de ska göra. 

 

Det ska vara inlagt som en naturlig del, en naturlig del av dagen. Det ska finnas med 

eftersom man får ut så mycket, man når alla på något sätt. ”En jätteviktig del”. (Johanna) 

 

Något som man gör dagligen, allt är inte planerat. Vissa saker planerar man och andra saker 

plockar man spontant fram. Det som barnen ber om. (Ebba) 

 

Wilma och Marie är de två av de sex förskollärarna som tänker att bild och musik har ett mer 

pedagogisk och lärande syfte utöver språket och kreativiteten. En förskollärare berättar att om 

barnen är arga, glada eller ledsna kan de rita ett självporträtt för att visa hur man känner. Även 

lera och skräp är bra material att skapa saker med för att öva på kreativiteten och skapandet. Att 

spara dessa skapade konstverk används sedan till dokumentation. 

 

Bilden har jättestor betydelse. Bilden säger jättemycket, det kan vara ett underlag för att visa 

hur barnen har haft det under dagen. Ett lärande syfte, hur mönstren förändras över tid, 

alltså utvecklingskurvan. Om man ska lära dem något kan man till exempel använda bilder 

för att visa hur något ser ut. (Wilma) 
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Pedagogisk dokumentation tas upp av flera av förskollärarna men endast en av de intervjuade 

antyder att det faktiskt står med i uppdraget.  

Analys 

Förskollärarna lägger stor vikt på barnens intresse, att det är barnen som får bestämma vad de ska 

göra. Enligt Mårdsjö ska barns lärande stå i fokus och lärare måste fråga sig själva vad de vill att 

barnen ska lära sig. Viktigt i det sammanhanget är att veta hur man ska göra för att nå det mål 

man satt ut. Gör man på det viset utvecklas även lärarens förmåga att reflektera och få insikt i sitt 

arbete (2005:28). När jag frågade om vilket syfte de ansåg att musik och bild har i förskolans 

verksamhet, blev de spontana svaren att det skulle vara roligt för barnen. De uttrycker att det är 

bra för barnen att röra sig till musik för att träna motoriken och kroppsuppfattningen men 

samtidigt säger de att det finns viktigare saker som istället planeras in. Pramling Samuelsson et al 

menar istället att barns inre tankar och känslor ska få komma till uttryck genom den estetiska 

genren och att förskolan därför bör använda sig av detta. Det är en självklar del av förskolan och 

för alla människor (2008:17). Att använda sången som ett redskap till att öka barnens 

självförtroende och utveckla språket verkar vara något som förskollärarna, med barn som har ett 

annat modersmål, tycker är bra. De är positiva till musiken och sångens inverkan. Häikiö säger att 

barns problem i olika bemärkelser bör tas på allvar och att människor har många olika sätt att 

uttrycka sig på. De estetiska uttrycksformerna påverkar positivt på barns utveckling (2007:41). 

Detta kan kopplas till de barn med annat modersmål som har problem med det svenska språket.  

Förskollärarna i studien uttrycker sig så att musik och bild ingår i den naturliga delen av 

förskolans verksamhet, det bara finns där naturligt för att barnen tycker det är roligt. Frågan är 

om den spontana leken med bild och musik alltid blir utvecklande för barnet själv? Användande 

av musik bidrar till att barn börjar språka, umgås, tolka musiken och deras självförtroende ökar 

(Lindgren & Folkestad, 2005:17). Bilden bidrar också till att barnen börjar språka och även 

samarbeta (Lindgren & Folkestad, 2005:21). När det gäller avsikten med bild kan man nästan dela 

in de sex förskollärarna i två grupper. Några av dem menar att bilden är bra till dokumentation 

och bearbetning av känslor medans de andra inte uttrycker något större syfte alls. Förskollärarnas 

förhållningssätt till musik och bild kan sammanfattas på så sätt att de tycker att bild och musik är 

viktigt och utvecklande för barnen, men det är inte riktigt så viktigt att det behövs planeras in.  

Tema 2 

Det andra temat ger en bild på hur förskollärare jobbar med bild och musik i verksamheten. 

Precis som i det första temat är barnens intresse det svar som förekommer mest. Musiken har 

den största betydelsen vid högtidsdagar och används annars endast vid spontana aktiviteter som 

barnen eller de vuxna bestämt. Förskollärarna anser även att de använder både bilden och 
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musiken i det pedagogiska arbetet i form av dokumentation. Orsaken till det reducerade arbetet 

med musik och bild är i majoritet det bristande intresset och att förskollärarna har andra saker 

som de tycker är viktigare. Även barngruppen spelar en stor roll tycker förskollärarna. 

Sex förskollärares beskrivningar av arbetet med musik och bild i verksamheten 

Inom det här temat visar det sig att de sex förskollärarna använder bild och musik när barnens 

intresse finns. Vill barnen rita så får de göra det och vill de sjunga så skulle sångsamlingarna bli 

mer vanliga. Några av de tillfrågade förskollärarna betonar att om barnen inte frågar efter en viss 

aktivitet som musik eller bild så försvinner det.  

 

Med musiken jobbar jag efter barnens intresse, de visar intresse för musik, vill spela musik 

och gör egna uppvisningar. Då tillåter jag det och det blir på barnens initiativ. (Wilma) 

 

Några använder uttrycksformerna i teman och andra vid högtidsdagar som till exempel lucia eller 

förskolans dag. Då samlas alla på förskolan, även syskon och föräldrar kan vara välkomna. 

 

Har man något tema kan man ha sånger till, även att man har skapande. Vi sjunger nästan 

varje dag! Rita tycker de om att göra så det gör vi också varje dag. De älskar att skapa, så visst 

blir det mycket sådant. Jobbar man med något speciellt, plockar man fram något extra. Själv 

skulle jag vilja ha allt framme men i vår grupp fungerar det inte. (Marie) 

 

Men även om barnens intresse var den huvudsakliga faktorn som spelade in var det ändå några av 

de sex förskollärarna som även hade ett djupare syfte med bilden. De pekar på att bilden kan 

användas för att se hur barnen utvecklas, motoriskt såväl som uttrycksmässigt. Detta kan 

förskollärarna se genom pennfattning, berättande och hur bilderna förändras genom åren. 

 

Arbetar mest med bilden! Då ser man utvecklingen, genom pennfattning, berättandet om 

bilden och genom teman. På bilder kan man se från år till år hur barnet utvecklas. (Stina) 

 

Vi delar upp i grupper och då finns det tillfällen då man kan använda bild på ett eller annat 

sätt. Att man försöker använda sig av olika tekniker så att barnen får prova på. (Johanna) 

 

Musiken är det mer delade meningar om, några av de sex tillfrågade förskollärarna använder sig 

knappt alls av musik inom planerade former medans de andra använder det för att barnen ska 

lära sig något. Det övergripande svaret var dock att musiken inte fick någon större plats mer än i 

den spontana leken. 
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P.g.a. barnens intresse och vårt pedagogiska mål är inte just musik något vi jobbar med men 

den finns med i det vardagliga, hela tiden. Det mesta ligger i det spontana, vi sjunger ju varje 

dag i alla fall i samling och musikspelaren står på och då sjunger barnen. Barnen vill ha på 

musik när de bygger och pysslar med annat. (Wilma) 

 

Orsaken till att bilden och musiken inte får den plats som den kanske ibland skulle behöva verkar 

variera något. Några antyder att tiden inte räcker till och att det är för mycket annat som är 

viktigare som istället tar fokus. Andra menar att det är intresset hos både barnen och 

förskollärarna som spelar in och att det är en orsak.  

 

Orsaken till att vi inte jobbar med musik och bild är tidsbristen. Det är svårt att lägga om 

verksamheten, så man jobbar som man alltid gjort. (Stina) 

 

Tiden är för knapp, vi har för mycket att göra. Man försöker få in så mycket som möjligt i 

det dagliga arbetet. Men vi går efter barnens eget intresse så deras önskemål kommer först. 

(Johanna) 

 

Att intresset spelar sin roll i orsaken till mindre eller mer arbete med musik och bild verkar även 

vara det dominerande svaret även på frågan om vilket ämne utav bild och musik som de arbetar 

mest med i verksamheten.  

 

Vi arbetar mest med bild, bara för att det är det som våra barn är intresserade av. Vi kan inte 

fånga dem med sången så det är inget vi gör. (Kerstin) 

 

Andra orsaker till att bilden och musiken inte kommer fram i verksamheten kan vara 

barngruppen. Vissa har grupper med helt eller delvis barn med annat modersmål än svenska, 

vilket påverkar hur man ska arbeta för att på bästa sätt lära dem språket. Språket är i deras fall det 

viktigaste för dem att lära sig.  

 

Vi har migrationsbarn som försvårar då vi inte kan sjunga på deras språk, bilden är lättare att 

jobba med då man kan peka och förklara. Det krävs mer om vi ska sjunga med dem än om vi 

ska rita. Ju nyare barnen är desto svårare blir det med sången, på grund av språket. (Kerstin) 

 

En av de sex tillfrågade förskollärarna antyder att raster och färre personal vid vissa tidpunkter 

påverkar. Då måste barnen delas in i olika grupper på för- och eftermiddag och då känner hon att 

hon inte kan ge barnen en likvärdig utbildning och har därför valt att arbeta med hela gruppen 

tillsammans. 
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På frågan om vilket ämne de arbetar mest med skulle jag vilja säga att svaren varierar men att 

det finns en antydan till att bilden används mest. Flera av de sex tillfrågade säger att bristen på 

förskollärare som kan spela instrument gör att musiken faller bort. Bilden å andra sidan har i 

många fall en naturlig plats i många förskolor, då pennor och papper ofta finns tillgängligt för alla 

barnen.  

Analys 

Som nämns innan ligger fokus på barnens intresse men även förskollärarnas intresse spelar roll. 

Verksamheterna verkar vara uppbyggda på vad barnen vill och till viss del förskollärarnas 

intresse. Sångsamlingar är det ingen utav de sex tillfrågade förskollärarna som använder, det har 

försvunnit då barnen inte visar intresse eller för att förskollärarna tycker det är pest och pina. 

Förskollärarna säger ändå att barnen tycker det är roligt med bild och musik så det borde vara 

ypperligt att ta tillvara på det intresset och utveckla aktiviteter med dessa teman. Pramling 

Samuelsson et al påpekar att barn ska få chans genom den lustfyllda leken att lära sig mer än det 

som vanligtvis kommer naturligt som till exempel språket och motoriken. Leken och lärandet ska 

användas i symbios med varandra och meningsskapande, intresse och engagemang ska vara den 

centrala delen (2008:12). Det planerade och fokuserade lärandet tycks fattas i den verksamhet 

som dessa sex förskollärare beskriver. Musikens användning visar sig dela på sig lite när man 

frågar förskollärarna. Några av de sex förskollärarna använder musik knappt alls medans några 

faktiskt använder musiken i temaarbeten men på vilket sätt framgår inte. De uttrycker att barnen 

tycker det är roligt med både musik och bild och många av förskollärarna går efter barnens 

intresse. Men även att de uttrycker musiken och bilden som positivt finns det knappt något 

planerat. Bilden används dock i vissa tillfällen med ett dokumenterande syfte. Några av 

förskollärarna uppger att det är tidsbristen som påverkar att de inte använder musik och bild. 

Resultatet visar tydligt att det är mycket förskollärarnas intresse som styr vilka aktiviteter man har 

i verksamheten. De menar att det finns andra saker som är viktigare, men borde inte allt som står 

i läroplanen vara viktigt? Att det skulle vara svårare att arbeta med musik och bild med barn som 

har ett annat modersmål stämmer inte riktigt överrens med Maj Asplund Carlsson et al:s studie 

där barn i svårigheter fick med musikens hjälp lättare att lära sig teoretiska uppgifter (Asplund 

Carlsson et al, 2008:43). Förskollärarna menar också på att man inte kan arbeta med bild och 

musik i stora grupper men har de testat eller är det argumentet baserat på egna uppfattningar? 

Sammanfattningsvis kan man antyda att bilden används mest då det är lättare och kräver inte 

samma kunskap av förskollärarna som musiken gör.  

Tema 3 

I det tredje och sista avsnittet följer en redovisning av hur förskollärarna uppfattar läroplanens 

avsikter med musik och bild. Förskollärarna anser över lag att de arbetar mot de mål som 
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läroplanen avser att förskolan ska sträva mot. Några anser dock att de inte alls använder musiken 

och bilden mot vad läroplanen säger. En kommentar som många av de sex förskollärarna 

uttrycker är att de inte tänker på vad som står i läroplanen. De menar att läroplanen sitter i 

ryggmärgen och att allt de gör på något sätt kan kopplas till de strävansmål som finns.  

Sex förskollärares tankar om läroplanen för förskolan, den reviderade upplagan från 2010 

En vanlig kommentar från de sex tillfrågade förskollärarna på frågan om hur förskollärarna 

arbetar gentemot läroplanen för förskolan är; att dokumentationerna med utdrag från läroplanen 

visar att de arbetar mot de mål som finns uppsatta. Men några uttrycker sig helt motsatt och 

antyder att det de gör inom bild och musik inte kan kopplas till läroplanen alls. Men efter en 

stunds betänketid inser de att de genom att erbjuda olika uttrycksformer visst står upp mot målen 

i läroplanen.  

 

Varje gång vi dokumenterar oftast vid bilden, använder vi utdrag från läroplanen så vi kan 

koppla ihop det vi gör och varför. Så att vi gör det tydligt och så att föräldrar kan se vad vi 

gör och varför. Även i barnens portfolio finns utdrag ur läroplanen. (Johanna) 

 

Bilden använder vi så himla mycket i vårt arbete, teman osv. men sången har inget som helst 

med läroplanen att göra. Vi skulle egentligen kunna strunta i den. Men om man använder det 

som en estetisk uttrycksform så står det upp mot läroplanen. (Kerstin) 

 

Även om det är tydligt att de använder läroplanen i sitt arbete och använder den i arbetet med 

portfolion säger nästan alla de sex förskollärarna att det som står i läroplanen på något sätt sitter i 

ryggmärgen. De behöver inte gå in och läsa vad som står utan det blir automatisk att de sätter 

upp uppgifter som motsvarar det som står i läroplanen. Kerstin påpekar även att det står i 

läroplanen vad barnen skall sträva mot att kunna men det står inte hur det ska ske. 

 

Läroplanen sitter lite i ryggmärgen så det är inte alltid att man tänker på att man jobbar mot 

läroplanen men vi vet att vi gör det. (Johanna) 

 

Läroplanen går ju ut på vad vi ska göra, men inte hur och då blir det otydligt. (Kerstin) 

 

Även i den här frågan får jag svaret att barnens intresse spelar en roll i verksamheten och vad de 

jobbar med. De antyder att de inte direkt har några planerade aktiviteter utan är spontana under 

hela dagen. 

 

Vi går efter barnens intresse, de som vill måla och tycker det är kul gör det, medans de andra 

inte gör det så ofta. Eftersom ingen spelar instrument blir det ingen direkt sång heller. (Stina) 
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Fem av de sex tillfrågade förskollärarna säger att de i mångt och mycket arbetar med läroplanen 

och det som står i den men Stina säger att hon inte läst läroplanen på ett tag så hon har svårt att 

säga vad som står i läroplanen för förskolan. Wilma säger att det är luddigt och otydligt vad 

läroplanen vill med musik och bild. De andra är däremot positiva till läroplanen och trycker på att 

den är viktig för både förskollärarnas och barnens skull. Läroplanen är ett stöd och visar att det 

lärarna gör har en mening. Förskollärarna arbetar inte bara med barnpassning utan de jobbar för 

barnens utveckling. 

 

Bra att vi har en läroplan att följa, för att det fingör det vi gör på förskolan. Vi passar inte 

bara barn. Vi arbetar mycket med läroplanen, i olika grupper för att vi ska utgå från den. Jag 

tycker den är viktig! (Marie) 

 

Läroplanen är en hjälp och trygghet, att det visar att vårt yrke är viktigt. Läroplanen menar 

att det ska finnas en tanke bakom allt vi gör. Det gagnar barnen för deras utvecklings skull. 

Läroplanen är ett stort stöd och det är viktigt. (Johanna) 

 

Generellt visar svaren att musiken inte får samma plats som bilden. De flesta av de sex 

förskollärarna tycker bilden är lättare att jobba med, även mot läroplanen, och eftersom inte så 

många av de sex tillfrågade förskollärarna tycker om att sjunga eller spelar instrument faller det 

bort i verksamheten. Samtidigt påpekar de att de nappar på det barnen säger och att de erbjuder 

det som barnen vill göra. 

Analys 

Förskollärarna uttrycker tydligt att när de dokumenterar använder de utdrag från läroplanen för 

att styrka syftet med musik- eller bild-aktiviteten. Men de flesta av förskollärarna menar också att 

läroplanen sitter i ryggmärgen så att det mesta de gör kan de koppla dit utantill. I efterhand 

kommer frågan om de då dokumenterar med hjälp av läroplanen efter verksamheten eller om de 

även dokumenterar utan läroplanen? Berntsson menar att verksamheten ska planeras, 

genomföras, utvärderas och utvecklas gentemot läroplanens mål då det är läroplanen som ska 

styra verksamheten (1999:201). En utav de sex tillfrågade förskollärarna säger att hon inte brukar 

läsa läroplanen så hon har helt enkelt inte ha någon koll på vad som står i den. I läroplanen står 

det att barnen ska ges chans att utveckla sin skapande förmåga och att med hjälp av olika 

estetiska uttrycksformer som till exempel bild och musik kunna uttrycka känslor och 

kommunicera (Skolverket, 2010:9). Samtidigt uttrycker de sex förskollärarna att de tycker att 

läroplanen är bra och att den ger ett stöd. De tycker att den visar att det de gör har större 

betydelse på grund av att läroplanen finns. Likaså menar Berntsson att yrket förskollärare har 

med läroplanen chans att öka statusen och höja professionalismen (1999:199).  
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Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras metoden och de intressanta perspektiv som framkommit ur resultat 

och analys 

Metoddiskussion 

Valet till att använda samtalsintervju till studien, var relativt klar vid studiens början. Med 

samtalsintervju får respondenten självmant prata utan att intervjuaren stör och på så sätt kan man 

komma åt mer information. Det säger också Esaiasson i sin studie att samtalsintervju ger långa 

och djupa samtal där intervjuaren kan få en djupare förståelse för respondentens uppfattningar 

och förhållningssätt. Han skriver också att samtalsintervju är den enda kvalitativa 

undersökningsmetoden (Esaiassion et al, 2007:221). I efterhand kan tyckas att observation i 

verksamheten hade kommit att stärka de påståenden som uttalades om verksamheten. Så för 

bästa resultat bör studien utvidgas och två metoder användas som förstärker varandra.  

I valet att använda endast sex förskollärare som styrktes av Esaiassons allmänna råd om att 

man bör välja ett litet antal intervjupersoner för att få ett intressantare material (Esaiasson, 

2007:291-291) var i efterhand dumt. Många svar var intressanta och de hade variation men ett 

ökat antal av intervjupersoner hade i själva verket kunnat ge större chans till lika svar som kan 

bekräfta att det kanske är på det här sättet i flera verksamheter. 

Resultatdiskussion 

Intressets styrning 

I läroplanen för förskolan står det att förskolans verksamhet ska utgå från barnens eget intresse 

och vilja, deras åsikter ska respekteras och fångas upp för att skapa mångfald i lärandet 

(Skolverket, 2010:9). Precis på det sättet kan de sex förskollärarnas verksamheter beskrivas, deras 

fokus visar genom tolkning av resultatet att det ligger på just barnens intressen och vad de vill 

göra just då. Detta går helt enligt konstens alla regler och främjar även det demokratiska inslaget 

som ska finnas med i verksamheten på förskolan. Frågan är om de planerar några aktiviteter i 

förhand eller om de planerar för stunden? Detta framkommer inte ur resultatet och kan inte helt 

uteslutas. Utan att planera i förväg är det svårare att få till ett fokuserat lärande som verkligen 

resulterar i det man vill att barnen ska lära sig. Viktigt att lägga till där är faktiskt att ett fokuserat 

lärande genom ett lärandeperspektiv där man till en början beskriver lärarens objekt kan 

praktiseras i både oplanerade som planerade situationer. Så även om aktiviteterna på de olika 

förskolorna är planerade eller oplanerade kan de när barnens intresse styr, välja aktivitet efter vad 

barnen vill. Det viktiga är att förskollärares huvudsakliga fokus ligger på barnens lärande och 



 30 

utveckling (Mårdsjö, 2005:28), vilket också påverkas av om aktiviteterna är intressanta eller inte. 

Att barnen tycker om musik och bild verkar alla de sex förskollärarna vara överens om. Alla 

använder de sig också av musik och bild till viss del i verksamheten. Det är i vardagen som 

barnen om de önskar får lyssna och röra sig till musik och om de vill rita så försöker 

förskollärarna tillgodose deras behov. För att lärande ska ske krävs det enligt Johanna Still att 

barn och vuxna är aktiva och att lärarna vet i vilken riktning barnen ska utvecklas. Att få barn att 

vara aktiva med musik är inte svårt, det finns naturligt i alla människor. Jon-Roar Bjørkvold 

poängterar att ljud, rörelse och rytm finns i oss ända från det att vi är foster i magen (2005:15). 

Som tidigare nämnts kan man i resultatet se att både barnens och förskollärarnas intresse styr 

verksamheten och förskollärarnas eget intresse påverkar också hur de ser på musikens och 

bildens syfte i verksamheten. Utifrån vad barnen vill och förskollärarnas intressen är planeras 

verksamheten.  

Att förskollärarnas uppfattningar om syftet med musik och bild skiljer sig åt två håll är svårt 

att säga vad det beror på. Tittar man på beskrivningarna av intervjupersonerna kan man se att 

deras intresse för musik och bild skiljer sig åt lite. Tre av personerna tycker om musik så pass 

mycket att de använder sig av den i privata sammanhang, två tar helt avstånd från den och en 

förskollärare är lite mitt emellan. När det gäller bilden är det två förskollärare som säger att de 

gillar bild så pass mycket att de ibland utövar det privat. De andra fyra förskollärarna nämner inte 

bilden över huvudtaget. Sammanfattat kan man se att de olika intervjupersonerna skiljer sig åt 

liksom resultatet om förskollärares uppfattningar om syftet med musik och bild.  

Bild och musik och barn med annat modersmål  

Att använda sång och musik till barn med annat modersmål än svenska är ett utmärkt sätt att 

väva in barnen i den nya kulturen och att få dem att börja försöka hänga med i texten på det nya 

språket. Lindgren och Folkestad skriver att musik bidrar till att barn uttrycker sig och lär sig 

språket när de försöker kommunicera med varandra. Den bidrar till socialt samspel, att barnen 

umgås med varandra och lär känna varandra (2005:17). Kopplat till de verksamheter där 

förskollärarna med barn med annat modersmål än svenska jobbar bör deras syfte med musiken 

ha en stor del så att barnen lättare kan utveckla det nya språket. Vidare utgår det inte från 

undersökningen om förskollärarna har ett annat mer effektiv sätt att lära barnen med annat 

modersmål svenska. 

I resultatet kan man se att förskollärarna med barn med annat modersmål uttrycker att det är 

svårt att arbeta med musik och bild i verksamheten. Deras brist på den svenska förståelsen gör 

arbetet med aktiviteter mycket svårare. De tycker att bilden är lättare då man kan peka och visa, 

men kan man inte göra lika med musik och sång? När man sjunger sånger kan man visa bilder 

eller sångens förlopp med till exempel flanofigurer. Enligt Maj Asplund Carlsson et al så ger 

musiken barn i svårigheter möjligheter att lättare klara av teoretiska uppgifter (2008:43). Så enligt 
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forskning bör man i verksamhet med barn i svårigheter använda musik för att främja 

utvecklingen. 

Bild och musik och läroplanen för förskolan 

I läroplanen står det att musik och bild genom estetiska uttrycksformer är lika viktigt i barns 

utveckling och lärande som det verbala språket (Skolverket, 2010:6). Detta bör man som utbildad 

förskollärare ha koll på när man är verksam i yrket, just för att få kvalitet på verksamheten. Enligt 

läroplanen ska förskolan bidra till att barn utvecklar och lär genom skapande arbete och genom 

att bygga, konstruera och nyttja olika material bli utforskande individer (Skolverket, 2010:7). När 

några av de sex tillfrågade förskollärarna säger att det finns viktigare saker som går före de 

estetiska uttrycksformerna och att de inte har tid att planera in musik och bild i verksamheten, 

visar de att de väljer bort vissa strävansmål i läroplanen och att det då brister i deras arbete 

gentemot strävansmålen. Men omvänt och samtidigt så uttrycker alla de sex förskollärarna att 

musik och bild finns i verksamheten som en naturlig del i vardagen och borde inte det vara att 

använda sig av musik och bild fast i oplanerade former? Kan man inte ha utvecklande 

lärprocesser även om det inte är planerat? Enligt läroplanen för förskolan bör leken i kreativ 

bemärkelse prägla hela verksamheten för att främja den individuella utvecklingen och lärandet. 

För i den skapande och fantasifulla leken får barnen chans att bearbeta och reflektera känslor och 

intryck (Skolverket, 2010:6). Att barnen använder musik och bild i vardagen tolkar jag som att de 

använder musik och bild i leken. 

När de sex förskollärarna arbetar med läroplanen använder de utdrag av den till 

dokumentationen. Detta gör de för att styrka den aktivitet de gjort mot de strävansmål som finns 

i läroplanen för förskola. Men de flesta av de sex förskollärarna säger samtidigt att de kan 

läroplanen utantill och att den sitter i ryggmärgen så alla aktiviteter kopplar de inte dit. Detta 

argument visar att deras verksamheter inte kanske har den kvalitet som önskas och detta stärks av 

forskning gjord av Paula Berntsson. Hon skriver att verksamheten ska planeras, genomföras, 

utvärderas och utvecklas mot läroplanens mål (1999:201). I ett fall säger en av förskollärarna att 

hon inte läser läroplanen men hon är den äldsta av de tillfrågade och kan kanske med all den 

erfarenhet hon har från sina år inom förskola ändå driva kvalitativ utbildning. Detta är svårt att 

avgöra genom bara samtalsintervju. 

De sex förskollärarna visar genom resultatet av intervjufrågorna att de i största del endast 

använder musik och bild i den fria leken under dagen och kanske kan detta kopplas mot en 

osäkerhet gentemot läroplanen? En av de tillfrågade förskollärarna uttrycker att hon tycker att 

musiken och bilden är luddigt utskriven i läroplanen, att det är svårt att förstå. Men samtidigt 

säger samtliga av de sex förskollärarna att de behöver läroplanen och att den ger ett stöd i arbetet.  
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Konklusion 

Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar med bild och musik i verksamheten, 

deras förhållningssätt till syfte med bild och musik i förskolans verksamhet och till sist hur deras 

förhållningssätt och arbetssätt kan ses i relation till lpfö 98, den reviderade upplagan. I resultatet 

har det framkommit att förskollärarna i stort tycker att musik och bild ska vara roligt. Det ska 

utveckla motoriken och öka självförtroendet, annars bara språkutvecklande. De flesta uttrycker 

sig så att det finns viktigare saker än musik och bild att arbeta med. I deras verksamheter är det 

intresset som styr vad och hur det arbetar med musik och bild. Vill inte barnen använda sig av 

musik och bild så verkar det inte bli något av det heller. I enstaka fall verkar de använda något av 

uttrycksformerna i tematiskt arbete eller vid högtidsdagar. Kopplat till läroplanen för förskolan 

verkar många av förskollärarna inte ha koll på vad som står i den om musik och bild. De vet att 

det finns med, men de uttrycker inte på vilket sätt och inte heller hur de arbetar med musiken och 

bilden kopplat till läroplanen. Som vidare forskning skulle önskas att undersöka i hur pass stor 

utsträckning förskollärare använder läroplanen i planering av verksamheten. Under arbetet med 

den här studien har jag upptäckt hur lite forskning det finns som visar hur förskollärare verkligen 

arbetar ute i verksamheten med de estetiska uttrycksformerna. I och med den nya reviderade 

läroplanen som kom 2010  har det skett förändringar och den legitimering som ska ske ger större 

ansvar och högre status. Borde man inte då ta reda på hur den nya läroplanen efterföljs och hur 

förskollärarna tyder det som står i den? Kan det vara så att professionalismen i många förskolor 

ligger lågt och behöver legitimering för att höjas? Detta är ett aktuellt ämne som visar hur 

relevant det verkligen är att undersöka de verksamheter som finns. 

I resultatet fick jag fram att några har svårt att arbeta med musik och bild med barn som inte 

kan det svenska språket så bra. Detta område är intressant och skulle behöva mer forskning som 

kan visa på hur man faktiska kan arbeta med musik och bild på ett utvecklande sätt. Som tidigare 

forskning har visat lär barn lättare när de har roligt och bild och musik är ofta områden som barn 

gillar. Då borde även de barn med annat modersmål än svenska lära sig lättare när de har roligt 

med musik och bild. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Mitt namn är Sofie Hjelm och jag läser sista terminen på lärarutbildningen i Uppsala. I mitt 

examensarbete ska jag undersöka pedagogers användande av musik och bild i förskolans 

verksamhet. Jag vill med denna intervju ta del av dina erfarenheter och tankar som kommer att 

ligga till grund för min studie. I studien är du anonym på så sätt att du får välja ett annat namn 

som du kommer att nämnas med. Du har all rätt att under studiens gång säga nej till fortsatt 

medverkan. Under intervjun kommer allt vi säger spelas in för att inte missa viktig information 

och jag kommer även att skriva ner för hand. Materialet kommer inte delas ut till annat ändamål 

utan syftar endast till att bidra till den här studien. Studien kommer att läggas ut på DiVA. 

 

Tack på förhand att du valt att medverka i den här studien och jag hoppas att frågorna inte är allt 

för jobbiga och svåra att svara på! 

 

Med vänlig hälsning  

Sofie Hjelm 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Tema 1 Bakgrund 

 Ålder? 

 Examen? 

 Kunskaper inom estetiska uttryckssätt som bild, musik och drama?  kurser, annat? 

 Nuvarande jobb och intresse för bild, musik och drama? 

 

Tema 1 Sex förskollärares tankar om syftet med musik och bild i förskolan 

Fråga  

Vilket syfte anser du att musik, bild och drama har i förskolans verksamhet? 

 

Tema 2 Sex förskollärares beskrivningar av musik och bild i förskolans verksamhet 

Fråga  

Hur arbetar du med musik, bild och drama i verksamheten? 

 Integrerat/ämnesuppdelat 

 teman 

Fråga  

Vilket/Vilka ämnen anser du att ni arbetar mest med? 

Fråga  

Finns det orsaksförhållanden som påverkar arbetet med bild, musik och drama i verksamheten? 

 

Tema 3 Sex förskollärares tankar om läroplanen för förskolan, den reviderade upplagan från 2010 

Fråga  

Hur anser du att ni arbetar med bild, musik och drama gentemot lpfö 98 (reviderad)? 

Fråga  

Hur uppfattar du bild, musik och drama som innehåll i verksamheten i lpfö 98 (rev.)? 

 


