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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka på vilka sätt förskolepedagoger - utöver planerade 

sångsamlingar- använder musik i sin förskolas dagliga verksamhet. Utifrån syftet formulerade 

vi två frågeställningar som berör hur pedagoger anser att musik kan användas i verksamheten 

och huruvida deras egna relation och erfarenhet till musik har en påverkan på sättet de arbetar 

med musik. Metoden för studien var halvstrukturerade intervjuer där en intervjuguide (bilaga 

2) med möjlighet att lägga till, ändra och utveckla frågorna allt eftersom behovet uppstod. Totalt 

intervjuades 6 pedagoger från 4 förskolor. Det var 5 kvinnor och 1 man som intervjuades och 

de har mellan 5-30 verksamma år inom att arbeta i förskola. Resultatet visade på att musik i 

stor utsträckning användes i verksamheten och att samtliga informanter, förutom planerade 

sångsamlingar, försökte använda musik så ofta som möjligt. Resultatet visade även att 

pedagogens egna inställning till musik är viktig och att samtliga informanter, oavsett personlig 

musikutbildning eller intresse ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper för att arbeta med musik 

i förskolan tillsammans med barnen. Slutligen har vi synliggjort de likheter som återfinns 

mellan litteraturen och den syn informanterna har på musik, samt besvarat de frågeställningar 

som vi satt upp i början av arbetet. 
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Inledning 

Vi upplever att musik idag ses som någonting centralt i förskolan och mycket finns att lära 

genom musiken. Trots att det från såväl medialt håll som forskarsamhället uppmärksammats att 

musiken spelar en alltmer undanskymd roll i förskollärarutbildningen, har 

musikundervisningen minskat betydligt. Brodrej (2013, 9 september) skriver i Expressen kultur 

hur musiken inte längre har en central roll i förskollärarutbildningen som den hade tidigare och 

där blivande pedagoger fick lära sig spela instrument om de inte redan kunde. Riddersporre och 

Söderman (2012) uppmärksammar också hur musikens användning i förskolan har gått från att 

vara en viktig och fostrande del till att bli något som utförs för själva upplevelsen. 

För oss har intresset för musik i förskolan växt allteftersom vi har lärt oss mer om ämnet och 

fått uppleva hur musik kan påverka känslor och humör hos de som lyssnar. Inte bara barnen i 

förskolan utan även vi själva kan vittna om hur ett visst musikstycke påverkar våra känslor och 

väcker minnen till liv. Vi anser att det vore intressant att undersöka hur musik används i 

förskolor idag och om musik faktiskt har den centrala roll som vi tror att den har utanför de 

planerade sångsamlingarna. Bojner (1998) skriver i sin bok Musik och lek 

att  ”musikupplevelser har stor betydelse i barns utveckling på många sätt” (s.16). Detta gör att 

vi anser ämnet vara intressant för förskoleverksamheten på många olika sätt och det gör det 

extra intressant för oss som blivande förskollärare att ta reda på hur det faktiskt ser ut ute i några 

utvalda förskolor.  

Förskolans läroplan beskriver också vikten av att barn ska få tillgång till musik som uttryckssätt 

och för att gynna deras utveckling och lärande. 

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 (Skolverket 2010, s.7). 

Eftersom vi anser att musik är ett intressant och viktigt ämne är det vår avsikt i föreliggande 

studie att undersöka förskolepedagogers syn på musiken och hur den används. Detta genom att 

utforma ett syfte och två frågeställningar och utifrån dessa intervjua ett antal förskolepedagoger 

(Se bilaga 2 för intervjuguide). 

Syfte och frågeställningar 

Utifrån vad som ovan anförts är det vår avsikt att undersöka på vilka sätt förskolepedagoger-

utöver planerade sångsamlingar- använder musik i sin förskolas dagliga verksamhet. Mot 

bakgrund av syftet har följande frågeställningar preciserats 

 På vilka sätt anser förskolepedagoger att musik kan användas i den dagliga 

verksamheten utöver planerade sångsamlingar? 

 På vilka sätt har förskolepedagogers egna erfarenhet och relation till musik påverkan på 

hur de arbetar med musik i förskolan? 
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Begreppsdefinition 

Musik 

I det här arbetet skriver vi om musik och med musik menar vi både sång och användandet av 

instrument i alla former. Sång kan vara spontan och egenkomponerad i stunden eller 

traditionella barnvisor sjungna i en samling. Musik kan också vara ljud som barnen skapar 

medan de leker men även från radio, cd-spelare eller annat musikmedium som används av 

pedagogerna. Användandet av instrument kan vara allt från att pedagogerna kompar på gitarr 

till att barnen slår två träklossar mot varandra för att skapa en rytm. Musik är stort och innefattar 

mycket, något som vi hoppas att det här arbetet visar. 

Bakgrund 

Det finns många anledningar till att anse att musik är viktigt i förskolans arbete. Ehrling (2012) 

talar om att alla människor har en relation till musik, oavsett om det handlar om att sjunga, 

dansa eller lyssna och på så sätt menar hon att alla vi människor i någon mån  är musikaliska. 

Bojner (1998) berättar hur musiken påverkar våra sinnen och känslor, den gör en glad och kan 

trösta, samt att den kan hjälpa till att skaffa vänner och verka inspirerande vid olika aktiviteter. 

Ung som gammal, trött som pigg och människor med mentala och fysiska handikapp har nytta 

av musiken och dess möjligheter. Genom musiken har barn möjligheter till upplevelser, 

utveckling och lärande. Detta är något som även Riddersporre och Söderman (2012) 

understryker, att musiken har en betydelsefull roll i förskolans pedagogiska verksamhet 

eftersom den kan användas som metod för att främja barns utveckling och lärande. Skolverket 

(2010) beskriver hur förskolans uppdrag är att arbeta mot att barnen får uppleva uttrycksformer 

såsom musik och sång. Där de får möjligheter att utveckla sin förmåga att förmedla sina tankar 

och upplevelser genom dessa. Cervin (2010, 13 januari) skriver i Förskolan, lärarförbundets 

tidning för alla förskollärare, att barnen har rätt till musik, att musik handlar om utveckling, att 

det är ett språk som finns naturligt hos barnen och att musik handlar främst om hur barnen låter 

när de exempelvis leker, bygger och skapar. Det är vid dessa tillfällen barnen skapar ljud och 

spontansjunger. 

Musikens betydelse för barns utveckling 

Sundin (1963) berättar hur han upplevt att barnen uttrycker en påtaglig entusiasm när de möter 

musik, detta speglar sig särskilt ifall barnen får använda den i lek, i dans eller sång. “Musik och 

rörelse hör samman och kan många gånger inte skiljas från varandra” (s.34). Fortsättningsvis 

beskriver Sundin (1995) hur musik och rörelser blir till ett hos barnen. Genom musik börjar 

barnen röra sig genom att de dansar, springer omkring, hoppar m.m. Han skriver även om hur 

rörelser kan starta musiken inom barnen, genom att röra sig börjar de sjunga och genom att 

betrakta andras rörelser börjar de leka. Här pratas det om kroppen som ett verktyg för att kunna 

besvara frågor som vad musik är och vad musik kan vara. Håkansson (2008) delar 

uppfattningen om att musik som skapande form främjar barnens utveckling. Barns utveckling 

leds framåt genom att medvetet och långsiktigt planera för musikaliskt arbete. Musik i den 

dagliga pedagogiska praktiken verkar för att förbättra barnens motorik, framkallar 

självförtroende och inspirerar till fortsatt utveckling hos barnen själva. Hon skriver om hur 
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musikaliska aktiviteter skapar glädje och kunskaper, lockar till mod och upplevelser för alla 

våra sinnen. Det är glädjen som utgör den viktigaste grundstommen för musik i förskolan. 

Grundstam-Thurin (1996) belyser hur musiken i alla dess former kan vara en outtömlig bank 

för känslor och fantasi. Hon redogör för hur hon upplever att musik fungerar som en 

inspirationskälla för att uppleva känslor, detta gäller även de minsta barnen och att musiken är 

ett bra verktyg för att bearbeta känslor. Även Vesterlund (2015) berättar om hur musik är ett 

språk som förmedlar känslor och budskap, den sammanflätar människor runt om i världen 

genom ordlös kommunikation och istället handlar det om egna toner, rörelser och rytmer. 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) talar också 

om att musiken kan påverka barnen känslomässigt ifall man ser musik ur ett bredare perspektiv. 

Detta understryker också Sundin (1995) genom att berätta att musik och ljud är nära 

sammankopplat med barnens känslorelationer. Grundstam-Thurin (1996) beskriver hur 

musiken får en att slappna av och att må bra. Pramling Samuelsson et al. (2011) menar 

fortsättningsvis hur alla människor uttrycker sig olika inom musik och att de har olika behov 

av musikupplevelser. Om detta begränsas kommer inte alla de olika behoven och uttryckssätten 

att tillgodoses.  

Hofvander Trulsson och Houmann (2015) beskriver hur barn genom sång tar till sig och lär sig 

nya ord, meningsbyggnad och språkljud. Genom att sjunga, dansa och leka rytmiklekar så tränas 

barnen på att följa instruktioner och de blir även varse det egna värdet i gruppen. Även Uddén 

(2004) menar att musik kan användas som stöd i barnets språkutveckling. Rörelser och gester 

tillsammans med sång kan hjälpa barnen att förstå mening och innebörder i ord och handling. 

Hon förklarar även att forskning visar på att rörelse till rytm och sång är en stor bidragande 

faktor till hur barn utvecklar sin språkkänsla och språkförståelse.  Jederlund (2011) påtalar att 

forskning visar att musik och sång till och med är främjande för hälsan då immunförsvaret 

stärks. Det bildas endorfiner i kroppen när vi utövar musik eller när vi själva berörs av musik, 

detta kan göra oss glada och motiverade. Oxytocin, ett hormon som får oss att må bra, utsöndras 

i kroppen då vi hör musik som vi upplever som rogivande. Han påpekar också att det är av stor 

vikt att inse att alla människor har olika upplevelser av musik, den musik som gör en person 

lugn kanske stressar upp en annan. Pramling Samuelsson et al. (2011) beskriver hur lärdomar 

utvecklade i en specifik situation även kan vara användbara i andra situationer. När det kommer 

till musik kan barnens kunskaper och kunnande vara till hjälp vid utveckling och lärande av 

språk, matematik och även vara gynnsam för barnens sociala färdigheter tillsammans med andra 

barn. Här påtalas det också om hur barnens förmåga att använda musik är som med allt annat, 

beroende på vilka erfarenheter barnen får ta del av. 

Pedagogens perspektiv 

Vesterlund (2015) beskriver pedagoger som förebilder som måste våga tro på sig själv och det 

man gör. Att ha roligt är viktigt för att kunna lära sig och att den delade glädjen är det som är 

det viktiga i sångstunderna och att som pedagog finns möjligheten att påverka barnen genom 

att visa att man vågar. Det är även av vikt att hänga med i tiden och ändra och förändra sig allt 

eftersom vi lär oss. Vidare berättar hon att det viktigaste inte är vad du gör för att arbeta med 

musik utan att du som pedagog använder det arbetssätt som du är mest bekväm att arbeta med. 

Exempelvis spelar det ingen roll om du använder din egen sångröst, ett instrument eller redan 
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inspelat material på en CD-skiva, alla sätt kan fungera lika bra. Även Riddersporre och 

Söderman (2012) påtalar hur viktigt det är att förskollärare låter sig inspireras av sina egna 

erfarenheter kring musik snarare än att begränsas av den. Det kan hända att bristen på 

erfarenheter kan användas som en tillgång för pedagogen när denne ska skapa en rolig atmosfär 

kring musik i förskolan. Sundin (1995) anser att en pedagogs öppenhet och förmåga att få 

kontakt med den glädje och nyfikenhet för musik som de själva haft som barn, för att kunna se 

detsamma hos barnen de arbetar med, är en av de största förutsättningar i deras arbete med 

musik. Han berättar också att det finns stora möjligheter för en pedagog som arbetar i förskola 

att förverkliga deras eget musikintresse i den praktiska verksamheten. Hammershöj (1997) 

menar däremot att det är viktigt att som vuxen inse att det krävs övning av vissa färdigheter för 

att kunna musicera tillsammans med barn och att det är, trots hårt arbete, något som 

pedagogerna aldrig får sluta med.  

Uddén (2004) i Ehrling (2012) ställer sig frågande till hur framtiden för musikaliska aktiviteter 

i förskolan ser ut. Detta beror på pedagogers olikartade intressen och varierande kompetenser 

inom musik. Ehrling (2012) berättar fortsättningsvis om att många förskolepedagoger hyser 

stor osäkerhet kring musikämnet på grund av känslan av att inte vara kompetent nog. Här visar 

hon även på att det inte är förutsatt att kompetensutveckling inom musikämnet får pedagogerna 

att inse att de är tillräckligt kompetenta. Hon talar även om hur viktigt det är att pedagogerna 

litar på sin kompetens eftersom det är förutsättningen som gör det möjligt för musiken att få 

självklart utrymme. Hofvander Trulsson och Houmann (2015) påtalar hur lärarutbildningarna 

idag har betydligt mindre plats för de estetiska ämnena och att det leder till att pedagogerna inte 

har rätt kunskap om musiken som barnen skapar. Denna okunskap kan leda till att barnens sång 

som kan användas som sätt för att utveckla yttrandefrihet och demokratiska värderingar inte får 

samma funktion som den annars haft. Brodrej (2013, 9 september) skriver i Expressen kultur 

att förskollärarutbildningen tidigare alltid haft en stark anknytning till musik, denna anknytning 

har mer och mer försvunnit under årens gång. Hon berättar att musikutbildning inom 

lärarutbildningen i princip är bortprioriterat idag och att musiken i utbildningarna inte tar 

samma plats som den gjorde förr i tiden. Detta vittnar även Sundin (1995) om, då han anser att 

det är beklagligt att det inte krävs någon musikutbildning för att kunna bli förskollärare. 
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Metod 

Den metod vi valt är en intervjustudie med 6 utbildade och verksamma förskolepedagoger för 

att få deras syn på musik och dess användning i deras verksamhet. Johansson och Svedner 

(2010) beskriver hur intervjun som metod kan användas för att få fram intressanta svar och svar 

som kan ha direkt koppling till vårt framtida yrke. Genom att använda intervjun som metod för 

datainsamling får vi pedagogens syn på barn, förhållningssätt, målsättning och planering. Något 

som vi anser är av största vikt för att ha möjlighet att besvara våra frågeställningar. Den 

intervjuform vi har använt oss av är en så kallad halvstrukturerad intervju. Vi har utgått från 

Johansson och Svedner (2010) som beskriver den strukturerade intervjun, där vi har utformat 

fasta frågor som vi ställde till samtliga informanter. Däremot öppnade vi upp för 

omformuleringar av frågorna vid behov, samt följdfrågor, såsom utveckla, berätta mer och hur 

kommer det sig- för att möjliggöra att informanterna kunde fördjupa sina svar. 

Urval 

Varken förskolor eller förskolepedagoger är strategiskt utvalda mer än att de ligger inom samma 

kommun. Vi skickade ut förfrågan till 4 olika förskolor och hade turen att förskolorna hade en 

eller flera pedagoger som kunde ställa upp och intervjuas. Anledningen till att vi valde dessa 

förskolor var för att vi vill få en kunskap om hur musik används i förskolor där vi saknar 

förkunskap om eventuell musikinriktning och för att se hur musik används på olika förskolor 

inom samma kommun i Västerbotten.  

Vi har valt att intervjua 4 utbildade och examinerade förskollärare och 2 utbildade barnskötare 

som är verksamma på 4 olika förskolor inom samma kommun i Västerbotten, varav 3 är 

kommunala och 1 är privat. Den privata förskolan har extra stort fokus mot naturvetenskap och 

estetik. Vi har intervjuat 4 förskollärare varav alla är kvinnor och 2 barnskötare varav 1 är man 

och 1 är kvinna. Anledning till att vi valde att intervjua 2 barnskötare var för att de hade mycket 

erfarenhet av musik i förskolan och vid förfrågan om intervju hänvisade deras kollegor oss till 

dem just för deras intresse och kunskaper inom området. Pedagogerna har varit verksamma 

inom förskola mellan 5 och 30 år. 2 arbetar på småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1-3 år, 

2 arbetar på en småbarnsavdelning med endast 1åringar och 2 arbetar på storbarnsavdelningar 

med barn i åldrar 3-5 år. Samtliga namn på pedagoger och förskolor som används i arbetet är 

fingerade. Vi valde att namnge informanterna efter första bokstaven i respektive fingerad 

förskola.  

Presentation av pedagogerna och förskolorna 

Tulpanen 

Tulpanen är en kommunal förskola med 4 avdelningar, här arbetar personalen tätt ihop och tar 

tillvara på varandras kompetenser och intressen. De har som utgångspunkt att allt som kan göras 

inomhus även kan användas i utomhuspedagogiken. De arbetar aktivt med matematik och 

språkutvecklande material och aktiviteter.  

På tulpanen arbetar Tina, hon har arbetat som förskollärare här i 27 år. Hon vilar på den 

musikutbildning som förskollärarprogrammet erbjöd henne, vilket var 1 gång i veckan under 

2,5 år. Hon spelar inget instrument men har kollegor som gör det och hon har ett särskilt intresse 
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för musik och dans. Tanja är även hon förskollärare och arbetar på Tulpanen. Hon har arbetat 

som förskollärare i 22 år och har samma erfarenheter av musik i sin utbildning som Tina. Tanja 

spelar inte något instrument men sjunger mer än gärna och älskar att spontant hitta på egna 

texter till kända melodier.  

Solrosen 

Solrosen är en privat förskola med 4 avdelningar med fokus på naturvetenskap och estetik. De 

arbetar mycket med musik i olika former. På Solrosen arbetar Stina som har varit förskollärare 

i 17 år och hon har arbetat på Solrosen sedan 2007. Hon är uppfödd med musik då både hennes 

pappa och faster har arbetat som musiklärare och Stina började spela instrument som 5-åring. 

På grund av sitt musikinstresse läste hon, utöver de kurser som ingick i 

förskollärarutbildningen, en extra kurs i musik. Hon spelar Ukulele på förskolan och håller i 

ukuleleundervisningen för 5-åringarna. Här arbetar också Simon som är utbildad 

barnskötare  och började arbeta på Solrosen direkt efter avslutad utbildning 2004. Han anser sig 

ha fått musiken genom modersmjölken då det alltid spelades mycket musik hemma, dock har 

han ingen utbildning inom musik och det ingick heller ingen musik i utbildningen. Simon är 

helt och hållet självlärd, spelar gitarr och har spelat i band. 

Blåsippan 

Blåsippan är en kommunal förskola med 7 avdelningar utan uttalat musikfokus. Förskolan har 

en väl tilltagen och tilltalande utomhusmiljö och arbetar aktivt med digitalt lärande med barnen. 

På blåsippan arbetar Berit som är barnskötare – ett yrke hon haft i 30 år. Det ingick ingen musik 

i utbildningen men hon är musikalisk och musikintresserad, hon spelar gitarr och gillar att skapa 

stämning för barnen med musik. Hon leder gärna stora barngrupper i sångsamlingar och 

aktiviteter.  

Violen 

Violen är en kommunal förskola med 4 avdelningar. Förskolan har ingen speciell inriktning 

men barnen vistas ofta utomhus och pedagogerna arbetar mycket med gemenskap och trygghet 

hos barnen. Vilma har arbetat som förskollärare på Violen i 5 år. Hennes intresse för musik 

ligger endast i att hon lyssnar men spelar inte själv något instrument. Under hennes utbildning 

valde hon att läsa en musikkurs under en halv termin men upplevde inte att hon fick ut några 

större lärdomar från den. 

Genomförande 

Vi har skrivit hela arbetet gemensamt i Google drive för att vi båda skulle ha möjlighet 

att  bearbeta texten under tiden som den skrivs, till exempel genom att ta vid där den andre 

fastnat eller omformulera en mening medan den skrivits. Detta har gjort att hela arbetet är 

genomarbetat av båda skribenterna och det går inte att peka ut vem som skrivit vad. Detsamma 

gäller även inläsning av litteratur, genomförande av intervjuer och transkriberingar. Denna 

metod har fungerat väldigt bra för oss, då vi båda skriver väldigt likartat och uppskattar den 

feedback vi haft möjlighet att ge varandra under tiden vi arbetat. Vi har träffats varje dag för att 

skriva, vilket har bidragit till att vi har varit väldigt effektiva i vårt arbete. 
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Inför respektive intervjusituation kom vi i så pass god tid att vi hann hälsa på informanterna 

och i vissa fall även deras kollegor. Genom att möta informanterna i deras verksamhet, upplevde 

vi att det blev en lugn och positiv start som lindrade nervositeten både hos oss och 

informanterna. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en inspelningsanordning för att fånga 

informanternas egna ord och formuleringar i enlighet med Johansson och Svedner (2010) då 

detta inte sker vid endast anteckning. Patel och Davidson (2011) anser att genom att spela in 

intervjuerna, lagras informationen som informanterna gett, vilket ger en möjlighet till att lyssna 

igenom inspelningarna flera gånger, för att kunna försäkra sig om att informationen förståtts 

rätt. Informanterna informerades om att intervjuerna skulle spelas in, både i informationsbrevet 

(bilaga 1) som skickades ut och även precis innan intervjuerna startade.  

Vi båda satt med under intervjuerna och turades om att anteckna och vara intervjuaren men 

båda spelade in på var sin inspelningsanordning för att säkerställa att allt blev inspelat. Innan 

intervjun avslutades sammanfattades den gångna intervjun och informanten fick möjlighet att 

lägga till om någon ny tanke hade dykt upp under tiden som intervjun fortlöpte. 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet. Tina och Tanjas intervju tog 26 minuter och 

blev 6 sidor transkriberat material. Simon och Stinas intervju tog 28 minuter och blev 7 sidor 

transkriberat material. Berits intervju tog 18 minuter och blev 4 sidor transkriberat material. 

Vilmas intervju tog 16 minuter och blev 4 sidor transkriberat material. 

Tina och Tanja valde att göra sina intervjuer tillsammans då det rådde personalbrist p.g.a. 

sjukdomar den dagen vi var där för att utföra intervjuerna. Dock svarade båda enskilt på alla 

frågor som ställdes. Simon och Stina valde också att genomföra intervjuerna tillsammans då de 

arbetar nära och är de som har musikansvaret på sin förskola. Även där svarade var och en 

enskilt på frågorna.  

Under tiden som vi transkriberade materialet framkom gemensamma tendenser mellan 

intervjuerna. De tendenser vi såg under intervjuerna var hur och när musik används, musik som 

medel för lärande, pedagogen som förebild och pedagogens perspektiv. Dessa tendenser 

använde vi oss sedan av för att kunna hitta den röda tråd som gick genom alla intervjuer och 

även till att formulera underrubrikerna i resultatdelen. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om något som kallas individskyddskravet detta innebär mer 

preciserat att den som deltar i studien inte på något sätt ska känna sig kränkt, kan bli fysiskt 

skadad eller känner sig tvingad att delta. Individskyddskravet kan delas upp i fyra olika 

forskningsetiska principer: Informationskravet innebär att deltagarna blir informerad om 

studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att den som deltar får 

ge sitt samtycke att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i studien 

är anonyma och att allt material som insamlas behandlas så att ingen utomstående kan få 

tillgång till det. Den fjärde och sista principen kallas för Nyttjandekravet och innebär att det 

material som insamlas endast får användas till arbetet och inte till någonting annat. 
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Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar på att det finns viktiga aspekter att förhålla 

sig till när man genomför en studie. Det är viktigt att man informerar de som deltar i studien 

vad den handlar om och att personerna gett sitt samtycke att delta. Information som ska ges är 

att deltagandet är helt och hållet frivilligt och att de när som helst kan ändra sitt samtycke, även 

om studien redan är genomförd. Det ska beskrivas hur personuppgifter behandlas för att skydda 

identiteter och att ingen behörig kommer ta del av det insamlade materialet. Hon beskriver 

också att det är bra att ange kontaktuppgifter dit deltagare kan vända sig ifall de har några frågor 

eller funderingar om studien eller för att ha möjlighet att ändra sitt samtycke. 

Detta är något som vi gjorde genom att ta kontakt via telefon för samtycke för intervju, i 

informationsbrevet (se bilaga 1) och även i samband med intervjuerna. 

Resultat 

Nedan presenteras resultatet av de intervjuer som utförts med verksamma pedagoger. Vi 

presenterar resultatet utifrån våra frågeställningar och citaten som följer i denna del kommer 

endast från våra informanter. Som tidigare nämnt är samtliga namn fingrerade. 

Musikens sociala funktion i verksamheten 

Att musik är fantastiskt roligt och ska vara roligt är alla informanter överens om. Musik är ett 

perfekt verktyg för att skapa stämning i alla sorters situationer, oavsett om det handlar om en 

samling, aktivitet eller rutinsituationer som till exempel blöjbyten, vila, påklädning och 

måltider. Musiken fungerar också som en strategi för att väcka ett intresse hos barnen. Samtliga 

informanter vittnar om hur barnen blir intresserade av det som händer om det är musik 

inblandat. De dagar som Solrosen har en planerad sångsamling för alla avdelningarna, brukar 

Simon försöka möta upp alla barnen i hallen eller på avdelningarna och spela med sin gitarr för 

att locka barnen till lekrummet där samlingen ska hålla till. Genom att göra detta, berättar Simon 

och Stina, blir även de barnen som har det jobbigt vid lämning intresserade och följer med utan 

att det blir lika jobbigt. Tina berättar att vid deras samlingar brukar pedagogerna sätta sig ner 

och invänta barnen, en kollega tar fram gitarren och börjar spela lite lugnt och sjunger. Istället 

för att jaga på barnen att komma och sätta sig, brukar barnen då komma självmant eftersom de 

blir intresserade av vad som kommer att hända under samlingen. Berit upplever också att när 

hon använder sig av musik är det lätt att få med sig barnen eftersom musik är något som berör 

dem. Vilma talar om att när de spontant sätter igång musik, brukar alla barnen vilja samlas och 

dansa. De yngre barnen tittar och tar efter de lite äldre barnen- exempelvis hur de står och hur 

de rör sig. 

Samtliga informanter berättar att de har planerade sångsamlingar och de var överens om att det 

användes musik hela tiden i verksamheten, både spontant och utöver sångsamlingarna. Stina 

och Simon menar att de har mycket planerade sångsamlingar och att finns det ett syfte med 

dem, de sitter inte bara och sjunger barnsånger enbart med syfte att sjunga dem. Syftet kan 

bland annat vara språkutveckling eller helt enkelt att barnen ska få komma i kontakt med flera 

olika musikstilar. Ofta sitter barnen och sjunger medan de gör annat och då ofta om det de gör, 

sången blir en sorts berättande som skapas i stunden. När barnen börjar sjunga spontant berättar 
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samtliga informanter att de tenderar att försöka följa och sjunga med och uppmuntra barnens 

sånger. 

På Blåsippan håller Berit och en kollega i en sångsamling som de kallar Storbarnssjung för de 

3 storbarnsavdelningarna. Under sångsamlingen får barnen själva hjälpa till att komma på 

verser till en del av de sånger som de sjunger, något som de enligt Berit tycker är jätteroligt och 

som stärker barnens självkänsla samt övar upp deras minne då de måste komma ihåg alla verser 

de hittat på. Barnen uppträder sedan inför de övriga barnen på förskolan och föräldrarna vid 

den årliga vårfesten. Hon anser också att de använder musik spontant eftersom det finns 

utrymme för det när som helst under dagen som exempelvis att sätta igång lite musik för att 

dansa och röra sig.  

Tina och Tanja talar om hur de använder musik för att koppla till känslor, exempelvis glada, 

arga eller ledsna känslor. På Tulpanen har de arbetat med temat känslor och integrerat musik 

när de exempelvis målat eller gjort andra aktiviteter för att förstärka barnens känslor för 

stunden. Tina berättar att syftet de har när de arbetar med musik är att det ska vara lustfyllt för 

barnen och att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig estetiskt genom musiken. Tina menar att 

genom att sjunga och spela till musik, skapar de en vi-känsla tillsammans med barnen och det 

är viktigt att barnen får upplevelser genom musiken. Berit påpekar också att barnen tycker det 

är roligt att kunna samlas tillsammans för att sjunga och dansa till musik. Detta är även något 

som Vilma nämner, att de använder musiken för att skapa glädje och gemenskap hos barnen.  

Berit berättar hur de brukar börja dagen med att tända ljus och spela lugn musik till frukosten 

för att skapa en lugn stämning och en bra start på dagen. Vilma talar om att hon upplever att de 

kan använda musiken mer, till exempel på morgonen när barnen kommer eller vid frukost. 

På Solrosen berättar Stina att de vanligtvis låter barnen lyssna till klassisk musik vid vilan, och 

även på Tulpanen använder de klassisk musik på vilan eller vid avslappning med de äldre 

barnen för att skapa ett lugn. Musik kan användas på flera olika sätt menar Tina och Tanja, de 

brukar också använda klassiskt musik såsom Vivaldi när barnen ska måla i ateljén, för att just 

få möjlighet att skapa en kreativ stämning. När de har gymnastik, dansaktiviteter eller liknande 

använder de musik från populärkulturen i högre utsträckning. Tina berättar att när de går till 

skogen tillsammans med barnen packar de med sig en högtalare som de använder och leker med 

ute i skogen, köra dansstopp eller gymnastik i utomhusmiljö. Förutom musik i 

inomhusmiljöerna har även Tulpanen fokuserat på att utforma utomhusmiljön så att allt som 

kan göras inomhus även kan göras utomhus. De har en speciell vägg med olika instrument som 

är isärplockade, där barnen kan gå och skapa ljud. Allt från piano och vindspel till 

egenkonstruerade instrument av olika sorter. Vilma berättar att de önskar att arbeta mer med 

musik utomhus, exempelvis ville de köpa in en högtalare som de kan ta med ut till skogen, 

något som de inte har idag. De tänker att de vill kunna leka utomhus på samma sätt som de 

leker inomhus.  

På Tulpanen arbetar de aktivt med musik inom alla olika teman, Tanja berättar att de tidigare 

haft ett tema som handlade om färger. Där kunde de under rutinsituationer såsom påklädning 

exempelvis använda en sång med textraden “röd röd röd, är mössan på mitt huvud” 
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(Färgsången), men ändrar kulören till den barnen har på sin mössor. Musiken, menar Tanja, är 

ett bra sätt att skapa trygghet hos barnen, vid blöjbyten kan de sjunga någon kort sång eller 

fingervisa, och menar på att sången är ett jättebra verktyg när något barn behöver tröstas, något 

som även Berit och Stina instämmer på. 

Det är inte bara barnmusik som spelas på de olika förskolorna, flera av informanterna berättar 

hur de exponerar barnen för alla olika sorters musikgenrer, allt från klassiska barnvisor till 

klassisk musik, schlager och rock. Simon berättar att hos Solrosen får barnen önska vilka sånger 

som ska spelas och då kan det bli allt från We are Monster High till Guld och gröna skogar 

som alla sjunger tillsammans. Stina menar att bara för att de arbetar på förskola så behöver de 

inte enbart lyssna på och spela barnsånger utan om intresset finns är möjligheterna stora att 

variera sig.  

På Violen berättar Vilma att de inte har så mycket mer planerad musik än sångsamlingarna utan 

att musiken de använder mest är spontan eller när barnen själva frågar efter den. Hon uttrycker 

en önskan att börja använda mer musik i deras verksamhet eftersom hon känner att de kanske 

inte använder den som de vill använda den.  

Musik som medel för lärande 

Musiken kan användas som läromedel för alla sorters utveckling och lärande. Det som våra 

informanter talar om är: språkutveckling, koordinationsförmåga, motorik, tidsuppfattning, 

rytm, självförtroende och minnesförmåga.  

Samtliga informanter var eniga om att genom musiken tränas språkförmågan hos barnen, Stina 

talar om hur rytm i musiken skapar rytm i språket. Tanja vittnar om en förälder som kommit till 

henne och frågat om sången Lilla snigel, då dennes barn som är 1 år och 2 månader inte ännu 

kan prata en tvåordsmening men kan sjunga “akta dig”. Barnet kan alltså sjunga en 

tvåordsmening, men pratar bara enstaka ord, något som både föräldrarna och Tanja och Tina 

tyckte var helt fantastiskt och häftigt.  

Berit menar att musiken handlar om att utvecklas och lära sig saker, hon upplever att musiken 

kan ge en sorts kroppskontroll- och genom att ha kontroll på sin kropp, får barnen även koll på 

språket. På Solrosen arbetar de aktivt med språkutvecklingen genom musik med alla barnen, 

stora som små och även för barnen med annat modersmål än svenska. De har arbetat med och 

utvecklat detta under många år. Till hjälp använder de verktyget bilder som stöd eftersom det 

kan vara svårt att memorera texten, men med hjälp av bilder kan barnen få ett grepp om 

sammanhanget i sångerna. De använder även tecken som stöd ihop med en del sånger och detta 

upplever Stina och Simon som ett snabbt sätt för barnen att lära sig. Tanja beskriver hur även 

de yngsta barnen lär sig sånger utantill, de sånger som de sjunger återkommande. Barnens 

minnesförmåga tränas genom att lära sig textrader i följd.  

Tina berättar att de använder musiken till att träna matematik, sjunga matematiksånger såsom 

exempel Tio ballonger mot en igelkott. Fortsättningsvis berättar Tina hur hon upplever att 

tidsuppfattningen hos barnen tränas när de ska klappa och hålla takt i en sång. Tanja inflikar att 

koordination också är något som stärks genom musiken, på Tinas avdelning har de köpt in en 
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cajón, en trumma som barnen sitter på och slår takten med. Barnen får turas om att sitta på 

samlingarna och klappa i takt med sångerna de sjunger, hon upplever att barnen tycker det är 

jätteroligt och även att det är nyttigt för dem. På Violen tänker de att musiken används för att 

det ska vara roligt och lärorikt för barnen. Vilma berättar att genom musiken tränas motoriken 

mycket, hon säger att sånglekar som Huvud, axlar, knä och tå samt Vi gick in i en affär ger 

barnen möjligheter att träna både motoriken och språket. 

Pedagogernas musiska relation och erfarenhet  

Tina, Tanja, Vilma och Stina har alla haft musik inom sin utbildning och både Tina och Tanja 

fick lära sig att spela gitarr under utbildningen. Även i Vilmas utbildning ingick det att lära sig 

spela gitarr. Stina berättar att hon är uppvuxen i en musikalisk familj där både hennes pappa 

och faster arbetade som musiklärare och själv började hon spela sitt första instrument som 5-

åring. Det är bara Stina som har fortsatt att använda sig av de instrumentella kunskaperna till 

vardags. Varken Berit eller Simon har haft någon form av musik under sin utbildning, däremot 

så har båda ett stort intresse av musik och det som de kan har de lärt sig själva. Båda berättar 

att musik har varit en stor del av deras uppväxt, att det alltid lyssnades på musik hemma så 

musikintresset har följt dem genom hela livet. 

Stina berättar hur de har varit på studiebesök till en musikförskola i en annan kommun för att 

se hur de arbetar med musik och barn. Där fick de se hur musikförskolan lärde barnen spela 

instrument. Detta är något som de tagit med sig tillbaka till sin egen förskola och håller nu i 

Ukuleleundervisning en gång i veckan för 5-åringarna. Något som uppskattas både av barnen 

och föräldrarna som ofta kommer och hör sig för vart de kan köpa en egen Ukulele till sina 5-

åringar. Tanja och Tina som inte själva spelar några instrument lämnar gärna över den delen till 

mer kunniga kollegor, däremot hittar de, och framför allt Tanja, på egna små sånger om det som 

sker just nu för att locka barnen att göra olika saker. Till exempel berättar Tanja att hon kan 

använda sig av en sång när barnen ska klä på sig, istället för att tjata om att mössan ska sättas 

på sjunger hon “lilla Pelle sätt på mössan, sätt på mössan” med melodin från Lilla snigel. Hon 

reflekterar över det faktum att de hade så pass mycket musik i sin utbildning och att det troligtvis 

har bidragit till hennes syn på hur viktig musiken är och att den används i förskolan. Vilma 

berättar att hon alltid haft en önskan att kunna spela gitarr och ville använda den i sitt arbete i 

förskolan. Hon valde en musikkurs under sin utbildning i hopp om att lära sig spela men 

förväntningarna på hennes eget lärande blev för stort och hon kände att hon inte lärde sig 

speciellt mycket under denna tid. Hon berättar att hon saknar taktkänsla och därför har valt att 

inte fortsätta med gitarrspelandet. 

Hälften av våra informanter nämnde att musik är ett ämne som är oerhört brett, det är viktigt att 

inte stirra sig blind på vad som associeras till ordet musik eftersom det ofta innehåller mycket 

mer. Exempelvis menar Tanja att det är lätt att sätta ett likhetstecken mellan musik och att spela 

instrument men egentligen är ju musik så otroligt mycket mer än att spela instrument. Även 

Vilma menar att musik är mer än bara att sjunga och Berit anser att musik lika gärna kan var 

ringlekar, rim och ramsor, gå i takt och ett sätt att berätta historier.  

Om en pedagog har ett specialintresse såsom att spela instrument eller lever i en musikalisk 

värld, menar Tanja att denne kanske har mer gratis i hur man förmedlar musik till barnen 
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eftersom man använder sig själv som verktyg i arbetet med musik. Vilma berättar att det inte 

finns någon pedagog på hennes avdelning eller på hela Violen som spelar något instrument. 

Vilma menar att detta kanske gör att de känner sig begränsade i sitt arbete med musik då det 

inte finns någon som brinner för musiken och ser till att den används inom fler områden på 

förskolan än bara till just sång och sångsamlingar. Tanja menar fortsättningsvis att hon tror att 

den egna relationen och erfarenheter påverkar sättet de arbetar med musik på. Men påpekar 

vikten av att även om man känner sig begränsad, kan man ha ett förhållningssätt som gör att 

man tar hjälp av andra eller är villig att lära sig. Hon uttrycker sig som följande: “Ju mer 

musikskatt du har i din egen ryggsäck, ju mer kan du ju förmedla och hjälpa barnen bli bekant 

med”.  

Pedagogen som förebild  

Att våga och att göra är viktigare än sättet det görs på anser samtliga av våra informanter. Med 

det menar de att det är viktigare att pedagogerna i verksamheten vågar bjuda på sig själva, vågar 

ta ton och sjunga ogenerat oavsett om de sjunger rent eller inte än att de inte gör det. Berit 

uttrycker sig som följande: ”Man måste inte vara musiker eller bra på att sjunga för att ösa 

musik över barnen, jag menar idag är det ju så lättillgängligt, vi har ju musik överallt”. 

Berit menar vidare att barnen aldrig skulle komma på tanken att kommentera hur någon sjunger 

utan det är vi vuxna som har den prestationsångesten. Även Tanja håller med om detta, barnen 

lägger inte någon värdering i hur någon sjunger utan det viktigaste är att sjunga. Vilma menar 

att hon absolut inte är bra på att sjunga och hon sjunger aldrig privat, men för barn tycker hon 

att det bara är roligt att sjunga och på förskolan vågar hon verkligen bjuda på sig själv både vad 

gäller att sjunga och att agera. Hon känner heller inte att hon måste kunna spela något instrument 

för att kunna arbeta med musik tillsammans med barnen. 

Vill pedagogerna verkligen inte sjunga själva så menar Berit att det numera finns musik 

lättillgängligt precis överallt. De allra flesta har idag tillgång till YouTube™ eller Spotify™  
genom Ipadar i verksamheten eller genom sina egna smarta mobiltelefoner och då blir det lätt 

att bara leta upp lämpliga musikklipp på till exempel YouTube™ och vips så har man en 

sångsamling ledd av en vuxen utan att man själv behöver ta en enda ton. 

Simon och Stina berättar om att de finner glädje utav musik och önskar att överföra den glädjen 

till barnen, så att de kan ha kvar den senare i livet också. Vilma påpekar också att när 

pedagogerna är positivt inställda gentemot musik blir även barnen det. 

Alla informanter, oberoende av hur avancerade och gedigna de egna musikkunskaperna är, 

anser att de besitter tillräckligt med kunskaper för att arbeta med musik i förskolan på ett bra 

sätt. 
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Diskussion och analys 

I denna del kommer vi att analysera och diskutera vårt resultat med kopplingar till litteratur och 

tidigare forskning. Vi kommer utgå från våra frågeställningar när vi analyserar och diskuterar 

resultatet: På vilka sätt anser förskolepedagoger att musik kan användas i den dagliga 

verksamheten utöver planerade sångsamlingar och på vilka sätt har förskolepedagogers egna 

erfarenhet och relation till musik påverkan på hur de arbetar med musik i förskolan. Sist i 

denna del kommer vi att diskutera vårt genomförande av studien i metoddiskussionen. 

Resultatdiskussion och analys 

Musikens användning och betydelse i förskolans verksamhet 

Samtliga informanter var eniga om hur roligt musik är och ska vara. Enligt Håkansson (2008) 

är just glädjen det som utgör den viktigaste grundstommen för musiken i förskolan. Samtliga 

informanter berättade om hur intresserade barnen blir när musik är inblandat och Berit påtalar 

särskilt hur lätt det är att få med sig barnen när musik används. Detta i likhet med Sundin (1963) 

då han upplevt att barnen blir entusiastiska när de får möta musik. Jederlund (2011) berättar 

också om hur musik kan få oss att må bra, genom att höra på musik som för oss upplevs som 

rogivande blir vi ibland glada och motiverade. Vi kan koppla det till informanternas tankar 

kring hur musik är lika med glädje för dem och barnen.  

I likhet med vad flera författare (Grundstam-Thurin, 1996; Bojner, 1998; Vesterlund, 2015; 

Sundin, 1995; & Pramling Samuelsson et al., 2011) talar om hur musik påverkar barnens 

känslor, talar även våra informanter Tina och Tanja om kopplingen mellan musik och känslor 

och det är bara de som nämner att de använder musiken i syfte att utforska olika känslor 

tillsammans med barnen. Kan det vara så att exempelvis de informanter som känner sig oerhört 

säkra i musikens användning glömmer bort vissa moment som kanske att använda musiken som 

verktyg för att utforska exempelvis känslor. Många av våra informanter höll med varandra om 

att musik är ett brett ämne och kan således tolkas på många olika sätt, men vi upplever ändå att 

deras tolkningar är lika varandra och cirklar kring sång och spela instrument.  

Samtliga informanter var överens om att musiken påverkar oss alla och kan ha olika effekter 

beroende på vilken typ av musik som spelas och de flesta använder musik i syfte att lugna, söva 

eller trösta barnen, Grundstam-Thurin (1996) menar, som tidigare nämnts, att musik får en 

avslappnad och att må bra. Tanja och Tina beskriver hur de brukar spela klassisk musik i ateljén, 

exempelvis Vivaldi när barnen ska måla och sedan använda mer musik från populärkulturen 

när de har gymnastik eller rörelseaktiviteter med barnen. Berit talade om att spela lugn musik 

till frukost för att ge barnen en lugn start på dagen och Simon som ibland spelar för barnen när 

de lämnas för att locka in dom i verksamheten. Det verkar som att samtliga informanter håller 

med varandra vad gäller musikens påverkan på stämningen på avdelningen, men det är inte alla 

som tar det steget längre och faktiskt använder sig av olika typer av musik i olika situationer 

för att påverka barnens sinnesstämning. I det fall som musik inte används i dessa situationer 

som vi ovan nämnt, har vi däremot sett en vilja till att börja göra det. Möjligheterna att börja 

har eventuellt inte tagits tillvara på, då det kan vara svårt att vara ensam om att driva frågan 

framåt.  
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När det gäller musikens inverkan på barns lärande är alla våra informanter överens med vad 

litteraturen säger. Att musik har en positiv inverkan på barns språkinlärning var informanterna 

särskilt överens om, något som även Hofvander Trulsson och Houmann (2015) påtalar. Tanjas 

uttalande om barnet som kunde sjunga en tvåordsmening innan hen kunde tala mer än nåt 

enstaka ord, är ett exempel taget ut verkligheten på att musik faktiskt är viktig för barns 

språkutveckling. Vi tror att det är lätt att fastna i ett tänk att sånger måste vara pedagogiska för 

att de ska ge något, men kanske är det för barnen ännu viktigare att sångerna är roliga och fångar 

deras intresse. 

Pedagogens musiska relation och erfarenhet 

Brodrej (2013, 9 september) menar på att tidigare hade musiken en större anknytning i 

förskollärarutbildningen än vad den har idag. Uddén (2004) i Ehrling (2012) uttrycker sig också 

frågande om hur musikaliska aktiviteter i förskolan kommer se ut i framtiden på grund av 

pedagogers olika intressen och kompetenser. Tanja, som genomgående haft musik i sin 

utbildning, beskriver att det bidragit till en insikt om hur viktigt musik är och hon jobbar därför 

synnerligen aktivt med det, medan Vilma som endast haft en liten musikkurs under sin 

utbildning berättar att hon önskar använda det mer. Vi tänker att eftersom musik i 

förskollärarutbildningen idag inte alls har samma plats som förut, bidrar det till att de 

nyutexaminerade förskollärarna kanske inte förstår hur användbar och viktig musik kan vara 

för barnens utveckling och lärande. Vi hade gärna sett att vi själva hade fått mer musik under 

vår utbildning än de få tillfällena vi faktiskt fick. Med det sagt ställer vi oss frågan ifall Vilma 

fått en mer gedigen utbildning inom musik i förskolan, hade det då förändrat hennes sätt att 

jobba med musik idag? 

När det kommer till pedagogens inställning till användandet av musik var återigen samtliga 

informanter överens med litteraturen. Vesterlunds (2015) inställning att pedagoger är förebilder 

som måste våga tro på sig själva samt att det fungerar lika bra att sätta igång en CD-skiva som 

att sjunga själv avspeglas även hos de svar våra informanter gett. Vi ser en tydlig röd tråd i att 

det är viktigare att våga sjunga inför barnen än att inte göra det samt att den enda som dömer 

hur pedagogerna sjunger är pedagogerna själva. Det kan dock ses som en motsägning att sätta 

på en CD-skiva istället för att som pedagog våga sjunga själv. Vi anser att det är viktigt att 

pedagogerna agerar som en förebild för barnen och sjunger hellre än att sjunga bra. Dock förstår 

vi att alla pedagoger inte har förmågan att ta klivet bort från de dömande tankarna om den egna 

sångrösten för att sjunga själva. När så är fallet är alternativet att sätta igång en CD-skiva ett 

ypperligt val, även om pedagogen inte aktivt leder sången genom att sjunga så kan pedagogen 

ändå vara en ledare som styr sångstunden. Att kunna använda sig av flera olika medier i 

framförandet av musik gör att det blir mycket lätt att ge barnen flera olika musikupplevelser. 

Vi upplever dock att det generellt finns ett visst motstånd mot “ny” teknik, som till exempel 

användandet av YouTube™  eller Ipadar i verksamheten vilket kan sätta upp onödiga hinder 

och begränsa hur musiken används. 

När Tanja nämnde att det är lätt att sätta ett likhetstecken mellan musik och att spela instrument 

kom vi till insikten att vi också gör det. Däremot kan vi se att varken Berit eller litteraturen 

likställer musik med att spela instrument. Berit som har ett stort musikintresse och kan mycket 
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om musik, upplever att hon inte behöver kunna spela ett instrument för att arbeta med musik. 

Eventuellt kan Berits gedigna kunskaper inom både musik i form av sång och i form av att 

kunna spela instrument vara en orsak till att hon känner som hon gör. Den gedigna kunskapen 

kanske skänker henne en säkerhet inom musiken som helhet och gör att hon ser olika 

användningsområden mer naturligt, något  som kanske Tanja inte gör. Litteraturen talar mer 

om sångens betydelse och andra tillvägagångssätt som till exempel Hofvander Trulsson och 

Houmann (2015) som tar upp sång, dans och rytmiklekar. Vesterlund (2015) menar vidare att 

som pedagog är det viktigaste att välja det arbetssätt denne är mest bekväm med, då spelar det 

ingen roll ifall denne sjunger själv, spelar ett instrument eller använder redan inspelat material. 

Det här talade även Berit om som menar att det idag inte finns några ursäkter för att låta bli att 

dagligen använda sig av musik i verksamheten.  

Vilma berättade att de inte har så mycket mer planerad musik utöver sina sångsamlingar, utan 

att musiken i sådana fall blir spontan eller när barnen efterfrågar musik. Hon har uttryckt att på 

förskolan där hon arbetar saknas det kompetenser i personalstyrkan, som exempelvis att kunna 

spela gitarr eller annat instrument. Riddersporre och Söderman (2012) påtalar att det är viktigt 

att som förskollärare inte begränsas av sin erfarenhet utan snarare inspireras av den. Kan det 

vara så att pedagogerna känner sig begränsade i sina kunskaper och därför inte använder sig av 

musiken på det sätt som de kanske vill? Särskilt med tanke på Vilmas önskan om att använda 

sig av mer musik i verksamheten. Men då kvarstår frågan ifall det hade blivit någon skillnad 

om det fanns någon pedagog i verksamheten som haft ett gediget musikintresse eller om det 

sett likadant ut. 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av halvstrukturerad intervju som metod när vi samlade vår data. Vi 

ansåg att det var viktigt att använda samma frågor till alla informanter för att erhålla ett bredare 

perspektiv, men ändå ha en möjlighet att omformulera frågor vid behov eller lägga till 

följdfrågor för att få en djupare förståelse i ämnet. Vi upplevde att frågorna ibland behövdes 

omformuleras i samband med intervjun då frågorna ibland tolkades på ett annat sätt av 

informanterna än vad vi hade avsett. De svar vi fick från informanterna var dock användbara 

och genom att omformulera frågorna kunde vi nå djupare i informanternas tankar. 

Som tidigare nämnt satt vi båda med vid intervjutillfällena och båda spelade in intervjuerna på 

varsin inspelningsanordning vilket visade sig vara rätt tänkt. Efter de två första intervjuerna 

visade det sig att den ena inspelningsanordningen inte fungerade som den skulle och det 

inspelade materialet var i princip ohörbart. Hade vi inte använt oss av två olika 

inspelningsanordningar hade de två intervjuerna varit oanvändbara och eventuellt hade vi varit 

tvungna att göra om dem i sin helhet. Vilket då hade kunnat vara svårt eftersom pedagogerna 

åter igen hade varit tvungna att ta tid från verksamheten samt att svaren inte hade blivit 

desamma som vid första tillfället. 

Vi anser att den intervjuform vi använt oss av har gett oss svar på de frågor vi ställt, samt gett 

oss möjlighet att gå djupare vid behov. Vid något intervjutillfälle var situationen på förskolan 

sådan att det var ont om personal, vilket löstes genom att vi då intervjuade båda pedagogerna 

på den förskolan samtidigt istället för var för sig som tanken var från början. Trots att vi löste 
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det på det sättet, fick vi bra svar från var och en av informanterna och vi känner att de 

intervjuerna kanske till och med gav lite mer då informanterna kom på mer att säga under tiden 

som den andre pratade vilket gav oss mer och bättre information. En av nackdelarna som vi kan 

se med att använda sig av intervju är att de svar som ges alltid är informanternas egna tolkningar 

och verkligheten kan ibland medvetet eller omedvetet förskönas eller svartmålas beroende på 

informantens humör och sinnesstämning för dagen. Den andra nackdelen vi kan se är att även 

vi som intervjuare och observatör vid intervjun omedvetet kan påverka de svar som 

informanterna ger. Genom att nicka instämmande eller svara uppmuntrande när informanterna 

säger något vi håller med om, kan informanterna omedvetet bli styrda att bara nämna det som 

vi tycks vilja höra. Ifall vi hade gjort observationer i stället kanske resultatet sett annorlunda ut. 

Vi hade eventuellt fått en inblick hur förskolan faktiskt jobbar med musik och inte bara fått 

informanternas uppfattning. Dock är det inte säkert att denna form av informationsinhämtning 

hade varit mer sanningsenlig då vi dels har haft en begränsad mängd tid på oss och den tid vi 

utfört observationerna inte nödvändigtvis hade varit representativ för verksamheten i stort. Vi 

känner ändå att den metod som vi använt oss av är den bästa för just det här arbetet och den 

information vi var ute efter.  

Våra informanter är alla verksamma inom förskolan och bär olika titlar på grund av sin 

utbildning men samtliga har en gedigen erfarenhet av att arbeta i förskola. Vi anser därför vi 

uppnått den validitet vi siktat på eftersom rätt personer intervjuades för studien. De barnskötare 

vi har med i studien har erfarenheter kring musik i förskolan som några av de förskollärare vi 

intervjuade inte har. Dessa informanter arbetar aktivt med musik på sina förskolor och vi ansåg 

därför att de tillförde en viktig del i vår studie. Detta påtalar Patel och Davidson (2011) när de 

beskriver att för att säkerställa validiteten i en undersökning måste studien göras på en grupp 

som liknar den som studien är avsedd för. I vårt fall är det pedagoger som är verksamma inom 

svenska förskolan. De talar även om ett sätt att kontrollera reliabiliteten i en studie och det är 

att vara två vid intervjutillfället för att jämsides anteckna svaren. Vi utförde intervjuerna 

gemensamt och utgick efter vår intervjuguide (bilaga 2) till samtliga informanter, detta bidrog 

till att reliabiliteten i studien förstärktes. I många av fallen blev svaren liknande med varandra 

och det bidrog till att även följdfrågorna blev det, det visar på att samtliga informanter visste 

vad de talade om. Utifrån detta anser vi att vår studie uppnår godtagbar reliabilitet och validitet. 

Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra av vårt arbete i relation till det syfte och de frågeställningar vi satte upp 

är att musiken dagligen används på flera olika sätt i en förskolas verksamhet och inte 

nödvändigtvis bara under planerade sångsamlingar. Den används i rutinsituationer, aktiviteter, 

utomhus, vila, avslappning, måltidssituationer och spontant när barnen själva börjar sjunga eller 

efterfrågar musik. Det är inte bara barnvisor och musik som vi anser kan vara “barnslig” som 

används, utan det är allt från klassisk musik till pop och rock som förekommer i verksamheten 

väl blandat med barnvisorna och den traditionella barnmusiken. De pedagoger vi har varit i 

kontakt med har alla varit överens om att en pedagogs personliga intresse och erfarenheter kring 

musik har en inverkan på hur denne jobbar med musik i verksamheten. Desto större musikskatt 

du besitter, ju mer har du att erbjuda barnen i arbetet med musik och det blir lättare att införliva 

musiken i varje del av verksamheten. Vi har dock sett att musikutbildning egentligen saknar 
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betydelse när det handlar om att arbeta med musik i förskolan. Våra informanter har visat att 

oavsett utbildning är det ändå fullt möjligt att utforma musikens användning så den kopplas till 

läroplanen och följer ett syfte för att arbeta med barns utveckling och lärande. Däremot kan 

musik under utbildningen bidra till en större förståelse för hur viktig musiken är för barns 

utveckling. Det har visat sig att det absolut viktigaste för att musiken ska användas utöver 

sångsamlingar och sångstunder dock är att pedagogerna i verksamheten bär på ett eget intresse 

för musik. 

Frågeställning: På vilka sätt anser förskolepedagoger att musik kan användas i den dagliga 

verksamheten utöver planerade sångsamlingar. De pedagoger som vi varit i kontakt med anser 

att musik i förskolan kan användas på ett nästan obegränsat antal sätt i den dagliga 

verksamheten. Frågeställning: På vilka sätt har förskolepedagogers egna erfarenhet och 

relation till musik påverkan på hur de arbetar med musik i förskolan. De pedagogerna vi har 

varit i kontakt med anser att deras egna erfarenheter och relation till musik har en påverkan på 

hur musiken används i verksamheten. Ju mer erfarenhet och positiv relation till musik som 

pedagogerna har desto större benägenhet har de till att använda sig av musik i verksamheten. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Umeå Universitet. Vi håller just nu på att 

skriva vårt examensarbete och kommer under oktober månad genomföra intervjuer på ett par 

förskolor bland annat hos er.  

Vi är väldigt intresserade av hur musik används i förskolans verksamhet och har därför valt att 

ha som syfte att undersöka på vilka sätt förskolepedagoger använder musik i sin dagliga 

verksamhet utöver planerade sångsamlingar. De frågor som vi valt att få svar på är: 

 På vilka sätt anser förskolepedagoger att musik kan användas i den dagliga 

verksamheten utöver planerade sångsamlingar? 

 

 På vilka sätt har förskolepedagogers egna erfarenhet och relation till musik påverkan på 

hur de jobbar med musik i förskolan? 

Intervjuerna är planerade pågå under ca 40 minuter och kommer att spelas in. Eftersom vi 

arbetar efter forskningsetiska principer kommer allt materialet behandlas konfidentiellt. Vilket 

menas med att alla uppgifter och insamlat material kommer att behandlas med sekretess. Alla 

namn på intervjuade pedagoger och verksamma förskolor kommer att ändras för att 

säkerhetsställa sekretessen. Ert deltagande är frivilligt och ni har möjlighet att när som helst 

före, under eller efter intervjun ändra ert beslut om att delta. 

Vi vill på förhand passa på att tacka er för att vi får möjlighet att komma ut till er och genomföra 

dessa intervjuer för att kunna slutföra vårt examensarbete. 

 

 

 

Om ni har några frågor kontakta oss gärna på: 

 

Maria    Malin 

   xxx-xxxxxxx                          xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Inledningsfrågor 

o Vad har du för utbildning? 

 

o När gick du utbildningen? 

 

o Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

Frågeställning: På vilka sätt anser förskolepedagoger att musik kan användas i 

den dagliga verksamheten utöver planerade sångsamlingar? 

o På vilket sätt använder ni musik i er verksamhet idag? 
 

o När använder ni er av musik i verksamheten? 
 

o Försöker ni använda musik i andra aktiviteter än samlingarna, i så fall hur? 
 

o Vilka mål eller syften har ni med hur ni använder er av musik? 

 

o Vill ni använda mer musik i verksamheten? Om ja: på vilket sätt? Om nej: 

vidareutveckla. 

 Frågeställning: På vilka sätt har förskolpedagogers egna erfarenhet och relation 

till musik påverkan på hur de jobbar med musik i förskolan? 

o Vilket utrymme har musiken haft i din utbildning? 

o Tycker du att du har tillräckligt med kunskaper inom musik? 

 
o Känner du dig bekväm med att använda musik i barngrupp? Utveckla! 

 
o Vilken relation har du till musik? 

 
o Hur skulle du anse att din egen erfarenhet till musik påverkar sättet att arbeta med 

musik i förskolan? 

 

 

 

 


