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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete undersöker sex stycken förskollärares syn på användandet av musik. Jag 

har besökt fem förskolor. Metoden jag använt är kvalitativ intervjumetod. Frågeställningarna 

jag har ställt är: Hur arbetar förskollärare med musik i förskolan? Vilken roll anser 

förskollärare att musik har för lärande? Hur trygga känner sig förskollärare med att använda 

musik? 

En rad olika arbetssätt kom fram genom intervjuerna: Lyssna på inspelad musik i cd spelare 

eller digitala medier som Youtube och Spotify, för bland annat sinnestämningar, till dans och 

rörelse lekar och till när barnen målar. Samtliga förskollärare sjöng sånger i samlingar eller 

spontant under dagen. Spela på instrument såsom handtrummor, marackas och trianglar var 

det många som gjorde med barnen. Endast två stycken förskollärare spelade gitarr med 

barnen. Det framgick även att vissa av förskollärarna använde sig av Ipad för att ge barnen en 

annan typ av musikupplevelse, genom att ha appar installerade på ipaden som förskollärarna 

kunde ta fram åt barnen, som de kunde spela på.  

 

Samtliga förskollärare ansåg att musik är ett väldigt användbart verktyg för att lära barnen 

språk, matematik och socialisation, som exempel. Förskollärarna ansåg även att musik är 

något som upplevs genom kroppen, som bygger självkänsla och identitet för barnen. Med 

andra ord att musik är något som har värde i sig självt, inte endast en metod för att lära något 

annat.  

 

Jag analyserar resultaten genom sex olika dimensioner i musik kunskap, som Riddersporre & 

Söderman (2014) presenterar: Strukturell, Akustisk, Emotionell, Existentiell, Kroppslig och 

Spänningsmässig musikalisk kunskap. Det som jag kom fram till är att det är det emotionella, 

existentiella och det kroppsliga som sätts i fokus, då samtliga förskollärarna pratar utifrån att 

ge barnen en upplevelse inom musik, inte att de ska lära sig teorin bakom musik, som till 

exempel tonarter, tonhöjder eller takt. Kunskapen finns där, men det är inte det som 

förskollärarna har satt fokus på, det är mer informell kunskap som kommer till uttryck när 

vissa av förskollärarna spelar på gitarren till exempel, eller när barnen använder digitala 

verktyg, som då till exempel Ipad.  
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1.1.1 INLEDNING 

 
Redan innan ett barn är fött så är det troligtivs redan van med musik, då modern och fadern 

möjligtvis har sjungit på någon låt de hört på radion, eller kommit på en melodi som de har 

sjungit för det ofödda barnet. Då barnets hörsel redan är utvecklat efter 6 månader 

(Riddersporre & Söderman, 2013), är barnet van med musik långt innan det kommer till 

förskolan. Därför kan musik som ett pedagogiskt verktyg för inlärning vara till stor hjälp för 

förskollärare, men samtidigt är det något som de allra flesta människor har någon koppling 

till, som till exempel känslomässig. Men kan musik vara mer än bara en metod?  Det jag vill 

förmedla är att musik är något som påverkar oss redan innan vi är födda, som har möjlighet 

att knyta band mellan människor, väcka känslor och få en att tänka, beroende på vilken musik 

som en lyssnar på. ”Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Skolverket 2016 s.6)  

 

     Jag väljer att skriva om musik i förskolan då jag under mina Verksamhetsförlagda 

utbildnings perioder(VFU),  har observerat att användandet av musik i förskolor varierar. 

Instrument är det få förskollärare som utnyttjar, även fast det kan finnas tillgång till 

handtrummor och trianglar, men jag har aldrig observerat att de används i varken samlingar 

eller aktiviteter. Om det används instrument så är det främst förskollärare som spelar gitarr 

och barnen sjunger och i vissa fall, dansar de. Sång och dans är väldigt vanligt 

förekommande. Barn är mer en mottagare av musik än att de får möjlighet att utforska själva, 

då när barnen dansar, så är det inspelad musik som de lyssnar på från cdspelare eller internet. 

Det jag intresserar mig för är varför det förefaller sig såhär. Instrument har möjlighet att ge en 

djupare dimension i sångstunden och barnen kan känna mer tillhörighet(Trulsson, Houmann). 

De musik aktiviteter jag främst har observerat på VFUer är sånger på samlingar och vid 

matbordet. Musik är något som människor upplever, och är mer än bara en metod. Detta är en 

annan aspekt som intresserar mig. Det vore intressant att undersöka om förskollärare delar 

min syn på musik. 

    Jag gick en kurs på Umeå universitet, Musik i förskolan, där jag insåg att grunderna i musik 

är enkla att lära sig och att det inte behövs mer för att ge barnen en rolig och varierad 

upplevelse i musikaktiviteter. Därför blev jag intresserad av att undersöka om förskollärare 

ser musik som ett redskap för att lära ut andra färdigheter eller om musik har ett eget värde i 

sig, eller både och. Riddersporre & Söderman skriver detta angående musikens roll för barn i 

förskolan och i dess privata liv: 

”I förskolan, liksom i barnens egna liv, har musiken många olika roller och funktioner. 

Barnets känslomässiga anknytning till föräldrarna, deras sociala relationer, utveckling 

och mognad är oupplösligt förknippade med musik. Här är det musiken som 

uttrycksform som står i fokus, inte musik förknippad med konstnärlighet eller 

skicklighet i utövandet.”(Riddersporre, B, Söderman, J 2012 s.18)  

Vidare skriver Skolverket (2016) förskollärares roll angående barnens kreativitet: 
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”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (s.10)  

På vilket sätt får barnen chans att utveckla sitt uttryck i musik med mer än ”bara” sånger och 

dans? Får barnen chans att använda instrument som komplement till sångerna? Är det 

intresset hos förskollärarna som varierar? Känner sig förskollärarna osäkra för att våga 

använda sig av instrument? Hur förskollärarna ser på dessa fenomen inom musik är jag 

intresserad av att undersöka. 

1.1.2 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att göra en kvalitativ studie för att undersöka hur förskollärare ser 

på användandet av musik i förskolan. 

1.1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Hur arbetar förskollärare med musik i det pedagogiska arbetet? 

Vilken roll anser förskollärare att musik har för lärande i förskolan? 

Hur trygga känner sig förskollärare med att undervisa musik? 

1.2.1 BAKGRUND 

1.2.2 DEFINITIONER 

 

Med musikaktiviteter menar jag i vidare text någon form av lek, planerad aktivitet som 

innehåller något form musik. Det kan vara allt från att lyssna, spela eller dansa.   

Enligt Lindström & Pennlert (2006) så innebär Didaktik läran om undervisning eller 

undervisningsvetenskap. Detta utgår de från det grekiska ordet didaskalia. Förskollärare 

behöver i vissa fall se på lärandet ur olika perspektiv och dela upp det de lär ut i olika 

beståndsdelar. Detta är något som didaktik bland annat syftar till.   

1.2.3 MUSIK I FÖRSKOLAN – DÅ OCH NU 

 

Sundin (1988) och Holmberg (2014) sammanfattar historiskt musikens roll i förskolan. På 

1500-talet tog skolorna över klosterkyrkornas uppgift, vilket var att förbättra sången. 1700-

talet fick musik en annan uppgift än att enbart spelas upp i kyrkan,  att även underhålla. Då 

kindergarten, barnträdgården startades i slutet på 1800-talet som var inspirerade av Fröbel, 

lyftes hörselsinnets och sångens betydelse i lek. Enligt Fröbel så var dessa två aspekter 

centrala därför att han menade att det kunde improviseras. Han menade vidare att kropp, ande 

och sinne förenades i sången. Många lekar påbörjades med en sång, ämnad för just den leken. 

Musiken var både ett hjälpmedel för uppfostran, där sångerna var förknippade med hur en 
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människa ska förhålla sig moraliskt i förhållande till samhället och även ett sätt att underhålla 

barnen. Efter andra världskriget så tog en annan inriktning på musik vid, då man började 

använda sig utav enklare instrument och musik fick en annan syn än för endast 

uppfostringssyfte, det fick en pedagogisk mening. 

1998 kom Lpfö98 som uttryckte vikten av musik för barns lärande och utveckling. Detta 

innebar att det blev ett krav från statens sida att förskolor över hela landet skall erbjuda musik 

i någon form i syfte att för barns utveckling och lärande. 

1.2.4 MUSIK I FÖRSKOLAN 

 

I detta kapitel läggs olika aspekter fram som har med musik i förskolan att göra. I första delen 

så läggs ett antal riktlinjer och mål fram från läroplanen som förskollärare skall arbeta mot. 

Sedan följer studenters syn på musik i förskollärarutbildningen. I tredje delen läggs olika 

didaktiska aspekter fram för att förstå vad barnen kan lära sig i musikaktiviteter. I fjärde delen 

”musik för musikens skull”, läggs argument till varför estetiska aktiviteter, i detta fall, musik, 

är viktigt i sig självt. 

 

LÄROPLANEN 

 

I Lpfö 98- rev 2016 finns ett antal mål och riktlinjer som förskollärare skall jobba mot att 

uppnå. I vissa av styckena framgår det väldigt tydligt att barn skall få skapa och kommunicera 

genom olika uttrycksformer, där musik räknas som både innehåll och metod i förskolan. 

”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 2016, s.7) 

Inte alla mål och riktlinjer är explicit för musik, utan varje förskollärare får själva hitta 

metoder för att nå upp till dessa mål och riktlinjer. Om jag nu utgår från att metoden är musik 

så finns det exempel att hitta i läroplanen som räknar upp olika aspekter i barnens utveckling, 

där musik kan användas effektivt som metod för att uppnå till dessa mål och riktlinjer. Musik 

i sig är en social aktivitet och i musik så kan man stärka sin självuppfattning och utveckla 

språket, sina sinnen och sitt estetiska uttryckssätt.  

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 

på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och 

aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att 

utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 

individer. De 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, 2016, s.7) 
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Vidare om man leker och fantiserar med musik så kan man främja barns känslouttryck, 

fantasi, inlevelse och lära sig att samarbeta. 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter.” (Skolverket, 2016, s.6) 

Genom att förskollärare introducerar olika sätt att använda sig av musik så kan barn själva 

utforska och lära sig om dessa i egen takt. 

”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen 

aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. 

Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer 

och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.” (Skolverket, 

2016, s.7) 

Dessa är mål som arbetslaget och enskilda förskollärare skall jobba mot i förskolan. Samtliga 

av dessa kan strävas emot med musik som metod. 

”Förskollärare skall sträva mot målen att barn: 

 

 utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

 utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 

kulturer, 

 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

  

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  

  

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

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

drama”  (Skolverket 2016, s. 9-12). 

 

MUSIK I FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN 

 

Lindgren & Ericsson (2012) undersöker i artikeln Discourses on music in Swedish primary 

and preschool teacher education, synen på musik och hur det lärs ut till studenter i för/  

grundskoleutbildningen i Sverige, genom intervjuer. Diskursen handlar både om hur man på 

bästa sätt lär ut musik till studenterna på för/grundskole utbildningen och sedan hur de i sin 

tur ska lära ut musik till barnen. I studien utgår de ifrån att musik och de andra estetiska 

ämnena har möjlighet att utveckla barnens personliga styrkor och tron på sin egen förmåga. 

Det rotar de i teorin om det ”fria kreativa barnet” vilket innebär antagandet om att för att barn 

ska utvecklas till harmoniska, kreativa och självsäkra individer, så bör utbildningen i de 
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estetiska ämnena börja i ett tidigt stadium av barnets liv.  

Studenterna på för/grundskoleutbildningen ansåg att en elitistisk form av undervisning, vilket 

menas att undervisningen är toppstyrd. Det innebär att barnen blir tillsagda vad och hur de ska 

utöva i de estetiska ämnena, till exempel, musik. Detta är något de inte håller med om. De 

menar att man istället ska utgå från barnens personliga utveckling, lust och kreativitet och att 

en elitistisk form av undervisning hindrar barnens utveckling istället för att främja den.   

Studenterna hade även fått lära sig att intentionen med musikundervisning inte är att ge 

barnen kunskaper i det estetiska ämnena i sig utan det ska användas som ett komplement och 

för att underlätta den övriga inlärningen, i till exempel språk. Detta gör att resursfördelningen 

inte läggs på musikämnet i sig och därför blir själva underrvisningen begränsad till de 

tillgångar man har i förskolan och grundskolan. Följden av detta är att för/grundskolelärarna 

inte har utrustning för att hålla en hög kvalitativ musik undervisning med barnen för att till 

exempel instrument inte finns att tillgå. En ytterligare faktor är att många av studenterna som 

studerar till för/grundskolelärare inte har några förkunskaper alls i ämnet musik. 

 

DIDAKTISKA PERSPEKTIV MED MUSIK I FÖRSKOLAN 

 

Dessa perspektiv ger en intressant inblick hur en förskollärare kan analysera vad barn lär sig i 

olika musikaktiviteter, och ha begrepp för dessa lärandesituationer i reflektion med kollegor. 

Riddersporre & Söderman (2012) presenterar sex olika perspektiv att se på musikalisk 

kunskap.  

 Strukturell musikalisk kunskap handlar om till exempel hur tonhöjder, tempo och rytm 

samverkar med varandra och blir musik.  

 

 Akustisk musikalisk kunskap innebär att kunna lyssna på en låt och kunna höra vilka 

olika instrument som spelas till exempel.  

 

 Emotionell musikalisk kunskap handlar om hur barn känner i förhållande till olika 

musikstilar. Vad förmedlar musiken eller barnet genom musiken, och hur förhåller sig 

hen till det?  

 

 Existentiell musikalisk kunskap innebär att hitta sig själv genom musiken, att lära sig 

uttrycka sina egna tankar och känslor genom musik är något som inte reflekteras över 

så mycket.  

 

 Kroppslig musikalisk kunskap innebär att kunna uttrycka sig genom kroppen med 

musik som medium. Även att kunna använda kroppen och lära sig om musik genom 

den.  

 

 Spänningsmässig musikalisk kunskap innebär att när barn musicerar så kan de hålla ut 

på toner och på så sätt skapa spänning.  
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Dessa sex olika dimensioner av musikkunskap är delar av en helhet. Man kan analysera en 

musikaktivitet genom ett av dessa perspektiv, men när aktiviteten hålls så är alla dessa 

dimensioner vad vi kallar musik. 

Ylva Holmberg (2014) utförde fältstudier på förskolor i Sverige där hon försökte hitta sätt att 

kunna förklara och analysera didaktiken i musikstunder i förskolan. Många olika aspekter av 

musik kom fram, såsom lära i, om, med och genom musik. Musikaktiviteterna innehåller 

lyssning, sjunga, rörelse och att spela instrument. Reproducerande/härmande och 

utforskande/undersökande är begrepp som Holmberg lyfter fram. När det gäller 

reproducerande musik så dominerade sången och när det gäller utforskande musik 

dominerade instrumental musik. Rörelserna till musik var lika delar reproducerande som 

utforskande.  Hon delar in musiklärandet i två kategorier; å ena sidan i och om musik vilket 

innebär att fokuset ligger på att lära sig musik och musik teori och att det är ett mål i sig, till 

exempel, rytm, tempo, tonarter, namn på instrument, genrer ; å andra sidan med och genom 

musik vilket innebär att fokuset ligger på barnets utveckling, inte i ämnet musik i sig, utan här 

används musiken som ett hjälpmedel för att barnet ska lära sig andra förmågor, att lära sig 

t.ex. socialisation, språk och matematik med musik som metod. I studien framkom att det 

vanligaste sättet som musik lärdes ut till barnen var i och om där musiken i sig är ett eget mål 

för lärande.  

Ehrlin (2015) berättar om en fältstudie där det framgår att förskollärare har musik som 

arbetssätt men att de inte ser värdet att musik lärs ut för musikens skull. Det är snarare en 

metod för att lära barnen sociala, språkliga färdigheter och utveckling. Barnens musikala 

utveckling är alltså inte lika viktig som de andra aspekterna som nämndes ovan. Förskolans 

planering och verksamhetsplan innehåller fokus på musik, som till exempel aktiviteter där 

barn ska uppmärksammas på höga och låga toner. När personalen pratar om aktiviteterna så är 

det bland annat språket som sätts i fokus och inte de musikaliska aspekterna.  

Wallerstedt (2015) utvecklar Tomas Saar’s studie som undersöker hur försollärare kan arbeta 

med metoder som främjar det konstnärliga i lärandet. Studien grundar sig i grundskolans 

arbetssätt och ämnet matematik. Saar har utformat didaktiska begrepp som Wallerstedt 

beskriver som ”konstnärligt arbetssätt” (Wallerstedt, 2015, s.23).  Begreppen som Saar la 

fram i sin studie och Wallerstedt utvecklade handlar om vilka förutsättningar som behövs för 

att kunna arbeta på ett konstnärligt arbetssätt : 

 

 Lek, fantasi och ”som om” –världar 

 

 Intensitet, närvaro och meningsfullhet 

 

 Material, uppmärksamhet och värdering 

 

 Tematisering och variation 
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Saar skrev även om att det barnen lär sig är något som är förutbestämda, såsom geometriska 

former har bestämda antal kanter och det Saar har försökt att göra är ta fasta på det som inte är 

förutbestämt. 

MUSIK FÖR MUSIKENS SKULL 

 

Sæther (2012) menar att estetik handlar om att barnet upplever och uttrycker genom sinnes 

och känsloerfarenheter. ”Estetisk praktik innebär att det sinnliga, det känslomässiga och det 

kroppsliga måste integreras med det kognitiva.” (Sæther, 2012, s170) Han menar att estetiska 

uttrycksformer är en helhet för barnet. Det finns en risk att det hantverksmässiga blir för 

dominerande. När det gäller musik innebär det att barnen utgår för starkt från en fast sång 

reportoar fastställt av förskollärarna. Det hindrar barnet från att vara genuint skapande och 

uttrycka sig själv, sina känslor och sina egna erfarenheter. Sæther hänvisar till en studie av 

Bjørkvold(1979), där Bjørkvold lyfter fram spontana sångliga uttryck. De två typer av 

spontan sång som jag valt att lyfta fram är Flytande sång och Färdigsånger. Vid spontansång 

så kommer barnets egna fantasi och erfarenheter till uttryck. Flytande sång består mestadels 

av toner som glider gradvis uppåt eller neråt eller melodier. Detta används av de allra minsta 

barnen och är inte sång i traditionell bemärkelse, men är ”lika fullt en del av det musikaliska 

modersmål som utgör grund för fortsatt sångutveckling och för senare språkutveckling.” 

(Sæther, 2012, s108) I det andra begreppet som Bjørvold använder är färdig sånger. Här 

kommer det estetiska uttrycker mer till sin rätt än när barnen härmar förskollärarna och 

upprepar det de sjunger. Utifrån inre motivation så använder sig barnen av sånger som redan 

finns och använder dem fritt. Det innebär att barnen improviserar och hittar på nya texter till 

sånger som redan finns och använder dem spontant i sin lek. Som exempel: ”I kapprummet 

till en förskola lade jag märke till en pojke på fyra år som sjöng bä, bä lilla sko, den är 

jättedum. Otålighet över att få på skorna framkallade denna sång på melodin bä, bä vita 

lamm” (Sæther, 2012, s109). Barnen använder sig av färdigsånger både genom att hitta ny 

text till den redan kända melodin, men ibland ändrar dem på melodin för att få sin egen text 

för att passa in och använder sin egen fantasi fritt.  

Paulsen (1994) sammanfattar tre kännetecken för estetiska aktiviteter som Joseph Levy jobbat 

fram: Inre motivation, upphävande av verkligheten och inre bas för kontroll. Med inre 

motivation menas att barnen behöver en lust, frivillighet och trygghet som finns i leken för att 

barn ska kunna lära sig. Barn behöver få bekanta sig med materialet för att de ska kunna få 

möjlighet att kunna experimentera fram vad det är barnet vill uttrycka för något. Upphävande 

av verkligheten menas att barnets jag-känsla upphävs och istället intar barnet en annan roll. I 

denna upplöslighethet av jaget så kan barnet uttnyttja hela sin fantasi och potential. Paulsen 

menar att i detta stadie så finns det liten risk att barnet ska vara oroligt för att misslyckas, då 

barnet har intagit en annan roll och det är då inte dess jag som ”misslyckas”. Inre bas för 

kontroll innebär att barnet är självstyrande under aktiviteten. Barnet kan ta egna initiativ och 

känner sig därmed ha kontroll.  

Vidare menar Paulsen att estetiska aktiviteter är viktiga för barnets utveckling:  
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”De estetiska aktiviteterna är därför viktiga för barnens utveckling. 

Genom att tidigt ta det estetiska skapandet på allvar kan vi grundlägga 

barnets tro på sig självt som skapande individ senare i livet. En sådan 

självuppfattning, en tro på sig själv och sina egna uttrycksmöjligheter, 

en visshet om att det som jag uttrycker är viktigt, är grundläggande för 

inställningen till ens egna uttryck senare” (Paulsen 1996, s64) 

 

1.3.1 METOD 

 
Jag har valt att använda en kvalitativ metod då jag i mitt syfte och frågeställningar utgår från 

förskollärarnas perspektiv.  Enligt Kvale (1997) så innebär kvalitativ intervjuteknik att”…en 

intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 

de beskrivna fenomenens mening.” ( Kvale, 1997, s.13) 

Med andra ord så betyder det att jag kommer att återberätta förskollärares upplevda värld om 

musiken i förskolan och försöka tolka det de berättar och sätta det i ett sammanhang. 

Löfdahl & Hjalmarsson Franzén (2014) skriver att intervjuer kan vara ett bra sätt att tillägna 

sig förskollärares didaktiska kunskaper och erfarenheter och hur de skapar mening i 

verksamheten. Variation är något som belyser hur olika förskollärare jobbar och hur olika 

verksamheter jobbar med fenomenet som man studerar. (Löfdahl & Hjalmarsson Franzén, 

2014). Att intervjua förskollärare kan ge både mig, som blivande förskolelärare och läsaren, 

perspektiv om hur musiken ses på av förskollärare i olika verksamheter. 

 

1.3.2 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

 

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra riktlinjer som forskare skall förhålla sig till: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet 

med dessa riktlinjer så har jag informerat personerna som ställt upp vad syftet med 

intervjuerna är, talat om för dem att de närsomhelst får avböja sin medverkan och att deras 

personuppgifter såsom namn eller på vilken förskola de jobbar inte kommer att avslöjas. I 

enlighet med nyttjandekravet så tas ljudfilerna bort som jag sparat ned på datorn då arbetet är 

helt avslutat.  

1.3.3 URVAL 

 

I min sökan efter förskollärare, vidare benämnda som informanter, så har jag kontaktat 

förskolechefer. Jag har kontaktat genom e-post och även besökt förskolor och frågat ifall 

någon skulle vara intresserad att ställa upp. I dessa olika kontaktsätt har jag beskrivit kortfattat 

vad jag forskar om. I enlighet med de forskningsetiska principerna, som jag redogjort i 

kapitlet ovan, har jag förklarat deras rättigheter som informanter. Personer jag intervjuar  

kommer jag att kalla för Informant 1, 2 och så vidare. Jag intervjuade sex stycken informanter 
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på 5 olika förskolor för att få ett så brett perspektiv som möjligt, då denna studie inriktar sig 

på förskollärares syn på ett fenomen i förskolan, så anser jag att det är mest relevant att få en 

så bred syn som möjligt för att resultatet ska bli så intressant som möjligt. 

1.3.4 DATAINSAMLING 

 

Jag använde mig av en mig en videokamera där jag kan välja att spela in endast ljud på för att 

kunna återge det informanterna berättar på ett genuint sätt. I samtalen så satt vi i ett rum med 

stängd dörr, för att kunna fokusera på samtalet. I ett fall, med informant 2, så var personen 

stressad och hade inte förberett något rum som vi kunde gå in i, och blev därmed störd under 

ett tillfälle, så jag fick inte fram några uttömmande svar. Trots detta så kunde jag ändå 

använda mig av svaren informanten gav mig. 

Intervjuerna varierade från 15 minuter till 38 minuter. 

1.3.5 BEARBETNING & ANALYS 

 

Utifrån mina frågeställningar jag har ställt ovan, så är det inte allt som informanterna berättar 

relevant för studien och därför sållas det som jag anser inte är relevant för studien bort. Detta 

för att göra läsningen mer intressant för läsaren. Kvale skriver: 

”I kontrast till engagerande och välstrukturerade, rika och 

”enastående” litterära texter kan vissa intervjuer vara tråkiga att läsa, 

triviala, kännas överflödiga, med föga inre sammanhang eller djupare 

innebörd. Det här är forskarens uppgift att ge de perspektiv och 

sammanhang som gör intervjuerna engarerande att läsa.” (Kvale, 1997, 

s.238) 

När jag bearbetat samtalen så har jag sparat ned ljudfilerna på datorn och transkriberat det 

som är relevant för syftet och frågeställningarna. I vissa fall har jag valt att transkribera ned 

vissa meningar som jag känner kan ge resultatet lite färg och kontext, för att visa att det skiljer 

förskolelärare åt i deras arbetssätt, syn eller hur trygg de känner sig.  

När jag analyserade resultatet så utgick jag främst från de sex principerna som Riddersporre 

& Söderman skrev om som jag presenterade i Didaktiska perspektiv med musik i förskolan. 

Jag väljer att utgå från dessa principer för att se hur olika förskolor och förskollärare lägger 

upp musikaktiviteter och vad de prioriterar för något som de vill att barnen ska till sig. 

Många av informanterna jag intervjuade tyckte eller jobbade på liknande sätt och då 

sammanfattar jag svaren de gav och jag kommer att försöka återberätta så gott jag kan vad 

informanterna svarade under intervjun. 

Då informant 1 gav de mest uttömmande svaren så är det också den informanten som jag 

kommer citera mest ifrån. Informant 1 gav dessutom mest exempel på hur de använder musik 

på deras verksamhet, och hade mest att säga om musik i allmänhet, ur olika perspektiv. Detta 

ger en ganska ensidig bild i resultatdelen, som jag vill göra läsaren uppmärksam på. 
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1.3.6 METODDISKUSSION 

 

Mitt val av kvalitativ intervjumetod är mestadels grundat på att det var 10 veckors tidsgräns 

på arbetet. Detta medförde att jag ansåg att det enklaste valet för mig för att hinna klart var att 

intervjua förskollärare, då jag inte behövde någon speciell tillåtelse för att observera eller 

intervjua barn. Det medför vissa begränsningar att enbart intervjua någon då jag inte kan 

verifiera att uppgifterna som informanterna ger mig stämmer, vilket observation hade kunnat 

ge. Utifrån syftet jag formulerat så tycker jag ändå att mitt val av metod besvarar det jag 

intresserar mig att undersöka om. 

2.1.1 RESULTAT 
 

För att göra det lätt för läsaren att följa med i resultatet så har jag valt att dela upp det i tre 

delar, utifrån mina frågeställningar.  

 

2.1.2 HUR ARBETAR FÖRSKOLLÄRARE MED MUSIK I DET PEDAGOGISKA ARBETET? 

  

Det framgår att informanterna arbetar med inspelad musik, eller som de kallar det, färdig 

musik, för att skapa ro redan på morgonen för att skapa en lugn stämning i barngruppen och 

få en bra start på dagen.   

” Vi använder musik i mycket, dels färdig musik, som jag kan spela upp 

för sinnesstämningar, vi börjar ju redan vid frukost. Lugn musik för att 

få liksom lugn och ro och en bra start på dagen.” (Informant 1) 

I samlingar har samtliga informanter musik i någon form. I samlingarna så sjunger de med 

barnen och de spelar ibland på instrument. Då informant 2 jobbar med mindre barn, i åldrarna 

2-4 år så blir det mest att informanten spelar gitarr och sjunger med barnen. Olika former av 

rytmik förekommer också och att improvisera fram texter med barngruppen. 

”Bara mest vanlig sångsamling med gitarr och sjunga, alltså jag spelar 

och barnen sjunger. Det blir mycket också att barnen dansar och det blir 

rörelse och man improviserar fram texter och lite rytmiska saker.” 

(Informant 2) 

Informant 4 berättar om sina samlingar: 

”Vi jobbar väl mest på samlingar, vi sjunger å så. Vi spelar lite 

instrument, maracas, trummor. Jag brukar sjunga en sång, sen får de 

spela maracas, de får spela på olika kroppsdelar och stanna på specifika 

ställen i sångerna. De ska spela starkt och svagt. De får slå hur de vill.” 

Starta och avsluta samlingen med sånger och ramsor tycker Informant 6 är viktigt för att ge 

barnen rutiner. Sångpåsar är något som samtliga informanter arbetar med. En sångpåse 
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innebär att man använder sig av antingen bilder eller leksaker som ligger i en påse, barnen 

plockar upp en sak ur påsen och sen inkorporeras objektet i en sång.  

En så kallad körsamling berättade informant 1 om och det innebär att alla äldre barn från alla 

avdelningar träffas och sjunger tillsammans. Förskollärarna använder sig då av gitarrer som 

musikaliskt verktyg. ”Gitarrerna hjälper till att hålla takten och ton” (Informant 1). Under 

körsamlingarna så ges barnen möjlighet att uppleva musik på flera olika sätt. Så här berättar 

informant 1 om det:  

”I kören kan man tänka på också att det går att röra sig för det är svårt 

att sitta still under en längre tid. Varför ska man göra det? Vad händer 

när man drar igång med musiken? Varenda fiber i kroppen kommer 

igång. Så då kan man försöka ha ett sådant inslag med låtar som man 

får röra sig till. Så alla får en bit av varje del så att säga. Då brukar de 

orka hänga med” 

Samtliga informanter berättar att barnen erbjuds att få möjlighet att utforska musik genom en 

rad olika sätt. Rytmikinstrument såsom trummor, ägg, marackas, keyboards, och cd spelare. 

Att använda musik vid andra former av aktiviteter framgår också. Informant 1 berättar: 

” Du kan ju använda musik i olika genre i skapande till exempel och de 

kan ju se jaha, vi ska måla. Så spelar jag upp klassisk musik och då blir 

det på ett sätt. Men vad händer om jag dukar fram samma aktivitet men 

byter ut musiken? Det kan man ju laborera med. Händer det någonting i 

själva utövandet?” 

Informant 4, 5 och 6 berättar att de även brukar ha dans och rörelse då barnen kan utforska 

musik kroppsligt. Det är några i Informant 5’s arbetslag som har haft fortbildning i dans och 

rörelse och har därför börjat arbeta mycket med det. Informant 5 berättar: 

”Det är några som varit med i fortbildning i dansprojekt. Syftet är att 

bryta normer och könsroller. Arbeta med kroppen och alla ska få 

uttrycka sig genom dans, oavsett ålder och vilket kön. 1-5 år. Det är ju 

lustfyllt och glädjefullt att få släppa loss.” 

Informant 6 talar om att de arbetar med samspel och använder sig därför av dans och rörelse.  

” Vi jobbar med ett tema som handlar om samspel. I detta så har barnen 

får barnen jobba med stort och litet. Barnen har schalar och med dem 

kan förlänga ärmarna och vara olika roller, så det är lite gestaltande.” 

Informant 1 och 5 berättar att de har appar med musik i fokus på sin ipad, som barnen 

använder. På apparna så kan barnen dra fingret på skärmen och olika toner spelas, så barnen 

ges möjlighet att lära sig tonhöjd, skalor och takt. Genom detta menar Informanterna att 

barnen ges ännu en dimension i upplevandet av musik, det visuella. Informant 6 talar även om 

något som kallas QR kod och att med kombination med Ipad, att det går att ta kort på bilder 

med instrument och genom QR koden, kunna höra hur olika instrument låter. 
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” Sen finns det ju digitala verktyg man kan jobba med också. Olika 

appar och så. Det finns Falling stars, en gratis app där man drar fingret 

och det blir olika toner och så. (Informant 5) 

Man kan jobba mycket med Ipaden, det finns många appar som handlar 

om musik. Hur man kan skapa egna låtar till exempel. Qr koder kan man 

ha till Ipaden. Man skulle kunna ta kort på olika instrument och ta kort 

på instrumenten och få höra hur de låter.” (Informant 6) 

Samtliga informanter berättar att de brukar sjunga spontant med barnen under olika 

situationer under dagen, som till exempel vid påklädnad, lunch och när de befinner sig 

utomhus. 

Informant 1 menar att ”om man kan spela musik inne så kan man göra det ute också”, och på 

informantens förskola har de därför utformat en plats utomhus där musik kan utforskas fritt i 

lek. Med hjälp av föräldrarna så har de grävt ner olika rör som återger olika klanger. De 

planerar även att ha musikaktiviteter utomhus.  

Informant 1 menar att om man slår på olika saker och man lyssnar på rytmiken, känner efter 

och försöker uppleva, fantisera och leka så kan man genom detta skapa sagor. 

Informant 1 berättar även om situationer där barn ges möjlighet att skapa sin egen låttext. De 

utgår från sånger som de redan kan och ändrar till exempel vad det är för slags djur, vad den 

gör och vars den är någonstans. Det menar informant 1 höjer självkänsan och självförtroendet 

hos barnen, därför att barnen har då kommit på en egen sång som de andra sjunger. 

2.1.3 VILKEN ROLL ANSER FÖRSKOLLÄRARE ATT MUSIK HAR FÖR LÄRANDE? 

 

Samtliga informanter anser att musik har em viktig roll för lärande, därför att barn, genom 

musik får så mycket ”gratis” (informant 1 & 2). Med gratis syftas bland annat grovmotorik, 

språk och socialisation (Informant 1,2 och 3). Informanterna menar vidare att musik är både 

en bra metod att lära ut något, och att musik är värdefullt i sig, då det kan ge sinnesro, få en 

att tänka och väcka olika känslor. Informant 1 menar att om ett barn inte riktigt törs sjunga, 

eller inte kan språket, så är själva upplevelsen med att sitta i körsången en viktig känsla, 

därför att det blir en kraftig ljudvolym. Det är många barn som sjunger samtidigt och det är 

två förskollärare som spelar gitarr. Kombinerat med detta så blir det en väldigt värdefull 

upplevelse, menar informant 1. Informant 4 belyser att de har ett barn på sin avdelning som 

inte kan prata än, men att det kan sjunga, vilket enligt informanten belyser vilken roll musik 

har för språklig utveckling. Informant 4 framhåller språket väldigt mycket under intervjun och 

hur musik kan främja det. Samtidigt lyfter informant 4 fram att musik är ”glädjespridande” 

och ”roligt”. Informant 5 jobbar på en skola med Reggio Emilia profil och lyfter fram att i 

filosofin kring de ”100 språken i Reggio Emilia” så är musik ett av dem. Enligt informant 5 så 

kan man inte skilja på musik och det som kommer ”gratis” i musikaktiviteter.  

”Det är ett av de hundra språken. Det går in i allt annat. Det är väldigt 

språkutvecklande. Rim och ramser. Det är en sinnesupplevelse. Det har 

ju ett värde i sig. Musik är ju en kulturell upplevelse. Olika kulturer har 

olika upplevelser om musik. Samtidigt ett verktyg för språk och dans. 
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Sina kroppsupplevelser och identitets stärkande. Musik är ju 

kommunikation. Barn som inte har språk, kommunicerar genom musik. 

Det är många som kan sjunga men kan inte prata.” 

Precis som informant 5 belyser så ansåg samtliga informanter att det inte går att skilja vikten 

av det man lär sig från musik, utan de tycker att det går hand i hand med varandra. Informant 

6 belyser att deras förskola är mångkulturell och att musik från filmen Frost hjälper barnen 

med språket. 

”Många barn har ett stort intresse i filmen Frost och låten i filmen 

lockar fram språket hos barnen. Detta har bidragit till att vissa av 

barnen kan hela sången på engelska” 

Musiken har en egen roll för lärande tycker samtliga informanter. Med andra ord,” att det inte 

behövs någon större pedagogisk baktanke för att musiken ska ha ett värde i verksamheten” 

(Informant 2). De menar att barn skall helt enkelt ska ges möjlighet att vara mer än 

”mottagare av musik” (Informant 1,2 och 3). Fortsättningsvis menar informant 1: 

”Det är lätt att det blir att barn bara blir mottagare av musik. Jag vill ge 

barnen möjlighet att få se det från andra sidan, att få möjlighet att skapa 

sin egen musik.” 

Barn tar del av musik genom Teve, radio, i affärer och teve-spel. Så de vill att barnen ska ges 

möjlighet att få skapa egen musik, menar informant 1. Samtidigt som Informanterna tycker att 

musik i sig är viktigt så ser samtliga informanterna att musik är ett mycket värdefullt verktyg. 

 

Informant 4 känner sig frustrerad eftersom att det är mest på samlingarna som förskollärarna 

har bäst möjlighet att dokumentera lärandet. Eftersom det då blir dokumenterat så ”gills” det 

mer än det som sker mer spontant under dagarna, som till exempel musik. 

”Sången, språket, matematik används som verktyg under hela dagarna. 

Det är lätt att man tänker att det är bara på samlingarna som man har 

musik, men det är mycket under dagarna. Tycker det är tråkigt att det är 

bara på samlingarna som det ”gills” eftersom man kan dokumentera, 

men det händer ju under hela dagarna.” 

2.1.4 HUR TRYGGA KÄNNER SIG FÖRSKOLLÄRARE MED ATT ANVÄNDA MUSIK? 

 

Informanterna anser sig allihopa vara trygg med att använda musik i verksamheten. Hälften 

av informanterna utgår inte från någon kurs eller utbildning de fått när de studerade till 

förskollärare, utan det framgår att det är främst deras eget intresse till musik som gör att de 

kan känna sig trygga i användandet. En av informanterna fick musik under de 2,5 åren som 

utbildningen varade.”Där skulle alla spela gitarr” (Informant 2). Informant 1 känner inte 

något prestationskrav, utan tycker bara att det är kul med musik och menar att det blir till 

dennes fördel, där informanten kan slappna av och bara ha kul. Informant 3 nämner  att ”Jag 

tror det är eget intresse, jag sjunger ofta”. Informant 4 hade musik som tillvals kurs i 

utbildningen. Informant 4 belyser även att gitarren är något som hen inte känner sig säker på 
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och lägger samtidigt fram att man behöver inte vara så bra för att barnen skall uppskatta det, 

men de tar ändå fram den väldigt sällan. 

”Vi är väldigt dåliga på att använda gitarr, som vi har tillgång till. 

Ibland kommer den fram och den uppskattar barnen väldigt mycket. Man 

känner väl att man inte är så säker på det. Man har begränsad kunskap 

om det.” (Informant 4) 

 Informant 5 känner sig trygg i användandet av musik i verksamheten och sa 

” Man vill att det ska bli rätt, men det viktiga är att man förmedlar till barnen att man 

vågar.” Vidare menar Informant 5 att förskollärare ”inte ska ta ut svängarna för mycket”. 

Informant 5 hade musik i utbildningen och hade även en tillvalskurs. 

 Informant 6 berättar om sina tidigare erfarenheter av musik, från skolan när informanten blev 

betygsatt av hur väl det spelades på instrument till exempel, och att det givit informanten en 

slags ångestkänsla inför att framföra musik, men att ha musik på förskolenivå och använda det 

praktiskt klarar informanten av: 

” . Ja alltså man känner ju lite ångest för det, men när man benar i det 

så känner jag att jag är grundtrygg i att använda musik. Man känner 

från tidigare erfarenheter i skolan, när man spelade och hur man ska 

spela och så fick man betyg på det man gjorde. Men egentligen behöver 

man ju inte känna så, för barnen säger ju inte att nu spelade du fel. 

Förskolenivå känner jag mig trygg, men inte lära ut till andra.” 

Informant 1 berättar att informanten håller i en liten kurs i gitarr till de andra förskollärarna på 

verksamheten för att peppa dem i musik. Denna informant tycker även att det borde ges ett 

bredare utbud av kurser och inspirationskurser för att inspirera förskollärare och få de att 

känna att de också kan känna sig trygg med användandet av musik, eftersom att informanten 

tycker att det är ett av de bästa verktygen en förskollärare har att tillgå, och att det inte är 

speciellt svårt att hålla på med.  

” Pedagogerna borde få peppning för att få se att musik inte är så svårt, 

utan att det är ett av de bästa verktygen.  Det är vi som är intresserad av 

musik som mest håller på med det. På 90-talet så fanns det mer utbud 

med inspirationskurser i musik, men nu finns det inte så mycket sånt.” 

(Informant 1) 

2.2.1 ANALYS & DISKUSSION 
 

Som jag skrev i metod delen så kommer jag att analysera resultatet utifrån de sex olika 

perspektiven att se på musikalisk kunskap, som Riddersporre & Söderman (2012) skriver om. 

För att ge läsare hjälp att hänga med så återges begreppen kortfattat här: 

Det Strukturella i musikalisk kunskap innebär tonhöjder det vill säga teoretiskt. 

Det Akustiska innebär att kunna ursilja olika instrument i låtar. 

Det Emotionella innebär hur barn känner sig i förhållande till olika genres. 
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Det Existentiella innebär att hitta sin identitet genom musik. 

Det Kroppsliga innebär att kunna uttrycka sig genom kroppen med musik som medium.  

Det Spänningsmässiga innebär att när barn kan hålla ut på toner i låtar de lärt sig för att skapa 

spänning. 

 Som titeln på kapitlet säger, så är detta en analys och diskussion, vilket innebär att jag 

kommer att diskutera med egna tankar och stöd från litteratur, varför jag tror att informanterna 

jobbar på det sätt de gör. Det utgår från informanternas svar och hur det sedan lärs ut till 

barnen. 

Av de informanter jag intervjuat så är det tre stycken som har nämnt aspekter av det 

Strukturella i musik, som till exempel takt, rytm och tonhöjder, med andra ord, det teoretiska i 

musik. Samtidigt som alla informanter tycker musik är viktigt så verkar inte detta ligga i 

fokus. Det kan nog motiveras med att barnen är unga och de ska få utforska och testa sig 

fram, eller så kan det bero på informanternas bristande intresse eller att de inte vet hur de ska 

göra. Det var ett fåtal av informanterna som hade haft musik i deras utbildning, varav bara en 

hade haft musik som tillval i utbildningen, vilket kan vara en bidragande orsak för vad 

informanterna fokuserar på när informanterna har musik med barnen på deras verksamheter. 

När det väl kom till musik i utbildningen för informanterna, så var det mest i form av dans 

och rörelse, till exempel, då handlade deras utbildning mer om på vilket sätt en förskollärare 

kan planera en aktivitet, än att ha kunskap om det de ska planera. Samtliga informanter 

använde sig på något sätt av en cd-spelare eller dator för att spela upp musik. Det akustiska 

kommer till uttryck i dessa aktiviteter. När informanterna använder sig av en cd spelare, eller 

har dans och rörelse, då cd spelare också används, så tror jag att anledningen är att 

informanterna inte har planerat att barnen skall lyssna efter olika instrument i det de hör, till 

exempel, men i olika aktiviteter eller fri lek där musik används, så lär sig barnen med tiden 

hur olika instrument låter. Jag kan tänka mig att informanterna tänker att barnen får en 

informell kunskap, att den ligger latent och när barnen blir äldre så är barnen bekanta redan 

med olika aspekter av musik och kan nog därför ha det lättare att förstå det strukturella och 

akustiska i musikaliska lärandet. Av sex informanter så var det två stycken som hade 

instrument framme för barnen att utforska. Detta innebär att barnen får begränsade 

erfarenheter av musik, annat än att lyssna på musik. I samtliga intervjuer så kom gitarr på tal. 

Av sex stycken intervjuer så var det två stycken som använder det i musikaktiviteter, som 

samlingar och kör. Anledningen som informanterna gav till varför inte de använder gitarr i 

verksamheten var att de saknade kunskap. Ingen annan förklaring gavs. Även här kanske 

deras brist på musik under utbildningen ger sken åt att informanterna borde ha erbjudits 

möjlighet att få testa och lära sig för att de ska känna sig trygga med att använda gitarr i 

verksamheten de jobbar på.  

Även fast informanterna inte jobbar så mycket med det strukturella perspektivet av musik i 

någon planerad form så finner man ändå att alla informanter tyckte att musik är ett bra 

verktyg för språket. Att slå sitt namn i antalet stavelser i samlingar är på samma sätt man 

klappar takt, till exempel. Detta är dock inte explecit sagt av någon informant. Samtliga 

informanter har i någon form nämnt det Kroppsliga, Emotionella och Existentiella i musik, 

det vill säga att man kan känna det i kroppen, att man vill röra sig, att barn utvecklar sin 
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identitet och bygger sin självkänsla och självförtroende. Dessa tre dimensioner av musik 

verkar vara det som informanterna anser vara det ”viktigaste” aspekterna av musik, till 

förhållande till hur unga barnen är. Inom dessa tre aspekter så finns det utforskande inom sig 

själva och hos andra. Att röra sig till musik, till exempel innehåller dessa aspekter. Även 

Spänningsmässig musikalisk kunskap finnes här, då barnen till exempel har ”musikstopp” 

(Informant 6). Då kan barnen uppleva spänning när musiken skall sättas på igen. Här kommer 

”som om världar”, som Saar (2005) skriver om till uttryck, då barnen med sin fantasi leker 

fram sin musikaliska kunskap. Dessa dimensioner är varför jag tror att dans och rörelse är ett 

så vanligt förekommande arbetssätt för informanterna. I dessa aspekter kan man även hitta, 

anser jag, varför samtliga informanter anser sig känner sig trygga med användandet av musik. 

Tillsammans med barnen så kan de hitta sitt eget självförtroende och inte behöva känna att de 

ska ”kunna” musik i det mer strukturella perspektivet. Detta tror jag kan vara varför dessa tre 

aspekterna lyftes fram av alla informanter. Som Paulsen (1997) skriver om estetiska 

aktiviteter, så behöver barn inre motivation för att finna intresse och få lust att utforska. På det 

sätt som informanterna sa att de jobbade, så är det att väcka lusten hos barnen som är det 

informanterna strävar efter. Redan på förskollärarutbildningen, som Lindgren & Ericsson 

(2012) kom fram till i deras studie, så är det inte ett elitistiskt perspektiv förskollärare vill 

använda sig utav. Med andra ord, att det inte ska vara för toppstyrt, utan vara medforskande. 

Detta kom även fram i intervjuerna som jag höll med informanterna, på det sättet att samtliga 

informanter pratade om vikten av musik som en ”sinnlig” upplevelse (Informant 5). Barnen 

får möjlighet att uttrycka sina inre fantasier och utveckla ett eget intresse genom att låta 

barnen utforska både sig själva, och andra i musikaliska situationer. Samtidigt ansåg samtliga 

informanter att musik är ett bra hjälpmedel att lära något annat, genom och med musik, precis 

som Holmberg (2014), kom fram till i hennes fältstudier. Om förskollärare vill väcka intresse, 

ge barnen inre motivation, så tror jag det bästa sättet är att lära barnen med och genom musik, 

och inte i och om musik, som faller inom samma perspektiv som strukturell musikalisk 

kunskap innebär, det vill säga det teoretiska med musik. Med genom och om musik så 

införskaffar sig barnen tidiga erfarenheter inom musik, samtidigt som barnen utvecklar 

språket, matematik och samspel. Detta kan jag tänka mig är anledningen till varför samtliga 

informanter väljer att jobba på det här sättet. Informant 1, 5 och 6 talade om vikten med 

digitala medel för att lära sig musik. I apparna som informanterna nämnde så kan barnen 

klicka på skärmen för att få fram olika instrument, och därigenom tillägna sig kunskap om hur 

olika instrument låter och hur takt, rytm och tonhöjder samverkar för att bli till musik som de 

kan lyssna på. De digitala verktyg som informant 1, 5 och 6 nämnde, till exempel Ipad, så får 

barnen med alla sex dimensioner av musikalisk kunskap, då i apparna som finns tillgängliga 

gratis, visualiserar hur det strukturella i musiken leder till de andra aspekterna. Det blir både 

en metod och även en chans för barnen att vara en skapare av sin egen musik, vilket i sin tur 

kan också leda till identitetsbyggande och sin självkänsla.   

Slutsatsen av denna analys är det är det emotionella, existentiella och det kroppsliga som sätts 

i fokus, då samtliga förskollärarna pratar utifrån att ge barnen en upplevelse inom musik, inte 

att de ska lära sig teorin bakom musik, som till exempel tonarter, tonhöjder eller takt. Det 

finns där, men det är inte det som förskollärarna har satt fokus på, det kommer mer när vissa 

av förskollärarna spelar på gitarren till exempel. 
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Det hade varit intressant om någon gjorde en observationsstudie och analyserade resultaten 

utifrån de sex perspektiven utifrån musikalisk kunskap. Det som jag har fått fram här är 

endast utlåtanden från förskollärare, men har inte sett att de faktiskt gör det de säger, så det 

hade varit intressant att läsa en observationsstudie, för att se om det stämmer överens. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

På vilka sätt jobbar du med musik? 

Arbetssätt. 

Varför? 

Vilka fördelar finns det med att jobba med musik? 

Nackdelar? 

Anser du att det kan finnas något värde att musik lärs ut för endast musikens skull eller anser 

du att musik är mer som ett verktyg för att lära ut något annat till barnen? 

Hur tänker du då? 

Arbetar ni reproducerande eller utforskande med barnen i musik? 

Hur trygg känner du dig i undervisandet av musik? 

Utbildning/vidare utbildning? 

Eget intresse? 

Finns det någon skillnad på hur ni arbetar med musik med de yngre kontra äldre barnen? 

Isåfall vad är anledningen till detta? 

Har musik tappat sin pedagogiska roll i förskolan till förmån för de mer teoretiska ämnena, till 

exempel språk och matematik? 

Använder du dig av musik som ett verktyg för avslappning och för att skapa rutin(samling, 

vid matbordet till exempel) i verksamheten? 

Hur ser du i övrigt på musik som pedagogiskt verktyg? 

CHECKLISTA 

Använder ni er av musik när ni arbetar med språk? 

Matematik? 

Använder ni er av dans och rörelse i verksamheten? 

fördelar? 

nackdelar? 

Använder ni er av instrument? 

Pedagogen? 

Barnen? 

fördelar? 

nackdelar? 
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Använder ni er av sång och ramsor? 

Fördelar? 

Nackdelar? 

 

 

 


